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VAN DE SACRAMENTEN

ZONDAG 25

Vertelling : Richt. 6 : 11-24; 33-40.

We beginnen vandaag met elkaar te spreken over de sacramenten.
Dat is een heel belangrijk onderwerp, zo belangrijk, dat de catechismus
hierover doorspreekt tot de 31ste Zondag toe.

We mogen dat wel even goed zien.
Er zijn wel christenen, die het zonder de sacramenten willen doen. Het

Leger des Heils, waar we in verschillende opzichten respect voor hebben,
vindt de sacramenten niet nodig; er is in verband met die sacramenten al
zoveel twist en tweedracht in de kerk gekomen, zo denkt het, laten we
het er daarom maar zonder doen.

Maar dit is een grote vergissing en een groot gebrek van dit Leger.
Er is in de kerk over zo heel veel zaken getwist; maar dat komt niet van
die zaken, waarover in de bijbel gesproken wordt; het komt van de zondige
mensen, die in kortzichtigheid, hoogmoed of eenzijdigheid de goede gaven
Gods zo vaak bederven.

We moeten zeker de sacramenten, door God gegeven, in ere houden,
we hebben ze ook nodig.

Waarom hebben we ze nodig?
Laten we eens even terugdenken aan de oude geschiedenis van Gideon.

Gideon was een dappere man, een geloofsheld, die leefde in een tijd van
grote ellende in Israël.

Zijn volk had God verlaten en was tot straf hiervoor overgeleverd aan
het roversvolk van de Midianieten, die als sprinkhanen het land overdekten.

De mensen wisten geen raad meer en riepen in hun diepe nood tot de
HERE.

Toen kwam er uitkomst van de genadige God.
De Engel des HEREN, dat is de Zoon van God in Oud-Testamentische

verschijning, zocht Gideon op, een jonge boerenzoon.
Hij noemde hem een dappere held en riep hem op, om Israël te ver-

lossen.
Gideon durft dat maar zo niet aan.
Het land zit vol vijanden, hij is bezig koren te dorsen op een verborgen

plekje, hoe zal hij dan deze grote opdracht kunnen volbrengen? Hij zegt
tenslotte: „Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een
teken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt" (vs. 17).

Gideon heeft behoefte aan een teken van God.



6 	 Zondag 25

Aan iets, dat hij met zijn eigen ogen zien kan, en waardoor hij het
gevoel krijgt: „Het is echt waar."

God geeft hem dan ook een teken, omdat hij niet, zoals later Zacharias,
de vader van Johannes de Doper, vraagt in ongeloof, maar in hulp-
zoekend geloof.

Hij moet vlees en brood op een rots leggen; dan raakt de Engel des
HEREN dit voedsel aan met de staf, die Hij in zijn hand houdt; en zie,
een vuurstraal sprin gt uit de rots op en verteert het vlees en het brood.

Later heeft Gideon opnieuw behoefte aan een teken.
Hij heeft dan een aantal stammen van Israël om zich heen verzameld.

En hij staat klaar, om de vijand aan te vallen. Maar, hoewel hij op God
vertrouwt, beeft zijn hart toch nog. Daarom vraagt hij, of de HERE hem
opnieuw wil sterken door iets, wat hij kan zien met zijn ogen.

Een wollen vacht legt hij op zijn dorsvloer. En hij bidt tot God, of in
de komende nacht geen dauw mag vallen, zoals dat in Israël in overvloed
gebeuren kon, maar toch dat vlies nat van dauw mag zijn.

Dat wonder gebeurt!
De volgende morgen kan Gideon die schaapsvacht wel uitwringen.
Dan vraagt hij nogmaals om een teken.
Het omgekeerde van het vorige.
Hij legt nogmaals de vacht op de dorsvloer. Hij vraagt, of er overal

dauw mag vallen en of alleen die vacht droog mag blijven. En ook dat
wonder gebeurt. Des morgens druipt alles van de overvloedige dauw,
alleen de vacht is kurkdroog.

Na dat teken gaat Gideon moedig voorwaarts. En hij verslaat in de
kracht des HEREN Israëls vijanden.

De behoeftete aan een teken.

Mensen hebben behoefte aan tekenen.
Hun voornaamste zintuigen zijn het oor en het oog.
Op school horen we niet alleen de onderwijzer spreken, we zien ook,

wat hij op het bord schrijft of tekent, en juist daardoor kunnen we het
goed onthouden.

Uit een boek met plaatjes leren we veel gemakkelijker dan uit een
boek met alleen maar letters.

Wij hebben ook behoefte aan tekenen, waardoor we iets zien van de
onzichtbare God, waardoor we herinnerd worden aan zijn trouw.

Daarom gaf de Here in het paradijs al onderwijs door tekenen.
De boom der kennis van goed en kwaad; en de boom des levens.
En na de zondvloed geeft de Here het teken van de regenboog.
Zo vaak die boog in de wolken gezien wordt, gedenkt God aan zijn

verbond met al wat leeft.
Dat is een grote gave van de Here, die ons te hulp wil komen.
In zijn kerk heeft Hij ook van die tekenen gegeven.
Dat zijn de sacramenten.
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Door die sacramenten wil Hij voor onze ogen spreken van zijn trouw
aan zijn verbond.

Woord en sacrament.
Is het dan niet genoeg, dat Hij alleen door zijn Woord tot ons spreekt?
Dat Woord gaat inderdaad voorop.
Er is nog nooit een mens zalig geworden, doordat hij alleen maar ge-

doopt was of doordat hij alleen maar aan het avondmaal was geweest.
Als er zendelingen het evangelie gaan brengen, dan prediken ze.
En ze gaan pas dopen, als het Evangeliewoord geloofd is.
„Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van

Christus" (Rom. 10 : 17).
Deze orde mag nooit worden omgekeerd.
In de Rooms-Katholieke kerk heeft het sacrament de plaats van het

Woord verdrongen.
Als je daar een kerk ingaat, zie je niet recht voor je uit in het centrum

de preekstoel, maar het altaar.
En wanneer deze kerk zendelingen stuurt naar een heidens land, is het

hun hoofddoel, de mensen te dopen, ook al kan van een bewust geloven
bij die mensen nog niet gesproken worden.

Dat is een overschatting van het sacrament en een omkering van de
rechte orde: eerst het Woord, dat geloofd moet worden; dan het sacra-
ment, dat dat geloof versterken wil.

Genademiddelen.
Beide, Woord en sacrament, zijn genademiddelen.
Middelen, d.w.z., dat ze niet zelfstandig zijn, maar door iemand ge-

bruikt worden.
Het Woord werkt niet automatisch en het sacrament werkt niet auto-

matisch.
Wanneer een mens gelooft, is dat niet een werk van het Woord en

niet een werk van het sacrament, maar een werk van de H. Geest.
Het middel, dat de H. Geest gebruikt, om het geloof te geven, is het

middel van het Woord.
Het middel, dat diezelfde H. Geest gebruikt, om het geloof te ver-

sterken, is weer datzelfde Woord en ook het sacrament.
Daarom moeten we het niet van de middelen verwachten, maar bidden

om de H. Geest.
Maar we moeten de middelen ook niet verachten, en de bediening

van Woord en sacrament verzuimen, want dan zijn we als mensen, die
graag beter willen worden zonder de medicijnen van de dokter.

Wat zijn sacramenten?
Het woord „sacrament" komt niet in de bijbel voor.
Het is ontleend aan de Latijnse taal en betekende voor de Romeinen
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o.a. de krijgseed, die de soldaten moesten afleggen bij het vaandel, de
eed van trouw in naam der goden.

In het algemeen werd er een heilige, min of meer geheimzinnige
handeling door aangeduid.

Wij hebben dit woord in de kerk bewaard, en dat is geen bezwaar,
als we maar goed weten, wat we ermee bedoelen.

We bedoelen ermee een samenvatting te geven van doop en avond-
maal, en de beste bijbelse woorden, die we er dan voor kunnen ge-
bruiken, zijn tekenen en zegelen van het verbond der genade (vgl. Rom.
4 : 11).

Tekenen, dat zijn afbeeldingen van een onzichtbare zaak (denk aan
een trouwring; aan de Nederlandse vlag; aan een wenkende hand).

Zegelen, dat zijn bevestigingen van een belofte; waarborgen of garan-
ties (denk aan een zegel onder een kwitan tie; aan een handslag bij een
afspraak).

Beide sacramenten zijn tekenen van de Here Jezus; zijn bloed, dat
reinigt van alle zonde, wordt afgebeeld in het water van de doop; zijn
gebroken lichaam en vergoten bloed wordt afgebeeld in brood en wijn
van het avondmaal.

Beide sacramenten zijn ook zegelen van de Heilige Geest; de H. Geest
wil ons door middel van de sacramenten verzekeren, dat de beloften van
het evangelie waar zijn, ook voor ons.

Hoeveel sacramenten zijn er?

In het Oude Testament heeft God twee sacramenten gegeven: de be-
snijdenis en het Pascha.

Het Nieuwe Testament is rijker.
De besnijdenis was er alleen voor de kleine jongetjes; de doop, die

voor de besnijdenis in de plaats kwam, is er ook voor de meisjes.
Het Pascha wees naar het bloed van een lam en de uittocht uit een

land; het avondmaal, dat voor het Pascha in de plaats gekomen is, wijst
op het bloed van Jezus Christus en  de verlossing van alle zonde.

Beide Nieuwtestamentische sacramenten zijn door Christus Zelf in-
gesteld.

De doop, toen Hij zei: „Maakt al de volken tot mijn discipelen en
doopt hen" (Matth. 28 : 19).

Het avondmaal, toen Hij zei: „Doet dit tot mijn gedachtenis" (Luc.
22 : 19).

De Roomse kerk kent 7 sacramenten: het doopsel, het vormsel, het
altaar, de biecht, de priesterwijding, het huwelijk en het laatste o liesel.

Heel het leven van de Rooms-Katholiek is zo door sacramenten om-
ringd, maar het bezwaar is, dat deze niet alle door Christus zijn ingesteld.

Bovendien ontbreekt bij verschillende van deze sacramenten dit ken-
merkende, dat ze tekenen zijn, die men zien kan; ook komen ze niet alle
voor in het Oude Testament.
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VOOR DE OUDEREN.

We kunnen drieërlei sacramentsopvatting onderscheiden.
1. De Rooms-Katholieke of magische opvatting.
Deze opvatting kent een geheimzinnige inklevende kracht aan de

sacramenten toe, afgedacht van het geloof van de ontvanger. Het sacra-
ment wordt beschouwd als een schaal of vaas vol genade, die door  de
kerk wordt uitgegoten in de ziel van de ontvanger. Voor de ontvangst
van die genade is geen persoonlijk geloof nodig, de ontvanger moet alleen
geen belemmering in de weg stellen, waardoor de ontvangst van het
sacrament niet tot stand kan komen. De genade wordt uit de sacramenten
als uit een capsule toegediend en zelfs muizen en ratten, die bij het
brood van het avondmaal weten te komen, ontvangen daardoor het lichaam
van Christus.

2. De opvatting van Zwingli of de symbolische.
Hierdoor wordt de nadruk gelegd op de tekenen, die de mens ziet;

op de gedachtenis, die de mens aan Christus wijdt; maar niet op het
verzegelend werk van de H. Geest; niet op de actie, die van Christus
uitgaat, als het sacrament wordt bediend.

3. De Gereformeerde opvatting of de Schriftuurlijke.
Deze wil zowel recht doen aan het werk van de H. Geest als aan de

geloofswerkzaamheid van de ontvanger van het sacrament.
De gelovige heeft in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus bid-

dend het sacrament te ontvangen.
En de H. Geest wil dan van het sacrament gebruik maken, om de ge-

lovige te verzekeren van de waarachtigheid van de beloften van het
Evangelie.

De stichter van het Leger des Heils, William Booth, heeft voor zijn
organisatie de sacramenten afgeschaft, omdat er in de geschiedenis van
de kerk zoveel over getwist is.

Booth kende maar één doop, de doop met de H. Geest.
In plaats van ze te dopen kan men de kinderen opdragen aan God

en het Leger (men heeft wel eens gezegd, dat het Leger geen „bonde-
lingen", alleen maar „vondelingen" kent).

Wat het avondmaal aangaat, verklaarde Booth: „Wij scherpen onze
soldaten in, dat ze bij iedere maaltijd, die ze gebruiken, als zij het brood
breken, aan het verbroken lichaam onzes Heren denken, en als zij de
beker drinken aan zijn vergoten bloed; en telkens als zij hun lichaam
wassen, gedenken, dat de ziel enkel door het reinigend bloed van Christus
rein gewassen kan worden."

Dit is niet slechts een grote eenzijdigheid, het is ook een willekeurige
ongehoorzaamheid van het Heilsleger.
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ZONDAG 26

Vertelling: Luc. 3 : 1-20.

Er staat een man aan de oever van de Jordaan.
De zon straalt aan de hemel; de boorden van de rivier pronken met

welige gewassen; het sprankelende water stroomt snel voorbij.
Maar niemand let op dat prachtig natuurschoon.
Aller oog is gericht op die man, die profeet met zijn fonkelende ogen.
Hij heeft een ruige, kemelsharen mantel aan.
Hij ziet eruit als ... ja, zoals Elia er misschien moet hebben uitgezien,

en zijn stem is als de stem van een bode Gods.
„Bekeert u," zo roept hij, „want het koninkrijk der hemelen is nabij

gekomen."
En dan wijst hij de mensen hun zonden aan.
De joden, die zo stipt zijn op de vormen, maar vaak zo liefdeloos

tegen hun naasten, noemt hij kortweg adderengebroed; hij zegt, dat God
hun nog een laatste kans geeft; dat de bijl aan de wortel van de bomen
ligt; en dat ze vruchten moeten voortbrengen, die aan de bekering be-
antwoorden.

Wat zijn dat voor vruchten?
Laten ze de armen geven van hun kleren; laten ze de hongerigen spijs

geven.
Laten de tollenaars de mensen niet langer bestelen.
Laten de soldaten niemand meer uitplunderen.
Vele mensen worden door deze woorden in hun harten gegrepen.
Ze komen tot deze man, tot Johannes, en be lijden hun zonden.
Dan daalt hij met hen af in het water vaan de Jordaan.
Hij dompelt ze onder in de stromen van de rivier.
Zo wil God hun zonden van hen afwassen.
Aanstonds staan ze weer op de oever.
Als mensen, met wie God opnieuw een verbond heeft gesloten.
Een verbond, waarin Hij van zijn kant hun zonden vergeeft .
Een verbond, waarin zij van hun kant beloven, zich van hun zonden

te bekeren.

De doop van Johannes.

Dit is de eerste doop, waar de bijbel ons van spreekt.
Voor die tijd was er onder de joden ook al een doop in gebruik.
Maar die was niet voor de joden bestemd, alleen voor de heidenen.
De joden meenden, dat ze ver boven de heidenen stonden als kinderen

van Abraham; wanneer nu een heiden wilde overgaan tot Israëls gods-
dienst, moest hij eerst van zijn heidense smetten gewassen worden door
de zgn. proselietendoop.



Zondag 26	 11

Nu is dit het opzienbarende, het ingrijpende van de doop van Johannes,
dat hij zegt: „Gij joden, zijt in de grond van de zaak niet beter dan
de heidenen; zonder bekering van uw hart is heel uw jodendom niets
waard."

En de mensen voelden, dat hij gelijk had.
Bij menigten verdrongen ze zich om Johannes, om de grote bevrijding

te ondergaan, die ze nergens anders vinden konden in deze tijd: dat
God hun de zonden uit genade vergaf.

Het gedoopt-worden van Jezus.

Onder al die mensen was ook Jezus.
En ook Jezus kwam naar voren, om zich door Johannes te laten dopen.
Dat was zo onbegrijpelijk, dat we ons goed kunnen voorstellen, dat

Johannes daar bezwaar tegen maakte, en tegen Jezus zei: „Ik heb nodig
door U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?" (Matth. 3 : 14).

Maar Jezus antwoordde: „Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt
het ons alle gerechtigheid te vervullen."

En dan wordt ook Jezus ondergedompeld in de Jordaan.
De Vader in de hemel hecht hier dan zijn goedkeuring aan, want de

hemelen openen zich, en de Geest Gods daalt als een duif op Jezus neer;
dan wordt een stem uit de hemelen gehoord: „Deze is mijn Zoon, de
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb."

Wat heeft die doop van Jezus betekend?
Zéker niet, dat ook zijn zonden moesten worden afgewassen.
Maar wel dit, dat Hij helemaal in onze plaats ging staan.
Onze zonden nam Hij op zijn schouder.
En met die zonden beladen daalde Hij neer in de diepten van het water

als in een donker graf.
Maar zonder die zonden, als zonde-overwinnaar, rees Hij weer uit

dat watergraf omhoog.
Zo was Hij al in zijn doop onze Middelaar.
Zijn doop beeldde af, wat Hij straks in zijn dood, graf en opstanding

voor ons zou volbrengen.

De doop van Jezus.

Bij de doop van Johannes heeft Jezus Zich aangesloten.
Ook Hij ging dopen aan de Jordaan, hoewel Hij het niet eigenhandig

deed, maar door middel van zijn discipelen (Joh. 4 : 2); uit dat laatste
bleek, dat Hij meer was dan Johannes: Hij was  de Heer van de doop.

Na zijn opstanding moet die heerschappij ook allerwege blijken.
Dan geeft Jezus aan zijn discipelen het doopsbevel: „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 en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb" (Matth. 28 : 19).



Het is dus het uitdrukkelijk bevel van Christus, dat de volken gedoopt
zullen worden.

Niemand mag daarom zeggen: „Die doop is niet zo belangrijk, het komt
maar op het geloof aan."

Neen, als Jezus iets beveelt, is dat altijd belangrijk en mogen we ons
daar nooit aan onttrekken.

En dan spreekt Hij uitdrukkelijk van een dopen in de naam des Vaders
en des Zoons en des Heiligen Geestes, d.i. in de naam van God in zijn
rijkste openbaring aan ons (vgl. het begin van het doopsformulier). Door
de doop wordt de gedoopte in het nauwste contact gebracht met die
grote God. Hij mag voortaan, al is hij een zondaar, leven in zijn gemeen-
schap. Het water wijst erop, dat zijn onwaardigheid, zijn zonde, wordt
weggenomen.

De belofte van Jezus.

Jezus heeft dat ook uitdrukkelijk beloofd. Hij heeft gezegd: „Wie ge-
looft en zich laat dopen, zal behouden worden" (Marcus 16 : 16).

Geloven wordt hier op de voet gevolgd door zich laten dopen.
Het hoort bij elkaar, zoals het bij de soldaat behoort, dat hij een

uniform draagt; zoals hot bij een jongen, die geslaagd is voor een examen,
behoort, dat hij zijn diploma tonen kan. Dat diploma is het examen
niet, maar het is het bewijs ervan. De doop is het geloof niet, maar het
is het teken ervan ; en zo vaak dat teken gezien wordt, is er ook tegelijker-
tijd de belofte: het is echt waar, het is beloofd en het zal ook gebeuren.

Teken en zegel.

In de vorige Zondag hebben we gehoord, dat de sacramenten tekenen
en zegelen zijn.

Wat is nu het teken in de doop?
Dat teken, die afbeelding, zie je in het water.
Dat water wordt overal op de wereld gebruikt om te wassen, om het

vuil weg te wassen.
Een „schone" huismoeder heeft altijd veel water nodig.
Nu is het ergste vuil het vuil van de zonde.
Die zonde is als een fijne stofwolk, die overal doordringt, tot in de

diepste schuilhoeken van je hart.
Nu zegt het water van de doop, dat die zonde weggewassen wordt.
Waardoor?
„Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Joh.

1 : 7).
Het water van de doop is zo het teken van het bloed van Jezus.
En wat is het zegel in de doop?
Het zegel, de beves tiging, ligt in wat Christus door het water zegt.
Hij zegt daardoor, „dat ik zo zeker met zijn bloed en Geest van de on-
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reinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik
uiterlijk met het water gewassen ben."

Christus spreekt door het sacrament van de doop tot de gedoopte,
zoals de man spreekt, die aan zijn vrouw de trouwring geeft.

„Ik beloof je mijn trouw; denk daaraan, zo vaak als je die ring be-
kijkt; ik zal er ook aan denken."

Bloed en Geest.

De catechismus spreekt van het gewassen zijn door het bloed en de
Geest van Christus.

Waarom wordt ook nog apart van de Geest gesproken?
Omdat we niet alleen het nauwste contact met de vergeving door Ch ris-

tus' bloed nodig hebben, maar ook met de vernieuwende Geest.
Denk maar eens aan een moeder, die haar kinderen wast.
Die kinderen kunnen daarna twee dingen doen: zich zo gauw mogelijk

weer vuil maken, maar ook proberen schoon en netjes te blijven.
Dat laatste is natuurlijk de bedoeling van de moeder.
En het is de bedoeling van de Here Jezus, dat gedoopte mensen niet

alleen zullen zeggen: .,Onze zonden zijn ons vergeven," maar dat ze
ook voortaan tegen alle zonde zullen strijden.

Daarvoor belooft Hij, als we gedoopt worden, de kracht van zijn H. Geest.
De doop door onderdompeling sprak daar speciaal van, de onderdom-

peling was het indalen in een graf, het opkomen uit het water was de
opstanding tot een nieuw leven.

„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 levens zouden wandelen" (Rom. 6 : 4).

Onderdompeling of besprenging.

Is het dan niet beter, niet meer in overeenstemming met de H. Schrift,
te dopen door onderdompeling?

De Baptisten hebben hier een kenmerk van hun kerk van gemaakt. Ze
dompelen hun (volwassen) dopelingen onder, gewoonlijk in een groot
doopvont voor de preekstoel in hun kerken; soms doen ze het ook in
een kanaal of rivier.

Nu moet inderdaad worden toegegeven, dat onderdompeling op een wel-
sprekender wijze de betekenis van de doop in het licht stelt dan besprenging
(speciaal dit, dat we met Christus begraven worden en met Hem opstaan).

Maar de Baptisten gaan te ver, wanneer ze hiervan een wezenlijk en
onmisbaar kenmerk maken, zodat een doop door besprenging voor hen
geen doop is en zij het afzonderlijk bestaan van hun kerk mee van dit
kenmerk laten afhangen.

Zeer waarschijnlijk werd reeds in de oudste tijd ook door besprenging
gedoopt; het zal wel niet mogelijk geweest zijn, de 3000 op de eerste



Pinksterdag allemaal naar een rivier te brengen, daar lezen we niets van
in de bijbel, ze zullen wel met water zijn besprengd.

En de bijbel spreekt ook meermalen letterlijk van het bloed der be-
sprenging (Hebr. 12 : 24; 1 Petr. 1 : 2; Ezech. 36 : 25).

Wat belangrijker is, we hebben niet alle nadruk te richten op de hoe-
veelheid water en op de wijze, waarop deze met het lichaam in aan-
raking komt, maar veel meer op de zaak, die erdoor wordt afgebeeld, dat
is het verzoenend bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde.

En dan is op den duur de doop door besprenging in de kerk regel
geworden, omdat bij de kinderdoop juist kleine kinderen moeilijk kunnen
worden ondergedompeld, niet altijd voldoende water aanwezig was, ter-
wijl de doop toch moest doorgaan, en het klimaat menigmaal ongeschikt
was voor de onderdompeling.

VOOR DE OUDEREN.

De doop en de eenheid van de kerk.

De bijbel brengt de doop in nauw verband met de eenheid van het
lichaam van Christus. „Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam
gedoopt" (1 Cor. 12 : 13). Wie lid van de gemeente wordt, bewijst, dat
hij het echt meent, door zich te laten dopen; dat is het zegel van de
echtheid, zowel van zijn kant als van Gods kant. Daarom noemen we
de doop wel het sacrament van de inli/ving in de gemeente.

Die inlijving in de gemeente vindt maar één maal plaats. Men kan
niet een paar maal worden ingelijfd in het lichaam van Christus.

Daarom erkennen de christelijke kerken, die naam waard, elkanders
doop. In die doopserkenning ligt iets van een band uitgedrukt, die on-
danks alle verscheurdheid toch nog tussen alle kerken bestaat.

Onze kerken erkennen geen doop, die niet is bediend in de naam
van de Drie-enige God.

Maar overigens erkennen ze iedere doop, hetzij aan kinderen of vol-
wassenen bediend, ingeval deze gedoopt zijn in of vanwege een kring
van christenen, door een door zulk een kring geroepen en erkend dienaar
des Woords, en in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.
Zo wordt ook de nooddoop aan een rooms kind toegediend, bij eventuele
latere overgang door ons erkend!

De doop en de zondvloed en de doortocht door de Rode Zee.

In het gebed voor de doop wordt herinnerd aan het behoud van Noach
en zijn gezin in de ark, en aan dat van Israël op zijn tocht door de
Rode Zee.

Waarom worden deze O.T. voorbeelden aangehaald?

14 	 Zondag 26
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Omdat de bijbel in het N.T. van de doop spreekt in verband met deze
gebeurtenissen (1 Petr. 3 : 21; 1 Cor. 10 : 1, 2).

En omdat het water in beide gevallen scheiding maakte tussen wereld
en kerk; diezelfde scheiding wordt ook nu nog steeds door het water
van de doop afgebeeld.

ZONDAG 27

Vertelling : Exodus 4 : 24-26.

Kennen jullie de geschiedenis van Mozes nog wel?
Mozes, de kleine jongen van het biezen kistje?
Mozes, de Egyptische prins, die toch de zijde van zijn verdrukte volk

koos?
Mozes, die moest vluchten naar het vreemde land, toen hij een Egypte-

naar had doodgeslagen?
Ik denk, dat je me van al die Mozesverhalen nog heel wat ve rtellen

kimt, maar vandaag wil ik je iets uit zijn leven vertellen, dat je misschien
nog nooit gehoord hebt.

Dat is gebeurd in een herberg tussen Midian en Egypte.
Je weet, dat Mozes naar Midian gevlucht was, en dat hij daar ge-

trouwd was.
Zijn vrouw heette Zippora, en hij had twee kinderen gekregen, twee

jongetjes, Gersom en Eliëzer.
Maar toen hij al jaren lang in dat land geweest was, verscheen de

HERE aan hem bij het brandende braambos en gaf hem het bevel naar
Egypte terug te gaan.

Dat was een hele reis, en onderweg ove rnachtte Mozes met zijn gezin
in een herberg, een karavansera.

Daar gebeurt dan iets heel vreemds.
Mozes wordt plotseling heel erg ziek, het lijkt wel of hij zo kan sterven.
Dat kan wel eens met een mens gebeuren, dat hij plotseling, zo maar,

door een zware en dodelijke ziekte overvallen wordt. Maar het was zo
vreemd in het geval van Mozes, omdat de HERE hem een bizondere
opdracht gegeven had; wanneer Mozes zou sterven, kon die opdracht niet
worden uitgevoerd; en hoe kon God, die over leven en dood beschikt,
hem dan willen doden?

Of Mozes daar zelf wel veel over heeft kunnen nadenken, weten we
niet; misschien is hij wel bewusteloos geweest.

Maar zijn vrouw, Zippora, heeft er zoveel te meer over nagedacht.
Haar geweten was niet rustig.

Ze had een man getrouwd, die de HERE kende.
Een man, die ook in gehoorzaamheid aan de HERE wilde leven.
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Daarom had hij zijn kinderen ook op de achtste dag na hun geboorte
willen besnijden.

Dat had God immers aan zijn voorvader Abraham bevolen als een
inzetting voor heel zijn nageslacht: „Wie acht dagen oud is, zal bij u
besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. En de onbe-
snedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat
besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft
mijn verbond verbroken" (Gen. 17 : 12a, 14).

Daar had Mozes zich aan gehouden, toen zijn oudste zoon geboren was.
Maar Zippora had dat heel erg gevonden.
Die besnijdenis, het woord zegt dit al, ging met snijden gepaard; het

bloed van het kleine kind werd vergoten; dat deed veel pijn; dat wees
erop, hoeveel pijn de zonde doet, die door God moet worden weggenomen,
vergeven.

Het mooie was echter, dat God dat ook in de besnijdenis beloofde.
Hij beloofde, dat Hij de God van dat kind zou zijn; dat Hij een verbond

met dat kind oprichtte; dat Hij de zonden van dat kind wilde vergeven.
Maar Zippora dacht niet zoveel aan die belofte van God.
Ze dacht veel meer aan die pijnlijke operatie.
En toen ze weer een kindje kreeg, zei ze: „Mozes, ik wil beslist niet

weer hebben, dat ook de kleine Eliëzer besneden wordt; dat is veel te erg
voor zo'n klein kind."

En nu vertelt de bijbel van Mozes, dat hij een heel zachtmoedige man
was; zachtmoediger clan alle andere mensen (Num. 12 : 3).

Dat is een heel mooie eigenschap.
Maar ze kan wel eens gevaarlijk worden, als ze er iemand toe brengt,

terwille van een mens iets te doen, wat de HERE niet hebben wil.
Mozes was, uit liefde voor zijn vrouw, voor haar aandrang bezweken.
En de kleine Eliëzcr was niet besneden.
Maar het geweten van Zippora was na  die tijd toch onrustig gebleven.
En nu, op dit ogenblik, in die herberg op weg naar Egypte, begrijpt

ze heel goed, waar de schoen wringt.
Haar man, Mozes, moet naar Egypte, om Israël te verlossen. Ja, maar

dan mag hij er niet heengaan als een man, die zelf het verbond met God
niet houdt; dan mogen de Israëlieten niet tegen hem kunnen zeggen:
„Geneesheer, genees u zelf!" Zippora begrijpt, dat ze nu moet kiezen tussen
haar man en de God van haar man, en ... de dood!

En dan neemt ze een kort besluit.
Ze grijpt een mes, gaat naar haar jongste zoon, en besnijdt hem.
De tegenstrijdige gevoelens, die haar hart vervullen, toont ze dan nog

in haar woord, dat ze tot Mozes spreekt: „Voorzeker, gij zijt mij een
bloedbruidegom."

Maar dan blijkt, dat ze inderdaad de wil des HEREN goed begrepen
heeft.

Want het doodsgevaar voor Mozes wijkt.
Hij richt zich weer op, hij herleeft.
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En aanstonds gaat hij met zijn gezin, waarvan allen delen in het ver-
bond met God, naar Egypte, om zijn volk te verlossen.

Ook de kinderen in het verbond.

Indien ooit, dan is het wel toen gebleken, dat ook de kinderen behoren
bij het verbond met God en dat de HERE erop staat, dat ze het teken
en zegel van dat verbond zullen ontvangen.

Op de 8ste dag moesten de jongetjes besneden worden.
Als dat niet gebeurde, wat dat een grote zonde.
Door die besnijdenis werd Israël in zijn geslachten gestempeld tot een

volk van God.
„Onbesnedenenen" werden de heidenen genoemd, die niet bij dat volk

behoorden, en dat was een zeer verachte lijke uitdrukking. Niemand van
de Israëlieten mocht als een heiden leven.

God had met zijn hele volk een verbond.
Daar behoorden ook de kinderen bij.

De doop in de plaats van de besnijdenis.

In het Nieuwe Testament is  de besnijdenis voor de kerk afgeschaft.
Toen joodse christenen in de kerk die besnijdenis wilden handhaven,

heeft de eerste kerkvergadering dit drijven van de hand gewezen
(Hand. 15).

Het was ook niet meer nodig, want Christus had de doop ingesteld,
het Nieuw-Testamentisch teken van het verbond, dat in de plaats van
het Oud-Testamentisch teken kwam.

Paulus spreekt van die overgang in Col. 2 : 11, 12.
„In Hem (Christus) zijt gij ook besneden met een besnijdenis, die geen

werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam
des vleses, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt
in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt."

In deze woorden zegt Paulus tegen de heidenchristenen uit Colosse,
die niet besneden zijn, dat ze toch wel besneden zijn.

Ze hebben immers de besnijdenis van Christus ontvangen.
Wanneer is dat gebeurd?
Toen ze gedoopt zijn, want toen zijn ze met Hem begraven en met Hem

opgestaan.
En dat is de ware besnijdenis.
Wanneer nu werkelijk de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen

is, dan moeten natuurlijk ook nu de kinderen daarin delen. Want het
Nieuwe Testament is niet armer voor de kinderen dan het Oude Testa-
ment, maar rijker.

Rijker ook hierin, dat ook de kleine meisjes mogen worden gedoopt.
Onder het Oude Testament behoorden wel de vrouwen bij het verbond,
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maar ze ontvingen niet het teken en zegel van de in lijving daarin. Dat
behoorde bij de vloek der wet.

Christus heeft van die vloek der wet verlost.
„Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus

bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus."
(Gal. 3 : 27, 28).

Jezus en de kinderen.

Jezus heeft de kinderen van zijn volk liefgehad en Hij heeft de kinde-
ren van de kerk nog, lief.

De discipelen begrepen dat niet, die dachten, dat Jezus veel te hoog
verheven was en het veel te druk had om Zich met kleine kinderen te
bemoeien.

En wanneer dan ook eens een aantal moeders hun kinderen bij Jezus
willen brengen, worden ze door de discipelen bestraft.

Maar Jezus, die anders de vriendelijkheid zelf is, neemt hun dat zeer
kwalijk; zijn discipelen gaan Hem in de weg staan, om zijn werk te
doen ook voor de kinderen.

Hij spreekt dan de bekende woorden: „Laat de kinderen tot Mij komen
en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods" (Marc.
10 : 14).

En dan trekt Hij ze naar Zich toe, legt ze de handen op en zegent ze.
De kinderen horen naar Jezus' woord ook in het koninkrijk Gods.
Alle kinderen?
Wanneer Jezus eens een reis maakt buiten Israël, wordt ten behoeve

van een meisje een beroep op Hem gedaan.
Dat gebeurt in het gebied van Tyrus, en een moeder vraagt Hem,

om uit haar dochtertje een boze geest uit te drijven.
Dat kind was er heel erg aan toe, men zou verwacht hebben, dat

Jezus het dadelijk geholpen had.
Maar dan gebeurt dat wonderlijke, dat Jezus niet zegt: „Ik zal voor

dat kind dadelijk de deur openzetten van het koninkrijk Gods met al zijn
vreugd," maar: „Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en
het de honden voor te werpen" (Marc. 7 : 27).

Waarom dat schijnbaar zo harde woord?
Omdat Jezus gehoorzaam is aan zijn Vader.
En omdat die Vader een scherpe grens heeft getrokken tussen wat zijn

volk is en wat niet zijn volk is; tussen het volk des verbonds waar ook
de kinderen hij behoren en de mensen buiten dat verbond, waar ook de
kinderen bij behoren.

Maar als dan de moeder geloof toont in Jezus, en in die weg Gods
verbond aanvaardt, krijgt ook het kind de zegen daarvan.

Jezus geneest het, in de weg van het geloof van de moeder krijgt ook
het kind de zegen van Jezus.
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Het verbond der genade.

Wanneer een kindje gedoopt wordt, zingen we in de kerk heel vaak:

't Verbond met Abraham zijn wind
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Het verbond, dat betekent, dat het goed is tussen God en ons, om Jezus'
wil; en dat God het heil van Jezus ook belooft aan de kinderen van
gelovige ouders.

We hebben al gezien, hoeveel prijs de HERE stelde op de bewaring
van dat verbond in het 0. T.; en hoe Jezus in het N. T. ook weer prijs
stelt op het contact met de verbondskinderen.

Als Petrus op het Pinksterfeest spreekt tot de joden, die hij uitnodigt
om lid van de kerk te worden en zich te laten dopen, wijst hij ook dadelijk
weer op de kinderen met de woorden: „Want voor u is de belofte en
voor uw kinderen" (Hand. 2 : 39).

In de kerk behoren de kinderen ook bij het verbond der genade. Dat
betekent voor hen, dat God aan hen belooft, hun God te zullen zijn.

En dat „hun de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan
de volwassenen toegezegd wordt."

En dat ze daarom gedoopt mogen en moeten worden.

Wat zegt de kinderdoop tegen onze kinderen?

De kinderdoop zegt tegen onze kinderen, dat ze behoren bij het volk
van God.

Dat zijn ze niet door hun natuurlijke geboorte, want ze zijn evenals
alle kinderen „in zonden ontvangen en geboren".

Dat zijn ze alleen, omdat hun ouders bij dat volk behoren, en de Here
aan die ouders belooft, dat het heil van de Here Jezus Christus er ook
is voor hun kinderen.

Nu zegt de kinderdoop en hij blijft dat zeggen heel hun leven door:
„Jullie bent vuil; jullie bent zondige kinderen, zondige mensen, van je
eerste begin af.

Maar je wordt gewassen.
Je wordt gewassen door het bloed en de Geest van Ch ristus, van je

eerste begin af."
Dat is de grote troost voor elk gedoopte, dat God dat zo krachtig en

persoonlijk tegen hem zegt, hem dat bezegelt door het teken van de
doop, en dat hij daarom nooit aan Gods genade behoeft te twijfelen.

Daarom noemt de bijbel de doop het bad der wedergeboorte (Titus 3 : 5).
De natuurlijke geboorte is het begin van het natuurlijke leven,  dat

leidt naar de natuurlijke dood.
Maar de doop beeldt de poort naar het geestelijk leven af, dat eindigt

in het eeuwig leven; en aan het begin van dat leven staat de wederge-
boorte.
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Worden alle gedoopte kinderen dan zalig?

Dat zou waar zijn, als alle gedoopte kinderen ook wedergeboren waren.
Maar hoewel de bijbel de doop „het bad der wedergeboorte" noemt,

betekent dat nog niet, dat ook alle kinderen wedergeboren worden.
De bijbel laat zien in het Oude Testament, dat onder de besneden

kinderen er ook waren met een ongelovig hart (denk maar aan Izaak en
Ismaël, Jacob en Ezau).

En in het Nieuwe Testament lezen we, dat „niet allen, die van Israël
afstammen, Israël zijn" (Rom. 9 : 6).

Ook onder de kinderen des verbonds zijn er, die niet worden weder-
geboren, die niet de Heilige Geest in hun hart ontvangen, die verloren
gaan.

Nu is er echter in het verbond maar één weg, waarlangs een mens toch
verloren kan gaan: dat is de weg van ongeloof.

Daarom mogen we geloven, dat kinderen, die jong sterven, door God
in genade zijn aangenomen. De weg van ongeloof hebben ze niet kunnen
bewandelen.

Kinderen, die ouder worden, mogen door hun ouders herinnerd wor-
den aan Gods rijke beloften voor hen; maar ze moeten er ook op gewezen
worden, dat ze nu de roeping hebben, in het geloof die beloften te aan-
vaarden; God roept hen tot „een nieuwe gehoorzaamheid".

We vinden dus twee dingen in het verbond.
De belofte van de Heilige Geest, die het geloof werkt. En de roeping

om te geloven in het verzoenend bloed van Jezus Christus, die ook v an
de hand kan worden gewezen.

Wanneer één van deze twee elementen wordt vergeten, wordt het ver-
bond van zijn kracht beroofd.

VOOR DE OUDEREN.

Karl Barth en de kinderdoop.

De bekende Zwitserse theoloog Karl Barth heeft grote bezwaren tegen
de kinderdoop. Hij noemt deze doop een executie zonder slachtoffer
en bedoelt daarmee te zeggen, dat de doop bediend wordt, zonder dat
de belijdenis des geloofs voorafgaat. Daarmee hernieuwt hij het oude
bezwaar van de Anabaptisten (Wederdopers), die ook a lleen de doop
wilden bedienen, wanneer de belijdenis eraan vooraf was gegaan

Door de grote invloed van Barth wordt in breder kring dan voorheen
aan het goed recht van de kinderdoop getwijfeld.

Nu is het stellig zo, dat in plaatsen en landen, waar voor het eerst het
evangelie wordt gebracht, voor alles volwassenen worden gedoopt: het
Woord van God richt zich tot mensen, die het kunnen horen en ver-
staan, en eerst als er geloof is, is er recht op de doop. Toch staan ook
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de zendelingen onmiddellijk voor de vraag: en de kinderen van ouders,
die tot het geloof kwam?

Wanneer ze dan ernst maken met de bijbel, vinden ze niet, dat alleen
maar van de doop van losse personen sprake is, maar van de doop van
„huizen", d.w.z. van huisgezinnen.

Hand. 16 : 15: „En toen zij gedoopt was en haar huis."
Hand. 16 : 31: „Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult be-

houden worden, gij en uw huis."
Hand. 18 : 8: „En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof

in de Here met zijn gehele huis."
1 Cor. 1 : 16: „Ook heb ik nog het gezin van Stephanas gedoopt."
Alleen vooringenomenheid kan ontkennen, dat de bijbel blijkens deze

teksten bij het komen tot het geloof het gezin als een eenheid ziet, en
die gezinseenheid, waarin het verbond der genade zich een weg baant,
is de doorlopende gedachte van de H. Schrift (vgl. ook 1 Cor. 7 : 14).

De Vrijgemaakte kerken en de kinderdoop.

De strijd in de Gereformeerde kerken, die uitliep op de vorming van de
Geref. kerken (onderh. a rt. 31) of Vrijgemaakte kerken had voor een deel
betrekking op de betekenis van de kinderdoop.

Van een speciale doopsleer van de Vrijgemaakte kerken kan moeilijk
gesproken worden. Ze hebben hetzelfde doopsformulier als de Gerefor-
meerde kerken en dezelfde formulieren van enigheid. Hun bezwaar richt
zich gewoonlijk tegen de uitspraak van de Synode van Utrecht van 1905,
herhaald in 1942, dat we de kinderen der gelovigen mogen „houden voor
wedergeboren". In 1946 werd deze uitdrukking vervangen door: „be-
schouwen en behandelen als delende in de wederbarende genade des
Heiligen Geestes." In 1959 nam de synode van de Gereformeerde kerken
ook de laatste uitdrukking te rug, omdat ze een steen des aanstoots bleek te
zijn op de begeerde weg van hereniging van beide kerken. De ambts-
dragers en al de leden van beide kerkgemeenschappen zijn nu alleen
gebonden aan Gods Woord en de daarop gegronde formulieren van enig-
heid.

Waarom was er zoveel te doen over het „houden voor wedergeboren"?
In Vrijgemaakte kring hadden velen bezwaar, om te spreken van een

direct verband van wedergeboorte en doop. Op grond van 1 Petr. 1 : 22, 23
aanvaardden ze slechts een wedergeboorte door het Woord; kleine kinderen
kunnen dat Woord nog niet aannemen of verwerpen en in deze zin de
wedergeboorte nog niet beleven.

Hiertegen werd ingebracht, dat de Schrift op meer dan één wijze over
de wedergeboorte spreekt, nl. over de wedergeboorte van alle dingen of
de vernieuwing van hemel en aarde (Matth. 19 : 28); de wedergeboo rte
van het hele leven of de heiliging (1 Petr. 1 : 22, 23); en de wedergeboorte
van het hart, waardoor dat dode hart leven ontvangt door de H. Geest
(Joh. 3 : 3, 5, 6).
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De Dordtse Leerregels spreken van dit laatste, wanneer ze zeggen: „Dit
is de wedergeboorte ... dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze
wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking
alleen, noch door aanrading, ... Maar het is een gans bovennatuurlijke,
een zeer krachtige werking, dewelke in haar kracht niet minder noch
geringer is dan de schepping of de opwekking der doden" (III, IV; 12).

Ook tegen de uitdrukkingen „houden voor" en „beschouwen en be-
handelen als" werden bezwaren ingebracht, omdat men overtuigd was,
dat de HERE aan de ouders niet een onzekere menselijke grond geeft om
op te steunen, maar de vaste grond van Zijn beloften. De grote vraag, die
zich echter voordoet, is die naar de inhoud van die belofte. Is die belofte
alleen een aanbieding van het heil, dan is er ongetwijfeld van een „houden
voor" geen sprake, want de HERE biedt stellig aan alle verbondskinderen
het heil van Christus aan met bizondere klem en aandrang.

Is die belofte echter die van een schenking van het heil, nl. van de
vergeving der zonden en het eeuwige leven, dan kan moeilijk worden vol-
gehouden, dat alle kinderen ook metterdaad dit alles ontvangen, omdat
„niet allen, die van Israel afstammen, Israël zijn."

Nu de Gereformeerde Kerken besloten hebben, ruimte te willen laten
voor beide inzichten, moet het mogelijk zijn, dat beide kerkengroepen,
onder beding van Gods genade, de weg naar elkander terugvinden.

ZONDAG 28

Vertelling: Marc. 14 : 12-26.

Het avondmaal is het grote bevrijdingsfeest.
Op 5 mei is het in Nederland bevrijdingsdag, dan denken we eraan,

dat we na vijf harde bezettingsjaren verlost werden van de Duitse ver-
drukking.

Wie zo oud is, dat hij zich die 5de mei 1945 nog herinnert, weet, wat
voor een geweldige feestdag dat is geweest.

De mensen waren buiten zichzelf van blijdschap.
Dat kwam, omdat de bezetting zo hard was geweest.
We waren niet veel meer dan een slavenvolk.
Onze jongens en mannen waren in grote getale weggevoerd naar het

land van de vijand, om daar voor hem te werken.
En velen waren daar omgekomen.
In oude tijden was heel Israël in de meest-le tterlijke zin van het woord

een slavenvolk geweest.
Honderden jaren achtereen was het verdrukt, zodat niemand in het volk

meer anders wist dan van werken voor de overheersers, de Egyptenaren.
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En dat was een hard slavenwerk onder de felle Oosterse zon.
In psalm 68 : 6 zingen we er nog van:

Al laagt g' o Isrel als weleer
Gebukt bij tichelstenen neer,
Toen gij uw juk moest dragen,
En zwart waart door uw dienstbaarheid.

Israël zag zwart van zijn dienstbaarheid.
Maar eens, toen was de grote bevrijdingsdag gekomen.
Zo machtig, zo overweldigend, dat het volk deze dag als een gave Gods

onthield en vierde de eeuwen door.
De dag van het Pascha.
Dat woord Pascha betekent: voorbijgaan.
Op die dag had God de Egyptenaren voor hun wandaden gestraft.
Maar aan zijn volk was Hij voorbijgegaan, dat had Hij verschoond.
Had dat volk dan ook de straf van God verdiend?
Ja, het was niet beter dan het Egyptische, hoewel het God kende, had

het toch zijn dagelijkse zonden, en straks op de woestijnreis zou ook wel
blijken, hoe kleinzielig en ontevreden dit volk telkens weer was.

De Here had ook dit volk wel kunnen treffen, toen Hij de engel des
doods naar Egypte zond.

Maar Hij deed het niet, Hij was zijn volk genadig en verloste het door
zijn machtige hand.

Dat gebeurde op de dag van het Pascha.
In elk gezin moest toen de huisvader een lam nemen en dat slachten;

het bloed van dat lam moest hij strijken aan de deurposten en boven-
dorpel van zijn huis.

De doodsengel zou rondgaan door Egypteland.
In alle huizen zou hij binnengaan en daar de oudste jongen doden,

zelfs onder de dieren.
Maar overal daar, waar hij het bloed van het lam aan de deuren zag,

zou hij voorbijgaan.
Door het bloed van dat lam zou het gezin worden gespaard.
Dat gezin moest die nacht samenzijn aan een maal tijd, de Pascha-maaltijd.
Het vlees van het geslachte lam werd dan gegeten, en bovendien on-

gezuurde broden en bittere kruiden.
De bitterheid van de kruiden wees op de bitterheid van de verdruk-

king, het brood zonder zuurdeeg sprak van het zuurdeeg van de zonde,
dat alles doortrekt en dat eruit moet.

Deze bevrijdingsmaaltijd werd voortaan van jaar tot jaar gevierd.
Het Pascha was het grote feest in Israël.
Toch was het nog maar een voorlopig feest.
Er moest iets op volgen, dat beter was.
Het was immers voor ieder duidelijk, dat een klein lammetje niemand

van de dood kan redden, dat het echte lam nog komen moest.
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Daarom was het zo'n groot ogenblik voor Israël, toen Johannes de
Doper van Jezus zei: „Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld weg-
neemt" (Joh. 1 : 29).

Toen kon ieder het weten: dit is het echte Lam.
En, omdat Hij het echte Lam was, sprak Jezus aan het laatste Pascha,

dat Hij met zijn discipelen vierde, niet langer van de Oudtestamentische
profetie, maar van de Nieuwtestamentische vervulling

Bij de maaltijd nam hij een stuk brood, brak het, en sprak: „Neemt,
eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn
gedachtenis" (Lucas 22 : 19).

De discipelen moesten niet langer terugdenken aan de verlossing uit
Egypte en aan een lam.

Ze moesten denken aan het heden, aan de verlossing van hun eigen
leven door het lichaam van Hem, die het brood brak.

Straks, aan het kruis, zouden ze kunnen zien, wat de bedoeling van
zijn woorden was geweest.

Daarna nam Jezus de beker en sprak de dankzegging uit.
De joodse huisvader was dan gewoon te zeggen: „Gezegend zijt Gij,

HERE onze God, die de vrucht van de wijnstok geschapen hebt."
Jezus zal deze woorden ook wel hebben gebruikt, maar weer in dieper

zin, Hij was immers de ware wijnstok.
En dan voegt Hij eraan toe: „Deze drinkbeker is het nieuwe verbond

in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis"
(1 Cor. 11 : 25).

Ook nu wijst Hij weer op de grote verlossing van het kruis.
De verlossing uit de slavernij van de zonde.
Door zijn bloed.
De discipelen moeten daar straks altijd weer aan terugdenken. En zijn

kerk moet dit bevrijdingsfeest blijven vieren tot op de dag van zijn
wederkomst.

Geen offer meer.

Bij het Pascha-maal van het Oude Testament behoorde het offer van
een lam.

Dat lam werd geslacht, het bloed van dat lam werd vergoten, dat
bloed beeldde de verzoening af.

Als Jezus het avondmaal instelt, neemt Hij niets meer van het geslachte
lam, maar alleen het brood en de wijn.

Bij de besnijdenis vloeide bloed.
En bij het Pascha vloeide bloed.
Maar bij doop en avondmaal vloeit geen bloed meer.
De ene offerplaats, waaraan we voortaan altijd moeten denken, is

die van het kruis, waar het Lam van God voor ons geslacht is.
Daarom is het fout, bij het avondmaal opnieuw van een offer te spreken

en van een priester, zoals de Roomse kerk doet.
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„Door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die gehei ligd
worden" (Hebr. 10 : 14).

Het teken in het avondmaal.

Het teken in het avondmaal is dat van brood en wijn.
Daar zit een tweevoudige betekenis in.
Brood en wijn waren de eenvoudige spijs en drank voor het volk om

in het leven te kunnen blijven.
Jezus is het ware brood en de echte wijn (de ware wijnstok), door

wie we alleen echt kunnen leven, kunnen leven met God.
En nu wordt dat brood gebroken en die wijn vergoten.
Dat betekent, dat we mogen leven met God in een nieuw verbond,

omdat Jezus zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten
vergieten als een offer voor onze zonden.

Het zegel in het avondmaal.

Het zegel zegt, dat iets echt waar is.
Aan het avondmaal zegt Jezus tegen ons, dat het echt waar is, dat

Hij alles voor ons volbracht heeft.
De gemeente komt niet aan het avondmaal, om daarmee te zeggen,

dat ze het er zo goed heeft afgebracht, dat in haar midden geen enkele
zonde is.

Integendeel, als ze avondmaal houdt, zegt ze daarmee: „We zijn nog
niet beter dan de discipelen in de nacht van het verraad; ook bij ons
zijn er nog heel veel zonden."

Maar dan zegt Jezus door middel van de tekenen van het gebroken
brood en de vergoten wijn: „Ik ben nog altijd de Middelaar, die uw
zonden verzoent."

Daarom mag de dienaar des Woords zeggen: „Het brood, dat wij breken
is een gemeenschap met het lichaam van Christus. De drinkbeker der dank-
zegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Gedenkt en
gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gebroken is en dat
zijn bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden."

Zoals dan het brood het lichaam versterkt en de wijn het lichaam ver-
kwikt, wil de Heiland door zijn Heilige Geest onze harten versterken
in het geloof in Hem.

De gemeenschap aan het avondmaal.

Niemand kan avondmaal vieren helemaal alleen.
Het is altijd een maaltijd met velen.
Zo heeft Jezus het gewild.
Het gebroken brood wordt aan velen uitgedeeld.
Toch is het één brood.
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En de vergoten wijn wordt aan velen uitgedeeld.
Toch is het één beker.
Daarin wordt de eenheid van de gemeente, die één lichaam van

Christus is, uitgebeeld.
En, zoals we aan het avondmaal zitten als één huisgezin van God,

zo moeten we ook in heel ons leven elkaar liefhebben, niet alleen met
woorden, maar ook met de daad.

Het avondmaal en de kinderen.

Waarom mogen d e kinderen nog niet naar het avondmaal?
Ze behoren toch ook bij de gemeente!
Ja, maar de viering van het avondmaal vraagt een volwassen geloof.
We moeten weten wat we doen, als we avondmaal vieren.
De bijbel zegt, dat we het lichaam van Christus moeten onderscheiden.
Dat betekent, dat we goed moeten weten, wat we doen, dat we niet

op een onheilige wijze met de heilige dingen mogen omgaan.
Dat onderscheidingsvermogen blijkt, als we belijdenis doen van ons

geloof.
Dan spreken we uit, dat we ook graag mee willen aanzitten aan de

tafel van het avondmaal.
Kinderen, die nog niet aan het avondmaal mogen komen, worden daar-

om nog niet tot de ongelovigen gerekend.
Neen, ze behoren bij de gemeente.
God heeft zijn verbond met hen opgericht.
Maar ze hebben dat verbond nog niet persoonlijk in het midden van

die gemeente aanvaard.
Hun ouders dragen voor hen nog de verantwoordelijkheid.
Als ze belijdenis doen, nemen ze die verantwoordelijkheid zelf op zich.
En dan mogen ze naast hun ouders aanzitten, vader en moeder worden

dan tot broeder en zuster in Jezus Christus.

VOOR DE OUDEREN.

Het liefdemaal.

In de oude kerk was aan het avondmaal een liefdemaal verbonden.
Daarvan spreekt Paulus in 1 Cor. 11.

Daar spreekt hij de woorden: „Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet
het eten van de maaltijd des Heren; want bij het eten neemt ieder vooraf
zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken" (vs. 20, 21).

De betrekkelijk kleine gemeenten kwamen samen, en hielden eerst een
gemeenschappelijke maaltijd. Dat was een liefdemaaltijd, omdat de leden
samen voor het eten en drinken zorg droegen. Hierin lag een mooie uiting
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van het beginsel van de eerste gemeente, dat men alle dingen
gemeen-schappelijk had.

Maar reeds toen bleek, dat de gemeente uit zondige mensen bestaat,
die hun boze begeerten toonden tot in de kerk toe.

Het begon de meer welgestelde mensen te vervelen, dat zij het al tijd
waren, die het leeuwenaandeel voor deze maaltijd moesten leveren. Het
gevolg was, dat ze wel het hunne meenamen, maar dat naar zich toe-
haalden en het niet afstonden aan de minderbedeelden. Daar sproten
de wantoestanden uit voort, door Paulus geschetst.

Op den duur is heel de zaak van de liefdemaaltijden vastgelopen,
ook al door de groo tte van de gemeenten.

Niettemin herinnert ons avondmaalsformulier ons er nog altijd aan,
dat we juist door het avondmaal opgewekt warden, alles voor elkander
over te hebben.

Het zegt ons immers, dat „wij allen samen één lichaam zijn, en dit
niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander zullen
bewijzen."

Hoe vaak avondmaal?

In de oude kerk werd in elke samenkomst der gemeente het avond-
maal gevierd.

Het was het ideaal van Calvijn, dit oud gebruik weer in eer te her-
stellen, maar door verzet van de kant van de overheid is hij daarin niet
geslaagd.

In vrijwel al onze kerken wordt nu eens in de drie maanden het avond-
maal gevierd; in sommige eens in de twee maanden. Het is het meest-
Schriftuurlijk, om elke zondag het avondmaal te vieren.

Hieraan is het praktisch bezwaar verbonden, dat de dienst des
Woords dan wat in het gedrang komt; en dat de kerkdiensten dan ge-
regeld vrij lang zullen duren, terwijl het tempo van onze tijd juist om
kortere diensten vraagt.

Zoals het nu gaat, is het avondmaal steeds een hoogtepunt van het
gemeentelijk samenleven; zoals ook het Pascha een hoogfeest was in Israël
en maar één keer per jaar werd gevierd. Daarom pleit er wel iets voor,
om de bestaande gewoonte te handhaven.

In een tijd van zeer hooggespannen geestelijk leven zal de gemeente
zelf er misschien om gaan vragen, om vaker dan tot nu toe het geval is
de gemeenschap met haar Heer te beleven aan de tafel van het Hei lig
Avondmaal.
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ZONDAG 29, 30a

Hebben jullie wel eens gehoord van Willem Farel, de man met de
rode baard en de fonkelende ogen, die nog vóór Calvijn het Evangelie
predikte in Genève en in Frans-Zwitserland?

Vandaag wil ik jullie wat van deze man vertellen, om je goed te laten
zien, hoe de strijd in de dagen van de Reformatie met het avondmaal
te maken had, dat in de Roomse kerk mis wordt genoemd.

Omstreeks het jaar 1530 waren nog vele plaatsen in het Zuiden en
Z.-W. van Zwitserland volop Rooms; de boeken van Luther werden er
niet gelezen, want die waren in het Duits of in het Latijn geschreven.

In die tijd trok Farel van dorp tot dorp; hij sprak de mensen aan en
ging in de kerken naar binnen; hij werd soms met stenen bekogeld en
eens bijna doodgeslagen.

Maar hij was evenmin te keren als een bosbrand; overal predikte hij
het evangelie van de vergeving der zonden door Jezus alleen.

Op een zondag in het jaar 1531 kwam de gemeente samen in het kleine
Zwitserse dorpje Vallangin.

De mis werd bediend, de banken zaten vol met gelovigen, die luister-
den naar de Latijnse woorden van de priester of de kralen van hun rozen-
kransen door hun vingers lieten glijden.

Ineens ging de achterdeur van de kerk voorzichtig open.
Een vreemdeling trad binnen, door slechts enkele mensen opgemerkt.
Langzaam begaf hij zich naar voren, van pilaar tot pilaar.
Enkele mensen begonnen te fluisteren.
„Wat wil die vreemde man hier; kijk, hij heeft een rode baard; zou hij

een bijzondere boodschap hebben?"
De priester ging rustig voort met zijn werk.
, ,Sanctus, sanctus, sanctus," zo zong hij, „Dominus Deus sabbaoth."

(Heilig, heilig, heilig, is de Here der heerscharen).
Daar rinkelde driemaal een belletje.
Alle gelovigen vielen op hun knieën.
De priester nam een klein stukje brood in beide handen, hief het op,

en sprak: „Hoc est corpus meum" (Dit is mijn lichaam).
Daarna boog hij zijn knie, om het brood, dat naar de Roomse gedachte

in het lichaam van Christus veranderd was, te aanbidden.
Weer werd het belletje gehoord.
Alle gelovigen knielden neer, bogen het hoofd en sloegen een kruis in

aanbidding voor de hostie, God in hun midden, naar ze meenden.
Op dat moment sprong de onbekende vreemdeling met grote passen

naar voren.
Zijn stem schalde door de kerk: „Die hostie, waarvoor ge in aanbidding

ligt neergeknield, is niet God; het is een klein stukje ongedesemd brood,
van meel en water gemaakt."
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Het was, of een bliksemstraal insloeg bij heldere hemel.
Allen staarden ontzet de vreemdeling aan.
Maar, na enige ogenblikken van diepe stilte, sprong plotseling een

jonge man op uit zijn knielende houding.
Hij liep naar het altaar, greep de hostie van de verstomde priester, en

riep in grote gemoedsbeweging uit: „Die vreemdeling heeft gelijk! Dit
ding is God niet! Wie dit aanbidt, aanbidt een afgod. God kan hier niet
in veranderd worden. God is hierboven in de hemel."

De eerste, die hierna zijn spraak terugvond, was de priester.
Hij keek naar de preekstoel, waar de vreemdeling op geklommen was,

en riep uit: „Zeg ons, goddeloze duivel, wie ge zijt? Wie heeft je hier-
heen gestuurd? Hoe durf je en waarom kom je in ons midden verwarring
stichten?"

Het antwoord kwam onmiddellijk.
„Ik ben de duivel niet! Ik ben Gods boodschapper! Mijn Heer, Jezus

Christus, heeft me gestuurd! Ik kom hier niet om verwarring te stichten,
maar om de waarheid van het Evangelie aan u te verkondigen."

Er ontstond grote opschudding in de kerk.
Men had de vreemde man met zijn rode baard wel herkend.
Van mond tot mond werd gefluisterd of geroepen: „Dit is meester

Willem Farel! De Elia van de Alpen! Laten we hem eruit gooien. Neen,
laten we eens horen, wat hij te vertellen heeft."

Het laatste gevoelen, ingegeven door nieuwsgierigheid of door belang-
stelling was het sterkste.

Vergeefs probeerde de priester, het volk te bezweren, de indringer te
verwijderen.

Toen verdween hij zelf van het toneel, dat hij niet wilde bijwonen.
Maar toen begon Farel met zijn preek.
Hij wees erop, dat geen schone klanken, die ze toch niet verstonden,

de mensen konden redden.
„Geen enkele gezongen Latijnse mis zal uw ziel enig goed doen. Pries-

terlijke gewaden en ceremoniën, de aanbidding van de hos tie, de verering
van reliquieën, het zijn alle zaken van bijgeloof. Als zodanig moeten ze
worden vervloekt en vernietigd."

Hij wees er voorts op, dat Jezus gezegd had, dat niemand tot de Vader
zou kunnen komen dan door Hem; geen maagd Maria en geen heiligen
zouden daarvoor enige baat kunnen geven.

En tenslotte riep hij uit: „Hoe lang hinkt ge op twee gedachten. Zo
de Here God is, volg Hem na; en zo het Bag is, volg deze dan."

De mensen luisterden met aandacht.
En met instemming.
Al te duidelijk en al te lang hadden ze kennis gemaakt met de

gebreken van de Roomse kerk, niet alleen b lijkend in het bederf
van de ware leer, maar ook in de slechte levenswandel van tal van
geestelijken.

In Vallangin werd de kerk Gereformeerd.
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Geen mis werd er meer bediend.
Wel het avondmaal, naar de instelling van Christus.
(Dit verhaal is uitvoeriger te vinden in „De opmars der waarheid"

door Dr. St. Szabo, Hz. 91-96).

Een verbasterd avondmaal.

Hoe is dat mogelijk geweest, dat het eenvoudig avondmaal eenmaal
door Jezus ingesteld, zo kon verbasteren tot de Roomse mis, met al haar
pracht en praal, met al haar misvorming van het begin?

Dat is langzamerhand in de loop der eeuwen gebeurd; en er ligt een
ernstige les in, dat we het nooit mooier of anders moeten willen maken,
dan Gods Woord het ons leert.

De grote veranderingen, die langzamerhand de overhand kregen, be-
stonden in het instellen van het priesterambt in de plaats van de dienst
des Woords, in het instellen van het offer van die priester in de plaats
van het eenmaal gebrachte offer van Christus, en in de gedachte van
de verandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus in
plaats van het beschouwen van brood en wijn als tekenen en zegelen van
zijn kruisdood.

Een priester is iemand uit het Oude Testament, die veel moest offeren,
als beeld van het ene en volmaakte offer, dat komen zou.

Maar in het Nieuwe Testament wordt zo'n priester nergens meer aan-
getroffen in de gemeente, juist, omdat het volmaakte offer eenmaal ge-
bracht was en niet meer herhaald behoefde te worden.

Maar reeds in de begintijd van de kerk week men af van het rechte
spoor door weer van priesters te gaan spreken.

Die priesters moesten ook weer iets te offeren hebben.
Langzamerhand drong de gedachte door, dat ze dit moesten doen aan

een altaar in de kerk (ook daarvan spreekt het Nieuwe Testament nergens)
en dat ze daar het offer van Christus, eenmaal aan het kruis gebracht,
moesten herhalen.

Wanneer dat waarlijk een echt offer zou zijn, dan moest er ook weer
bloed worden vergoten.

Dat bloed, zo dacht men, was aanwezig in de avondmaalsbeker.
Wanneer de handen van de priester die beker zegenden, dan veranderde

de wijn in het echte bloed van Jezus; en daarmee in overeenstemming,
wanneer hij het avondmaalsbrood zegende., dan veranderde dat brood
in het lichaam van Christus.

Van stap tot stap heeft de Roomse kerk deze dingen geleerd, totdat
tenslotte het middelpunt van het avondmaal of van de mis werd het
omhoogheffen van het kleine stukje brood, de hostie, als het ware
lichaam van Christus, waarvoor alle gelovigen te knielen hadden in
aanbidding.

De verering van de hostie was in de Middeleeuwen dan ook groot.
Wanneer iemand ging sterven, dan werd hem het sacrament der sterven-



Zondag 29, 30a 	 31

den toegediend, waarbij ook behoorde, dat hem een hostie op de tong
werd gelegd; de priester, voorafgegaan door koorknapen, ging dan met
„het heilige" naar het sterfhuis; allen, die het belletje hoorden, dat dan
rinkelde, bogen zich eerbiedig ter aarde.

Wanneer in een kerk door een of ander verzuim met een hostie iets
onbetamelijks was gebeurd, of een druppel wijn op de grond was gevallen
en men erop had getrapt, dan was de vrees groot; en als enige tijd
daarna een ramp merkbaar werd (oorlog, watersnood, pest), dan deed
men boete, om de wraak van God af te wenden, die toornde, „over de
onwaardigheid, zijn lichaam aangedaan."

In sommige dorpen op de Veluwe was het zelfs een politiemaatregel,
dat men de priester riep met „het heilige", zodra er in de herbergen en
op de markten twistenden waren, die men niet de baas kon; wanneer
men zich niet boog voor de sterke arm van de overheid, boog men zich
toch voor „het lichaam des Heren".

Tegen deze afgoderij richtte zich met grote kracht de Reformatie.
Uit eerbied voor het echte lichaam des Heren, voor Hem, die in de

hemel verhoogd is.

Dit is mijn lichaam.

Toen Jezus het avondmaal instelde, sprak Hij de woorden: „Neemt,
eet, dit is mijn lichaam" (Matth. 26 : 26).

Volgt uit deze woorden niet, dat het brood, dat hij in zijn handen had,
veranderde in zijn lichaam en hebben de Roomsen geen recht van spreken,
als ze zich op deze tekst beroepen?

Helemaal niet!
Denk eerst maar eens aan de discipelen, die aan de tafel zaten; zou-

den die nu werkelijk gedacht hebben: daar staat Jezus met een stukje
van zijn eigen vlees in de hand?

Dat is volslagen ongerijmd, de discipelen moeten ongetwijfeld hebben
gedacht aan een wijze van spreken, waarvan de Heiland Zich vaker be-
diende, een beeldspraak, die bv. uitkwam, toen Hij zei: „Ik ben de
deur; Ik ben de ware wijnstok; Ik ben de goede Herder."

In al die uitdrukkingen was het duidelijk, dat Jezus Zich met een
deur, een wijnstok en een herder vergeleken had.

Hier was het duidelijk, dat Hij Zichzelf met het brood vergeleek, Hij
was het ware brood.

Dit wordt nog duidelijker, als we horen, wat Jezus van de wijn zegt.
Wanneer het zo was, als de Roomsen zeggen, dan moest Hij van de wijn
gezegd hebben: „Dit is mijn bloed."

Maar Hij heeft gezegd: „Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed, die voor u uitgegoten wordt" (Luc. 22 : 20).

Deze woorden kunnen niet anders worden opgevat  dan als beeldspraak.
„Deze beker is het nieuwe verbond ...", een beker verandert natuur lijk
niet in een verbond, maar beeldt een verbond af.
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Wanneer Jezus echter van de beker en de wijn in beeldspraak spreekt,
doet Hij het ongetwijfeld ook van het brood.

Het grote verschil.

Wanneer je een Roomse kerk binnenkomt, zie je in het midden een
altaar staan.

Wanneer je een Protestantse kerk binnenkomt, zie je in het midden
een kansel of preekstoel staan.

Dat is het grote verschil, dat heel de Protestantse en Roomse eredienst
beheerst.

Centraal is voor ons, wanneer we des zondags naar de kerk gaan, dat
God in de hemel moet worden aangebeden; dat Jezus daar aan de rechter-
hand van zijn Vader is; dat Hij door zijn Heilige Geest in het midden
van de gemeente wil zijn; en dat het Woord van God moet getuigen
van het volbrachte werk van de Here Jezus.

Centraal is voor de Rooms-Katholiek, wanneer hij des zondags naar
de mis gaat, dat God daar op het altaar is in dat stukje brood en in die
beker wijn; dat de priester de macht heeft, door zijn zegening de tegen-
woordigheid des Heren daar op te roepen; dat door de handen van de
priester het offer van Golgotha zich herhaalt; en dat dit offer van de
priester nodig is voor levenden en doden (in het vagevuur).

VOOR DE OUDEREN.

We noemden de Roomse avondmaalsleer die van de transsubstantiatie
(het woordje trans, denk aan transport, wijst op overgang, overbrengen;
substantie betekent stof of zelfstandigheid; het woord betekent dus, dat
de ene stof in de andere overgaat).

De Roomsen leren daarbij, dat, hoewel er een werkelijke verandering
plaats vindt van het brood en de wijn in het lichaam en het bloed van
Jezus, niettemin de uiterlijke kenmerken van brood en wijn (kleur en
smaak) behouden blijven. Omdat ze bang zijn voor verspilling door mor-
sen, geven ze de beker niet aan het gewone volk (de leken), omdat in het
brood toch al de hele Christus begrepen is, ook zijn bloed.

Jammer genoeg heerste onder de Protestanten van den beginne af geen
eenstemmigheid over het Heilig Avondmaal.

De Lutherse opvatting onderscheidde zich van die van Zwingli, en die
van Calvijn week weer van deze beide af.

We noemen de Lutherse opvatting die van de consubstantiatie (het
woordje con betekent mede). Naar de mening van Luther was na de
hemelvaart ook Christus' menselijke natuur niet alleen verheerlijkt, maar
ook vergoddelijkt, zodat ook het lichaam van Christus de eigenschap van
de alomtegenwoordigheid had ontvangen. Op grond van die alomtegen-
woordigheid kon nu het ware lichaam van Christus in het avondmaals-
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brood tegenwoordig zijn, hoewel dit brood niet in Christus' lichaam ver-
anderde; het was er samen met dat brood, zoals het water er is samen
met de spons.

Zwingli stond daarentegen de symbolische opvatting voor.
Van enige tegenwoordigheid van Christus' lichaam of van Hem Zelf

wilde hij niet weten; het avondmaal was voor hem louter en alleen een
gedachtenismaaltijd, waarin de gelovigen, eendrachtig samenverbonden,
de dood verkondigden van hun Heer.

Calvijn was het hiermee wel eens, maar had hier toch niet genoeg aan,
omdat wel de daad van de gelovige, maar niet de ware tegenwoordigheid
van Christus tot zijn recht kwam.

Naar de gedachte van Calvijn is Christus aan het avondmaal werkelijk
tegenwoordig, maar dan niet, door een verandering van het brood of
door een lichamelijke tegenwoordigheid, maar door het werk van zijn
Heilige Geest in de harten, die zo'n nauwe band bewerkt tussen Christus
en de zijnen, dat „al is het, dat Christus in de hemel en wij op de aarde
zijn, wij nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn."

In het avondmaalsformulier wordt dan ook gebeden, dat „onze be-
zwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja
met Hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de
kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd mogen worden."

ZONDAG 30b

Vertelling: Matth. 22 : 1-14.

Het is prachtig, om naar het avondmaal te gaan.
Het is het mooiste maal van de wereld.
Maar we moeten er ook goed heengaan.
Goed, dat wil niet zeggen, dat we op ons zelf vertrouwen.
Maar wel, dat we op Christus vertrouwen.
We mogen en we moeten aangaan in het geloof.
Heel duidelijk spreekt daarvan de mooie gelijkenis van Jezus over het

koninklijk bruiloftsmaal.
Er was eens een koning, die een bruiloft aanrichtte voor zijn zoon.

Dat was een groot feest, dat maar niet een avond duurde, zoals bij ons;
neen, het duurde dagen en dagen lang, en tot eer van de koningszoon
moest heel het paleis vol vrolijke mensen zijn.

Daar gingen de boden al uit, in alle richtingen, om de gasten uit te
nodigen: de vorsten en de aanzienlijken, bestuurders van provinciën en
steden, mannen van naam met hun vrouwen.

Nu zou je gedacht hebben, dat al die mensen ermee verguld zouden
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zijn, dat ze bij de koning en zijn zoon op het feest mochten komen.
Maar het ongelofelijke gebeurde: ze waren er helemaal niet blij mee,
omdat ze eigenlijk al lang een hekel aan hun koning hadden.

Dat kan gebeuren.
Dat kan in deze wereld ergens gebeuren, als er een heel slechte

koning is.
Denk maar eens aan het begin van de 80-jarige oorlog en aan koning

Filips II, die de machtige Nederlandse graven Egmont en Hoorne te
Brussel liet onthoofden.

Je zou je kunnen voorstellen, dat toen geen enkele andere edelman
uit de Nederlanden er nog veel trek in gehad zou hebben, de gast van
de koning te zijn.

Maar in de gelijkenis van de Here Jezus gaat het juist om een heel
goede koning.

De mensen, die niet wilden komen, hadden dan ook niet een hekel aan
hem, omdat hij hen enig kwaad had gedaan; neen, maar ze liepen zelf
met plannen rond om tegen hem op te staan; ze wilden maar het liefst
eigen baas zijn.

Daarom kwamen ze niet, en toen de goede, geduldige koning, hen nog
eens liet uitnodigen, en daarbij liet vertellen door zijn boden, wat voor
een heerlijke maaltijd voor hen klaar stond, trokken ze er zich nog niets
van aan, ze keerden die boden bruut de rug toe en ze gingen naar hun
gewone dagelijkse werk.

Anderen toonden nog sterker hun verachting voor de koning.
Ze grepen zijn boden en mishandelden hen.
In een bepaalde stad werden die koningsboden zelfs vermoord!
Toen was het geduld van de koning uitgeput.
Hij riep zijn leger bij elkaar.
En dat leger was sterk, veel sterker dan al die vijanden bij elkaar. Te

laat beseften ze toen, dat ze met vuur hadden gespeeld.
Ze werden streng gestraft, en de stad, die zo openlijk in opstand was

gekomen, werd ingenomen en verbrand.
Maar daarmee is het verhaal van die koning niet uit.
Want wat er ook gebeurt: het feest van zijn zoon moet doorgaan.
Daarom worden opnieuw boden uitgezonden.
Ze gaan niet weer naar de mensen met klinkende namen.
Neen, ze gaan naar: iedereen.
Alle onderdanen van de koning worden genodigd.
Ze mogen allemaal komen.
Ze mogen allemaal zien, wat voor een goede koning ze hebben.
Dan lopen de kamers van het paleis inderdaad vol.
Bozen en goeden komen binnen, d.w.z. mensen, die een goede naam

hebben, maar ook mensen, die een slechte naam hebben; ook deugnieten;
ook lastposten; ook mensen, die wel het omgekeerde hebben verdiend van
in dat mooie paleis van de koning te komen.

Er moet met die mensen echter één ding gebeuren.
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Bij de ingang van het paleis is een voorportaal, een soort van vestiaire
voor de kleren.

Daar moeten ze hun daagse, hun vaak schunnige kleren uittrekken. En
dan heeft de koning een mooi bruiloftskleed voor ze klaar liggen.

Ieder, die echt b lij is met de eer, die hem wordt aangedaan, ieder,
die echt blij is met zijn koning, trekt zo'n mooi kleed aan.

En dan begint het feest!
Allen zijn blij en eten en drinken en zingen tot eer van hun koning.
Daar komt ineens de koning binnen, om eens te zien, wie er alle-

maal zijn.
Aller ogen zijn op hem gericht, en misschien wil iemand al „Leve

de koning!" gaan roepen, als ineens zijn stem wordt gehoord.
Hij staat vlak bij een zetel, die door een man is ingenomen, die er

tussen al de in het witgeklede feestgangers donker uitziet.
Wat is er toch met die man?
Hoor, de koning roept hem toe: „Vriend, hoe zijt gij hier gekomen

zonder bruiloftskleed?"
Die man is maar stilletjes naar binnen geglipt.
Het is hem niet de moeite waard geweest, het witte kleed uit de

hand van des konings dienaren aan te nemen.
Hij kan zich ook helemaal niet verdedigen.
Hij zegt niets en kijkt maar onrustig om zich heen.
Dan zegt de koning tot de bedienden: „Bindt hem aan handen en voeten

en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn
en het tandengeknars."

Een verschrikkelijke straf, denk je misschien.
Ja, maar het ging ook om een verschrikkelijke zonde.

Het avondmaal — een koninklijke bruiloft!

Wat is de bedoeling van deze gelijkenis?
Dat met de koning God Zelf is bedoeld en met zijn Zoon onze Here

Jezus Christus, heb je al wel begrepen.
Het feest van de Koningszoon, dat komt straks in de hemel.
Daar is de bruiloft des Lams (Openb. 19 : 7).
Maar ook op aarde is dat grote feest te vinden, daar begint het al.
Want Jezus zegt, dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een

koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte; en dat koninkrijk der
hemelen is door Jezus op de aarde gebracht, ook al komt het pas tot zijn
volkomen heerlijkheid aan het eind van deze wereld.

Dat koninkrijk der hemelen is iets heel moois!
We zijn blij met onze koningin Juliana, die op allerlei manieren toont,

dat ze met haar onderdanen meeleeft.
Maar veel heerlijker is het, dat God onze Koning wil zijn, nu al op de

aarde en straks eeuwig in de hemel en op de nieuwe aarde.
Die grote Hemelkoning laat ons ook zien, dat Hij van ons houdt.



Dat laat Hij zien aan het bruiloftsmaal, dat Hij op aarde voor ons
aanricht, dat is het avondmaal.

Die maaltijd is er ter ere van zijn Zoon.
Want die Zoon heeft voor de onderdanen van deze Koning alles over

gehad, Hij heeft hen vrijgekocht van de macht van een vreemde dwinge-
land, van de duivel.

Om haar als bruid te werven
Kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij, die door zijn sterven
Aan haar het leven gaf.

Tot dat avondmaal worden velen genodigd.
Heerlijk is het, wanneer we horen: „De Koning roept: kom jij ook?"

De mens, die neen zeggen.

Er zijn mensen, die neen zeggen tegen deze hartelijke uitnodiging.
In de gelijkenis van de Here Jezus denkt Hij speciaal aan de joden,
die Hem verwerpen. Ze hebben veel uitnodigingen gehad door vele
koningsboden, maar er zijn profeten, die ze hebben gedood, en straks
zullen ze de Koningszoon kruisigen.

Er zijn ook nu nog veel mensen, die neen zeggen.
Ook jonge mensen, die geboren zijn in het verbond van God; die al

bij hun doop door de Koning genodigd zijn; die later nog heel veel van
zijn goedheid hebben gehoord; maar die eenvoudig zeggen: „Ik wil niet."

Deze mensen, deze jonge mensen ook, menen, dat ze beter eigen baas
kunnen blijven.

Wat hebben ze met God en godsdienst te maken, dat zijn maar knel-
lende banden.

Ze vergissen zich echter heel erg!
Ze zijn geen eigen baas.
„Een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde," zegt Jezus

(Joh. 8 : 34).
Er zijn geen vrije mensen.
De mensen zijn gebonden aan de zonde en aan de duivel.
Of ze zijn gebonden aan Jezus, die van de zonde verlost.
Maar niemand kan maar doen en laten, wat hij wil.
En het loopt met die mensen, die neen zeggen tegen de goede Koning,

verkeerd af.
„De koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die

moordenaars en stak hun stad in brand."

De mensen, die ja zeggen.

Gelukkig zijn er ook veel mensen, die ja zeggen tegen de boden van
de Koning.

36 	 Zondag 30b
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Welke mensen zijn dat? — misschien heel beste mensen?
Hoor, wat de catechismus van hen zegt.
Het zijn „mensen, die een mishagen aan zichzelf hebben vanwege hun

zonden en die nochtans vertrouwen, dat deze om Christus' wil vergeven
zijn en hun overblijvende zwakheid door zijn verdiensten bedekt is."

Dat moet je goed onthouden.
Jonge mensen horen de roepstem van de Koning wel.
Maar ze kunnen er soms erg tegen opzien, om daar ja tegen te zeggen.
Dan denken ze: „Ik ben er nog lang niet goed genoeg voor!"
Goed genoeg, zo, dat je geen enkele zonde meer doet, wordt je nooit.
Elke dag van je leven heb je de Zaligmaker nodig, omdat elke dag je

zonden er zijn.
Maar juist mensen, die dat weten, mogen aan het avondmaal komen.

Daar wordt niet gezegd: „Beste mensen, je krijgt hier allemaal een ere-
plaats, omdat je je zo goed gehouden hebt."

Neen, daar wordt gezegd: „Er is nog altijd een volkomen verzoening
voor al je zonden."

Het mooie bruiloftskleed, dat de mensen aan het koninklijk bruilofts-
maal droegen, was niet van henzelf; neen, ze kregen het van hun Koning.
Het was het kleed van de gerechtigheid van Christus, waarmee al hun
zonde bedekt werd.

Maar dan zegt de catechismus ook nog meer.
Ze zegt ook, dat het avondmaal is voor mensen, „die begeren hun ge-

loof te sterken en hun leven te beteren.
Dat moet je ook goed onthouden.
Als je echt gelooft in Christus, dan wil je graag, dat je geloof nog

sterker en vaster wordt; want je weet maar al te goed, hoe klein dat
geloof telkens nog is en hoe vaak je de Here vergeet; en dan zal je ook
graag willen doen, wat de Koning van je vraagt; je zal Hem geen ver-
driet willen doen, maar graag zeggen:

Neem mijn leven, laat het Heer
Toegewijd zijn aan uw eer.

De mensen, die ja zeggen en neen bedoelen.

In de catechismus wordt ook gesproken van de hypocrieten of ge-
veinsden.

Dat zijn de mensen, die zich anders voordoen dan ze zijn.
Denk maar eens aan Judas Iskariot, die zich voordeed als een vriend

van Jezus, en toch zijn vijand was; of aan Ananias en Sapphira, die zich
voordeden als heel royale gelovigen, maar in de grond van de zaak heel
eerzuchtige mensen waren.

In de gelijkenis van Jezus wordt zo'n huichelaar ontmaskerd: de Koning
laat aan allen zien, dat deze man aan zijn feestmaal niet thuishoort.

In de kerk gebeurt dat niet altijd.
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We kunnen immers niet even bij iemand naar binnen kijken, of hij het
wel echt meent; en we kunnen evenmin een mens volgen op al zijn wegen,
we weten niet, wat de mensen soms in het verborgen uithalen. Maar
als deze mensen aan het avondmaal komen, eten en drinken ze zichzelf
een oordeel.

Een oordeel, dat :is nog niet het eeuwig oordeel.
De mensen in de gemeente van Corinthe, die zich een oordeel op de

hals haalden, werden ziek en sommigen stierven.
God kan op allerlei manier aan een mens zijn ongenoegen tonen.
Maar niemand moet denken, dat hij met God wel een spelletje kan

spelen.

De taak van de kerkeraad.

We kunnen dus niet in elkaars hart kijken.
Maar we kunnen wel een kijk krijgen op elkaars levenswandel en op

de woorden, die de leden van de gemeente spreken.
In Israël moesten vroeger de vloekers gedood worden en ook de mensen,

die het gebod van de sabbat hadden geschonden: die dingen gebeurden
niet in het verborgen, ieder kon ze zien.

Zo gebeuren er nu ook nog allerlei dingen in de gemeente, die ieder
kan zien; en nu heeft de Koning der kerk mensen aangesteld, om toe-
zicht op de leden van de gemeente te houden en te beoordelen, of hun
daden wel in overeenstemming zijn met het gebod van de Koning.

Die mensen vormen samen de kerkeraad.
Natuurlijk, die kerkeraad heeft niet de taak, een soo rt van politioneel

toezicht te oefenen, het eerste, wat hij te doen heeft, is de boodschap
van de Koning doorgeven, dat alle dingen gereed zijn, dat het feestmaal
klaar staat, voor zondaren.

Maar die kerkeraad moet er toch naar vermogen voor zorgen, dat het
avondmaal des Heren niet ontheiligd wordt.

Mensen zonder bruiloftskleed mogen niet aanzitten, dat wil de Koning
niet hebben.

De volgende Zondag spreekt erover, wat ze met  die mensen moeten doen.

VOOR DE OUDEREN.

Voor de bediening van het Heilig Avondmaal moeten we onszelf be-
proeven. Daarom wordt er een voorbereidingspreek gehouden. De be-
doeling daarvan is, dat we denken aan ons bruiloftskleed. Nu hee ft men
nog al eens ges treden in onze kerken over die zelfbeproeving en over dat
bruiloftskleed.

Men heeft wel onderscheid gemaakt tussen de staat en de toestand van
de christen.
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Onder de staat verstond men dan het deelhebben aan Jezus Christus;
onder de toestand het leven in overeenstemming daarmee.

De staat van Petrus was, dat hij een kind van God was; maar zijn
toestand was wel eens die van een twijfelaar of een verloochenaar.

De staat van Jacob was, dat hij geloofde in Gods beloften; maar zijn
toestand was wel eens die van een leugenaar en bed rieger.

De staat van een christen is onwankelbaar, omdat Gods werk onwankel-
baar is; maar zijn toestand is bewogen, omdat hij een zondig mens is
en blijft.

Men heeft nu wel eens gezegd, dat met het bruiloftskleed van de
gelijkenis gedoeld werd op de staat voor God; op de rechtvaardigmaking
door het bloed van Christus; en dat men daarom bij de zelfbeproeving
voor het avondmaal zich af moest vragen: geloof ik dat wel?

Men heeft ook wel gezegd, dat met dat bruiloftskleed gedoeld werd
op de toestand van de christen; of van de mens, die zich voor een
christen uitgeeft; op zijn levenswandel; op zijn heiligmaking; en dat men
daarom bij de zelfbeproeving voor het avondmaal zich af moest vragen:
leef ik wel in overeenstemming met het Woord van God, of moet ik
daar, voor ik het avondmaal ga vieren, ook verandering in brengen?

De vraag was dus in het kort: moet ik mezelf afvragen, of ik wel
geloof, of dat ik wel lééf in het geloof?

Het beste antwoord op deze vraag is gegeven door Calvijn, die ver-
klaard heeft: „Overigens is het nutteloos over het bruiloftskleed te twisten,
en te vragen of hierdoor het geloof of een vroom en heilig leven bedoeld
zijn, daar het geloof niet van de goede werken gescheiden kan warden,
en de goede werken alleen uit het geloof voortvloeien."

Het geloof is een eenheid.
Het rust op de rechtvaardigmaking door het bloed van Christus.
Het leeft in de heiligmaking door de Geest van Christus.
Wanneer aan het ene iets hapert, komt als vanzelf de vraag naar voren,

of het met het andere wel in orde is.
Alle zelfbeproeving moet uitdrijven tot het gebed:

„Vergeef mij al mijn zonden.
En doe mij toch met vaste schreden
De weg ter zaligheid betreden."

ZONDAG 31

Vertelling: Jozua 7.

Niet iedereen mag tot het avondmaal des Heren worden toegelaten.
Ook niet elk belijdend lid van de kerk.
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Het kan wel eens nodig zijn, dat ook een belijdend lid van het avond-
maal wordt afgehouden.

Of dat zelfs een lid door de ban van de gemeente wordt afgesneden.
Wat dat betekent, hoe erg dat is, leert ons de Oudtestamentische ge-
schiedenis van Achan.

Wie was Achan?
Hij was een gewone Israëliet uit de stam van Juda.
Hij was nog niet zo erg oud, de Israëlieten, die Kanaän binnentrokken

waren immers allemaal, behalve Jozua en Kaleb, jonger dan 40 jaar.
Hij was getrouwd en had een huisgezin met kinderen.
Hij had grote wonderen van God gezien; hij was met de anderen

door de Jordaan getrokken, toen het water was blijven staan als een
muur.

Hij had de muren van Jericho zien vallen, toen op de zevende dag
het volk zeven maal om de stad heen getrokken was.

Dat alles had wel een diepe indruk op hem moeten maken.
Het had hem wel van één ding moeten overtuigen: er is geen God

zo groot als de HERE.
Hoeveel eerbied moest hij nu niet hebben voor het bevel van die grote

God!
Maar die eerbied had hij niet.
Hij was een hebzuchtig man.
Hij wou graag veel geld hebben en mooie kleren dragen.
Dat geld en die kleren lagen maar voor het grijpen, toen het leger

Jericho binnentrok.
Want Jericho was een rijke stad, de mensen leefden daar in weelde.

Maar nu had de HERE niet gewild, dat het volk de verovering van
Kanaan zou beschouwen als een plundertocht; dan zou de heilige oorlog
ontaarden in een roofoverval.

Daarom had Hij gezegd: „Neemt u in acht voor het gebannene, opdat ge
niet, terwijl ge met de ban slaat, van het gebannene neemt en de leger-
plaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort" (Jozua 6 : 18).

Het gebannene, dat waren alle bezittingen van de Kananieten. Die
lagen onder de ban, d.w.z. onder de vloek.

En als de Israëlieten zich die nu toch toeëigenden, dan kwamen ze
zelf onder de vloek.

De HERE wilde een scherpe scheiding tussen zijn volk en het volk
van Kanaan, dat onder zijn oordeel lag.

Achan wist dat heel goed, maar hij deed toch niet, wat de HERE ge-
zegd had.

Toen hij alleen in een huis was, zag hij daar een schat: goud, zilver
en een mooi kleed.

Hij dacht: niemand ziet me, dat neem ik maar mee.
En hij had al dat moois in de grond onder zijn tent begraven.
Maar de HERE had het wel gezien.
En Hij houdt altijd zijn woord.
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Hij had voorzegd aan de Israëlieten: „Als maar iemand neemt van
het gebannene, komt ge allemaal ander de ban."

Nu deed Hij dat ook.
En dat bleek wel, toen bij de aanval op het kleine plaatsje Ai de

Israëlieten teruggeslagen werden en 36 man sneuvelden.
0, wat was er toen een droefenis en ontsteltenis!
Maar gelukkig! — het onheil kon nog worden afgewend.
Als eerst maar het kwaad werd weggedaan en de schuld verzoend.

Toen vroeg Jozua, of de HERE Zelf de schuldige wilde aanwijzen. Hij
had telkens de tijd gehad, om uit zichzelf naar voren te komen. Maar
hij had dat niet gedaan.

Toen wees de HERE hem aan door middel van het lot.
Een verschrikkelijke straf werd toen aan Achan voltrokken.
Hij werd gestenigd met zijn hele huisgezin.
Zoals een inktvlek met een mesje uit een schrift wordt uitgekrabd,

zo werd het huis van Achan uit Israël weggedaan.
Dat was de ban, maar daardoor werd het hele volk weer geheiligd.

DE Here wil een heilig volk.

Uit het verhaal van Achan blijkt dit wel duidelijk, dat de HERE een
heilig volk wil.

Een heilig volk, dat is niet hetzelfde als een zondeloos volk.
Elke dag moesten in de tabernakel offers worden gebracht, om de

zonden van Israël te verzoenen.
Maar een heilig volk is wel een volk, dat luistert naar het Woord van

God en daarmee ernst maakt in zijn leven.
Wanneer dat niet gebeurt, gaat God Zelf tegen zijn volk strijden.
In later dagen vervalt het volk telkens weer tot afgoderij.
Maar even vaak wordt het dan overgegeven in de handen van sterke

en wrede vijanden, op den duur raakt het zelfs in ballingschap.
In het Nieuwe Testament is de gemeente van Christus de voortzetting

van het Oudtestamentisch Israël.
En ook in die gemeente wil Christus een heilig volk.
Daarom geeft Hij aan zijn kerk de sleutelen van het koninkrijk der

hemelen in handen.
Daarmee moet ze de deur opendoen voor alle gelovigen.
Maar ze moet de deur toesluiten voor alle ongelovigen.
Als ze dat nalaat, komt nog altijd de toorn van God over de kerk.

De sleutelen van Gods koninkrijk.

Wat zijn dat dan, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen?
Jezus spreekt er een paar keer over.
Eerst tegen Petrus, die vóór alle anderen beleden heeft, dat Hij is

de Christus, de Zoon van de levende God.
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Dat is een geweldige belijdenis geweest, en dan zegt Jezus tegen
Petrus: „Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en
wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat
gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen" (Matth.
16 : 19).

De Roomsen, die in Petrus de eerste paus zien, leiden hieruit af, dat
Jezus aan de pausen de macht over zijn kerk heeft gegeven.

Graag beelden ze Petrus af met een grote sleutel in zijn hand.
Maar Jezus zegt even later hetzelfde tegen al zijn apostelen: „Voor-

waar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel,
en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel" (Matth.
18 : 18).

En wanneer Jezus deze laatste woorden tegen zijn discipelen zegt,
denkt Hij niet alleen aan hen, maar ook aan de hele kerk, die er straks
komen zal.

Hij had immers pas gesproken over een zondaar in de gemeente, en
gezegd, dat als deze zondaar naar die gemeente niet wilde luisteren,
hij moest worden beschouwd als een heiden en tollenaar.

Aan de apostelen, en na hen aan  de gemeente wordt de macht van het
binden en ontbinden gegeven.

Dat binden betekent: het oordeel uitspreken over de zonde; en het
ontbinden: vrijspreken van het oordeel, de zonde vergeven. Dat mag de
kerk doen in Christus' naam.

Wanneer worden deze sleutelen gebruikt?

Voor a lle gelovigen samen worden deze sleutelen gebruikt, wanneer
de dienaar des Woords het Evangelie predikt.

Elke preek is weer anders.
En elke dominé is ook weer anders.
En dat is maar goed ook.
Maar in elke preek moeten toch altijd twee dingen gelijk zijn.
Dat zijn de opening en de sluiting van Gods koninkrijk door de sleutelen.
Er moet altijd iets in doorklinken, van wat de Here aan Jesaja op-

droeg: „Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij
zal de vrucht zijner daden eten. Wee den goddeloze, het zal hem slecht
gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden" (Jes.
3 : 10, 11).

Voor een paar jaar logeerde een Duits leraar op de Witte Hei, ons
Gereformeerd Jeugdcentrum. Hij vertelde daar, hoe hij weer een kerk-
ganger geworden was.

Hij was al een man op leeftijd en woonde in het Rijnland.
In jonger jaren had hij geregeld gekerkt, hij was zo opgevoed, maar

hij had veel moderne dominé's gehoord, die veel mooie verhaaltjes ver-
telden en veel spraken van ontwikkeling en beschaving, maar niet het
eenvoudig Evangelie brachten.
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Toen was hij maar niet meer naar de kerk gegaan.
Maar nu was kort na de oorlog in zijn gemeente een jonge predikant

gekomen.
En de leraar was toch maar eens gaan horen naar zijn intreepreek.

In die preek had de jonge dominé gezegd: „Denk er goed aan, gemeente,
dat mijn preken nogal eentonig zullen zijn. Elke zondag preek ik maar
één Evangelie en het gaat altijd weer over het éne grote, dat vanmorgen
in mijn tekst staat: wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; en
wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn
van God blijft op hem."

Daar had die dominé over gepreekt en de leraar, die met instemming
luisterde, dacht: nu ga ik voortaan weer naar de kerk.

Na de dienst wilde hij dat tegen de dominé zeggen.
Maar in de kerkeraadskamer waren de ouderlingen nogal boos geweest.
Ze hadden gezegd tegen de jonge dominé: „Als u zo gaat preken,

krijgen we geen mens meer in de kerk; dat is veel te ouderwets!"
De dominé had gezegd: „Wacht nu maar even; ik ben hier nog maar

pas; misschien valt het u wat mee."
En het was zo meegevallen, dat in  de tijd, dat de oude leraar dit ver-

telde, des zondagsmorgens de mensen al een uur, voordat de kerk begon,
in de rij stonden, om maar een plaatsje te mogen krijgen.

Dat ze van heinde en ver kwamen, om deze dominé te mogen horen,
die het oude Evangelie bracht, en dat communisten onder zijn prediking
tot bekering waren gekomen.

De preek moet niet maar een mooi praatje zijn.
Altijd moet de spanning erin zitten, dat het gaat om zielen van men-

sen, en dat Gods koninkrijk opengaat of dichtgaat, en dat dit voor eeuwig
beslist.

„Zie dan toe, hoe gij hoort," zegt Jezus (Luc. 8 : 18).
Ook al zijn we nog jong, toch kunnen we al horen.
En al begrijpen we nog niet alles, we kunnen altijd dit wel begrijpen,

dat het Koninkrijk Gods boven alles gaat; dat de deur van dit koninkrijk
wijd openstaat, om Jezus' wil, ook voor ons; en dat het heel erg is,
wanneer die deur voor ons gesloten wordt, omdat we ons van Gods genade
niets aantrekken.

Wat is de Christelijke ban?

Het Koninkrijk der hemelen wordt niet alleen geopend en gesloten
door middel van de prediking van het Evangelie.

Het kan wel eens nodig zijn, iemand persoonlijk en onder vier ogen
aan te spreken, omdat hij zich van het gepredikte Woord niets schijnt
aan te trekken.

Jezus spreekt daarvan in Matth. 18.
„Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen" (vers 15).
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Grote nadruk legt Jezus hier op het persoon lijk contact tussen de leden
der gemeente.

Die leden mogen maar niet op een grote afstand van elkaar leven,
terwijl de kerkeraad van deze massa zo'n beetje de directie vormt.

Neen, er moet een band zijn tussen de leden, die ook hierin uitkomt,
dat ze elkaar op hun zonden durven wijzen.

Dat betekent niet, dat ze maar op alle slakjes zout moeten leggen.
Ieder mens heeft zijn karakter en ook zijn karakterfouten, en er zou

eenvoudig geen samenleven van mensen moge lijk zijn, als die fouten altijd
weer breed werden uitgemeten.

De liefde verdraagt alle dingen.
Maar wanneer er gezondigd wordt, rechtstreeks tegen God, zo, dat

het niet geduld mag worden, dan moet de ene broeder de andere hierop
durven wijzen.

En dan nooit denken: „Het helpt toch niet."
Neen, Jezus zegt: „Indien hij naar u luistert ...", en dat luisteren kan

Jezus Zelf geven, door zijn Heilige Geest.
Maar het is ook mogelijk, dat zijn hart zich verhardt en hij toch niet

luistert.
Dan zegt Jezus, dat er getuigen bij moeten komen, één of twee.
Het getal is maar klein, de zaak moet niet dadelijk aan de grote klok

worden gehangen.
Het is natuurlijk het beste, hiervoor wijze mensen uit te zoeken. Liefst

iemand, die de zondaar goed kent en invloed op hem kan oefenen.
Pas, als hij ook naar deze getuigen  niet  wil luisteren, moet de ge-

meente ervan weten.
En dan moet ook geprobeerd worden, om de zondaar naar de hele

gemeente te laten luisteren.
Pas, als hij ook aan dit laatste geen gehoor geeft, moet hij worden

beschouwd als de heiden en de tollenaar.
Dat wil zeggen, dat hij dan uit de gemeente moet worden uitgebannen.
En die ban is maar geen kerkelijke plechtigheid.
Neen, het is een gebeurtenis in het Koninkrijk Gods.
Door de sleutelen wordt de deur van dat Koninkrijk voor een met name

genoemd persoon toegesloten.
Dat is heel erg.
Want God Zelf staat er achter.
En Hij zegt van die mens: „Ge gaat voor eeuwig verloren, tenzij ge

u nog bekeert."
Gelukkig, dat die bekering toch nog mogelijk is, zolang dit leven duurt.
Denk maar eens aan de Oudtestamentische koning Manasse.
Een heel enkele keer wordt het formulier van de wederopneming ge-

bruikt.
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Hoe spreekt de kerk met een zondaar?

Staat de kerk er nu maar dadelijk klaar mee, een hardnekkig zondaar
uit te bannen?

Dat zou helemaal niet volgens de wil van Jezus zijn, die Zelf lang het
tegenspreken van zondaren verdragen heeft, en ons leert zachtmoedig en
lankmoedig te zijn.

Neen, de zaak blijft eerst in handen van de kerkeraad, die er geen
ruchtbaarheid aan geeft.

De ouder lingen hebben een belangrijke en vaak moeilijke taak. Ze
moeten trachten ongehoorzame mensen terug te brengen tot de gehoor-
zaamheid aan Christus.

Wanneer de mensen niet willen luisteren, zal de kerkeraad hen, die
ongehoorzaam zijn, echter niet mogen toelaten tot het H. Avondmaal.

Ze worden van dat avondmaal afgehouden.
Van deze zgn. stille censuur hoort de gemeente nog niets.
Wanneer er echter geen bekering volgt, mag het hier niet bij blijven.
Dan moet ook de gemeente ervan horen, om voor de zondaar te kunnen

bidden.
De stille censuur gaat over in de openbare, en wel langs drie opeen-

volgende „trappen".
Eerst wordt alleen aan de gemeente meegedeeld, dat er een zondaar

is, die een bepaald gebod overtreden heeft en wordt om het gebed van
de gemeente voor hem gevraagd.

Daarna wordt (nadat de classis hieraan haar goedkeuring heeft ge-
hecht) de naam van de zondaar (of zondares) aan de gemeente bekend
gemaakt.

Tenslotte wordt meegedeeld, dat binnen zeer korte tijd tot de publieke
afsnijding zal worden overgegaan.

Tussen de afhouding van het avondmaal en de verschillende trappen
van censuur kan wel een geruime tijd verlopen, soms wel jaren.

Vaak komt het niet tot de afsnijding, omdat de gecensureerde zich in-
middels aan de gemeente onttrekt.

Het doel van de tucht.

Er zijn mensen, die een hekel hebben aan het woord „tucht".
Ze houden van de leus: vrijheid, blijheid.
Ze menen, dat de mensen zelf moeten weten en verantwoorden, wat ze

doen en laten, en dat ze verder met rust gelaten moeten worden.
In veel kerken wordt de tucht dan ook niet gehandhaafd.
Ze laten de vrijheid om te spreken en preken wat men wil (geen leer-

tucht); en om te handelen, zoals men wil (geen levenstucht). Dit is in
strijd met het Woord van God.

Dat Woord eist tucht in de gemeente:
a. Tot eer van Gods naam.
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„Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u
woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want
de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!" (1 Cor. 3 : 16, 17).

b. Tot bewaring van de gemeente.
„Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?"

(1 Cor. 5 : 6).
c. Tot behoud van de zondaar.
„Alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te

brengen, doch later brengt zij hun, die er door geoefend zijn, een vreed-
zame vrucht, die bestaat in gerechtigheid" (Hebr. 12 : 11).

VOOR DE OUDEREN.

De macht van de paus.

De Roomse redenering, dat de paus de sleutelmacht zou hebben, kent
verschillende zwakke schakels.

a. Inderdaad ontvangt Petrus als eerste de sleutelmacht. Maar de
andere apostelen ontvangen die macht evenzeer. Hij noemt zichzelf een
mede-oudste onder de oudsten, die geen heerschappij mogen voeren over
de kudde (1 Petr. 5 : 1, 3).

b. Uit de bijbel blijkt niet, dat Petrus de eerste bisschop of paus van
Rome is geweest.

c. Uit de bijbel blijkt niet, dat de latere bisschoppen van Rome op-
volgers van Petrus waren.

d. Uit de bijbel blijkt niet, dat deze bisschoppen macht ontvingen
over de hele kerk.

e. Uit de bijbel blijkt wel, dat „bisschoppen" (episkopen) dezelfde
naam is als oudsten of ouderlingen (presbyters). Lees maar eens goed
Titus 1 : 5-7.

De betekenis van de kerk.

Ook onder ons wordt de betekenis van de kerk vaak onderschat. Ze
wordt meer dan eens beschouwd als een particuliere vereniging, waa rvan
men lid kan worden en waar men weer mee kan breken naar welgevallen.

Jezus heeft echter aan die kerk grote macht gegeven.
De macht van de opening en sluiting van Gods Koninkrijk.
Daarom hebben we die kerk altijd serieus te nemen.
En als dan de vraag gesteld wordt: „Wie vindt de weg in al die veel-

heid van kerken, die er is?" kan het antwoord alleen maar zijn: „Vraag
jezelf dan maar goed af, of de Gereformeerde kerk, waar je lid van bent,
de kenmerken heeft van de kerk van Jezus Christus; en loop niet zo
van de ene kerk naar de andere, tot je er tenslotte geen enkele meer
overhoudt."
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ZONDAG 32

Vertelling : De brief aan Filemon.

Als je de kleinste brief van Paulus, die in de bijbel staat, goed leest,
dan lees je daar eigenlijk een klein romannetje in.

Een roman, dat is een mooi verhaal, dat iemand bedacht heeft en dat
je voor je plezier leest.

Nu is dit echter het bijzondere van die kleine roman van Paulus,  dat
die echt is gebeurd.

Wat was dat dan voor een verhaal?
Het begint met het weglopen van een slaaf.
Slaven! — die had je heel veel in die oude tijd.
Abraham had slaven, de Here Jezus vertelt in zijn gelijkenissen meer

dan eens van slaven, Paulus noemt zichzelf een slaaf van Jezus Christus.
Die slaven hadden lang niet altijd zo'n erg hard leven.
Wij denken bij het woord „slaaf" heel vaak aan: De Negerhut van oom

Torn (hebben jullie dat boek wel eens gelezen?); aan een mens, die ge-
regeld met stok en zweep wordt behandeld.

In die oude tijd waren er ook wel harde meesters, en een slaaf had
niets in te brengen.

Maar heel vaak was een slaaf niet veel anders dan een knecht in vaste
dienst, en vaak ging zijn meester zelfs heel vriendschappelijk met hem om.

De kerk heeft dan ook die slavernij maar niet dadelijk radicaal af-
geschaft.

Dat zou een grote revolutie zijn geweest: de mensen konden zich dat
eenvoudig niet voorstellen, dat was de wereld op haar kop: geen slaven
meer!

De kerk heeft wel gezegd: christenen, beschouw uw slaven als uw
naasten en uw christenslaven als uw broeders.

Daardoor was de slavernij wel in de wortel aangetast.
Maar nu vertelt die kleine brief aan Filemon van een weggelopen slaaf.
Dat kan je je ook goed begrijpen: ook al had je een beste meester

en ook al waren er veel en veel meer slaven, toch kon dat voor iemand,
vooral als hij nog jong was, op den duur onverdragelijk zijn niet vrij te
zijn, altijd het eigendom van een ander te zijn, zelfs verkocht te kunnen
worden!

Onesimus, een jonge slaaf uit de Klein-Aziatische stad Colosse, had
er op een goede dag genoeg van gekregen.

Hij had waarschijnlijk een goede meester, een christen, die Filemon
heette; maar hij kon toch het slavenjuk niet langer dragen.

Hij had een gunstig ogenblik afgewacht; had bij het vallen van de
nacht met snelle schreden de stad verlaten; en toen hij gemist werd, was
hij al in geen velden en wegen meer te vinden geweest; hij had de vrij-
heid gevonden.
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Maar wat een moeilijke vrijheid!
Overal waar hij kwam was immers het Romeinse rijk met zijn strenge

wetten voor weggelopen slaven.
Wanneer hij gepakt werd, zou hij wel worden gebrandmerkt.
De letter F, van fugitivus of vluchteling, zou hem wel op handen en

voeten of op het voorhoofd worden gebrand.
Soms werd ook aan een weggelopen slaaf een ijzeren band om zijn

nek gesmeed, waarmee hij zijn hele verdere leven, als een hond met zijn
halsband, moest omlopen.

Soms werd zo'n slaaf zelfs gekruisigd, of aan de overheid overgegeven,
om in de arena tegen de wilde dieren te vechten.

Geloof maar niet, dat de weggelopen Onesimus zo'n rustig leven heeft
gehad.

Altijd die vrees: als ik eens gegrepen word.
Zo zwierf hij door heel het grote Romeinse rijk, tot hij in de hoofd-

stad, Rome, terecht kwam, de grote miljoenenstad, waar hij het best kon
onderduiken.

Wie hem hier zoeken wilde, kon evengoed gaan zoeken naar een speld
in een hooiberg.

Maar nu hoorde Onesimus in Rome van een man, die misschien wel
bij zijn meester in huis was geweest, toen hij nog in Colosse woonde.

Die man was Paulus, en hij zat in Rome in de gevangenis.
Maar Onesimus hoorde van hem spreken als van een man, die in die

gevangenis nog veel mensen behulpzaam was; met hen sprak; en naar
wie vooral veel slaven heel graag toegingen.

Door een onweerstaanbare nieuwsgierigheid werd Onesimus naar die
man getrokken.

Hij kon het niet laten, hij moest naar hem toe.
En toen hoorde hij van Paulus het Evangelie.
Hij hoorde van hem, dat hij zelfs in zijn gevangenschap zich vrij voelde,

omdat Jezus hem bevrijd had van de grootste slave rnij, die van de zonde.
En tegen Onesimus zei hij: „Als je werkelijk helemaal vrij wilt zijn,

geloof dan in Jezus Christus; dan ben je de gelukkigste man van de
wereld."

Toen geloofde Onesimus.
En hij was er zo b lij en dankbaar mee, dat hij niet meer bij Paulus

was weg te slaan.
Hij wilde alles wel voor hem doen, hij verlichtte zijn gevangenschap

zoveel mogelijk, hij was een christen geworden.
Maar toen gebeurde er op een dag iets heel wonderlijks.
Onesimus, die zo graag bij Paulus gebleven was, loopt de poorten van

Rome weer uit op weg naar Colosse.
Hij maakt opnieuw die hele lange reis dwars door het Romeinse rijk,

hij gaat zich weer in handen stellen van zijn meester.
Waarom?
Omdat hij echt een christen geworden is.
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Een christen, die het echt meent, doet niet langer, wat hij zelf wil.
Neen, hij doet wat God wil.
Paulus heeft aan Onesimus duidelijk gemaakt, dat God van hem wil,

dat hij weer naar zijn heer terug gaat.
Nu kan, nu durft Onesimus niet in Rome te blijven.
Met een briefje van Paulus op zak aanvaardt hij de reis.
En dan schrijft de apostel aan Filemon, dat hij zijn vroegere slaaf als

een geliefde broeder ontvangen moet.
Ongetwijfeld heeft Filemon dat ook gedaan.
Dat betekent niet, dat hij Onesimus heeft vrijgelaten.
Misschien wel niet, maar het betekent wel, dat deze twee mensen

voortaan geleefd hebben als huisgenoten des geloofs.
Onesimus is niet opnieuw weer weggelopen.

Niet anders kunnen.

Waarom heb ik je dit verhaal verteld?
Omdat de catechismus in Zondag 32 vraagt: waarom moeten we nog

goede werken doen?
En uit het verhaal van Onesimus blijkt, dat christenen niet maar goede

werken moeten doen, maar dat ze niet anders kunnen.
Onesimus had vroeger heel wat moeten doen.
Zijn meester had hem allerlei karweitjes opgedragen, misschien stonden

ze hem vaak niet aan, maar hij mocht niet „neen" zeggen.
Nu was hij helemaal vrij in Rome.
Hij had er heel gemakkelijk kunnen b lijven.
Maar hij kon niet anders, dan terugkeren naar Filemon.
Dat kwam, omdat hij een echt christen geworden was.
Een echt christen kan niet anders dan de Here dienen.
Niet volmaakt, o neen, hij heeft elke dag nog zijn zonden, waarvoor

hij aan God vergeving moet vragen.
Maar toch zo, dat hij het wil; dat hij er zijn best voor doet; en dat de

mensen er ook iets van zien.
Waar komt dat vandaan, is iemand, die christen werd, nu meteen zo'n

brave en deugdzame man of vrouw geworden?
Neen, die man of die vrouw heeft nog altijd een zondig hart.
Maar er is iets met dat hart gebeurd.
De Heilige Geest is erin gaan wonen.
Dat voel je niet en dat zie je niet en toch gebeurt het, als je in Jezus

gelooft.
En dan gaat die Heilige Geest aan het werk.
Hij gaat het leven vernieuwen naar Christus' evenbeeld.
Zodat de christen zegt: „Zoals Hij het deed, zo wil ik het ook doen;

zoals Hij het hebben wil, zo moet het in mijn leven zijn."
Dat is de betekenis van de woorden van de catechismus: „Dat Christus,

nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door
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zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons
ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en Hij door
ons geprezen worde."

Kunnen wi/ dat ook al?

Kan daar ook al iets van in ons leven zijn?
Wij zijn toch geen weggelopen slaven, en wij kunnen toch niet van

die geweldige dingen doen?
Ja, maar het komt er maar op aan, of wij geloven!
De Here vraagt ons, om te geloven.
Hij nam ons op in zijn verbond, en daa rin zegt Hij tegen ons: „Je

hebt een zondig hart. Maar geloof toch in de vergeving der zonden, neem
de Here Jezus toch aan als je Heiland."

En dan weet je het zelf wel, of je ook iets van dat „niet anders kunnen"
kent.

Als het erg moeilijk is, om de waarheid te spreken, en je je er heel
best uit kunt redden door maar wat te liegen, kan het toch wel zo met
je zijn, dat je niet anders kunt dan die waarheid zeggen, om Gods wil.

En wanneer je gelogen hebt, en dat kan ook wel eens gebeurd zijn,
dat je niet anders kunt, dan die leugen bekennen en met de waarheid
voor de dag komen.

Dat je graag het goede wil doen, waarvan je hoort uit de bijbel, om-
dat je hart je zegt, dat God dat van je vraagt; en dat het je zo spijt,
dat je dat goede heel vaak niet doet.

Dan weet je er toch iets van, dat je geloof in Jezus meer betekent
dan wat napraterij van anderen; dat er door de Heilige Geest in je leven
kracht van uitgaat.

Geloofszekerheid.

Daarom is er een nauw verband tussen het doen van wat God van
ons vraagt en de zekerheid van ons geloof.

De catechismus zegt dat zo, dat „elk bij zichzelf van zijn geloof uit
de vruchten verzekerd zij."

Dat betekent dit, dat je aan de vruchten de boom kan kennen.
„Men leest geen druiven van dorens of vijgen van distels" (Matth. 7:16).
Zo kan je aan de vruchten ook een gelovige kennen.
Je kon zien aan Onésimus, dat hij een gelovige was, toen hij bij zijn

meester terugkwam.
En op die terugreis was hij niet verbitterd en boos, dat hij toch weer

gaan moest; neen, hij was blij, dat hij op de weg van God wandelde;
en als hij dat niet gedaan had, was hij elke dag weer onrustig geweest.

Dat gaat met ons nog net precies zo: als we niet op de weg van God
wandelen, zijn we elke dag onrustig.

Dan kunnen we niet bidden.
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De apostel Petrus zegt dat een keer zo, dat mannen, die hun vrouwen
niet goed behandelen, belemmerd worden in hun gebeden (1 Petr. 3 : 7).

Ze hebben zo juist hun vrouw afgesnauwd, nu willen ze bidden. Maar
dat bidden wil niet. Het is net, of er tussen hun ziel en God een scherm
geschoven zit. En op dat scherm staat geschreven: maak het eerst in orde
met je vrouw.

Geen mens kan leven in kwade werken, en toch blij zijn met zijn God.
En wie goede werken doet, ook al lacht ieder er hem om uit, heeft

een ruim en blij hart tegenover God.

De betekenis voor anderen.

Wanneer we doen, wat God van ons vraagt , is dat ook voor onze mede-
mensen van de grootste betekenis.

Er worden vaak slechte dingen gezegd van de kerk.
De mensen van de kerk kan je niet vertrouwen, zo zegt men dan.

Ze zijn niet eerlijk; ze zijn niet beleefd; ze zijn inhalig; ze zijn huichel-
achtig.

Nu is het al van ouds de gewoonte geweest, dat er van de kerk veel
gelogen werd en dat die leugens grif werden geloofd.

De apostel Petrus spreekt er al van, dat de christenen van zijn tijd
als boosdoeners belasterd werden (1 Petr. 2 : 12).

En de kerk van de eerste eeuwen werd vervolgd, omdat velen van
haar vertelden, dat haar leden vijanden waren van het menselijk geslacht
en in hun samenkomsten allerlei verschrikkelijke dingen uithaalden, tot
het eten van mensenvlees toe.

Toch kan niet worden ontkend, dat ook christenen meer dan eens
dingen doen, die in strijd zijn met de leer van Christus. Daar kunnen ze
ontzaglijk veel mee bederven.

Als een dominé de mooiste preken houdt van de wereld, maar ieder
weet: „Die man doet zelf net het omgekeerde van wat hij zegt!" — dan
heeft hij geen invloed.

En als christenen ontzaglijk veel doen voor evangelisatie, ze verspreiden
kranten en krantjes en ze houden samenkomsten in tenten en kerken en
ze doen aan straatprediking en nog veel meer, maar op hun dagelijks
leven is veel aan te merken, dan helpt die evange lisatie bitter weinig.

Juist een man als Onesimus deed aan evange lisatie.
Toen hij terugkwam, hebben veel andere slaven gezegd: „Heb je het

al gehoord? Die slaaf van Filemon is weer teruggekomen! Uit zichzelf."
En ze hebben hem gevraagd: „Waarom heb je dat gedaan?"

Toen kon Onesimus het Evangelie brengen.
Toen kon hij zeggen: „Liever een slaaf met God dan een vrije zonder

God."
En de mensen wisten toen aan hem, dat hij waarheid sprak.
Wanneer we geloven, en dat blijkt uit onze werken, dan gaat daar

trekkende kracht van uit.
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We kunnen daar al jong mee beginnen.
De padvinders hebben als leus, dat ze elke dag een goede daad moeten

doen.
Het zal de vraag zijn, of je dat wel elke dag zo uit kunt zoeken, dat

je zeggen kunt: dat is vandaag weer mijn goede daad geweest.
Maar je kunt wel elke dag erom bidden, dat je zo mag leven, dat je

je niet voor God hebt te schamen.
En dat de mensen niet hoeven te zeggen: „O ja, die jongens en

meisjes van de christelijke school, daar hebben we het meeste last van."

Het omgekeerde.

En wanneer je leven nu precies omgekeerd is?
Kan je dan toch zeggen, dat je wel echt gelooft en daarom zalig zult

worden?
De Roomsen hebben dat wel eens gezegd van de mannen van de

Reformatie, dat ze dat eigen lijk leerden. Dat je er maar op los kon leven
en toch nog wel in de hemel komen.

Maar dat hebben Luther en. Calvijn nooit geleerd.
En de catechismus, die in de 16e eeuw ontstaan is, zegt het juist om-

gekeerd.
„Geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard,

lasteraar of rover zal het koninkrijk Gods beërven."
De Here Jezus ontfermde Zich wel over een vrouw, in overspel gegrepen.

Maar Hij zei ook tegen haar: „Ga heen, zondig niet meer" (Joh. 8 : 11).
Hij zond zijn discipelen uit naar heidenen en tollenaren.
Maar wanneer een lid van zijn kerk hardnekkig bleef zondigen, moest

hij worden als een „heiden en tollenaar", d.w.z. dat hij buiten het
Koninkrijk der hemelen werd gesloten.

Een kind van God kan wel in de zonde vallen.
Maar het kan nooit in de zonde leven.

VOOR DE OUDEREN.

Er is meer dan eens kritiek uitgebracht op de uitdrukking van de
catechismus: „dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten ver-
zekerd zij."

Men heeft gezegd, dat een gelovige, wanneer hij zijn eigen leven onder-
zoekt, toch ook altijd weer zoveel zonde gewaar wordt. En dat hij daar-
om de zekerheid van zijn geloof niet ontlenen moet aan wat hij vindt
in zichzelf, maar alleen aan de beloften van het Woord van God, die
hij in het geloof aanneemt.

Nu is het ongetwijfeld waar, dat we niet moeten geloven in onszelf
of op grond van iets van onszelf, maar alleen in Jezus Christus en op
grond van zijn volbrachte werk.
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Maar het is niet minder waar, dat, al weten we, dat Gods beloften
waar zijn, we nog wel eens last kunnen hebben van twijfel. Twijfel bij-
zonder hieraan, of wij wel echt deel hebben aan Jezus Christus.

Die twijfel kan verschillende oorzaken hebben.
Ze kan ook veroorzaakt worden door een zeer eenzijdige prediking,

die ervan uitgaat, dat er maar heel weinig mensen zalig worden, en dat
die enkelingen van God een bijzonder teken moeten ontvangen, om dat
goed te weten.

Maar die twijfel zal ook zeker daar ontstaan, waar een leven in zonde is.
Toen David leefde in zijn overspel met Bathseba, heeft hij ongetwijfeld

niet kunnen zingen tot eer van zijn God; hij moest toen bidden: „Her-
geef mij de blijdschap over uw heil" (Ps. 51 : 14).

Hij was die blijdschap kwijt geweest.
Het ontbreken van de vruchten doet vragen, of de wortel er wel is en

of die wortel wel leeft.
En de aanwezigheid van de vruchten doet God danken, die ze gaf.
We kunnen het zo zeggen, dat geloofszekerheid een werk is van God

de Heilige Geest; maar dat die Geest wordt bedroefd en de zekerheid
geschokt, waar geen vruchten zijn der dankbaarheid.

ZONDAG 33

Vertelling: Hand. 16 : 19-34.

Zondag 33 is de Zondag van de bekering.
Er staan in de bijbel enkele bekeringsverhalen, die je nooit weer

vergeet.
In het Oude Testament van koning Manasse in de gevangenis.
In het Nieuwe Testament van Paulus en van de gevangenbewaarder

van Philippi.
Wie was die gevangenbewaarder?
Was dat zo'n goddeloze, zo'n door en door slechte man, waarvan ieder

zei: „Nou, die mag zich ook wel eens bekeren?"
Neen, ik denk, dat hij zo voor het oog een heel flinke en achtens-

waardige man is geweest.
Hij was directeur van de gevangenis, en dat word je maar zo niet.

Dan moet je al een goed en betrouwbaar ambtenaar zijn, die zijn zaken
uitstekend in orde heeft.

Hij had een keurige positie, maar een heel andere vraag is deze, of
hij in zijn leven zijn naaste ook lief had als zichzelf.

Daar had hij wel elke dag de gelegenheid toe.
Hij kwam immers geregeld met leed en ellende in aanraking.
Je kunt ook zeggen, dat hij geregeld met misdaad en misdadigers in
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aanraking kwam, maar ook die misdadigers waren mensen, en de directeur
van de gevangenis kon voor hen een beul, maar ook een medemens zijn.

Uit de bijbel krijgen we de indruk, dat deze man niet meer en niet
minder heeft gedaan dan zijn nuchtere plicht.

Toen Nederland van 1940-1945 in oorlog was, hebben we ook zulke
mensen gekend.

Correcte Duitsers, die hun plicht deden.
Die zeiden: „Befehl ist Befehl!" en als ze dan iemand dood moesten

schieten, welnu, dan schoten ze hem dood; daar konden ze ook niets
aan doen.

De gevangenbewaarder krijgt op zekere dag een paar mensen in zijn
gevangenis, die er ontzettend-toegetakeld uitzien.

Hun kleren zijn hen van het lijf gescheurd, ze zijn zo gegeseld dat het
bloed hen bij de rug neerloopt, ze zijn behandeld als een paar gevaarlijke
spitsboeven.

Ongetwijfeld heeft de gevangenbewaarder ook wel even geïnformeerd,
wie deze mensen toch waren.

En dan heeft hij het wel gehoord, ieder in Philippi wist er immers
van, dat deze mensen al een poosje in de stad vertoefden; dat ze een
groepje om zich heen hadden verzameld, dat elke eerste dag van de
week samenkwam bij de rivier om daar te bidden en te zingen; en dat
ze nu een meisje, dat hen nariep, en in wie een waarzeggende geest
woonde, van die boze geest hadden verlost.

Dat was alles.
Waren het boeven, deze mannen?
De gevangenbewaarder moet wel beter geweten hebben, maar bevel

was nu eenmaal bevel, en daarom deed hij niets, om hun lot te verzachten.
Integendeel, omdat hem gezegd was, dat hij ze nauwkeurig bewaken

moest, sloot hij ze in de binnenste kerker, een somber hol, en sloot als
extra-verzekering tegen een mogelijke ontsnapping hun voeten zelfs in een
blok, zodat ze met hun pijnlijke ruggen in een hoogst-ongemakkelijke
houding moesten zitten.

Nu kon hij rustig slapen gaan.
Was hij werkelijk rustig?
Let erop, wat er gebeurt!
Midden in de nacht dreunt de gevangenis op haar grondvesten. Door

een geweldige aardbeving scheuren de muren en zelfs het blok om de
voeten van de gevangenen springt los.

God toont, dat Hij sterker is dan alle aardse machten.
Wat kan de gevangenbewaarder anders denken dan dat alle gevangenen

ontsnapt zijn?
Hij raakt totaal van streek.
Hij ziet zichzelf al als een onteerd man, die zijn plicht heeft verzuimd.
En nu weet hij maar één uitweg.
Er uitspringen; alles ontvluchten; de hand aan zichzelf slaan.
Hij staat daar al met het zwaard in zijn hand.
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Maar dan gebeurt het wonder Gods.
„Doe uzelf geen kwaad!" zo roept een stem hem toe, „want wij zijn

allen hier" (vers 28).
En dan ziet hij het.
Dan ziet hij tot zijn grote verwondering in dat donkere gevangenishok

die beide zwaargestrafte gevangenen, en rondom hen alle andere ge-
vangenen, er wordt er niet één gemist.

Als hij dat ziet, is het, of hij plotseling staat voor een hoge, een on-
begrijpelijke macht.

En nu blijkt, dat hij nog nooit een rustig geweten gehad heeft.
Hij is bang voor die hoge macht, hij weet,  dat het er niet goed met

hem voorstaat.
Daarom roept hij uit de grond van zijn hart: „Heren, wat moet ik

doen om behouden te worden?"
Dan hoort hij het heerlijk antwoord: „Stel uw vertrouwen op de Here

Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis" (vers 30, 31).
Dan komt die gevangenisdirecteur diezelfde nacht tot bekering.
Dat wil zeggen, dat zijn leven wordt omgekeerd.
Zijn gedachten worden omgekeerd: hij denkt niet langer aan zichzelf

in de eerste plaats, maar aan God en zijn medemensen.
En zijn daden worden omgekeerd: hij wast de striemen van Paulus

en Barnabas af, en hij richt in zijn huiskamer een maaltijd voor
hen aan.

Hij is een ander mens geworden.

Oude mens en nieuwe mens.

De catechismus noemt de bekering de afsterving van de oude mens
en de opstanding van de nieuwe mens.

Wat wordt met die woorden bedoeld?
We moeten bij oud en nieuw niet denken aan de leeftijd van een mens,

maar aan de natuur, de aard van een mens (Ef. 4 : 22-24).
De stokbewaarder kan nog wel helemaal niet oud zijn geweest. Maar

hij had wel een oude mens, d.w.z. een menselijke natuur van een heel
oude oorsprong, zoals Adams natuur in het paradijs door de zonde ge-
worden was.

Die oude mens was het zelfzuchtige, alleen aan zichzelf denkende,
hardvochtige ik van de stokbewaarder.

Maar op het moment van zijn bekering kreeg die oude mens de doods-
steek.

En toen stond zijn nieuwe mens op.
En die nieuwe mens, die vindt zijn oorsprong niet in de zonde van

het paradijs, maar in de genade, door Jezus verworven aan het kruis.
Daar heeft Jezus voor de zonde betaald en nieuw leven voor zondaren

verworven.
Dat nieuwe leven geeft Hij in de harten door zijn Hei lige Geest.
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Waar dat leven begint, kan een mens niet langer zelfzuchtig zijn, maar
gaat hij ook denken aan anderen; aan God en zijn naasten.

Hij krijgt een hekel aan de streken en boosheden van  de oude mens.
En hij vindt zijn blijdschap in de goede daden van liefde van de

nieuwe mens.

Is dit maar zo klaar?

Is die nieuwe mens nu maar zo springlevend?
En is die oude mens nu maar zo morsdood?
Was dat maar waar!
Maar het is best mogelijk, dat die gevangenbewaarder ook later nog

wel eens last van boze buien heeft gehad.
Het is best mogelijk, dat een bekeerd mens nog wel heel zondige

dingen doet.
Denk maar eens aan Mozes.
Mozes was een bekeerd man, maar op de woestijnreis doet hij toch

nog zo'n ondoordachte zonde, dat hij niet het heilige land mag binnen-
trekken.

Of denk ook maar eens aan Petrus.
Petrus spreekt de mooiste belijdenis van de wereld uit, maar een ogen-

blik later moet Jezus tegen hem zeggen: „Ga weg, achter Mij, satan;
gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods,
maar op die der mensen" (Matth. 16 : 23).

De oude mens sterft pas totaal af op het moment van onze dood.
In de hemel kunnen we niet meer zondigen.
En de nieuwe mens is pas helemaal opgestaan op datzelfde moment

van onze dood.
In de hemel kunnen we alleen maar goede werken doen.
Daarom gaat voor ieder, die in Jezus Christus gelooft, de bekering zijn

hele leven door.
Op de eerste bekering volgt de dagelijkse bekering.

Wanneer is er de eerste bekering?

De gevangenbewaarder kon later nog aan iedereen vertellen, wanneer
en hoe hij bekeerd was.

Kan ieder ander dat ook?
Er zijn wel mensen, die dat zeggen.
Ze willen van ieder gelovige een aparte en bijzondere bekeringsweg.
En als iemand daar niet van weet, zeggen ze: je bent nog niet bekeerd.
Nu is dit echter opvallend, dat de bijbel ons van zo'n bijzondere be-

keringsweg maar een heel enkele maal spreekt.
Bij Manasse; bij Paulus; bij de gevangenbewaarder; en bij die 3000

mensen tegelijk op de eerste Pinksterdag.
Maar wanneer was David bekeerd?
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David was als jongen al een dappere gelovige; in Gods kracht versloeg
hij de leeuw en de beer; maar van een aparte bekering van David lees
je niet in de bijbel; wel, dat hij zijn leven lang tegen zijn „oude mens"
te strijden had.

Wanneer was Petrus bekeerd? — toen hij door Jezus geroepen werd?
maar hij kan toen al wel lang een gelovig Israëliet zijn geweest! — je
hoort wel van hem, dat hij zijn leven l ang tegen zijn „oude mens" te
strijden had.

Je kunt niet altijd zeggen, wanneer de bekering begint.
Dat hoeft ook niet.
Er zijn gelovige kinderen.
Er zijn gelovige jonge mensen.
Er zijn gelovige mannen en vrouwen.
En ze kunnen niet altijd zeggen: toen of toen ben ik begonnen te

geloven.
Daar komt het ook niet op aan.
Het geloof is geen boekhouden.
Als je maar gelooft!
Dan zal je je ook wel bekeren.
Dan zal je ook wel weten, dat dat elke dag nodig is.

De strijd van de gelovige.

Als je echt gelooft, dan weet je van strijd in je leven.
Jezus zegt: „Strijdt om in te gaan door de enge poort" (Luc. 13 : 24).
Paulus zegt (en hij wijst er daarbij op, dat we nog zo vaak de neder-

laag lijden): „Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aan-
wezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet
van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der
zonde" (Rom. 7 : 21-23).

Dat is de strijd der bekering.
Je wil graag het goede.
Je wil graag God gehoorzaam zijn.
Dan ben je pas helemaal gelukkig.
Maar je verknoeit het nog zo vaak.
Je bent vaak weer gestruikeld voor je het weet.
Dat is de tegenstelling van oude en nieuwe mens.
En nu is dit de bekering,  dat je de strijd nooit opgeeft.
Dat je nooit gaat staan aan de kant tegen God.
Maar dat je altijd weer gaat staan aan de kant van God.

Goede werken.

Een bekeerd mens wil daarom graag goede werken doen.
Maar nu moet je goed weten, wat dat zijn.
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Je weet wel, dat Luther vroeger probeerde, door goede werken zalig
te worden.

Dat gelukte hem niet, dat gelukt geen mens, we worden alleen door
het geloof in Jezus Christus zalig.

Die goede werken van de Roomse kerk waren ook van een bijzondere soort.
Je zelf kas tijden; niet trouwen; leven in armoede; een bedevaartstocht

maken; een kaarsje branden voor een beeld; heel vaak hetzelfde gebed
achter elkaar bidden.

Allemaal werken, waar de bijbel niet van spreekt.
Er zijn ook wel mensen, die bij goede werken denken aan heel bijzon-

dere daden, zoals op ziekenbezoek gaan, arme mensen helpen, naar de
heidenen gaan om hun het Evange lie te brengen.

Dat zijn natuurlijk ook goede werken, maar aan die dingen moet je
toch niet denken in de eerste plaats.

Dan zouden er immers heel wat mensen zijn, die aan het doen van
een goed werk nooit toe kwamen.

Neen, wanneer een moeder goed voor haar man en kinderen zorgt,
dan is dat een goed werk.

En wanneer een patroon zijn knechten en klanten goed behandelt,
dan is dat een goed werk.

En wanneer een jongen zijn best doet op school en vriendelijk is voor
zijn medemensen, dan is dat een goed werk.

Het gaat niet in de eerste plaats om de buitengewone dingen.
Het gaat om gewone dingen van het leven.
Maar dan moeten die gebeuren op de manier, die de catechismus

noemt.
Uit een waar geloof.
Dat betekent, dat we in die werken de Here Jezus liefhebben.
Naar de wet Gods.
Dat betekent, dat we vragen aan God, wat goed is of kwaad.
Hem ter ere.
Dat betekent, dat we het niet doen, om er zelf een goede naam door

te krijgen.
Niet op ons goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond.
Dat betekent, dat we maar niet uit onszelf wat goede werken uitvinden,

en dan denken, dat God ze ook wel mooi zal vinden.
Dat is alles met elkaar nogal wat.
Werken, die helemaal goed zijn, volmaakte werken, doet geen mens.
Maar er is toch nog altijd een groot verschil tussen, of we iets ervan

kennen of dat we niets ervan kennen.

VOOR DE OUDEREN.

Vooral in de 18de eeuw werd een eenzijdige, soms wat ziekelijke na-
druk gelegd op het moment der bekering.
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Het was toen ongeveer twee eeuwen na de Reformatie, en de veer-
kracht en geloofsgehoorzaamheid van die tijd was wel heel sterk inge-
zonken.

Het was goed te begrijpen, dat ernstige mensen toen gingen zeggen:
het is maar o zo goedkoop om te beweren, dat je gedoopt bent en daar-
om lid van de kerk; heel veel doopleden van de kerk zijn helemaal geen
ware kinderen Gods; ze moeten nog bekeerd worden.

In Engeland kreeg je toen de beweging van het Methodisme; in Duits-
land die van het Piëtisme; in Nederland die van de „Nadere Reformatie".

Het Methodisme belegt het liefst grote samenkomsten, waarop men dan
een „revival" verwacht; men tracht de mensen te schokken door een hart-
roerende prediking van de verschrikking van de hel en van de vreugde
van de hemel; wanneer het gevoel diep is geroerd, moet de beslissende
keuze worden gedaan ; daarna kan de mens zeggen, dat hij bekeerd is.
(Je vindt iets van deze methode bij het Leger des Heils en bij Billy
Graham.)

Het Piëtisme zoekt het juist niet in het massale, maar belegt liever
huiselijke samenkomsten, gezelschappen of bijbelkringen; op die samen-
komsten moet de mens dan zijn ziel blootleggen; dan moet blijken, of hij
voldoende ervaren heeft van Gods bemoeiingen om bekeerd te worden
genoemd; want die bekering is er maar zo niet; die neemt een hele strijd
en tijd in beslag.

De Nederlandse „Nadere Reformatie" had het meeste overeenkomst
met het Piëtisme. Gezelschappen kwamen samen en spraken over het
geestelijk leven van de mens; tegen „bekeerde" mensen, d.w.z. mensen,
die van een bepaalde bekeringsweg wisten te spreken, zag men hoog op.

Het verschil met het Duitse Piëtisme lag echter hierin, dat men als
een zeer belangrijk leerstuk de uitverkiezing in het middelpunt plaatste;
„bekeerd zijn" betekende hetzelfde als „uitverkoren zijn" en men wilde
daarvoor graag een verzekering ontvangen van Hem, die alleen verkiest
en verwerpt. Zo heerste en heerst in deze kringen een zekere mate van
lijdelijkheid.

Eén van de vaders van de „Nadere Reformatie", Lodenstein, drukt zich
zo uit: „Wij moeten met een gedurig zuchtend gebed blijven liggen aan
de deur der almachtige genade."

Deze geest van de „Nadere Reformatie" vinden we nog steeds in de
kringen der Gereformeerde Gemeenten, in die van de Geref. Bond in de
Ned. Herv. kerk en in verschillende Chr. Geref. kerken in het midden
en Zuiden des lands.

De ernst, waarmee men in deze kringen God zoekt, en waardoor men
niet met wat uitwendige letterkennis tevreden is, dient gewaardeerd.

De verwarring van bekering en uitverkiezing moet echter worden be-
treurd.

God roept ons om ons te bekeren; wanneer we aan die roepstem ge-
hoor geven, is niet de eerste vraag: „ben ik wel uitverkoren?" maar:
„leer mij naar uw wil te handelen."
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Als we bidden om genade en om licht en kracht, dan zal God ons zijn
Heilige Geest geven.

Dat is een belofte van zijn Woord (Luc. 11 : 9-13).
Zonder gebed is elke bekering waardeloos.
Maar met het gebed is elke bekering goed.

ZONDAG 34a

Vertelling: Ex. 19 : 10-25.

Een grote vlakte aan de voet van een hoge berg!
Niet minder dan drie miljoen mensen zijn hier gelegerd.
Zo ver het oog reikt zie je tenten, daartussen lopen mensen, spelen

kinderen, grazen geiten, schapen, kamelen en runderen.
Een man daalt langzaam van de berg af.
Hij is al oud, hij heeft een witte baard, maar hij loopt nog kaarsrecht

en in zijn ogen brandt het vuur van een krachtige geest.
Aan de voet van de berg wachten hem een aantal mannen op.
Het zijn de hoofden van het volk, aan wie hij de bevelen van God geeft.
Want op de berg heeft hij, de oude Mozes, met de HERE Zelf ge-

sproken.
Hij zegt tegen die mannen: „Over drie dagen zal het gebeuren. Dan

zal de HERE neerdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg
Sinai. Denk er goed aan, dat Hij een heilig God is. Zorg ervoor, dat
niemand onvoorzichtig de berg beklimt, want het is heilige grond. Wie
het toch doet, zal gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Eerst als
er lang op een horen geblazen wordt, mogen de mensen dichterbij komen."

De bevelen worden doorgegeven in het legerkamp.
Allen horen van dat grote wonder, dat de almachtige God, die hen

door grote wonderen uit Egypte heeft bevrijd, en die nog nooit door een
mens gezien is, tot hen komen en met hen spreken zal .

Daarom wassen allen hun kleren; feestelijk willen ze voor Gods aan-
gezicht verschijnen.

En drie dagen wachten ze in grote spanning.
Dan, op de derde dag, betrekt de lucht.
Een donkere wolk komt opzetten en overschaduwt de berg.
Uit die wolk schieten bliksemstralen, machtige donderslagen ratelen,

en het is, of het geluid van veel bazuinen tegelijk wordt gehoord.
Met heilige schrik kijken de mensen toe.
Dan heft Mozes zijn staf op ten teken, dat ze hem moeten volgen.
Al de stammen van Israël naderen zo dicht mogelijk tot de heilige

berg van God.
Die berg beeft, een aardbeving doet haar schokken.
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Dan begint Mozes tegen de HERE te spreken.
We weten niet, wat hij heeft gezegd, maar de HERE antwoordt hem

in de donder.
Hij is neergedaald op de Sinai en roept Mazes tot Zich.
Wanneer Mozes opgeklommen is, wordt hij nog eens gewaarschuwd

voor Gods grote heiligheid: laat toch niemand ondoordacht de berg be-
klimmen, zelfs de priesters moeten zich in acht nemen.

Mozes keert terug en zegt dit nogmaals tegen het volk.
Dan begint de HERE tegen Israël te spreken.
Terwijl ze daarvóór alleen maar donderslagen hebben gehoord, horen

ze nu met diepe eerbied zijn eigen stem.
„Ik ben de HERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het dienst-

huis, geleid heb."
En dan volgen de tien geboden.
Die nog steeds, elke zondagmorgen, in onze kerken in de naam des

HEREN ook aan ons worden voorgehouden.

God is heilig.

Wat zeggen die tien geboden?
Als we goed hebben begrepen, waarom de HERE ze op deze indruk-

wekkende wijze bekend maakte, moeten ze ons voor alles met de diepste
eerbied vervullen voor zijn heiligheid.

Die heiligheid blijkt op volmaakte wijze in de hemel.
Daar staan heilige engelen, Serafs, voor de troon van God, en ze be-

dekken ogen en voeten met hun vleugelen, terwijl ze maar roepen:
„Heilig, heilig, heilig is  de Here der heerscharen, de ganse aarde is van
zijn heerlijkheid vol!" (Jes. 6).

Die heiligheid moet ook blijken op de aarde, bijzonder onder Gods
eigen volk.

Dat volk mag maar niet met de HERE omgaan, alsof Hij een mens
is; een grote buurman.

Hij is ver boven de mensen verheven.
Hij is zo machtig en zo heerlijk, dat we er ons geen voorstelling van

kunnen maken.
En tegen de zonde toornt Hij met een heilige toom.
Die zonde kan Hij nooit en nergens gedogen.
Daarover spreekt Hij zijn vloek, zijn heilig oordeel uit, tot in der

eeuwigheid.
Dat mogen we nooit een ogenblik vergeten.
Wie met God wil omgaan, moet ook een heilig mens zijn.
Daarom gaat God woorden spreken, die de mensen die heiligheid

voorhouden.
Ze moeten zich houden aan zijn wet.
Daardoor zal hun leven geheiligd worden.
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God is genadig.

Is Israël zo'n heilig volk?
Zal het aanstonds die wet kunnen houden?
Dat lijkt er zo veel niet op.
Sinds de uittocht uit Egypte heeft het al meer dan eens tegen de

HERE gemord.
En dat zal het ook nog wel meer doen.
Hoe kan de heilige God dan toch tegen dit zondige volk spreken?
Omdat Hij ook een genadig God is, die Zelf geven wil, wat Hij vraagt.
Op de Sinai sluit Hij een verband met dit zondige volk, dat Hij

uitverkoren heeft uit eigen beweging; dat verbond is niet gegrond op
Israëls heiligheid, maar op des HEREN genade; het is een genadeverband.

Dat blijkt uit de eerste woorden, die de HERE spreekt: „Ik ben de
HERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb."

Die woorden betekenen, dat niet Israëls werk, maar Gods werk, voor-
opgaat in het verbond.

Het diensthuis Egypte was een beeld van het diensthuis der zonde.
Zo, als in die slavernij van Egypte, zo zijn zondaren eraan toe, door hun
eigen schuld.

Maar de HERE verlost zijn volk uit die zondemacht.
Alleen door zijn genade.
Daarom wordt er aanstonds bloed op het volk gesprenkeld (Ex. 24).
Dat is het bloed der verzoening.
En beschermd door dat bloed, dat van Jezus Christus getuigt, mag dat

volk aanstonds weer verder gaan.

De wet van het genadeverbond.

Is dat nu niet allemaal erg moeilijk, om te begrijpen?
We hebben immers gehoord, dat de HERE een heilig volk wil, zonder

zonde; de mensen moeten doen, wat Hij tegen hen zegt in zijn wet.
En toch neemt de HERE al die zondige mensen aan tot zijn volk;

Hij vergeeft al hun zonden; en Hij weet ook wel, dat ze nog heel veel
zonden zullen doen.

Hoe kan dat nu allebei waar zijn?
Moest Israël die wet nu houden, omdat de HERE een hei lig God is?

Of mocht het die wet ook wel naast zich neerleggen, omdat Hij een
genadig God is?

Natuurlijk mocht het die wet niet naast zich neerleggen.
Het moest God ernstig bidden om kracht, om  die wet te houden.
Maar als het uit zwakheid in zonde viel, moest het ook niet wanhopen

aan Gods genade.
Dan wilde de trouwe God van het verbond toch weer met zijn zondige

kinderen verder gaan.
En zo is het ook vandaag nog.
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Ook vandaag is er een genadeverbond.
Een verbond van de heilige God met zondaren.
In dat verbond heeft Hij ook de kinderen der gemeente opgenomen.

Daarom zijn ze gedoopt, en het water van  die doop zegt hun hele leven
tegen hen, dat de HERE hun zonden vergeven wil.

Maar Hij vraagt ook van hen in dat verbond, dat ze Hem zullen lief-
hebben en zijn geboden onderhouden.

En Hij wil hen Zelf daarvoor helpen door zijn Heilige Geest.
Wie bidt om de Heilige Geest, ontvangt die Geest ook.
En dan zal hij Gods geboden niet zien als een harde en ijzeren wet.

Dan zal hij zien, hoe mooi die geboden zijn en bidden om een heilig
leven, naar de wil van God.

Gelden die tien geboden nog?

Moeten we ons dan nog altijd houden aan die oude wet van Israël?
Er zijn immers zoveel geboden van het Oude Testament vervuld door

Jezus Christus.
Al die wetten van tabernakel en tempel, van offeranden en feesten,

zijn uitgelopen op Hem, die het grote offer heeft gebracht.
Toen is het voorhangsel in de tempel gescheurd.
Dat betekende het eind van de wet.
Ja, maar al betekende dat het eind van de ceremoniële wet, dan wilde

dat nog niet zeggen, dat Gods kinderen van het Nieuwe Testament
met de wet van God niet meer te maken hebben.

Integendeel, ook Jezus heeft de wet van zijn Vader gehandhaafd.
In de Bergrede heeft Hij laten zien, dat de tien geboden nog een veel

diepere betekenis hebben dan men oppervlakkig zou vermoeden.
En aan die diepe betekenis moeten zijn discipelen zich houden.
Het is niet genoeg, dat we niet doodslaan.
We mogen ook niet in toom leven tegen onze broeder.
Het is niet genoeg, dat we niet echtbreken.
We mogen ook de vrouw van onze naaste niet aanzien, om haar te

begeren.
Jezus heeft eens al de tien geboden kort voor ons samengevat. „Gij

zult den Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel
uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebed. Het
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan
deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten" (Matth. 22 : 37-40).

Die twee geboden bevatten de inhoud van de twee stenen tafelen,
waarop door Gods eigen hand de wet geschreven was.

De Israëlitische vorm.

Wel blijkt uit de vorm, waarin de tien geboden aan Israël gegeven
werden, dat ze in de eerste plaats voor dit volk bestemd waren, en dat
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we daarom onderscheid moeten maken tussen die tijdelijke vorm en het
blijvende voor ons.

Al dadelijk valt ons op, dat bijna al de geboden de vorm heb ben van
verboden.

Telkens weer hoort Israël: „Gij zult niet."
Het is, of kleine kinderen worden toegesproken, aan wie nog veel

kwaad verboden moet worden.
Dit paste bij de kin derleeftijd van het volk van God, het stond nog

maar aan het begin.
Later wil God door zijn Geest zijn wet in de harten schrijven (Hebr.

8 : 10) en dan zal veel meer de nadruk mogen vallen op wat Gods volk
wel mag en moet doen.

Verder blijkt die Israëlitische vorm in de woorden van het 4de, 5de en
10de gebod.

In het vierde gebod wordt gesproken van de sabbat, die onder het
Nieuwe Testament vervangen is door de zondag; van de vreemdeling,
die straks in de steden van Israël zou wonen.

In het vijfde gebod wordt gesproken van „het land, dat de HERE
uw God u geven zal," dat is Kanaan.

En in het tiende gebod horen we van rund en ezel van de naaste,
waarbij we ook in de eerste plaats weer denken aan de Israëlitische samen-
leving.

Tenslotte blijkt de Israëlitische vorm nog wel het meest-duidelijk uit
de reeds besproken beginwoorden, die herinneren aan de uitleiding uit
het diensthuis Egypte.

De twee tafelen.

De tien geboden zijn door Gods vinger, d.w.z. door zijn almachtige
kracht, geschreven op twee tafelen.

Mozes sloeg deze tafelen stuk, toen hij in diepe ontroering de zonde
van het volk zag bij het gouden kalf.

Daarna ontving hij twee nieuwe tafelen, door God beschreven, die
hij met een omsluierd aangezicht aan het volk voorlas.

Jezus sprak van twee geboden.
In overeenstemming daarmee nemen we aan, dat op de eerste tafel

gesproken werd van de liefde tot God; en op de tweede van de liefde
tot de naaste.

De eerste vier geboden spreken van God Zelf, van zijn dienst, van
zijn naam en van zijn dag; de laatste zes geboden spreken van onze
ouders, van het leven van onze naaste, van het huwelijk, van het goed van
onze naaste, van het spreken tot onze naaste en van de begeerte naar
iets van onze naaste.

Het eerste gebod staat aan de spits: de HERE alleen is God.
Het tiende gebod reikt het diepst: ook ons hart moet Hem dienen.
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VOOR DE OUDEREN.

Paulus en de wet.

Het lijkt soms wel, alsof Paulus de wet heeft willen afschaffen. Hij
heeft geschreven, dat „uit werken der wet geen vlees voor God gerecht-
vaardigd zal worden" (Rom. 3 : 20) en ook: „De wet is dus een tucht-
meester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd
zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder
de tuchtmeester" (Gal. 3 : 24, 25).

Wat heeft hij hiermee bedoeld?
Hij heeft nadrukkelijk de gedachte willen bestrijden, die leefde bij de

Farizeeën en ook nog bij veel jodenchristenen, dat wij door het doen
van de wet zalig kunnen worden.

Dat kunnen we niet.
Dan maken we van de wet opnieuw de wet van een werkverbond;

dan doen we, alsof we nog leefden als Adam in het paradijs, die in staat
was, de geboden van God te volbrengen.

Wij zijn daartoe niet meer in staat; alleen door Jezus Christus worden
we behouden.

Maar daarmee heeft Paulus de wet niet willen afschaffen.
Hij noemt die wet een „tuchtmeester" tot Christus; dat betekent, dat

die wet voor ons de belangrijke dienst verricht, dat ze ons de behoefte
aan Christus altijd sterker doet kennen, dat ze ons tuchtigt, om daardoor
tot Christus te vluchten.

Maar daarmee is de betekenis van de wet niet voor hem uitgeput.
Hij handhaaft die betekenis ook als wet van het genadeverbond, die we
als christenen hebben te houden, zoveel ons moge lijk is. Hij beroept zich
bv. nadrukke lijk op het vijfde gebod: „Kinderen, weest uw ouders ge-
hoorzaam, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder — dit is immers
het eerste gebod, met een belofte — opdat het u welga en gij lang leeft
op aarde" (Ef. 6 : 1-3).

En hij zegt ook: „Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben;
want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld" (Rom. 13 : 8).

De indeling der geboden.

De Rooms-Katholieke kerk voegt evenals de Lutherse de eerste twee
geboden samen tot één gebod en splitst het tiende in tweeën.

In verband daarmee nemen deze kerken aan,  dat op de eerste tafel
drie en op de tweede zeven geboden hebben gestaan.

Dit is niet erg aannemelijk.
Het eerste en tweede gebod spreken immers van twee verschillende

zonden (afgoderij en beeldendienst) en het tiende van één (kwade be-
geerte).

De kracht van het tweede gebod (geen beeldendienst) wordt op deze
wijze in de Rooms-Katholieke kerk gebroken.
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ZONDAG 34b

Vertelling: 2 Koningen 1.

Afgoden! — dat zijn vreemde wezens.
Afgoden betekent letterlijk: niet-goden, ze bestaan dus niet, ze be-

staan in elk geval niet als goden.
Maar wezens, die niet bestaan, kunnen toch grote invloed oefenen.
Wanneer iemand je een grieze lig spookverhaal heeft verteld, en je

daarna langs een donkere laan naar huis loopt, terwijl de wind door de
bomen huilt, dan kunnen de rillingen je wel eens over de rug lopen.

Mensen kunnen van hun fantasieën iets groots maken, zo iets groots,
dat ze denken, dat hun leven ervan afhangt.

Dat deed bv. koning Ahazia, de zoon van Achab.
Hij kreeg een ongeluk, hij tuimelde van boven naar beneden, en be-

zeerde zich zo lelijk, dat het wel leek, of hij sterven moest aan de ge-
volgen van zijn val.

Toen dacht hij niet: er is er maar Eén, die mij beter kan maken; dat is
die machtige God, die in de dagen van mijn vader de regen tegen kon
houden en ook de wolken kon gebieden om weer te regenen.

Neen, hij stelde zich een afgod voor; een niet-god.
Die afgod werd Baäl-Zebub genoemd, en de vijanden van Israël, de

Filistijnen, vereerden hem in Ekron.
Baal-Zebub, die naam betekende: heer der vliegen.
Wat kon een vliegen-heer nu voor een arme zieke doen?
Misschien zou hij ervoor kunnen zorgen, dat die lastige insecten, die zo

konden steken, die zieke koning niet teveel zouden plagen.
In elk geval zou hij de toekomst kunnen voorspellen.
Vliegen kondigen soms iets van de toekomst aan: een zwerm muggen

betekent soms, dat er ander weer komt.
Nu, de heer der vliegen zou alles van de toekomst wel afweten.
Daarom moeten boden in de naam van Ahazia maar eens informeren,

of Baal-Zebub ook iets goeds over zijn herstel te vertellen weet; ze zullen
wel rijke geschenken meegenomen hebben.

Nu zou je kunnen denken: als die koning zo dom was, om zulke won-
derlijke dingen te geloven, dan moest hij dat zelf maar weten; daar zou
God, de echte God in de hemel, Zich wel niet veel van aantrekken.

Maar als je dat denkt, vergis je je.
De HERE, die alles is voor zijn volk, neemt het heel kwalijk, wanneer

dat volk niet op Hem vertrouwt, maar op een afgod.
Hij neemt dat zelfs zo kwalijk, dat Hij tussenbeide komt.
Eerst stuurt Hij zijn knecht Elia, om aan de boden van Ahazia te zeggen:

„Is er dan geen God in Israël, dat gij boden zendt om Baal-Zebub, de god
van Ekron te raadplegen? Daarom van het bed, waarop gij zijt komen te
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liggen, zult gij niet afkomen, maar gij zult voorzeker sterven" (vers 6).
En wanneer de koning, die in zijn afgoderij verstrikt is, dan tegen

de HERE wil vechten, en officieren zendt telkens met 50 soldaten,
om de profeet op te halen, verteert tot tweemaal toe hemelvuur al
deze soldaten tegelijk, om aan Israël te tonen, dat er maar één ware
God is.

Alleen de derde officier met zijn soldaten wordt gespaard, omdat hij
eerbied toont voor de knecht van God.

En dan gaat Elia rustig met die laatste officier mee.
Hij is niet bang, hij weet, dat zijn leven in de hand van de Almachtige

is, en in die hand alleen.
Hij kondigt dan de koning zijn naderende dood aan.
En ongedeerd verlaat hij het paleis.

De zonde van de afgoderij.

Wat zou het een grote zonde zijn, als je je voor je eigen vader en
moeder schaamde; als je zei: „Die mensen zijn me te eenvoudig, met
hen wil ik niet te maken hebben"; en je probeerde andere mensen, wat
deftiger, wat rijker, wat royaler, over te halen, als je vader en moeder
op te treden.

Dan was je een heel ontaard kind.
Mensen, die afgoden dienen, zijn ontaarde kinderen van God.
Er is maar één God.
Hij heeft alles geschapen; Hij houdt alles in zijn hand; zonder Hem

ademt mens noch dier; zonder Hem kan je nog geen woord spreken.
Nu zijn er mensen, die zeggen: „Van die ene God trek ik me niets aan;

Hij is me te ver weg en Hij geeft me geen mooie dingen genoeg; ik be-
denk iemand of iets anders in zijn plaats; en die andere of dat andere,
dat moet me maar helpen."

Het is heel erg, als heidenen dat zeggen; ze hebben de kennis van
God, die er nog was in het begin van hun geslacht, bij hun oudste voor-
ouders, verbasterd.

Het is nog veel erger, wanneer christenen of mensen in christenlanden
datzelfde zeggen.

Ze vertoornen God ermee.
Want God, de Allerhoogste, wil door zijn schepselen geëerd worden.

Als dat niet gebeurt, dan neemt Hij ze dat kwalijk en laat hen dat ook
ondervinden.

Waarom kiezen mensen voor afgoden?

In alle afgoderij zit een keus.
De mensen leerden kiezen voor een afgod, die ze zelf bedachten, en

ze verwierpen daarmee de echte en enige God.
Waarom deden ze dit?
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Omdat de mensen van nature, zoals ze uit zichzelf zijn, aan God een
hekel hebben.

Ze willen er niet zijn voor God; ze willen een god, die er is voor hen.
Ze nemen er geen genoegen mee, dat God de aarde en de mensen

straft voor de zonde.
Ze vragen: waarmee hebben we dat verdiend?
Ze denken, dat het ook wel een beetje anders kan.
Daar hebben ze hun afgoden voor: om hen te helpen aan plezierige

dingen; om hen beter te maken als ze ziek zijn, zoals Ahazia dat vroeg;
om hen te helpen aan een goede oogst, aan gezonde kinderen of aan
de overwinning in de oorlog.

Voor allerlei gevallen maakten ze zich daarom goden, die macht zou-
den hebben, en die ze op de een of andere wijze zouden kunnen ge-
bruiken voor hun doeleinden.

Wanneer dat niet lukte, konden ze zelfs heel boos worden.
Het is bekend, dat een koning uit de oudheid de beelden van zijn

goden liet geselen, toen deze niet deden, wat hij van hen verwacht had.

Israël en de afgoden.

Het volk Israël leefde midden tussen volken-met-afgoden.
Abrahams vaderen begonnen al de afgoden te dienen, Jacob kreeg er-

mee te maken door Rachel, op de woestijnreis oefenden afgoden een
grote aantrekkingskracht (Hand. 6 : 43), en later in Kanaän werd het een
eentonige geschiedenis: telkens verviel het volk van God weer tot afgoderij.

Pas na de ballingschap had het volk der joden zoveel leergeld betaald,
dat het van geen afgodendienst meer wilde weten.

Maar in die geschiedenis ligt een waarschuwing voor ons.
Hoe gemakkelijk kan een volk, dat de enige, ware God kent, die Zich

in zijn Woord heeft geopenbaard, nog altijd terugvallen op de dienst
van iets of iemand anders.

Ook ons hart wil immers graag iets meer of iets anders dan God ons
geeft.

Dan zouden we graag de bijbel willen dichtslaan en het op onze eigen
manier proberen.

Maar dan staan we op de grens van de afgoderij.

De grote verleider.

Daarbij komt, dat de grote verleider tot afgoderij de duivel is.
Dat heeft hij ook duidelijk aan Jezus doen bemerken.
Hij heeft van Jezus gevraagd bij de verzoeking in de woestijn, dat deze

zou neervallen en hem zou aanbidden.
Hij beloofde hem dan de macht over al de koninkrijken der aarde.
Dat heeft hij ook duidelijk aan Jezus doen ondervinden.
Iets heel moois krijgen; maar dan niet langer God aanbidden.
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Maar Jezus heeft deze verzoeking overwonnen.
En wie Jezus liefhebben, krijgen nog van hem de kracht, deze ver-

zoeking te overwinnen.
Later heeft de apostel Paulus nog eens heel duidelijk gezegd, wat

afgoderij eigenlijk is.
Hij heeft gezegd: „Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!
Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat

een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze
geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met
de boze geesten" (1 Cor. 10 : 14, 19, 20).

De mensen bedenken zelf hun afgoden.
Maar de boze maakt zich meester van die afvallige gedachten; hij legt

zijn hand op die mensen en hij slaat zijn slag met die mensen.
Wat moet deze gedachte ons dringen, om het Evangelie te brengen aan

de heidenen.

Moderne afgoden.

Wij denken er niet meer aan te offeren aan Baal of Astarte; aan A rtemis
of aan Zeus; aan Wodan of aan Donar.

Kennen wij dan geen afgoden meer?
Als je er goed aan denkt, dat afgode rij is niet God als de Allerhoogste

erkennen, maar zijn zinnen op iets anders te zetten in zijn plaats dan zie
je maar zo de moderne afgoden.

Een man kan van zijn auto een afgod maken: die gaat hem boven
alles.

Een jongen kan dat doen met zijn bromfiets; een meisje met de mooie
krullen van haar haar.

Een moeder kan haar kind verafgoden, en een kind zijn moeder.
Mensen maken ook nog altijd hun grote afgoden.
In de dagen van de bezetting van Nederland hoorde men telkens weer

de kreet: Heil Hitler.
Er waren velen, die hun heil verwachtten van de dictator van Duitsland.
Veel Russen hebben hetzelfde gedaan met Lenin en Stalin, en daar-

achter met het communisme: ze geloofden en geloven in dat communisme
als in een nieuw evangelie.

Mensen kunnen telkens weer van de een of andere grootse gedachte
of grote man een afgod maken: ze verwachten ervan, wat ze alleen van
God verwachten mogen.

De overwinning van de afgoderij.

De overwinning van de afgoderij wordt alleen behaald door het geloof
in Jezus Christus.

Hij heeft de duivel verslagen.
Hij heeft ons God als onze Vader leren kennen.
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Als we Jezus liefhebben, mogen we vrijmoedig tot die Vader gaan.
En dan zal Hij, en Hij alleen, altijd voor ons zorgen.
Dan behoeven we nooit en nergens bang te zijn.
Ook als we ziek zijn, zorgt God voor ons, en dan gaat het er niet in

de eerste plaats om, dat Hij ons weer beter maakt, maar dat Hij bij
ons is en bij ons blijft.

Ook als er oorlog komt, gaat het er niet in de eerste plaats om, dat
we een klinkende overwinning behalen, maar dat zijn Koninkrijk komt en
dat we daarin staan.

Als God onze Vader is, dan is het leven goed; altijd en overal.

VOOR DE OUDEREN.

Onze tijd wemelt van het bijgeloof.
Wat is dat: bijgeloof?
Dat is dit, dat we van een schepsel iets verwachten of iets vrezen,

dat alleen in Gods handen ligt.
Er zijn mensen, die bang zijn voor getallen.
In sommige hotels zie je dan ook op de gang, dat het getal 13 voor

een kamer is overgeslagen: de mensen zouden niet in kamer 13 durven
overnachten.

Er zijn mensen, die bang zijn voor voortekenen.
Sommige mensen durven niet met zijn drieën één lucifer gebruiken,

daar komt naar hun gedachte onheil van; ze durven niet onder een ladder
door te lopen, en wanneer hun iets moois gezegd wordt, kloppen ze het
af, anders zou het wel eens precies andersom kunnen gaan.

In hun auto's hangen ze mascottes, gelukspoppetjes, en als de voetbal-
club gaat matchen, neemt hij soms een grote mascotte mee.

In allerlei tijdschriften verschijnen geregeld artikelen over  de sterren.
En dan niet uit sterrekundige belangste ll ing, maar omdat men gelooft,

dat de stand van de sterren het leven van de mensen beïnvloedt (astrologie).
Waarzeggers en waarzegsters oefenen in alle grote steden hun bedrijf

uit, en voorspellen nit de lijnen van de hand of uit kaarten de toekomst.
Ook bloeit het spiritisme.
Men zoekt op vergaderingen (séances) contact met de geesten van af-

gestorvenen en meent van hen boodschappen te kunnen ontvangen uit
een andere wereld.

Duizenden mensen zijn in dit bijgeloof verstikt.
Dit bijgeloof is zeker niet onschuldig.
Het is een miskennen en verachten van de ene God, die alles bestuurt

en tegen wiens wil zich geen schepsel kan bewegen.
Het bederft de harten van de mensen.
In plaats van blijdschap geeft het hun vrees, in plaats van zekerheid

onzekerheid; het geeft toegang in hun harten voor inwerkingen van de
boze.
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Daarom hebben we ons er niet mee in te laten; en het altijd weer te
ontmaskeren in zijn voosheid en boosheid.

ZONDAG 35

Vertelling: Exodus 32.

Het tweede gebod is dat van de beeldendienst.
Wonderlijk is dat, niet dat de mensen beelden maken; maar dat ze

zich voor die beelden buigen en die dienen.
Jesaja heeft daar eens in heilige verontwaardiging mee gespot.
Hij sprak van een man, die bomen kweekte, eiken en pijnbomen.
Het hout van die bomen, zo zegt hij, dient de mens tot brandhout.
„Hij neemt daarvan en warmt zich, ook steekt hij het aan en bakt

brood; ook maakt hij er een god van en buigt zich neder; hij maakt er
een gesneden beeld van en knielt daarvoor neer.

De helft daarvan verbrandt hij in het vuur; bij die helft eet hij vlees,
braadt een gebraad en wordt verzadigd; ook warmt hij zich en zegt:
Ha, ik word warm, ik merk vuur. En het overblijfsel verwerkt hij tot een
god, tot zijn gesneden beeld, knielt daarvoor neer, buigt zich, aanbidt het
en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!

Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtge-
streken, zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij niet begrijpen" (Jes.
44 : 14-18).

Scherper kon dat wonderlijk verschijnsel van de beeldendienst al moei-
lijk in al zijn dwaasheid ten toon worden gesteld, en toch, het was er en
het is er.

Het was er al van de eerste tijden van het volk Israël af.
Denk maar eens terug aan de indrukwekkende afkondiging van de wet

des HEREN en wat daar onmiddellijk op volgde.
De mensen in de vlakte voor de heilige berg wachtten op de terug-

keer van Mozes.
Wat duurde dat lang!
Het leek wel, of hij nooit terug zou komen.
En je weet wel, hoe dat gaat, als je lang wachten moet.
Dan begin je je te vervelen.
Als een meester een poos uit een klas is, dan wordt die klas onrus tig,

dan lopen al gauw sommige jongens en meisjes van hun plaats, en het
is moge lijk, dat de keurige klas van straks na een poosje een bende is.

Zo ging het ook ongeveer met het wachtend volk Israël.
Ze kregen er genoeg van.
Ze hadden onder de plak gezeten van Mozes, maar, nu hij al maar
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weg bleef, konden ze de verzoeking niet weerstaan, nu eens te doen,
waar ze zelf heel veel zin in hadden.

Wat was dat dan? — wel, een wat vrolijker godsdienst.
Niet een god ver weg, verborgen, machtig, vreeswekkend.
Neen, een god, die je zien kon, waar je van kon maken wat je zelf

graag wilde, en die je permissie gaf om eens wat te springen en wat
plezier te maken.

Zo gaan ze dan naar Aaron, en ze zeggen tegen hem: „Welaan, maak ons
goden, die vóór ons uitgaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land
Egypte heeft gevoerd — wij weten niet, wat er van hem geworden is"
(vers 1).

Dan is Aaron geen kerel.
Hij is niet een man uit één stuk.
Hij durft die opdringende menigte niet in de ogen te kijken en te zeg-

gen: „Alleen over mijn lijk."
Hij is bang, en hij geeft toe.
Misschien denkt hij wel: „Ze doen het toch niet, als het hun geld kost."
Een mens bedenkt zich immers nog wel eens een paar keer, als het op

zijn portemonnaie aankomt.
Daarom zegt hij: „Rukt de gouden ringen af,  die in de oren van uw

vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij" (vers 2).
Maar de mensen zijn door het dolle heen, ze hebben alles wel over voor

een pretje in hun eentonig bestaan, en daar komen ze al met handen vol
goud aanlopen.

Nu kan Aaron niet meer terug.
Hij gaat aan het werk, hij zal het in Egypte wel zo geleerd hebben,

en maakt een gouden kalf.
Dan roept hij uit: „Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte

heeft gevoerd" (vers 4).
„Uw god!" — stel je dat voor, dat de HERE wordt vergeleken met een

kalf!
Waarschijnlijk heeft Aaron bedoeld de kracht van God met die van ee n

krachtige jonge stier te vergelijken, maar ook, als het om deze ene eigen-
schap gaat, is het wel een verschrikkelijke zonde, een grove belediging
geweest.

Maar het volk is hier ontzaglijk mee ingenomen.
Kijk, daar komen ze al aan met hun offers.
En daar gaan ze al feest vieren ter ere van de god, die door het kalf

is afgebeeld.
Ze gaan dansen en springen.
Allerlei losbandigheid straalt hun uit de ogen.
Nu hebben ze een god naar hun zin, nu ze kunnen doen en laten wat

ze willen.
Tot Mozes terugkomt, die hun mooie beeld verbrijzelt en het volk met

harde hand bestraft.
Op één dag worden er 3000 gedood.
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Hoe kwam Israël tot die beeldendienst?

In heel de Oosterse wereld, behalve in Perzië, wemelde het van de
afgodsbeelden.

Rachel, de vrouw van Jacob, had al van  die afgodsbeeldjes meegestolen
van haar vader (terafim).

Later had Jacob de afgodsbeelden, die in zijn huis gevonden werden,
begraven in Bethel (Gen. 35 : 4).

In Egypte, waar de Israëlieten 400 jaar gewoond hadden, wemelde het
van de afgodsbeelden; men had daar vooral tal van beelden met een
mensenlichaam en koppen van adelaars, valken, apen, koeien en nog
andere beesten meer.

In Kanaän vond men veel Asjéra's, dat waren heilige houten palen, waar-
voor men zich boog.

Het was te begrijpen, dat Israël door een dergelijke zucht, om goden
te hebben, die men zien kon, besmet werd.

Wat zat daarachter?

Hoe kwamen de heidenen ertoe, om hun goden door beelden, soms zelfs
door beelden van dieren, voor te stellen?

Ja, je kunt ook vragen, hoe komen de mensen vandaag ertoe, om in
hun auto's poppetjes te hangen, die ze mascottes noemen, en daar een
bijgelovige waarde aan te hechten.

Er zijn voetbalclubs, die zo'n mascotte meenemen, bv. een teddybeertje,
wanneer ze uit voetballen gaan.

Hoe komen de mensen in Oost-Europa ertoe, grote foto's of tekeningen
van hun leiders (Lenin, Stalin, Mao e.a.) in hun optochten mee te dragen
en in hun lokalen op te hangen?

Dat komt hiervandaan, dat de mensen graag ergens naar kijken, waar
ze op kunnen vertrouwen.

Wij kijken graag naar een foto van vader of moeder, van grootvader of
grootmoeder, van mensen, van wie we houden; een jongen die vaart op
een schip, kijkt graag naar het portret van zijn meisje.

Dat zien bevredigt het verlangen van het hart een beetje, het is, of die
mensen dan wat dichterbij zijn.

Zo willen mensen, die de ware God niet kennen, ook graag hun goden
zien, dan zijn ze dichterbij hen, dan menen ze er zich beter aan vast
te kunnen houden.

Maar dan gaan ze maar al te gemakkelijk een stap verder.
Dan denken ze niet alleen: dat is een afbeelding van onze god, neen,

dan denken ze ook, daar zit iets van die god zelf in.
Het beeld is voor hen geladen met goddelijke kracht.
Daarom buigen ze er zich voor, ze bewijzen hulde aan een stuk hout

of steen.
En ook het omgekeerde is wel gebeurd, een Oosters vorst heeft beelden
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van zijn goden wel eens met de zweep laten geven, omdat ze niet deden,
wat hij wenste.

Dit alles is wel totaal in strijd met de ware dienst van God.
Het is meer godonterend dan godsdienstig en grenst soms aan het

belachelijke.

De gevolgen.

De gevolgen van deze domme beeldendienst, worden door Paulus op-
genoemd in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen.

Hij schrijft daarin, dat de heidenen de majesteit van God vervangen
hebben door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijke mens,
van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

„Daarom," zo vervolgt hij dan, „heeft God hen in hun hartstochten
overgegeven, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt" (Rom. 1 : 24).

Men verlaagt zijn god; maar daarmee verlaagt men ook zichzelf.
Wie beesten aanbidt, neigt zelf ook naar het beestachtige.
Israël, dat danst om een gouden kalf, wordt tegelijkertijd losbandig.
In Efeze, waar men het zgn. uit de hemel gevallen beeld van Artemis

vereerde, heerste juist in de tempeldienst onzedelijkheid.
Men leefde daar niet tot eer van God.
Men leefde daar helemaal naar eigen begeerte.
Een godenbeeld-naar-eigen-begeerte moest helpen voor het

leven-naar-eigen-begeerte.
Dat is het gevaar van de eigenwillige godsdienst.
Dat is een godsdienst naar menselijke willekeur.
Die brengt altijd met zich mee een leven naar eigen willekeur.
Men gaat zijn gang maar.

Eigenwillige godsdienst.

De Israëlieten gingen bij de Sinai in hun dienst van God hun eigen
gang maar.

Later deed Jerobeam met zijn kalverendienst in het N. rijk van Israël
precies hetzelfde, en je leest van hem in de bijbel, dat hij Israël zondigen
deed.

De mensen dienden in schijn dezelfde God als in Jeruzalem.
Ze deden het alleen maar op een beetje een andere manier.
Toch werd heel Israël erdoor bedorven, wie het in de dienst van God

niet nauw neemt, neemt het tenslotte nergens nauw mee.
God wil, dat we Hem niet anders zullen dienen dan zoals Hij het Zelf

gezegd heeft in zijn Woord.
Daar moeten ook wij aan denken.
Er zijn mensen, die God wel willen dienen, maar ze lopen toch aan

de kerk voorbij.
Ze zeggen: die kerk kan me ook niet zalig maken.
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En ze vergeten, dat de Here gezegd heeft, dat hij zijn gemeente zal
bouwen op de rotsbelijdenis van Petrus, en dat de poorten van het doden-
rijk deze gemeente niet zullen overweldigen (Matth. 16 : 18).

Er zijn mensen, die zondags liever naar de radio luisteren dan met de
gemeente samen te komen, d.i. met God samen te komen.

Er zijn ook mensen, die de samenkomsten der gemeente te eenvoudig
vinden.

Daar moeten veel meer aantrekkelijke dingen in gebeuren.
Als er elke zondag een film gedraaid werd, dan stroomden de kerken

wel vol.
Maar we vinden de regels voor de dienst van God alleen in zijn

Woord.
Daar kunnen we nooit buiten om gaan.
Dan krijgen we op den duur de met beelden en schilderijen versierde,

prachtlievende dienst van de Rooms-Katholieke kerk, die de zinnen streelt,
maar niet het Woord van God in het middelpunt stelt.

En we mogen het nooit vergeten: God is geest en wie Hem aanbidden,
moeten aanbidden in geest en in waarheid (Joh. 4 : 24).

Wat zeggen de Roomsen dan van de beelden?

De Roomsen beweren, dat zij de beelden niet godsdienstig vereren,
maar dat zij er alleen eerbiedige hulde door bewijzen aan de heilige
afgestorvenen, die door deze beelden worden voorgesteld.

In de praktijk is het echter zo, dat ze van tal van wonderen of mirakelen
verhalen, door deze beelden teweeggebracht; dat ze spreken van de
tranen, door een Mariabeeld geschreid; dat ze meer kracht toekennen
aan een gebed, dat in de tegenwoordigheid van een of ander beeld is
gedaan dan aan een ander gebed; dat ze aflaten verlenen aan hen, die
een heiligdom bezoeken met een of ander beeld erin.

Ze noemen ook de beelden wel: boeken der leken.
Leken, dat zijn dan in tegenstelling met de geestelijken de gewone

mensen, die niet zoveel weten van de inhoud van de bijbel, en daarom
wat van een beeld kunnen leren.

Maar de bijbel kent heel die tegenstelling van geestelijken en leken niet.
Alle gelovigen zijn profeten en priesters en koningen (Zondag 12) en

allen mogen uit Gods Woord de weg der zaligheid kennen.

Zijn beelden dan zondig?

De beeldende kunst is een gave Gods.
De Here heeft aan sommige mensen veel van die gave gegeven.
Uit de bijbel kennen we Bezaleël en Aholiab (Ex. 31 : 1-11) en er

kwamen ook beelden voor in tabernakel en tempel (Ex. 37 : 6-9; 2 Kron.
4 : 3, 4).

We mogen van deze kunstgave een dankbaar gebruik maken en de
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christenkunstenaar heeft zich af te vragen: hoe kan ik God hierin dienen
en mijn naaste hiermee verblijden?

Maar nooit mag door mensen een poging worden gedaan om God af
te beelden, dat is trotse vermetelheid.

En hoe zou een mens ook in aardse vormen de Eeuwige en Overal-
tegenwoordige kunnen uitdrukken?

Ook mag voor ons nooit het kunstige, fraaie en sier lijke de plaats in-
nemen van de openbaring Gods.

Wij moeten het doen met zijn Woord.
En dat is ook genoeg.

VOOR DE OUDEREN.

We kunnen onderscheid maken tussen de persoonlijke eredienst, de
huiselijke eredienst en de publieke eredienst„

De persoonlijke eredienst bestaat in de omgang met de bijbel en het
gebed.

Het is nodig, dat we persoonlijk thuis zijn in de bijbel.
Onder alle boeken is de bijbel het eerste, dat we moeten bezitten en

geregeld gebruiken.
Ook is er een schat van christelijke lectuur, die ons de bijbel beter kan

doen verstaan; en kunnen tal van kranten en tijdschriften ons hierin hulp-
diensten verrichten (lees je zelf ook een kerkbode of christelijk weekblad?).

We hebben ook dagelijks, des morgens en des avonds, voor God in
de naam van onze Here Jezus Christus onze knieën te buigen en Hem
te eren als de God van ons leven.

De huiselijke eredienst bestaat in het gemeenschappelijk bidden en
lezen van Gods Woord, dat we gewoonlijk zullen doen, als we samen zijn
aan de maaltijd, en waarin de huisvader als priester in zijn gezin heeft
voor te gaan.

Mooie hulpmiddelen hierbij zijn het gebruik van een goed dagboek
of van een kinderbijbel.

Het is niet nodig, dat we geregeld een heel hoofdstuk van de bijbel
lezen, een kort geheel, wat we goed hebben verstaan is beter dan een lang
stuk, dat we met halve aandacht volgen.

Het is goed, dat we de hele Schrift in geregelde orde lezen, hoewel
we bepaalde gedeelten, die kennelijk niet voor voorlezing bedoeld zijn (bv.
de geslachtsregisters en bepaalde gedeelten van de ceremoniële we tten)
beter kunnen overslaan.

De publieke eredienst vindt plaats in de samenkomsten der gemeente
op de dag des Heren.

In Israël kende men de tent der samenkomst, dat was de plaats,
waar de HERE zijn volk ontmoette.

Ook nu ontmoet de HERE als een verzoend Vader door Jezus Christus
zijn volk, als des Zondags de gemeente vergadert.
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In die samenkomst is tweeërlei handelen te onderscheiden.
Van Gods zijde komt zijn Woord, dat wordt bediend, de zegen, die

op de gemeente wordt gelegd, en de wet, die als regel der dankbaarheid
wordt voorgehouden.

Van de zijde der gemeente komt het gebed, waarin de Here wordt
aangeroepen; het votum, waarin het vertrouwen op zijn hulp wordt uit-
gedrukt; de belijdenis van het geloof van de kerk der eeuwen; en het
offer in de dienst der barmhartigheid.

ZONDAG 36, 37

Vertelling: 2 Sam. 6 : 1-10.

Het derde gebod is het gebod van het vloeken.
Daar denken we tenminste altijd het eerst aan.
„Gij zult de naam van de HERE uw God niet ijdel gebruiken!"
Wie zou bij dat „ijdel gebruik" niet dadelijk aan het vloeken denken?

Toch betekent dit gebod nog veel meer.
Om dat te zien, moet je eens even denken aan het oud verhaal van Uzza.
Wie was Uzza?
Uzza was een flinke jongen uit een huis, waar nooit gevloeid werd.

Integendeel, de dienst van God was er in hoge eer.
Als de mensen in de buurt van dat huis kwamen, begonnen ze te

fluisteren.
„Het is hier heilig land," zo zeiden ze dan tegen elkaar, „in dat huis

staat de ark."
En dan vertelden ze elkaar nog eens, hoe de ark daar gekomen was.

Dat was gebeurd in de slechte jaren van de overheersing door de Filis tijnen.
Zoals wij nog spreken over de Duitse tijd, zo spraken de Israëlieten

over de. Filistijnse tijd.
Het was toen met de vrijheid slecht gesteld.
Het was toen ook met de godsdienst slecht gesteld.
De zonen van de hogepriester, Hofni en Pinehas, ontheiligden het

heiligdom.
Ze haalden tal van boze streken uit in de tabernakel.
Toch hadden ze gemeend, dat de HERE hen wel helpen zou in de

strijd tegen de Filistijnen, als ze de ark uit het heilige der heiligen maar
in Israëls leger brachten.

Dat was natuurlijk op niets uitgelopen.
De ark was zelfs in de handen van de onbesnedenen gevallen.
En Hofni en Pinehas waren gedood op één dag.
Maar nu hadden de Filistijnen niet veel plezier van de ark beleefd.
God had Zelf voor zijn eigen eer gezorgd.
De afgod Dagon was van zijn voetstuk gevallen.



78 	 Zondag 36, 37

En boze plagen waren over de steden van de Fi listijnen gekomen.
Toen hadden ze de ark maar weer teruggestuurd.
Op een wagen gezet, getrokken door twee koeien, kwam ze in Israël

terug.
Maar juist toen bleek, hoe oneerbiedig de Israëlieten in de loop van

de tijd geworden waren.
De ark, dat betekende de troon van God.
De ark, daarvan staat in de bijbel geschreven, dat de naam des Heren

daarover uitgeroepen was; de naam van de HERE der heerscharen, die
op de cherubs troont.

Die ark moest altijd in het verborgene staan, achter de gordijnen van
het heilige der heiligen; niemand mocht daar maar zo even naar toe lopen,
dan zou hij zeker worden gedood.

Maar als de ark in Israël terugkomt, worden de mensen van het plaatsje,
waar ze het eerst verschijnt, nieuwsgierig.

Eerst brengen ze wel een plechtig offer aan de HERE, maar daarna
onderwerpen ze die ark aan een onderzoek; ze zitten er met hun vingers
aan, alsof het een afgodsbeeld is.

Dan wordt de HERE daar toornig om.
En Hij doodt van de mannen van die plaats (Beth-Semes) zeventig.
Dat was de straf voor hun oneerbiedigheid.
Dan worden de andere bewoners erg bang.
Ze sturen bericht naar de bewoners van een andere plaats daar dicht

bij, Kirjath-Jearim, om de ark van hen weg te halen.
Dat doen die mensen graag, en dan wordt ze eerbiedig neergezet in

het huis van Abinadab, op een heuvel.
Daar blijft ze vele jaren.
De oudste zoon van Adinadab, Eleazar, houdt er bizonder toezicht op.
En de andere jongens, Uzza en Ahio, groeien in de nabijheid van die

ark op.
Maar dan lopen ook zij een groot gevaar.
Het gevaar van oneerbiedig te worden.
Als je elke dag vlak in de buurt van iets heel moois bent, zie je dat

mooie niet meer.
En Uzza, die de ark zo goed kende, raakte erg aan haar gewend;

ze was eigenlijk een stukje van het meubilair van het huis van zijn
vader geworden; maar hij dacht er maar weinig meer bij aan  Gods
heiligheid.

Dan komt er een dag, dat David alle Filistijnen verslagen heeft, en nu
de ark weer een ereplaats wil geven in Israël.

Hij komt haar halen, omringd door niet minder dan 30.000 soldaten.
Uzza en zijn broer zorgen voor het vervoer.
Als ze nu volkomen eerbied hadden gehad voor de naam des Heren,

dan zouden ze die ark ook precies zo vervoerd hebben, als de Here Zelf
gezegd had.

En dan hadden ze kunnen lezen in de wet, dat de ark niet op een kar
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mocht worden vervoerd, zoals de heidenen dat hadden gedaan; maar dat
ze gedragen moest worden aan draagstokken door de levieten; wie het
heilige met zijn blote handen aanraakte, zou zelfs sterven, had de HERE
gezegd (Num. 4 : 15).

Maar daar dacht Uzza niet aan.
Hij ging maar zo met de heilige dingen om, alsof hij het zelf voor

het zeggen had.
En toen gebeurde dat grote ongeluk.
De runderen, die de wagen trokken, waar de ark op stond, gleden uit:

Uzza greep de ark vast, om haar voor vallen te bewaren.
Op hetzelfde ogenblik stortte hij zelf, als door de bliksem getroffen,

ter aarde.
De HERE had hem gedood.
Want Hij houdt niet onschuldig, wie zijn naam ijdel gebruikt.

IJdel gebruik.

Wat is dat dan, ijdel gebruik?
Ijdel betekent lichtzinnig of lichtvaardig; alsof het niets is.
Ijdel gebruik van Gods naam is er altijd, als we vergeten, dat we

met God te doen hebben.
Met de heilige God.
Die van ons de diepste eerbied vraagt.
Alles, wat van God getuigt, alles, wat ons iets van Hem zegt, van

Hem openbaart, is zijn naam.
We zeggen dan ook wel eens kortweg: Gods naam, dat is zijn

open-baring.
De ark van God met de gouden engelen erboven openbaarde ook iets

van God.
Zijn heiligheid.
Een heiligheid zo groot, dat zondaren alleen tot God konden naderen

met het bloed der verzoening.
Anders zou de tegenwoordigheid van God altijd voor hen gevaar lijk zijn.
Dat had Uzza vergeten.
Lichtvaardig, ijdel, ging hij met de naam des Heren om.
Vandaar zijn zware straf, die heel Israël weer onder de indruk moest

brengen van des HEREN heilige naam.

Waar vinden wij de naam van God?

Wij hebben geen ark meer.
Maar ook wij mogen komen tot de plaats, waar de naam van God wordt

aangeroepen.
Dat gebeurt, als de gemeente samenkomt.
Dan is God Zelf tegenwoordig.
En dan vraagt Hij van ons heilige eerbied.



80 	 Zondag 36, 37

We kunnen dan maar op één manier goed tot God komen.
Niet met het bloed van een dier, door een hogepriester aangeboden.
Maar wel in de naam van onze grote hogepriester Jezus, die met zijn

bloed onze zonden verzoende.
Als we dat doen, is alles goed, en mogen we tot God gaan in groot

vertrouwen.
Maar ook in heilige eerbied.
Zodra we lichtzinnig, oppervlakkig, oneerbiedig in Gods huis verkeren,

schenden we het derde gebod.
Wanneer we een psalm, die vaak een gebed is, er maar een beetje

uitbrullen, is dat ijdel gebruik van  de naam des Heren.
Wanneer we niet luisteren naar Gods Woord, maar onderling wat

grapjes zitten uit te halen, is dat niet alleen storend voor andere mensen,
maar ook een belediging voor de naam van God.

Ook buiten de kerk is alle oneerbiedigheid ijdel gebruik van Gods naam.
Bij het lezen uit de bijbel of bij het bidden; bij alles, waarin Gods naam

in het geding is.

Prof aniteit.

Sommige mensen hebben er een handje van om profaan te zijn. Ze
maken graag een grapje over de bijbel; ze verdraaien een enkel woord;
ze halen een tekst aan in een heel ander verband; ze spreken met een
grappig gezicht een ernstig woord van God uit.

Dat is heel goedkope humor.
Niets is gemakkelijker dan met wat teksten uit de bijbel spelen. Maar

het is ook een heel le lijke zonde.
De bijbel wordt op deze manier bedorven.
En Gods naam, die Hij in dit boek openbaart, wordt onteerd.

Spotternij.

Erger nog is rechtstreekse spotternij.
Profaniteit gebeurt niet met de opzettelijke bedoeling, om God te be-

ledigen.
Maar spotternij wel.
Een spotter probeert opzettelijk heilige dingen belachelijk te maken.

Spotters waren die jongens uit Bethel, die de profeet Elisa uitscholden
voor: „Kaalkop".

Die jongens waren door hun ouders in de stad van de kalverendienst
opgevoed in afkeer van Jeruzalems tempel.

Hoe toont de HERE dan, dat Hij hen niet onschuldig houdt!
Er worden er 42 door berinnen verscheurd. (2 Kon. 2 : 23-25).
Spotters zullen er volgens Petrus ook komen in het laatst der dagen.
Ze zullen Gods Woord op de korrel nemen.
In dat Woord kan men lezen van de wederkomst van Christus.
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„Wat een dwaasheid!" zo zullen deze mensen spo tten, „het duurt immers
zo lang en alles b lijft maar gelijk."

De wederkomst zal hen echter overvallen evenals de zondvloed de
mensen in de dagen van Noach overviel.

Wanneer we tegen spotters opgewassen zullen zijn, zullen we goed de
bijbel moeten kennen.

ik las eens het verhaal van een jonge m an, die in een christelijk gezin
was opgevoed en emigreerde naar Amerika.

Daar kwam hij terecht tussen andere jonge mensen v an zijn leeftijd,
die geregeld wat spotten met de bijbel, en in het begin deed hij met
hen mee.

Maar al spoedig kwam hij tot de ontdekking, dat zijn vrienden de
bijbel maar half kenden en daarom zo goed konden spotten.

Toen verzette hij zich tegen hen en ging weer meer in de Schrift
lezen, tot hij weer helemaal tot het geloof kwam.

Tegen echte bijbelkennis is geen spot bestand.

Vloeken.

Uiting van grove onverschilligheid is het ijdel gebruik v an Gods naam
in het vloeken.

Vloeken is het gebruik van Gods naam als een naam zonder enige be-
tekenis; zoals men ook „hé!" kan zeggen of „ha!"

Vroeger leerden de jongens op school tien woordsoorten. De
belang-rijkste woordsoorten, de werkwoorden en de zelfstandige naamwoorden

stonden bovenaan.
Onderaan stonden de onbelangrijkste, dat waren de tussenwerpsels,

woordjes, die je er zo maar eens uitgooit.
De vloeker brengt de naam van God bij die tussenwerpsels onder.

De naam van de Allerhoogste wordt gebruikt voor het allerlaagste.
Het is een wonderlijk verschijnsel, dat in Roomse kring zoveel ge-

vloekt wordt.
Dat beschouwt de Roomse als zo erg niet, vervloeken van God vindt

hij een grote zonde, maar de naam van God gebruiken als een stopwoordje
vindt hij eigenlijk de moeite van het afkeuren niet waard.

Maar het tweede gebod spreekt nadrukkelijk van ijdel gebruik.
Juist in het vloeken komt dat ijdele, dat lichtvaardige, zo duidelijk uit.
We moeten daar gezworen vijanden van zijn; in onze omgang geen

vloeker toelaten; waar we maar iets in te brengen hebben het vloeken
verbieden; en de onnadenkende vloeker vriendelijk vragen, of hij niet
met wat meer eerbied wil spreken over God.

Valse eden.

Soms wordt Gods naam opzette lijk aangeroepen, terwijl men het toch
niet echt meent.
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Dat gebeurt, wanneer een valse eed wordt gezworen.
Uit de bijbel kennen we de valse getuigen, die Naboth beschuldigden.
We kennen ook Petrus, die in doodsangst zichzelf vervloekte en begon

te zweren: „Ik ken die mens niet, over wie gij spreekt" (Marcus 14 : 71).
De Here heeft Petrus deze zonde vergeven, maar het was wel een heel

erge zonde.
Zweren, dat is Gods naam zo aanroepen, dat men zegt: „Als ik onwaar-

heid spreek, mag God mij straffen."
Wat is het dan erg, toch onwaarheid te spreken.
Dan is het, of men voor zichzelf de poorten van de hel opendoet.

Mogen we wel zweren?

Er zijn mensen, die zeggen, dat een christen helemaal niet zweren mag.
Vooral de Doopsgezinden hebben dat altijd beweerd, en ze hebben zich

daarvoor beroepen op Jezus Zelf, die immers gezegd heeft: „Ik zeg u in
het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God
is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem
niet, omdat het de stad van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij
niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja,
dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar boven uitgaat, is uit
de boze." (Matth. 5 : 34-37; vgl. Jac. 5 : 12).

Dit woord van Jezus schijnt wel heel duidelijk het zweren te verbieden.
Maar dan staan we dadelijk voor deze moeilijkheid, dat Jezus Zelf

wel gezworen heeft, voor de rechtbank van Kajafas.
God Zelf heeft ook gezworen, en we lezen in Hebr. 6 : 16, 17: „Want

mensen zweren biij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging,
als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij des te
nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onverander lijke van zijn
raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden."

Andere gelovigen uit de bijbel hebben ook gezworen, en de vraag d ringt
zich op: maar wat heeft Jezus dan bedoeld, toen Hij zei: „Ik zeg u in
het geheel niet te zweren." ?

Wanneer we dan het door Jezus gesprokene goed nalezen, blijkt dit
wel, dat hij heel kras de manier, waarop de joden in zijn dagen zwoeren,
van de hand wees.

Die joden waren slim.
Ze wisten wel, dat men een eed moest houden.
Maar, zo zeiden ze, er zijn tweeërlei soort eden.
Eden, waarbij men de naam van God rechtstreeks noemt, en die eden

moet je altijd houden.
Maar ook eden, waarbij je die naam niet noemt, maar bv. de naam van

de hemel, of van de tempel, of van je hoofd.
En in het dagelijks leven maakten ze van dat laatste soort eden vrij

veel gebruik, terwijl ze het toch met de waarheid zo nauw niet namen.
Daar komt Jezus tegen in verzet.
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Elke eed is voor hem een eed.
En Hij wil niet, dat in de dagelijkse omgang van de mensen zo vaak

een eed wordt gebruikt.
Dan moet men eenvoudig op elkaar aan kunnen en niet zweren. Maar

dat betekent nog niet, dat Jezus te allen tijd de eed verbiedt.
In de meest ernstige omstandigheden, wanneer de overheid als Gods

dienares dat nodig acht, mag en moet de eed gezworen worden.
De overheid moet immers de waarheid kunnen uitvinden.
En de mensen zijn altijd weer zo bedriegelijk.
Daarom heeft die overheid de bevoegdheid, als ze dat nodig acht, de

mensen op te roepen als in de tegenwoordigheid van God. Dan is er geen
sprake van ijdel gebruik, maar van een eerbiedig gebruik.

VOOR DE OUDEREN.

In de kerk wordt niet gezworen.
Omdat we daar altijd in de tegenwoordigheid van God zijn en alle

beloften daar de kracht hebben van een eed.
Dat geldt van de beloften van de ambtsdragers, wanneer ze hun ambt

aanvaarden; van de ouders, die hun kind laten dopen; van bruidegom en
bruid, als ze trouwen; en ook van de jonge mensen, die belijdenis doen
van hun geloof.

Ook dat laatste.
Wie bij de belijdenis zijn ja-woord geeft, mag Gods naam niet ijdel

gebruiken; hij moet het echt menen; hij geeft zijn woord aan God. Nu is
dit echter het mooie, dat die God, aan wie men zijn woord geeft, ook de
kracht wil geven, om het te houden.

Anders zouden we het niet aandurven.
Maar als we ons geloof belijden en beloven in de belijdenis te zullen

volharden, dan staat daartussen „door Gods genade."
God geeft ons, wat Hij van ons eist.
Om Jezus' wil.
Daarom mogen we zijn naam in de kerk met blijdschap uitspreken en

voor onze rekening nemen.

ZONDAG 38

Vert e l l i n g: Marc. 2: 23-28.

Het vierde gebod is het laatste van de eerste tafel.
En het vormt daarom al een beetje de overgang naar de tweede tafel.
Jullie weet nog wel, wat het verschil tussen die twee tafels was.
De eerste sprak van de liefde tot God; en de tweede van die tot de naaste.
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Nu zegt het vierde gebod iets van de liefde tot God: op een aparte
dag moet ons leven, dat anders door zoveel dingen in beslag genomen
wordt, bizonder gewijd zijn aan zijn dienst.

Maar meteen zegt dat gebod ook al iets van de liefde tot de naaste;
alle mensen moeten dan tot rust komen; het moet een heilzame dag, een
vreugdedag voor alle mensen zijn.

In de dagen van Jezus' omwandeling op aarde hadden de joden juist
dat laatste vergeten, ze hadden van de sabbat een heel moeilijke dag voor
de mensen gemaakt.

Daarom legt Jezus daar heel veel nadruk op, Hij zegt het zelfs zo:
„De sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat" (vers 27).

Weet je, wanneer Jezus dat zei?
Dat gebeurde eens op een sabbat, toen de discipelen nog niet zo lang

bij Hem waren, en Hij met hen een wandeling maakte door de koren-
velden.

Ze waren heel arm, Jezus en zijn discipelen.
Ze kregen geen salaris, ze verdienden geen geld, ze moesten elke dag

maar afwachten, of er ook op de een of andere manier voor hen zou
worden gezorgd.

En zo kwam het, dat de discipelen op die dag honger hadden.
Maar nu stond er iets heel moois in de oude we tten van Israël.

„Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van
uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven
liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en voor de vreemde-
ling laten liggen" (Lev. 23 : 22).

De armen mochten dus eten van de aren, die er overbleven op het land.
Van dat voorrecht maakten Jezus' discipelen gebruik op die sabbat,

dat ze met Jezus aan het wandelen waren.
Ze plukten aren, wreven de korrels fijn., of staken die maar zo in hun

mond en stilden daar hun honger mee.
Maar daar kwamen de Farizeeën aan.
Ze loerden al lang op de Here Jezus, ze wilden graag iets hebben,

waardoor ze Hem zouden kunnen beschuldigen.
En nu hadden ze wat!
De discipelen overtraden het sabbatsgebod.
De Here had immers alle werk op de sabbat verboden, Hij had zelfs

gezegd: „Ieder, die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood
gebracht worden" (vgl. Ex. 31 : 14).

Werk verrichten op de sabbat, dat mocht niet, maar wat was dat:
werk verrichten?

De Farizeeën wisten het wel.
Ze hadden niet minder dan 39 handelingen bedacht, die men op de

sabbat in geen geval verrichten mocht, en daar behoorde ook „malen" bij.
En malen, dat was ook het stukwrijven van aren.
Daarom haasten ze zich, om tegen Jezus te zeggen: „Zie, waarom doen

uw discipelen op sabbatdag, wat niet mag?" (vers 24).
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Ze nemen het op voor de wet van God tegenover de wetsovertreder Jezus.
Maar dan geeft Jezus een prachtig antwoord.
Hij zegt, dat de wet van God geen boek is, dat je maar domweg ge-

bruiken moet: dit mag en dat mag niet, en daarmee uit.
Neen, die wet vraagt in alle omstandigheden van het leven een per-

soonlijke beslissing, God geeft daardoor leiding aan je leven, maar je
moet zelf telkens weer zien, hoe je daar nu biddend de beste weg mee
kunt vinden. Jezus geeft daar een voorbeeld van.

Hij zegt, dat van de tafel der toonbroden in de tabernakel niemand
mocht eten dan alleen de priesters, dat had God Zelf gezegd.

En toch had David daar eens van gegeten, toen hij vluch tte voor Saul
en honger had, en de Here had hem dat niet kwalijk genomen.

Zo was het ook met het sabbatsgebod.
Je mag op die dag geen werk doen.
Maar je kunt niet in een boekje opschrijven, wat allemaal werk is en

wat niet.. dan word je de slaaf van zo'n boekje, maar niet een blij kind
van God.

En dan spreekt Jezus dat mooie woord: „De sabbat is gemaakt om de
mens en niet de mens om de sabbat" (vers 27).

Daarmee bedoelt de Here niet te zeggen, dat de sabbat de dag des
Heren niet is.

Maar Hij bedoelt wel, dat die dag door God bestemd is, om Hem te
dienen in vreugde; niet als een bange mens, die al maar door zit te pieke-
ren: hoe kan ik nu zo weinig mogelijk doen?

Maar als een blijde mens, die denkt: wat is het heerlijk, dat ik van
God een vrije dag krijg, om Hem daarin te dienen.

Hoe is de sabbat er gekomen?

Om goed te zien, wat de sabbat betekent, moeten we terug gaan naar
het allereerst begin.

Toen God heel de wereld en ook de mensen gemaakt had, stelde Hij de
sabbat in.

Dat was voor Hem Zelf een vreugdedag.
Want al leeft God niet in onze dagen, Hij is immers de Eeuwige, Hij

maakt en Hij kent onze dagen wel, en Hij leeft daarin mee.
En dan is God heel blij geweest.
Hij verheugde er Zich in, dat heel de wereld zo mooi was, dat alles,

de planten en de dieren en de mensen, zo goed waren geworden, als Hij
dat gewild had, en Hij zag daarop neer met blijdschap.

En zo, als Hij dat zag, zo wilde Hij ook, dat de mensen het zouden zien.
Dat ze ook een dag zouden hebben, waarop ze mochten zien op heel de
wijde wereld en op al het werk, dat ze gedaan hadden; dat ze vooral
omhoog zouden kijken naar Hem, die alles geschapen en alles gegeven had;
en dat ze zouden zeggen: „Dank U wel, o God; wat zijn we blij met U."

Dat was het begin van de sabbat.
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Hoe is de sabbat er gebleven?

Na de zondeval hadden de mensen geen recht meer op zo'n mooie dag.
Toch gaf de HERE opnieuw de sabbat aan Israël, als verlossingsdag.
Ze moesten er op die dag aan denken, dat de HERE hen verlost had uit
Egypte, verlost uit de ellende. „Want gij zult gedenken," zo zegt de
HERE in de herhaling der wet, „dat gij dienstknechten in het land
Egypte geweest zijt, en dat de HERE uw God u vandaar heeft uitgeleid
met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de
HERE uw God geboden de sabbatdag te houden." (Dent. 5 : 15).

Opnieuw een rustdag.
Maar nu niet een verdiende rust na een week van werk.
Neen, nu een uit genade gegeven rust na een week van zonde.

Hoe vierde Israël de sabbat?

De sabbat begon met de zonsondergang van Vrijdagnamiddag en duurde
tot die van Zaterdagnamiddag. Alle arbeid lag stil, zelfs het kopen van
voedsel was niet geoorloofd. Er moest op die dag een heilige samenkomst
worden gehouden (Lev. 23 : 3), in Jezus' dagen vonden deze geregeld
plaats in de synagogen, die door de Heiland naar zijn gewoonte werden
bezocht (Luc. 4 : 16).

In de woningen werd een huissamenkomst gehouden, men trok de beste
kleren aan en at een overvloedig maal; men sprak dan over God, die
rustte na zijn arbeid en over Israël, dat rust had na zijn verdrukking in
Egypte.

Jezus en de sabbat.

In Jezus' dagen hadden de Farizeeën veel van het mooie van de sabbat
bedorven door hun uitgeplozen wetsuitlegging.

Men mocht zich niet verder dan 2000 ellen verwijderen van zijn woning
(een sabbatreis); men mocht geen hoed dragen met een rand van meer
dan drie centimeter, want dan droeg men een last; men mocht geen
schoenen met spijkers dragen, want dan tilde men iets zwaars; en der-
gelijke onnozele dingen meer.

We hoorden reeds, hoe Jezus de mensen van deze wetsoverdrijving
trachtte te bevrijden; Hij deed dit ook, door verschillende zieken te
genezen op de sabbat, al hadden de Farizeeën hiertegen bezwaar.

Hij wilde wel een sabbat als vreugdedag voor God en mensen.
Maar niet een sabbat als een extra-moeilijke dag.
Eenmaal heeft Hij Zelf op een sabbat absoluut gerust.
Dat was op de dag van zijn begrafenis.
Toen rustte Hij in het stof der aarde, voor onze zonden.
Toen volbracht Hij het schaduwachtige van de sabbatswet, waarvan

Col. 2 : 16, 17 spreekt: „Laat dan niemand u blijven oordelen op het
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stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een
schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van
Christus is."

Daarmee bedoelt Paulus, dat wij rijker zijn dan de joden.
Zoals de joden een Pascha kenden, dat vervuld is op de Goede Vrijdag,

en waarvoor we nu het avondmaal gekregen hebben; zoals de joden een
besnijdenis kenden, waarvoor de christelijke doop in de plaats gekomen is;
zo kenden ook de joden een sabbat, vervuld op de Zaterdag, waarop
Christus in het graf heeft gelegen, en waarvoor de christelijke Zondag in
de plaats is gekomen.

De Zondag.

Wij vieren niet meer de joodse sabbat, maar de christelijke Zondag.
De oudste christenen hebben reeds de Zondag als dag des Heren gekend
(Openb. 1 : 10); Paulus kwam toen met de gemeente samen (Hand.
20 : 7) en men zamelde toen geld in voor de armen (1 Cor. 16 : 1 v.). Hoe
kwam men daartoe, terwijl de Here in zijn wet toch uitdrukkelijk de
zevende dag had ingesteld?

Omdat men de overtuiging had, dat alle dagen door Christus gehei ligd
waren; maar dat er toch één dag bizonder voor de dienst van God be-
stemd moest zijn; en dat deze dag wel de opstandingsdag van Christus
uit de doden moest zijn; omdat toen de overwinning over zonde en dood
bekend geworden was.

Hoe moeten we de Zondag vieren?

Op die Zondag mogen we rusten van al ons werk.
Dat is een grote zegen, die we niet moeten bederven, door toch weer

allerlei dingen uit te vinden, die onszelf of andere mensen werk ver-
schaffen.

Er zijn jongens en meisjes, die dan graag hun huiswerk maken voor
de school; een grote repetitie; examenwerk.

Daarmee bederven ze de vreugde van de rustdag.
Er zijn mensen, die dan maar één levensdoel kennen: te zitten op

een kijktribune en te kijken naar 22 mensen, die achter een bal aanhollen;
daarvoor moeten dan vaak extra-treinen rijden; er moet in de grote steden
extra-verkeerspolitie voor op de been zijn; er worden honderden mensen
voor aan het werk gezet.

Daarmee bederven ze voor anderen de vreugde van de rustdag.
De sfeer van de Zondag, dat moet de sfeer zijn van mensen, die

werkelijk vrij zijn, en niet jagen en jakkeren.
En dan moet de dienst van God in het middelpunt staan.
De gemeente komt samen.
De hele gemeente, dat is het lichaam van Christus, daar horen de

oude en de jonge mensen bij.
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En dan mogen we in die gemeente horen de boodschap van het blijde
evangelie.

We mogen samen bidden voor al de kinderen Gods op de hele wereld.
De Here wil dan met ons zijn, ook wanneer Hij de tekenen laat zien van
zijn verlossing (doop en avondmaal).

En we mogen gaven geven voor de dienst van God en voor mensen,
die dat nodig hebben.

Wat bedoelt de catechismus met de scholen?

Er staat in de catechismus, dat de kerkdienst en de scholen onderhouden
moeten worden.

Met die scholen wordt in de eerste plaats gedacht aan de opleidings-
scholen voor de dominé's.

Dominé's zijn dienaren des Woords; ze moeten de Bijbel kunnen lezen
in de grondtalen (Hebreeuws en Grieks) en studie maken van alles, wat
nodig is voor een goede uitlegging en toepassing van Gods Woord.

De kerk moet des Zondags het beste te horen krijgen, wat er maar
is. Daarvoor zijn scholen nodig: daarvoor is niet minder nodig, dat de
mensen er zelf voor bidden; anders hebben ze nog niets aan de beste
dominé.

Mogen we helemaal niet werken op Zondag?

Natuurlijk mogen we op Zondag wel werken, want zonder werk bestaat
de wereld nu eenmaal niet.

En dan moeten we niet worden als Farizeeën, die precies wisten uit te
kienen, wat mocht en wat niet mocht.

In een vissersplaats vroegen de mensen vroeger wel aan hun dominé:
„Mogen we nu op Zondagavond, als de kerkdiensten voorbij zijn, wel
uitvaren, als er een gunstige wind waait; anders moeten we er misschien
weer een of twee dagen op wachten?"

Dan antwoordde die dominé: „Dat moet je zelf maar met God beslissen."
En dan waren er, die uitvoeren; en anderen, die het niet deden.

We kunnen wel dit zeggen, dat de mensen moeten doen, wat nodig is.
En dan weet een boer bv. heel goed, dat hij op Zondag niet moet ploegen
en oogsten; maar dat hij wel zijn koeien moet melken en zijn paarden
verzorgen.

En dan moeten veel mensen (politiemannen, gevangenbewaarders e.d.)
nu en dan hun gewone dagelijkse werk doen.

Bizonder geldt dat van werk voor mensen in nood. De zusters in een
ziekenhuis moeten zorgen voor hun patiënten, en de dokters moeten
ernstige zieken bijstaan, evenals op andere dagen.

Ook moet het werk gebeuren voor de kerkdiensten; de dominé's en
de kosters kunnen niet thuis blijven zitten.

Maar nog eens, van deze dingen is geen lijstje te maken.
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Als dit maar vast staat, dat de Zondag er is tot eer van God en tot
vreugde voor de mens.

De andere dagen.

Nu moeten we niet denken, dat er op de andere dagen wel  wat meer
op door kan dan op de Zondag.

Neen, alle dagen zijn dagen van God.
Alle dagen zijn van Christus, die gezegd heeft: „Ik ben met u, alle

dagen."
Daarom moeten we elke dag aan God vragen: „Hoe kan ik U dienen,

ook in mijn gewone werk?"
Dan zijn we pas echte christenen, op reis naar het land, waar het straks

altijd Zondag zal zijn.

VOOR DE OUDEREN.

Er is in Nederland al heel wat getwist over de goede Zondagsviering.
Onder invloed van de Engelse Puriteinen ontstond een richting,  die aan de
Zondag een wettisch karakter wilde geven, door de nadruk te leggen op
het zo weinig mogelijk doen (geen wandeling maken; de hele dag thuis-
blijven; geen eten koken).

Belangrijk is nog altijd, wat de Dordtse Synode hierover besloot; ze
onderscheidde tussen het ceremoniële en het morele in het vierde gebod;
ceremonieel was de rust van de 7de dag en de strenge joodse onder-
houding; moreel was de bestemming van een vaste dag voor de godsdienst
en het zoveel rusten, als voor de godsdienstige en heilige overdenking
nodig blijkt; gerust moet warden van alle slaafse werken en van alle
uitspanningen, die de godsdienst verhinderen, maar de werken van liefde
en noodzakelijkheid moeten voortgang hebben. Belangrijk is, dat de Zondag
in de huisgezinnen een dag is van goede en gezellige omgang met elkaar;
waarin we eens rustig met elkaar kunnen spreken ook over de dingen
van Gods koninkrijk; en waarvan we later nog kunnen zeggen: wat
hadden we thuis mooie Zondagen!

De Adventisten, die in Nederland vrij veel propaganda maken met
de geschriften van het I.T.T. (Int. Tractaatgenootschap), zijn tevens sab-
battisten. Ze stammen uit Amerika, waar William Miller berekend had, dat
in 1844 (21 October) Christus zou wederkomen. Toen dit echter niet
gebeurde, kwam men tot de conclusie, dat de schuld van dit uitstel lag
bij de kerk, die de sabbat ontheiligd had. Sindsdien prediken de Adventisten
overal ter wereld hun leer, dat het houden van de Zondag een grote zonde
is en vervangen dient te worden door het vieren van de Zaterdag als
sabbat. Men zij voor deze mensen, die vaak beweren, dat ze „voor de
zending" komen, op zijn hoede. En de kerk beijvere zich, het evangelie
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van Christus en zijn opstanding overal te brengen, opdat secten haar niet
het gras voor de voeten wegmaaien.

ZONDAG 39

Vertelling: Gen. 9 : 18-27.

Het vijfde gebod lijkt wel een heel gemakkelijk gebod.
„Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het

land, dat de HERE uw God u geven zal."
Dat doen we natuurlijk allemaal even graag.
Vader en moeder eren!
Wie staan dichter bij ons dan zij?
We zullen het toch werkelijk niet kalmweg aanhoren, zonder een mond

open te doen, wanneer iemand kwaad van ze spreekt.
Dan nemen we het voor hen op.
Wie aan hen komt, die komt aan ons!
Heel graag willen we hen eren.
Ja, maar laten 'we toch maar niet te hard van stapel lopen.
Want zo heel eenvoudig is het ook weer niet.
Je moet maar eens denken aan één van de oudste verhalen, die in de

bijbel staan.
Dat is het verhaal van de zonen van Noach; het gebeurde heel lang

geleden; maar iets dergelijks kan nog alle dagen gebeuren.
Wie was Noach, was dat een heel slechte vader, een soort losbol, die

niet wilde oppassen?
Neen, Noach was één van de beste vaders, die ooit geleefd hebben.

Hij hield veel van zijn kinderen, en hij hield vooral veel van zijn
God. Hij had zo'n sterk geloof gehad,  dat je er nog altijd versteld van
staat.

Tegenover heel de wereld had hij volgehouden, hij alleen, dat God
gelijk had en alle mensen ongelijk.

Helemaal alleen had hij de ark gebouwd, omdat hij geloofde, dat het
waar was, wat God gezegd had.

En hij werd alleen met zijn gezin behouden, toen het grote oordeel
van de zondvloed kwam.

Alle mensen waren omgekomen.
Alleen Noach niet met zijn gezin, omdat hij geloofd had.
Wat moest je voor zo'n vader een diepe eerbied hebben.
Voor hem moest je wel door het vuur gaan, je kon trots op hem zijn.
Ja, maar ook toen hij dronken was?
Ook toen hij in zijn dronkenschap zulke rare dingen deed?
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Wat was dat wonderlijk, dat zo'n vrome man als Noach zo diep kon
vallen, dat was bijna niet te begrijpen.

Ja, maar dat is juist het moeilijke, dat Noach een mens was en daarom
een zondaar ; en dat nog altijd vader en moeder mensen zijn en ook wel
eens zondige dingen kunnen doen.

Je weet wel, wat er toen gebeurd is.
Hoe één zoon zijn vader niet geëerd heeft.
Dat was Cham, die had schik in de schande van zijn vader, en zijn

broers moesten er ook schik in hebben.
Hun „oude heer", die altijd zo vroom kon praten, nu kon je eens zien,

dat er bij hem toch ook wel wat aan mankeerde, het was om je naar
te lachen.

Zo kwam dat omhoog in het hart van Cham, en zo deed en zo zei
hij het.

Gelukkig, dat de beide andere zoons er anders over dachten.
Ze schrokken heel erg.
Wie zou daar niet van schrikken, als hij zo ineens voor zijn vader

kwam te staan.
Maar toch bleven ze hem eren.
Ze bedekten zijn schande.
Ze hebben er geen ogenblik aan gedacht, hun eigen vader te bespotten.
En dan hoor je ook, dat God zijn zegen of zijn vloek aan dit eren of

niet-eren van vader verbindt.
Want Cham zal in zijn nageslacht de schuld moeten dragen van zijn

goddeloze houding tegenover zijn vader.
Dat slechte, dat lelijke, dat er bij hem inzat, dat zou later in zijn kinde-

ren en kleinkinderen nog duidelijker aan het licht treden, en dan zou het
heel slecht met hen gaan; het meest met de kinderen van één zoon,
Kanaän, die misschien in dit opzicht wel het meest op zijn vader leek.

Maar de Here zegent Sem en Jafeth.
In hun nageslacht zal uitkomen, van hoe grote betekenis het was, dat

ze hun vader hebben geëerd.
Diezelfde zegen is er later ook voor Israël: „opdat uw dagen verlengd

worden in het land, dat de HERE uw God u geven zal."

Wie zijn je vader en moeder?

Een klein kind kan gemakkelijk zeggen: mijn vader en mijn moeder zijn
de beste mensen van de wereld!

En het is heel prachtig, als een kind dat zegt, het meent dat echt.
Maar later ziet het wel, dat dat toch niet waar is.
Als je groter wordt, zie je wel, dat vader en moeder een paar gewone

mensen zijn, en dat ze ook hun fouten en gebreken hebben.
Toch zijn ze anders voor je dan andere mensen.
Ze zorgen helemaal voor je.
Van hen krijg je eten en drinken, ze zoeken een school voor je uit, en
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afhankelijk.

Iets anders spreekt nog sterker: je vader en je moeder houden van je.
Dat is iets van de mooiste dingen van het leven.

Hun kinderen zijn voor hen het allerbeste, wat ze hebben.
Ja, er zijn op deze wereld ook wel ontaarde ouders, die geen liefde voor

hun kinderen hebben, die hen zelfs verwaarlozen.
Daarom is er zelfs een wet in Nederland, dat ouders kunnen worden

ontzet uit hun ouderlijke macht; dat gebeurt niet zo heel gauw; maar
soms moet het wel gebeuren, en dan is het goed, dat er zo'n wet is.

Maar gewoonlijk houden ouders toch veel van hun kinderen.
Soms zelfs te veel.
Soms zelfs met een onverstandige liefde.
Denk maar eens aan Jozef, die door zijn vader Jacob werd voorgetrokken

boven zijn andere broers, dat had ook geen goede gevolgen.
Waarom houden onze ouders zoveel van ons?
Omdat we eigenlijk een stukje zijn van henzelf.
We zijn van hun vlees en bloed.
Ouders vinden het daarom vaak fijn, als hun kinderen op hen lijken.

„Sprekend zijn vader!" — dat horen veel vaders graag.
Of: „Precies haar moeder!" — daar is moeder verguld mee.

Waarom moeten we onze ouders eren?

Moeten we vader en moeder nu eren, omdat ze voor ons zorgen? Of
moeten we hen liefhebben, omdat wij van hun vlees en bloed zijn?

Dat is vel de grond, van wat de bijbel de „natuurlijke liefde" noemt.
Daarvan zegt Jezus: „Indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon
hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?" (Matth. 5 : 46).

We zouden er dan ook maar zo een keer mee op kunnen houden, als
we dachten: „Ze zorgen niet goed genoeg voor ons; of we houden niet
langer van ze."

Neen, er is een heel andere reden.
De catechismus zegt, dat het God belieft, ons door hun hand te regeren.
God heeft dat zo beschikt, dat we juist die vader en die moeder

kregen, die we hebben.
Dat is tegelijk een geschenk van God en een beschikking van God.
Een geschenk: denk je er wel eens aan, hoe rijk je ermee bent; hoe

moeilijk het is voor een kind, om een wees te zijn?
Een beschikking: sommige jonge mensen spreken daar wel eens onver-

schillig over en zeggen: „Ik kan het ook niet helpen, dat mijn vader en
moeder mij in de wereld hebben gebracht!"; neen, dat kunnen ze ook niet,
maar God heeft dat zo bestuurd; en naar Gods wil besturen vader en
moeder ons leven.
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Hoe moeten we onze ouders eren?

Vroeger ging het in de wereld nog wel wat anders toe dan vandaag.
Toen spraken kinderen hun ouders vaak heel deftig, aan, en zij stonden
de hele tijd aan tafel, terwijl vader en moeder zaten.

Dat is nu wel een beetje anders; hier en daar zeggen kinderen tegen
vader en moeder „jij" en „jou" en men wil dan het liefst als goede kame-
raden door het leven.

Nu is een goede verhouding van onderling vertrouwen het allerbeste dat
tussen ouders en kinderen kan bestaan.

Maar dat neemt niet weg, dat de ouders mogen bevelen en dat de
kinderen dan moeten gehoorzamen.

En dan kunnen ouders aan hun kinderen niet altijd duidelijk maken,
waarom ze bepaalde dingen van hen vragen of aan hen verbieden. Een
klein kind moet bij de warme kachel vandaan blijven; als het toch z'n
handjes ernaar uitsteekt, krijgt het een tik op zijn vingers, en dat is
heel gezond voor dat kind.

Als de kinderen groter worden, zullen de ouders goed doen, zoveel
dat mogelijk is hen ook te laten begrijpen, wat ze van hen vragen.

Gehoorzaamheid is echter niet het enige.
Je kan ook wel gehoorzamen met een koud en weerbarstig hart .
De Here vraagt, dat je een warm hart zal hebben; dat je vader en

moeder zult liefhebben; dat je voor hen zult bidden, zoals ook zij voor
hun kinderen bidden.

Doe ook eens uit je zelf wat voor hen; laten de meisjes moeder helpen,
zo vaak en zo veel als ze dat kunnen; en laten de jongens in huis ook
maar gerust eens een handje uitsteken.

Hoe lang moeten we onze ouders eren?

We moeten onze ouders eren zo lang we ze maar hebben.
Ook als ze al heel oud geworden zijn.
Ook als ze misschien gebreken krijgen, oude mensen kunnen wel eens

lastig of moeilijk worden; laten we nooit vergeten, dat we zelf voor hen
ook vaak lastig en moeilijk zijn geweest.

Er komt op de duur wel verschil in de omvang van het gezag, dat vader
en moeder over ons hebben en in de manier, waarop we hen moeten
gehoorzamen.

Een klein kind moet wel eens een tik op de vingers of een draai om
zijn oren hebben.

Wanneer de kinderen groter worden, is dat niet meer verstandig;
wanneer ze ongeveer 18 jaar zijn, kan dat zelfs helemaal niet meer, d an
komen er alleen maar ongelukken van.

Op de duur worden de kinderen zelfstandig. Ze verdienen hun eigen
brood. De jongen gaat onder dienst. Het meisje zoekt een betrekking of
gaat naar een kantoor.
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Dan zijn er verschillende andere mensen, die gezag krijgen over de
kinderen.

En vader en moeder hebben daar, waar de kinderen werken, niet zo
veel in te brengen.

Zijn de kinderen helemaal zelfstandig, kerkelijk door het doen van
belijdenis, maatschappelijk doordat ze een eigen positie gekregen hebben,
dan kunnen ze wel overleg plegen met vader en moeder, maar dan is de
tijd van de volstrekte gehoorzaamheid en van het geven van volstrekte
bevelen voorbij.

De tijd van het eren van vader en moeder is dan echter niet voorbij,
die gaat nooit voorbij.

En het is wel heel erg, wanneer kinderen, die het wat beter kregen
dan vader en moeder, zich nu voor die eenvoudige mensen wat schamen.

Is er alleen maar gezag van vader en moeder?

Er is in de wereld nog veel meer gezag dan alleen in het huisgezin.
Vader en moeder geven zelf ook aan andere mensen gezag over hun

kinderen.
Ze vertrouwen hun kinderen toe aan de school, en dan mogen de

onderwijzers aan de kinderen in opdracht van de ouders bevelen geven.
De bijbel spreekt nog van veel meer gezag.
Van gezag in de maatschappij: er zijn heren en knechten, werkgevers

en werknemers; ook dat gezag is door God ingesteld; het vraagt om
gehoorzaamheid; het vraagt ook, zoals we dat bij  de grote kinderen hebben
gezien, om onderling overleg.

Er is gezag in de staat; in die staat regeert de overheid, en ze doet
dat niet in naam van het volk of in naam van het recht, maar in naam van
God. „Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven
hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn
door God gesteld." (Rom. 13 : 1).

Er is gezag in de kerk; in die kerk regeert Jezus Christus als Koning,
maar Hij gebruikt opzieners of oudsten (ouderlingen) in dat regeringswerk,
zoals een koning zijn ministers gebruikt. „Gehoorzaamt uw voorgangers en
onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen."
(Hebr. 13 : 17).

Er is ook gezag van de man over de vrouw; al staan vader en moeder
tegenover de kinderen op één lijn; al zullen ze ook de dingen van hun
gezin regelen in onderling overleg; toch noemt de bijbel de man het
hoofd der vrouw„ en vraagt hij van de vrouwen hun eigen mannen onder-
danig te zijn. (Ef. 5 : 22).

Dit is natuur lijk een andere gezagsverhouding dan die tussen ouders
en kinderen; ze betekent alleen, dat de Here de dingen bewaart, zoals
Hij ze geschapen heeft en dan heeft Hij eerst Adam geschapen en daarna
Eva als „een hulp, die bij hem past." (Gen. 2 : 18). De vrouw, die
trouwt, dient zich aan deze regel van  God te houden.

Zondag 39
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Hoever gaat dat gezag?

Moeten de kinderen alles doen, wat vader en moeder van hen vragen?
Misschien heb je wel eens van de geschiedenis van Capadose gehoord.
Abraham Capadose was een jonge jood, een vriend van Da Costa,

hij leefde in de vorige eeuw. Toen hij christen wilde worden, verboden
zijn ouders het hem, en toen hij toch doorzette, vervloekte zijn vader
hem. Hij liep toen in grote benauwdheid de stad uit, waar hij woonde,
maar God troostte hem: hij zag, toen hij de poorten verliet, de regenboog
in de wolken staan en dacht toen: de HERE denkt aan mij en zal voor
mij zorgen.

We moeten onze ouders in veel gehoorzaam zijn.
Niet in alles.
Niet, wanneer ze ons iets zouden gebieden, wat ingaat tegen zijn Woord.
„Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen." (Hand. 5 : 29).
Daarom is het mogelijk, dat in het maatschappelijk leven een christen

aan een staking meedoet.
Dat zal hij niet gauw doen.
Dat zal hij niet doen, om alleen maar zijn zin te krijgen, of om macht

te oefenen over zijn werkgever.
Maar het is mogelijk, dat een werkgever op een derge lijke wijze de

wet des HEREN schendt, dat ook christenarbeiders zeggen: „Zo kan het
niet langer, wij leggen het werk neer."

Evenzeer is het moge lijk, dat in het staatsleven christenen tegen de
overheid opstaan.

Onze opstand tegen Spanje is er het bewijs van.
Het moet dan echter volkomen duidelijk zijn, dat het gaat om de

gehoorzaamheid aan God.
Anders moeten we gehoorzaam zijn en blijven, zelfs als het de grootste

schade met zich meebrengt.

VOOR DE OUDEREN.

Er staat bij dit gebod een belofte.
„Opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de HERE uw

God u geven zal."
Deze belofte betekent natuurlijk niet, dat de gehoorzaamste kinderen ook

de hoogste leeftijden zullen bereiken.
Het betekent wel, dat God het leven van een volk, dat eerbied heeft

voor het door Hem gestelde gezag, bestendigt.
Wanneer in de huisgezinnen goede verhoudingen heersen, zal dit zijn

invloed doen gelden in heel het mensenleven.
Een huisgezin is een staat en een maatschappij in het klein. Wie thuis

kan gehoorzamen, kan dat ook op de andere levensterreinen; wie thuis
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orde weet te bewaren, zal ook de maatschappelijke orde en die van de
staat respecteren.

En op deze wijze blijft een volksleven bestaan, terwijl het door onge-
hoorzaamheid, die in de huisgezinnen begint, tot ontbinding overgaat.

Calvijn heeft ten aanzien van het genoemde recht van opstand tot grote
voorzichtigheid gemaand.

Hij had daarin volkomen ge lijk, omdat de mensen van niets zozeer mis-
bruik kunnen maken dan van de gedachte, dat ze op een gegeven moment
het heft zelf in handen kunnen nemen. Hij heeft erop gewezen, dat er
gewoonlijk in een land lagere overheden (volksmagistraten) voorkomen,
die in de eerste plaats geroepen zijn, om de vrijheden van een volk tegen
mogelijk misbruik van de zijde van een tyran te beschermen.

Toen Filips II in 1581 werd afgezworen, gebeurde dat dan ook in naam
van de lagere overheden („besondere by deliberatie van de Staten van
den lande").

ZONDAG 40

Vertelling: Gen. 4 : 1-16.

Het zesde gebod is er een om van te schrikken!
Je hebt pas gehoord, dat je je vader en moeder moet eren, en je denkt

nog aan een gehoorzaam kind met de armen over elkaar.
En dan hoor je ineens: „Gij zult niet doodslaan!"
En het is, of ineens die zo gehoorzaam-gekruiste armen van elkaar

vliegen; de vuisten ballen zich; de ogen vlammen; een dolk wordt ge-
trokken; en aanstonds vloeit er bloed, mensenbloed.

Wat is dat erg!
Dat dat kan en dat dat waar is.
Dat jongens en meisjes, zo op het oog de aardigste en vriende lijkste

van de wereld, zonder er over na te denken het kunnen bestaan, om
het leven van een onderwijzer of leraar te vermoorden.

Daar denken ze niet over na.
Maar het gebeurt dan toch maar meer dan eens.
Dat grote mensen met al de ontwikkeling en al het verstand, dat ze

hebben, elkaar naar de keel kunnen vliegen.
Zodat er moordenaars zijn.
En in alle tijden de oorlogen niet van de lucht zijn.
Zo is de wereld.
Zo is ze al geweest van het eerste begin van de zonde af.
Die zonde leek zo onschuldig.
Wat zou dat nu eigenlijk, een appeltje of een andere vrucht eten van

een mooie boom?
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Maar die zonde was zo erg.
Ze was opstand tegen God, de mensen hadden geen respect meer voor

God.
En daarom hadden ze ook geen respect meer voor elkaar.
Weet je, wanneer Adam en Eva pas goed zagen, hoe erg de zonde was?
Dat zagen ze, toen ze in het veld vonden het lijk van hun lieve zoon

Abel.
Doodgeslagen door zijn eigen broer.
Doodgeslagen als een hond!
Hoe kwam dat toch zo?
Hoe kon Kain het bestaan om zijn eigen broer neer te knuppelen?
Ja, dat is maar niet zo even gebeurd.
Dat is begonnen al veel eerder, diep verborgen in het hart van Kain.
Het was nu eenmaal zo, Kain had een hekel aan zijn broer.
Hij kon hem eigenlijk niet uitstaan
Hij wist misschien zelf niet precies, hoe het kwam.
Dat gebeurt immers wel vaker: je vindt de ene jongen aardig, het

wordt een vrindje van je.
En met de andere kun je niet opschieten, je vindt het eigenlijk maar

een bar vervelend kereltje.
In elk geval vond Kaïn het maar erg onaangenaam, dat Abel in zo'n

goed blaadje stond bij God.
Daar zat wat achter, dat was niet eerlijk.
Ze brachten toch allerbei offers.
Als Kaïn dat nu niet gedaan had, dan kon je het nog begrijpen; maar

Kaïn, die een landbouwer was, offerde van zijn vruchten aan God; en Abel,
die een veeboer was, offerde een schaap aan God.

Wat kon Kain nu nog meer doen? — en toch voelde hij het wel: de
Here behandelde Abel als zijn vriend en van Kain hield Hij Zich op een
afstand.

Dat kon Kaïn niet verstouwen, daarover liep hij te wrokken.
Toen begon God tegen hem te praten.
Wat was dat mooi, dat de Here dat deed.

Dat hij ons ook vandaag maar niet een beetje laat tobben, maar dat Hij
ons de weg wijst.

Hij zei tegen Kain: „Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat
betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch,
indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen" (vers 6, 7).

Toen wist Kaïn het wel.
God was niet onrechtvaardig.
Hij mocht zijn hoofd opheffen, als hij maar goed handelde.
Maar daar zat het juist in, hij handelde niet goed.
De schuld lag bij hemzelf.
Hij offerde wel, maar in zijn hart trok hij zich van God niets aan.
Hij wilde eigen baas zijn.



98 	 Zondag 40

Misschien wrokte hij er nog altijd over, dat God eenmaal vader en
moeder uit dat mooie paradijs had gezet.

Hij was het met God niet eens, en daarom had hij ook zo'n hekel aan
zijn vrome broer.

Maar Kaïn laat zich niet waarschuwen.
Hij mokt en hij wrokt, — hij denkt diep in zijn hart: „Ik wou maar,

dat Abel dood was."
En dan kan hij op een kwade dag zichzelf niet meer beheersen. Schijn-

baar rustig zegt hij tegen zijn broer: „Laten we een eindje gaan wandelen."
En, als ze dan op een eenzaam plekje zijn, neemt hij een knuppel en

slaat zonder meer zijn broer dood.
Dan is hij er af, dan is hij er klaar mee.
Ja, is hij er werkelijk klaar mee?
De moord gaat met hem mee.
De stem van God gaat met hem mee, en de stem van zijn geweten

achtervolgt hem.
Dat raakt hij nooit meer kwijt.
Een moordenaar kan nooit gelukkig zijn.
Tenzij hij zich helemaal overgeeft aan onze Here Jezus Christus.
Die ook voor moordenaars het paradijs heeft opengezet.

Zijn de mensen nu beter?

Je zou kunnen denken, dat Kaïn een grote uitzondering is geweest
en gebleven.

En dat de mensen, als ze maar wat beter worden opgevoed, toch
voor zo'n onbesuisde daad niets meer zullen voelen.

Maar dan vergis je je wel heel erg.
Mozes, die de wet aan Israël mocht geven, wist het wel beter.
Mozes was één van de zachtmoedigste mensen, die ooit geleefd hebben.
Hij moest heel veel geduld hebben met dat lastige volk, dat Israël was.
Maar ook Mozes had eens een moord begaan.
In driftige woede, had hij eens een Egyptenaar doodgeslagen.
Nu zeg je: „Die man maakte het er ook naar. Hij mishandelde een

arme slaaf."
Ja, maar mag je een mens daarom doodslaan?
Die Egyptenaar deed ook, zoals hem geleerd was.
Maar Mozes ruimde hem maar zo even uit de weg.
In het Nieuwe Testament heb je één van de knapste en meest-

ontwikkelde mensen van die tijd.
Dat was Saulus, die aan de voeten van Gamaliël had gezeten.
Je leest van hem in de bijbel, dat hij dreiging en moord blies. Als een

boze kat, die in een hoek zit te blazen, zo blies Paulus tegen mensen, die
niets anders deden dan de Here Jezus liefhebben.

En denk er ook maar eens aan, wat de mensen de Here Jezus hebben
aangedaan.
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Hoe een heel volk zo'n hekel aan Hem had, dat ze allemaal riepen:
„Kruisig Hem, kruisig Hem!"

Ieder mens kan daartoe komen, dat hij alle bezinning ver liest, en
niets anders wil dan de dood van zijn naaste.

Je kunt toch ook haast in elke krant wel van moord en doodslag lezen.
En dat in alle kringen van de samenleving.
Heus niet alleen bij de meest onontwikkelde mensen.
Het zit misschien ook wel eens in je eigen hart.
Dat je denkt van iemand: „Ik wou wel, dat hij dood was."
Maar dat is het begin van de zonde van Kaïn.

Waarom is doodslag zo erg?

Er is een groot verschil tussen een mens en een dier.
Mensen zijn naar het beeld van God geschapen; dieren niet.
Daarom mogen dieren wel gedood worden.
God Zelf heeft daarvan het voorbeeld gegeven, toen Hij voor Adam

en Eva kleren maakte van vellen (Gen. 3 : 21); en Jezus ging met vissers
om en at van hun vangst.

Er zijn wel mensen, die zeggen, dat je ook een dier niet mag doden.
Die mensen noemen zich vegetariërs, dat betekent mensen die alleen
planten eten, maar ze vinden geen steun in Gods Woord.

Maar de mensen zijn naar het beeld van God gemaakt.
Dat betekent, dat elke doodslag van een mens een belediging voor

God is.
Als je een foto van je vader en moeder verscheurt, dan doe je je ouders

schande aan.
Maar als je het beeld van God vernietigt, dan doe je God schande aan.
Ook de meest-bedorven mens vertoont nog iets van het beeld van God,

hij is nog altijd mens.
Daarom mag hij nooit uit de weg warden geruimd, w ant dan is meteen

over zijn eeuwig lot beslist.
Als hij zelf zo slecht is, dat hij het mooie beeld van God in zijn leven

telkens meer bederft, moet hij gebracht worden bij Christus. Christus kan
van hem een nieuw mens maken, „die naar de wil van God geschapen
is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid." (Ef. 4 : 24).

Waar begint de doodslag?

De doodslag begint in het hart van de mens.
„Van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen,

hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, enz." (Marc. 7 : 21).
„Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder." (1 Joh. 3 ; 15).
Daarom spreekt de catechismus van de wortel van de doodslag. Een

wortel, dat is wat onder de grond zit bij een plant. En nu kun je heel veel
onkruid boven de grond zo wieden, dat er niets meer van overblijft; als
je de wortels laat zitten, komt het toch weer boven.
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De wortels van de doodslag zijn: nijd, haat,  toom en wraakzucht.
Nijd: je kunt het niet hebben, dat het een ander beter gaat dan je zelf.
Haat: je hebt een hartgrondige hekel aan een ander.
Toom: je maakt je kwaad en weet dan niet meer wat je zegt of doet.
Wraakzucht: je denkt: ik zal hem wel krijgen, boontje komt om zijn

loontje.

Hoe kun je die boze dingen de baas worden?

Er zijn wel mensen, die zeggen, dat je al dat kwaad van je hart kunt
overwinnen door een goede opvoeding.

Dan leer je jezelf te beheersen.
Dan leer je ook de andere mensen beter te begrijpen.
Maar een goede opvoeding is niet genoeg.
Ook ontwikkelde mensen kunnen elkaar geducht plagen.
Je hart moet anders worden.
Dat kan alleen God Zelf doen door zijn Heilige Geest.
Die kan je een hart geven, waarin liefde woont.
Liefde, omdat God ook jou zo heeft liefgehad; ook jou, met al je

gebrek en schuld.
God wil je dat geven, als je er Hem om vraagt.
„Uw Vader uit de hemel zal de Heilige Geest geven aan hen, die Hem

daarom bidden." (Luc. 11 : 13).
Als je erom bidt, krijg je van God, wat de bijbel „vruchten van de

Geest" noemt (Gal. 5 : 22).
De catechismus somt ze op:
geduld: je loopt niet dadelijk zo hard van stapel;
vrede: probeer de mensen met elkaar te verzoenen;
zachtmoedigheid: verdraag ook eens wat;
barmhartigheid: heb medelijden met mensen-in-nood;
vriendelijkheid: behandel je medemensen als je vrienden.

Mag je nooit een mens doden?

„Indien een dief bij een inbraak betrapt en zo getroffen wordt, dat
hij sterft, dan rust daarop geen bloedschuld." (Ex. 22 : 2).

Het is donkere nacht.
Er is gestommel in huis, een dief heeft ingebroken.
De heer des huizes springt van z'n bed en snelt toe. Er ontstaat in het

donker een gevecht, en de inbreker wordt neergeslagen, en sterft.
Niemand mag nu zeggen, dat de man, die zijn eigendom verdedigde

een moordenaar is.
We mogen dus ons eigen goed verdedigen; met meer recht nog ons

eigen leven verdedigen; wie in zelfverdediging een ander doodt, is geen
moordenaar.

Zo kan ook de regering van een land voor de noodzaak staan, om eigen-
dom en leven van de onderdanen te beschermen.
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Dat doet ze op twee manieren: door politie en militie.
En dan kan het niet anders: de agenten van de po litie en de soldaten

van de militie moeten ook bewapend zijn.
Dat zegt de bijbel met deze woorden: „De overheid draagt het zwaard

niet tevergeefs." (Rom. 13 : 4).
Tegen de boosheid van misdadigers of van een invallende vijand moet

het volk beschermd warden.

Is elke oorlog dan goed?

Daarmee is natuurlijk elke oorlog niet goedgepraat.
In de bijbel komen rechtvaardige oorlogen voor, maar ook onrecht-

vaardige.
Israël moet op Gods bevel tegen Kanaänieten oorlog voeren, omdat

„de maat van hun ongerechtigheid vol geworden was." (Gen. 15 : 16).
Maar wanneer Saul de Gibeonieten tracht uit te roeien, aan wie Israël

zich door een plechtige eed verbonden had om hun leven te sparen,
laadt hij een zware bloedschuld op zich. (2 Sam. 21 : 1).

In het Nieuwe Testament komen soldaten tot Johannes de Doper. Dan
beveelt hij hun niet, om hun beroep te staken, omdat het niet goed zou zijn.

Maar wel zegt hij tegen hen: „Plundert niemand uit en perst niets af
en weest tevreden met uw soldij." (Luc. 3 : 14).

De oorlog is door de eeuwen heen één van de ergste rampen geweest,
die een volk kon treffen.

Niet alleen in de jongste tijd werden hele steden met de grond gelijk
gemaakt en duizenden vrouwen en kinderen gedood.

Dat was al zo bij de verovering van Kanaän; de verwoesting van
Jeruzalem; in de 80-jarige en in de 30-jarige oorlog.

Wel zijn de verwoestingen en vernietigingen-in-één-moment massaler
geworden, en daarom schrikwekkender.

Een oorlog kan alleen gerechtvaardigd zijn, als het gaat om verdediging
of behoud van de hoogste goederen.

Het leven is niet het hoogste goed.
Van hoger waarde is de eer van God en het heil van zijn kerk. Wanneer

een vijand zich opmaakt tegen God en zijn kerk wil verwoesten, mag en
moet de overheid als Gods dienares het zwaard gebruiken om deze boos-
heid te keren.

Een overheid kan dat zwaard ongetwijfeld ook misbruiken.
Wanneer een onderdaan de gegronde overtuiging heeft,  dat de overheid

tegen Gods wil een oorlog voert, mag hij niet aan haar gehoorzamen.
Ook dan geldt het gebod van het Gode meer gehoorzaam zijn dan

mensen (Hand. 5 : 29).

De doodstraf.

In vele landen is de doodstraf afgeschaft.
Deze afschaffing wordt verdedigd op menslievende gronden.
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Men zou zich kunnen vergissen; en men moet een mens nog altijd de
kans geven, zijn leven te verbeteren.

Hier staat tegenover, dat men vaak genoeg ook zeker weet, met een
moordenaar te doen te hebben; en dat een mens zich vaak eerder bekeert,
als hij sterven moet, dan wanneer hij nog een lang leven te goed heeft.

In de bijbel heeft God de doodstraf geboden voor de moordenaar.
Niet alleen aan zijn volk Israël (Ex. 21 : 12), maar ook aan alle mensen.
Na de zondvloed gaf de Here aan Noach geboden voor heel het

mensdom.
Daarbij was ook dit gebod: „Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed

zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij
de mens gemaakt." (Gen. 9 : 6).

In dit gebod beschermt God het menselijk leven.
Een moordenaar zal zich wel twee keer bedenken, om zijn misdaad te

volvoeren, wanneer hij weet, dat hij daarbij zijn eigen leven op het spel zet.

VOOR DE OUDEREN.

Zelfmoord.

In grote wanhoop slaan mensen soms de handen aan zichzelf. Vaak
heeft men hier een hard oordeel over geveld: al deze mensen zouden voor
eeuwig verloren zijn.

Wanneer een dergelijk ontzettend gebeuren plaats grijpt, hebben we
echter met de grootste voorzichtigheid te spreken.

Wij hebben nooit het laatste woord, het laatste woord heeft alleen God,
de enige Rechter, „die de macht heeft om te behouden en te verderven."
(Jac. 4 : 12).

Er zijn mensen met een zieke geest; mensen, die niet meer weten wat
ze doen; mensen, die niet meer verantwoordelijk gesteld kunnen worden
voor hun daden.

Hoe zouden wij over zulke mensen, ook al eindigt hun aardse leven
in een donkere nacht, een oordeel kunnen uitspreken?

We hebben ze neer te leggen in Gods hand.Zelfzucht.zucht.

Het leven, ons door God gegeven, is een grote gave; we mogen er
nooit mee spelen.

Een mens kan zijn leven verknoeien door drankmisbruik en ontucht;
hij kan zijn levenskracht vernielen, door zijn lichaamskrachten boven de
maat in te spannen in het najagen van sportrecords; hij kan zijn leven op
het spel zetten door roekoloze daden te doen.

Al deze gedragingen strijden met het zesde gebod.
Dit gebod vraagt zelftucht; het goed gebruiken en het niet misbruiken

van onze lichaamskrachten.
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Gymnastiek, goede sportbeoefening, een leven niet in overdaad maar
in matigheid, zijn goede middelen, om het leven op een gezonde wijze
op te bouwen.

ZONDAG 41

Vertelling: Gen. 39 : 7-20.

Het zevende gebod is het gebod van het huwelijk.
God gebiedt daarin, dat man en vrouw, die op een heel bizondere

manier elkaars naasten zijn, elkaar lief zullen hebben en elkaar trouw
zullen zijn.

Je zou kunnen denken, dat je daarom nog niet met dit gebod te maken
hebt, zo lang je nog niet getrouwd bent.

Dat is toch niet helemaal waar.
Je moet maar eens aan Jozef denken in Egypte.
Jozef was nog niet getrouwd, maar werd toch in de grote verleiding

gebracht om echtbreuk te plegen.
Het is wel heel waarschijnlijk, dat de meeste jonge mensen in zijn om-

standigheden zouden zijn gezwicht.
Jozef was immers ver van het huis van zijn vader; zijn moeder was al

jaren dood; zijn broers hadden hem meer dan gemeen behandeld. Nie-
mand zou ervan weten, niemand zou het navertellen, als hij verkeerd deed.

Bovendien: was het zo verkeerd?
Jozef was slaaf in het huis van een man, die hem op de markt had

gekocht.
Door ijver en talent had hij zich onmisbaar weten te maken en zijn

meester stelde het grootste vertrouwen in hem, gaf hem het beheer over
al zijn goed.

Nu kon Jozef het toch niet helpen, dat de schone vrouw van zijn
meester hem telkens met haar ogen achtervolgde? — hij vroeg er toch
niet om, dat ze hem vleiend aankeek, w anneer ze maar een ogenblik
alleen waren? — en dat ze dan begon te zeggen: „Jozef kom je een
poosje bij me?"

Wat had hij een best leventje kunnen hebben, wanneer hij „ja" zou
hebben gezegd.

En als hij het niet deed, kon die vrouw zich wel eens geducht op hem
wreken.

De meeste jonge mannen zouden wel gedacht hebben: „Ik ga mijn
gang maar!"

Velen zouden zelfs gedacht hebben: „Wat een buitenkansje! Nu wordt
het leven weer goed!"

Maar Jozef was trouw.
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Trouw aan zijn heer, die hem zo goed behandeld had, en die hij niet
achter zijn rug wilde bedriegen.

Trouw bovenal aan zijn God. Hij kan dit niet met een vrij geweten
tegenover God doen, dan kan hij niet meer bidden, en daarom zegt hij
tegen Potifars vrouw; „Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen
tegen God?" (vers 9).

Dan neemt die vrouw een schandelijke wraak.
Ze beschuldigt Jozef van de boze voornemens, die ze zelf gekoesterd had.
En haar man, dat kon wel niet anders, wordt verschrikkelijk boos.
Jozef komt in de gevangenis, voor levenslang.
Maar Jozef zit liever in die gevangenis dan op een mooie divan met

de vrouw van een ander.
Hij wilde niet echtbreken.
Omdat God dat verboden had.

Waarom is echtbreuk zo erg?

Het is altijd erg, in het geniep iets te doen.
Echtbreuk is altijd een geniepig ding, de mensen durven er niet

voor uit te komen door allerlei leugens trachten ze wat ze doen voor
anderen te verbergen.

Het is nog erger, in het geniep iets moois te ve rnielen, dat God ge-
maakt heeft.

Je sluipt een mooie tuin in.
Moedwillig verniel je daar de jonge plantjes, die de eigenaar van die

tuin heeft gekweekt.
Dat is een gemene streek.
Veel gemener is nog de heimelijke vernieling van het huwelijk. Want

het huwelijk is een van de mooiste dingen, die God aan de mensen ge-
geven heeft.

Wat is het huwelijk?

Het huwelijk is de diepste en rijkste levensgemeenschap, die God aan
twee mensenkinderen geven wil.

Je weet dat het beste, als je zelf nog een vader en moeder hebt, een
goede vader en moeder.

Er zijn ook wel eens jongens of meisjes, die geen goede vader of moeder
hebben.

Dat is heel erg, wanneer er zo'n ruzie kwam, dat zelfs een van beiden
wegliep of dreigt weg te lopen; dan kan je er alleen maar voor bidden,
dat God het toch nog weer goed wil maken.

Maar anders weet je het wel, dat je aan niemand ter wereld zo nauw
verbonden bent aan vader en moeder en aan beiden precies evenveel.

Ze horen bij elkaar.
Ze vormen een eenheid.
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En die eenheid ken je in het woord: ouders.
God heeft dat zo gemaakt in het paradijs.
In dat paradijs was eerst Adam er alleen.
En hij had alles, wat zijn hart begeerde.
Maar één ding had hij toch niet, er was ergens een leegte.
Hij zag alle dieren, hij gaf hun namen, die voor hen geschikt waren; en

hij merkte toen, dat al die dieren met hun beiden waren; maar, hij was
alleen.

Toen zei de Here: „Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal
hem een hulp maken, die bij hem past" (Gen. 2 : 18).

En dan geeft Hij Adam zijn vrouw, terwijl hij slaapt.
Op een wonderlijke manier.
Want hij neemt een rib van Adam en bouwt daar een vrouw uit.
Daar hebben al heel wat mensen om gelachen.
„Geloof je dat nu?" zo hebben ze gezegd, „hoe bestaat dat nu, dat

uit een rib een vrouw wordt gemaakt? Had Adam dan daa rna een rib
minder?"

Dat zijn natuur lijk ongeloofsvragen.
God heeft Adam geformeerd uit het stof van de aardbodem, om daar-

mee zijn nauw verband met heel de schepping tot uitdrukking te brengen.
En Hij heeft Adams vrouw geformeerd uit Adam zelf, om daarmee

het innig verband van man en vrouw tot uitdrukking te brengen. Hoe dat
precies in zijn werk is gegaan weten we niet en behoeven we ook niet te
weten.

Maar dit staat wel vast, juist op grond van deze wonderlijke schepping
van de vrouw (anders dan in de dierenwereld), dat de Here in het
huwe-lijk de nauwste gemeenschap heeft gevormd, die er maar ter wereld tussen
twee van zijn schepselen kan bestaan.

Welke bestemming heeft het huwelijk?

De bestemming van het huwelijk, de bedoeling van God ermee, heeft
Hij in deze woorden uitgesproken: „Het is niet goed, dat de mens
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past" (Gen. 2 : 18).

Twee dingen liggen in die woorden opgesloten.
In de eerste plaats, dat de eenzaamheid van de mens door het huwelijk

wordt weggenomen.
God heeft de mens geschapen tot gemeenschap; hij moet zich kunnen

uiten; hij moet zich kunnen geven.
Alleen aan zijn vrouw kan een man  dat helemaal; en alleen aan haar

man kan een vrouw dat helemaal.
In de tweede plaats heeft God de vrouw gemaakt tot een hulp, die

bij de man past.
De bestemming van de vrouw ligt in het helpen.
Dat is geen vernedering voor de vrouw; er zijn weinig werkwoorden te

bedenken, zo mooi als helpen.
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Maar juist daardoor gaf de Here aan de vrouw andere eigenschappen
dan aan de man.

Om goed te kunnen helpen zijn hulpvaardigheid, gevoe ligheid, een fijne
intuïtie, gezelligheid, waardevolle eigenschappen.

Juist de vrouw kreeg daarvan gewoonlijk zoveel, dat haar aard hierdoor
werd gestempeld, terwijl de man meer over de kracht, het intellect en
het gezag te beschikken kreeg.

Dat betekent natuurlijk niet, dat er onder de vrouwen geen Kenau's en
onder de mannen geen Mietjes voorkomen.

Maar het kan niet worden ontkend', dat uiterlijk en innerlijk door God
onuitwisbare verschillen tussen man en vrouw zijn geschapen. Die moeten
we ook rustig nemen, zoals ze zijn.

We moeten geen vrouwen willen, die alles kunnen en alles mogen, wat
mannen kunnen en mogen: daar worden ze niet gelukkiger van. Er zijn
landen in Europa, waar de vrouwen des morgens met de mannen naar de
fabriek gaan ; de kinderen gaan dan de hele dag naar een kinderbewaarplaats.

Dat is een ramp voor die gezinnen.
Iets geheel anders is, dat er beroepen zijn, die juist voor de vrouw

geschikt zijn.
Zusters in de ziekenhuizen; juffrouwen voor de jongste kinderen van

de school; gezinsverzorgsters en diakonale assistentes: juist voor dergelijke
werkzaamheden zijn meisjes ver te verkiezen boven jongens.

Monogaam.

De Here heeft aan Adam maar één vrouw gegeven.
Als dat nodig was geweest, had Hij er hem ook wel meer kunnen geven.

Maar zo was het precies goed, en de bijbel zegt daarvan: „Daarom zal
een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw a anhangen,
en zij zullen tot één vlees zijn." (Gen. 2 : 24).

Twee, die tot één worden, zo heeft God het huwelijk bedoeld.
Later is hier heel vaak tegen gezondigd.
De monogamie (het hebben van één vrouw) is heel vaak geworden tot

polygamie (veelwijverij).
Ook de gelovigen in de bijbel hebben zich hieraan bezondigd.
Denk maar aan Jacob met zijn vier vrouwen, of aan David en Salomo,

die er nog meer hadden.
De bijbel laat echter duidelijk zien, dat dit een kwaad was: die

huwelijken kregen er veel ellende van.
In Jacobs gezin werd de zoon van de ene vrouw voorgetrokken; en de

zonen van de andere vrouw verkochten hem toen.
In Davids gezin vermoordde de zoon van de ene vrouw die van de andere;

en deed later een zoon een aanslag op de troon ten koste van zijn leven.
Hoe het in Salomo's huis ging, weet je wel.
Daarom kan je van die veelwijverij uit het O. Testament hetzelfde zeg-

gen, wat Jezus van de echtscheiding gezegd heeft: „Met het oog op de
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hardheid uwer harten was het u toegestaan, maar van den beginne is het
zo niet geweest" (Matth. 19 : 8).

Wel mag een man of een vrouw voor de tweede maal trouwen na de
dood van een van beiden.

„Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zo-
lang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet,
die haar aan die man bond" (Rom. 7 : 2).

Is echtscheiding geoorloofd?

De joden hebben vaak getwist over de vraag, of echtscheiding geoor-
loofd is.

In de wet van Mozes stond geschreven: „Wanneer iemand een vrouw
genomen en gehuwd heeft, dan zal, — als hij haar geen genegenheid
toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij
een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij
haar uit zijn huis heeft weggezonden," — hij later niet opnieuw met
haar mogen trouwen (Deut. 24 : 1-4).

De rabbijnen in de dagen van Jezus waren het erover eens, dat een
man dus van zijn vrouw scheiden mocht. Maar ze verschilden van mening
over de vraag, wat bedoeld werd met de uitdrukking „omdat hij iets onbe-
hoorlijks aan haar gevonden heeft."

Sommigen zeiden, dat dit betekende: wanneer hij bemerkt heeft, dat ze
overspel gedaan heeft.

Anderen: wanneer ze hem niet naar zijn zin verzorgt, bv. doordat ze
het eten heeft laten aanbranden.

Dit meningsverschil hebben de joden aan Jezus voorgelegd met de
woorden: „Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei
redenen?" (Matth. 19 : 3).

Dan spreekt de Heiland de voor het huwe lijk zo belangrijke woorden:
„Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet" (Matth.
19 : 6).

Mozes heeft wel toegelaten om een vrouw weg te zenden, maar dat
gebeurde om de hardheid van het hart van de mensen van die tijd. „Maar
van den beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw
wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt
echtbreuk" (Matth. 19 : 8, 9).

Jezus noemt dus maar één grond, waarop echtscheiding geoorloofd is:
dat is hoererij (overspel); en daar hebben wij ons aan te houden.

En mislukte huwelijken dan?

Je kunt dan vragen: maar hoe moet het dan, als man en vrouw elke
dag ruzie hebben met elkaar?

Ja, dat kan ontzaglijk erg wezen, en er zijn huwe lijken, die eerder in
de hel dan in de hemel gesloten schijnen te zijn.
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Christenen, die echt christenen zijn, moeten dan echter de weg van
Christus gaan.

„Bidt, en gij zult ontvangen."
Huwelijken, waar man en vrouw oprecht voor elkaar bidden, gaan nooit

kapot.
Natuurlijk is elk christe lijk-huwelijk daarom nog niet een ideaal-huwelijk.
Want ook christenen zijn mensen met hun zonden en gebreken, en ook

christenen passen niet altijd even goed bij elkaar.
Toch blijft het waar, dat Christus ook een mislukt huwelijk genezen kan.
Nog altijd is het ontroerend om te lezen, wat de grote kerkvader

Augustinus in zijn Belijdenissen over zijn moeder schreef, Monica de
christin, gehuwd met de heiden Patricius: (IX, IX, 19).

„Zij streefde ernaar, hem voor U te winnen (o God), tot hem sprekende
door haar zeden, waardoor Gij haar schoon had gemaakt en beminnelijk
en bewonderenswaardig voor haar man, die haar met eerbied bejegende.
De ontrouw verdroeg zij zo, dat zij nooit met haar man in onenigheid
geraakte. Immers, zij verwachtte uw barmhartigheid over hem, opdat hij,
gelovende in U, zou worden bekeerd. Zo uitmuntend in goedheid als hij
was, zo gemakkelijk ontbrandde hij in toorn. Maar zij verstond het aan
haar man, wanneer hij kwaad was, geen weerstand te bieden, niet alleen
met de daad, maar ook niet met een woord. Was hij weer tot rust en tot
bedaren gekomen, dan gaf zij hem op een geschikt tijdstip rekenschap
van haar doen, wanneer hij onbedacht bewogen was geweest. Wanneer
vele vrouwen, wier mannen toch zachtmoediger waren, in haar aangezicht
de sporen droegen van de slagen en in vriendschappe lijk gesprek met
haar het leven hunner mannen beschuldigden, berispte zij haar duchtig,
als in scherts, en zeide, dat zij de tafelen van de huwelijksovereenkomst
moesten beschouwen als de werktuigen, waardoor zij dienstmaagden waren
geworden; indachtig daaraan, mochten ze nooit tegen hun meesters opstaan.

Einde lijk won zij ook voor U haar man op het einde zijns levens; en zij
had zich niet meer te beklagen bij hem, toen hij gelovig was, over dat
wat zij had verdragen van hem, toen hij het nog niet was."

Verkering en verloving.

Hoe komt een man nu aan zijn vrouw en een vrouw aan haar man?
Bij sommige volken hebben ze elkaar nog nooit gezien voor de trouwdag:
daar maken vader en moeder alles in orde.

Bij ons is dat gelukkig anders, we kennen een vrije omgang tussen
jongens en meisjes.

Die vrije omgang betekent niet, dat we er maar een spelletje van
mogen maken.

Er zijn jongens en meisjes, die dat doen, en die geregeld wat losse
verkering hebben, nu eens met deze en dan weer met een ander, of  die,
erger nog, maar uitgaan met wie zich voordoet: ze moeten in elk geval
een jongen of een meisje aan hun arm hebben.
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Een meisje, dat zich hiervoor leent, verlaagt zichzelf; een jongen, die
zo leeft, kan heel veel bederven en laadt de schijn op zich van onop-
rechtheid.

Het is een gave Gods, en niet iets, waarvoor we ons te schamen hebben,
wanneer ons hart getrokken wordt naar omgang met elkaar, naar het
huwelijk.

Het is ook moge lijk, dat we ons vergissen, en dat we dachten, de ware
gevonden te hebben, terwijl het de ware niet was.

Maar we moeten er niet een spel van flirt en eindeloos gescharrel van
maken.

Trouw, in dat teken moet ook de tijd van verkering en verloving staan.
En dan is dat een mooie tijd.
Een mooie tijd, waarin een jongen en een meisje op allerlei wijze aan

elkaar kunnen en mogen tonen, dat ze van elkaar houden.
Eén ding hebben ze daarbij te bedenken.
Dat ze nog niet getrouwd zijn.
Van de getrouwden zegt de bijbel, dat ze door God zijn samengevoegd

tot één vlees; niet van de ongetrouwden.

Onkuisheid.

De catechismus zegt nadrukkelijk, dat de Here de onkuisheid verbiedt
en alles, wat de mens daartoe trekken kan.

Wat is dat: onkuisheid?
Onkuisheid komt van het woord „kuis"; en dat betekent „zuiver" of

„rein".
Onkuisheid betekent daarom het misb ruiken van ons lichaam tot onrein-

heid.
In ons lichaam schuilen verborgen krachten; driften; harstochten, die

we soms nauwelijks, soms helemaal niet de baas kunnen.
Daaraan toe te geven; dit te bevorderen; dat is onkuisheid.
Er zijn prikkelende films.
God heeft de schaamte in het hart van de mens gelegd en het kleed

gegeven tot bedekking van zijn naaktheid; maar er zijn schaamteloze films,
die het kleed, vooral van het vrouwenlichaam, zoveel mogelijk afwerpen.

Er is ook prikkellectuur.
Er zijn ook prikkelgesprekken, gekruid met tal van „schuine moppen".

Een flinke jongen en een meisje, dat haar eer op prijs stelt, werpt zo'n
boek van zich weg en wil aan zo'n gesprek niet meedoen.

Wie het wel doet, speelt met vuur.
De duivel wil dat graag, die vindt dat prachtig.
Want daardoor kan hij een mooie tempel bederven.
Dat is de tempel van de Heilige Geest, die door God in ons lichaam

werd gebouwd.
„Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,

die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf
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zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw
lichaam." (1 Cor. 6 : 19, 20).

VOOR DE OUDEREN.

Te allen tijde was er verschil van mening over de vraag, of er behalve
hoererij (of overspel) nog een andere grond in de Schrift te vinden zou
zijn voor echtscheiding, nl. kwaadwillige verlating. Enerzijds wees men
op het aangehaalde woord van Jezus, dat maar van één echtscheidings-
grond schijnt te spreken.

Maar anderzijds kon men zich beroepen op 1 Cor. 7:13-15: „Een vrouw
moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze er in bewilligt met haar
samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is
geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder.
Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.
Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder
of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u ge-
roepen."

Men heeft deze woorden zo opgevat, dat Christus verbiedt, dat iemand
zelf het huwelijk verbreken mag anders dan om hoererij. Maar dat Paulus
hieraan toevoegt, dat wanneer de ongelovige partij zelf de band van het
huwelijk verbreekt, de gelovige partij zich vrij mag achten en opnieuw
mag huwen.

In het algemeen gesproken heeft men dan een kwaadwil lig verlatene
die alleen is achtergebleven, en wiens (wier) pogingen tot verzoening en
wederkeer op niets zijn uitgelopen, de vrijheid willen geven opnieuw te
trouwen.

Op de synodes onzer kerken is over deze vraag geen eenstemmigheid
bereikt.

De synode van Middelburg sprak uit (1933): „Over de vraag of kwaad-
willige verlating een voor God geldige reden tot echtscheiding is, geen
uitspraak te doen."

In de Rooms-Katholieke kerk spreekt een zekere geringschatting van het
huwelijk in het verbod voor geestelijken, om te trouwen (het coelibaat).

De kloosterlingen moeten een gelofte van kuisheid afleggen, waaronder
men verstaat, dat men ongehuwd zal blijven.

Daaruit zou zijn af te leiden, dat een gehuwde in onkuisheid leeft, of
minder kuis leeft dan een ongehuwde.

Nu is al dadelijk op te merken, dat Petrus en andere apostelen gehuwd
zijn geweest (1 Cor. 9 : 5); voorts, dat de Here Zelf nadrukkelijk heeft
vastgesteld, dat het niet goed is, dat de mens alleen zij; tenslotte, dat niet
ieder, die een geestelijk ambt aanvaardt, tegelijk de gave ontvangt, om
ongehuwd te kunnen blijven.

De kerk heeft van deze willekeurige bepaling dan ook al heel wat
verdriet gehad.
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Eén van de geschillen, die leidden tot de scheuring van
Grieks-Katho-lieke en Rooms-Katholieke kerk had betrekking op het huwelijk der geeste-

lijken, dat in de Oosterse kerk wel was toegestaan. En veel wantoestanden
waren voor de dagen der Reformatie een gevolg van de dwang voor geeste-
lijken, om niet te huwen, waar zelfs pausen zich niet aan hielden.

Wat betekent dan de tekst: „Het is goed voor een mens niet aan een
vrouw verbonden te zijn"? (1 Cor. 7 : 1) en „Wie dus zijn jongedochter
uithuwelijkt, doet wel, en wie haar niet uithuwelijkt, doet beter"? (1 Cor.
7 : 38).

Die teksten moeten gezien worden in het verband van dit hoofdstuk,
dat over tal van huwelijksvragen handelt, en waarvan prof. dr. F. W.
Grosheide het geheel dus samenvat:

„Het huwelijk is een instelling Gods. Ieder is geroepen te huwen. Sinds
de zonde in de wereld kwam, kwam er grote verandering. Nu werd ener-
zijds het huwelijk ook noodzakelijk, om ongerechtigheid te keren. Maar aan
de andere kant verhindert het ook zich geheel los te maken van de aarde
en zich te wijden aan de dienst van God. Slechts aan enkelen geeft God
de bizondere genade, dat ze niet behoeven te huwen en dat ze zich aan
de Here geven mogen. Alleen waar die genade geschonken is, mag voor
de dienst van God het huwelijk worden nagelaten."

ZONDAG 42

Vertelling: Lezen: 1 Kon. 21.

Het 8ste gebod beschermt het eigendom van de mens.
Het Ede sprak van zijn leven; het 7de van zijn vrouw; maar het

8ste spreekt van zijn goed, dat een ander maar niet zo van hem af mag
nemen.

Het was één van de ergste daden van de Oudtestamentische koning
Achab, dat hij, die geroepen was om het eigendomsrecht van zijn onder-
danen te beschermen, juist het omgekeerde deed, en de dief  werd van
de wijngaard van een zeer trouw onderdaan.

Die trouwe onderdaan heette Naboth en hij was Achabs buurman
in Jizreël.

Hij was een goede buurman want hij vreesde  de Here.
Als dat maar echt zo met je is, dan zal je ook altijd goed voor je

buren zijn.
Maar Achab was geen goede buurman, want hij vreesde de Here niet.

Hij dacht: die tuin van Naboth, als ik die er eens bij had, wat zou ik dan
een prachtig park hebben om mijn paleis heen; en dat zal die beste Naboth
vast wel voor me over hebben, want ik zal er hem ook nog goed voor
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betalen; hij kan ook wel een andere wijngaard krijgen, ik heb wel land
genoeg om weg te geven.

Maar juist omdat Naboth de Here vreesde, wilde hij het voorstel van
Achab niet accepteren.

Hij wist, dat zijn voorvaderen van het begin af op dit stuk land hadden
gewoond, en dat ze dit a. h. w. uit de hand van God hadden ontvangen,
toen Israël het heilige land was binnengetrokken.

Dat was voor hem hei lig bezit.
God Zelf had immers in Zijn wet ook gezegd: „Mensen, je moet je

land niet verkopen dan alleen in de hoogste nood, en dan kan je het in
het jubeljaar weer terugkrijgen."

Dat jubeljaar was het blijde jaar, waarin alle verarmde mensen hun
bezit weer terugontvingen.

Naboth durft het daarom voor God niet verantwoorden, zijn voor-
vaderlijk eigendom van de hand te doen, zelfs al vraagt de koning hem
erom; want boven de koning gaat hem de Koning der koningen.

Maar dan wordt Achab een dief; een dief en een moordenaar.
Het is waar, uit zichzelf komt hij niet op de gedachte.
Izebel, zijn trotse heidense vrouw, moet hem er toe aanzetten; neemt

ook zelf de maatregelen om tot het slechte doel te komen; maar Achab
is medeplichtig, hij laat dat alles maar begaan, hij draagt tenslo tte de
grootste verantwoordelijkheid.

En dan weet je wel, wat er gebeurt.
Izebel laat Naboth beschuldigen van dingen, die hij nooit gedaan heeft:

hij zou een revolutieman zijn, hij zou zich van God en de koning niets
meer aantrekken.

Dat was natuurlijk een grove leugen, en iedereen wist dat ook wel.
Maar Israël was in die dagen zo bedorven, dat niemand het voor Naboth
durfde opnemen, en dat hij door zijn eigen volksgenoten gestenigd werd,
om maar Achab een plezier te doen.

Na die verschrikkelijke zonde nam Achab de wijngaard van Naboth in
bezit.

Hij heeft zijn zin gekregen.
Maar dan komt het woord van God tot hem, de dief en de moordenaar.
Elia spreekt het nit.
„Ter plaatse waar de honden het bloed van Naboth gelekt hebben,

zullen de honden ook uw bloed lekken" (vers 19).
Er is een rechtvaardig Rechter hierboven.
Achab zal het ondervinden.

Van wie is ons goed?

Naboth had het wel goed geweten.
Zijn land was niet het eigendom van de koning.
Hij zelf mocht er tenslotte ook nog niet mee doen wat hij wilde.
Hij en zijn voorvaderen hadden het van God ontvangen.
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God is de grote Eigenaar van alle dingen.
„Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van

de HERE der heirscharen." (Hagg. 2 : 9).
„Van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen."

Hoe krijgen we ons goed?

Toen God de wereld geschapen had, gaf Hij aan de mensen het paradijs
om erin te wonen; maar verder gaf Hij aan hen ook heel de aarde, om
erover te regeren en om die te gebruiken.

Dat zou maar niet vanzelf gebeuren, neen, daar moest de mens voor
werken.

De Here sprak: „Vervult de aarde en onderwerpt haar," (Gen. 1 : 28) en
Hij plaatste de mens in de hof van Eden, om die te bewerken en te
bewaren. (Gen. 2 : 15).

Deze opdracht om te werken kreeg nog meer nadruk na de zondeval,
toen de aarde weerbarstig en onhandelbaar was geworden.

God sprak toen: „Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft;
in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten" (Gen. 3 : 17-19).

De door God aangewezen weg, om te leven op aarde en de dingen van
die aarde te verwerven, is de weg van arbeid.

Het is ook de door God gezegende weg.
Mensen, die denken, dat het mooi is zonder werken door de wereld te

komen, mensen, die zeggen: werken is voor de dommen, — vergissen zich.
Als je niet werkt, omdat je er te lui voor bent, wordt je een verveeld en
vervelend wezen; dan krijg je op de duur een hekel aan je zelf; werken
is een zegen.

Een tweede middel, om aan aards goed te komen, is dat van erfenis.
Ouders en kinderen vormen een gemeenschap, en wat ouders ver-

wierven, laten ze aan hun kinderen na; Naboth kon zich daar terecht op
beroepen.

Een derde middel is dat van het vinden.
Een mens kan op deze grote wereld onverwacht iets vinden, dat geen

eigenaar heeft; hij kan een schat in een akker vinden; hij kan een
petroleumbron vinden in een stuk land, hij kan een goudader vinden in
een rivierbedding.

Mensen zeggen dan: „Hij heeft geluk gehad."
Beter is het te zeggen: „God heeft hem rijk gemaakt."

Niet ieder evenveel.

Het is een menselijke gedachte, dat ieder evenveel moet hebben van
het aardse goed. Een beweging als die van het Communisme brengt deze
gedachte onder woorden, hoewel ze in de practijk haar ook stellig niet
verwerkelijkt; in een land als Rusland zijn nog steeds schrijnende tegen-
stellingen tussen rijk en arm.
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Als God alle mensen gelijk gemaakt had, en als er geen zonde in de
wereld gekomen was, zou ieder mens op zijn wijze even rijk zijn geweest
als zijn naaste.

Maar God Zelf maakt de mensen verschillend en Jezus leert ons, dat
de één van God vijf talenten meekreeg, de ander twee, de derde maar één.

Er is in de wereld een grote verscheidenheid van geestelijke en stoffe-
lijke gaven, en die ongelijkheid is door God in de schepping gelegd.
Wel is die ongelijkheid door de zonde helemaal scheef getrokken, en de
schrijnende tegenstelling tussen ontzaglijk-rijke en ontzaglijk-arme mensen,
tussen landen van overvloed en landen van honger, mag ons nooit met
rust laten.

In Israël gaf de Here dan ook we tten, om de armoede te voorkomen en,
als ze eenmaal gekomen was, weer op te heffen.

Ik noemde al de wet van het jubeljaar.
Er was ook een wet van het sabbatsjaar, elk zevende jaar moest

het land braak blijven liggen; wat er dan toch op groeide was voor de
arm en.

Heel mooi is, wat we lezen in Deut. 15 : 7-11: „Wanneer er onder
u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een van uw woonplaatsen,
in het land, dat de HERE uw God u geven zal, dan zult gij uw hart niet
verstokken noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, maar
gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen,
voldoende voor wat hem ontbreekt. Neem u ervoor in acht, dat in uw
hart niet de lage gedachte opkomt: het zevende jaar, het jaar der kwijt-
schelding nadert, — waardoor gij onbarmhartig wordt jegens uw arme
broeder, en gij hem niets geeft, zodat hij tegen u tot de HERE roept
en gij u bezondigt. Gij zult hem met mildheid geven en uw hart zal niet
verdrietig zijn, wanneer gij hem geeft, want terwille daarvan zal de
HERE uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat gij onderneemt.
Want armen zullen nooit in het land ontbreken, daarom gebied ik u aldus:
Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor  de ellendige en
de arme in uw land."

We kunnen daarom heel blij en dankbaar zijn voor de goede sociale
wetten (dat zijn de wetten voor het leven van de arbeid en voor de voor-
ziening in dagen van nood), die in Nederland langzamerhand zijn gegeven.

Daardoor wordt de armoede zoveel mogelijk voorkomen en zoveel moge-
lijk gelenigd.

Rentmeesters.

We kunnen dus dit wel zeggen, dat we nooit iets hebben, dat helemaal
van onszelf is.

Alle dingen zijn van God, het stuivertje in onze spaarpot en het kapitaal
van de fabriekseigenaar.

We zullen eenmaal aan God rekenschap moeten geven van wat we
hebben gedaan met het goed, dat hij ons toevertrouwde.
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We kunnen Hem ermee dienen en we kunnen ook alleen denken aan
onszelf.

Verkeerde practijken.

De catechsimus spreekt van het stelen en roven, dat de overheid straft.
Het ligt voor de hand, dat een inbreker zondigt, en ook een jongen die

stilletjes een portemonnaie gapt uit een jas in de schoolgang.
Daar brand je je vingers aan.
Het erge van die dingen is niet alleen, dat je op een slechte manier

probeert je te verrijken, maar ook, dat je je naaste, die er soms hard voor
gewerkt heeft, in grote ongelegenheid of ellende kunt storten.

Maar er zijn nog veel meer verkeerde practijken, die nooit worden
ontdekt.

Een patroon kan zijn arbeider niet geven, wat hem toekomt: dan besteelt
hij die arbeider.

Een arbeider kan lui zijn in de tijd van zijn patroon: dan besteelt hij
die patroon.

Een zakenman kan slechte waar verkopen alsof het heel beste was; dan
besteelt hij zijn klanten.

Mensen kunnen maar kopen zonder ooit hun rekeningen te betalen: dan
bestelen ze hun leveranciers.

Leden van de kerk kunnen veel te weinig bijdragen voor die kerk, of
voor allerlei kerkelijke dingen, die nodig zijn voor de komst van Gods
Koninkrijk: dan bestelen ze de kerk des Heren.

God vraagt ons telkens weer: hoe kom je eraan? — en: wat doe je ermee?

Gierigheid en verkwisting.

Zonder te stelen kunnen mensen toch nog telkens weer doorslaan naar
twee kanten.

Gierigheid, dat is, dat ze denken, dat het geld gelukkig maakt, en dat
ze daarom zoveel mogelijk ervan zolang mogelijk vast moeten houden;
deze mensen maken van het geld hun god (Mammon) en vergeten het
woord van de Here Jezus: „Verzamelt u geen scha tten op aarde, waar
mot en roest ze ontoonbaar maakt" (Matth. 6 : 19).

Er zijn niet zoveel mensen meer, zoals ze vroeger wel eens in boeken
getekend werden, die in een oude kous een hoop rijksdaalders bewaren;
maar er zijn er nog heel wat, die van hun spaarbankboekje of van allerlei
waardevolle papieren hun afgod maken en dan weinig of niets voor een
ander over hebben.

Verkwisting, dat is, dat de mensen maar doen met hun geld, wat in hun
hoofd opkomt. Ze kopen maar op afbetaling zonder eraan te denken, dat
ze er geen geld genoeg voor hebben; ze zijn maar royaal, zonder te be-
denken, dat ze hun gezin tekort doen; ze kennen geen verantwoordelijk-
heid.
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De eeuwige tenten.

Jezus heeft eens gesproken van een loon in de eeuwigheid voor hen,
die een goed gebruik maken van het aardse goed.

Dat loon is een genadeloon, zoals de catechismus in Zondag 24 na-
drukkelijk heeft uitgesproken.

Maar het is er dan toch, en Jezus zegt dit er van: „Maakt u vrienden
met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u
ontvalt, men u opneme in de eeuwige tenten" (Lucas 16 : 9).

De onrechtvaardige Mammon, dat is het geld; het geld, dat door zoveel
handen is gegaan, en waarmee vaak ook zoveel onrechtvaardige dingen
zijn gebeurd.

Maak u er vrienden mee, zegt Jezus, dat betekent, help er uw naasten
mee.

Als u dat doet, wordt dat niet vergeten.
De mensen, die geholpen werden, zullen dat in de hemel nog weten.

Ze zullen u met blijdschap begroeten, omdat u niet maar een vriend was
met het woord, maar ook met de daad.

Uw loon is groot in de hemelen.

VOOR DE OUDEREN

In de vorige eeuw heerste het Liberalisme oppermachtig.
Dit was een vrucht van de Franse Revolutie (1789) en bracht in naam

vrijheid, maar in wezen slavernij voor duizenden.
Ieder was vrij om te doen wat hij wilde, maar er werd voor het zwakke

niet gezorgd, kinderen en vrouwen werden te werk gesteld onder de
slechtste voorwaarden, de lonen waren vaak te laag om van te leven en
te hoog om dood te gaan.

Tegenover het Liberalisme verhief zich het Communisme, dat in ge-
matigder vorm Socialisme werd genoemd, en niet de algemene vrijheid
predikte, maar de onderworpenheid van allen en alles aan de staat, die
de gemeenschap vertegenwoordigt. In zijn meest-extreme vorm bestrijdt
dit Communisme het bestaan van God (atheisme) en is het louter materia-
listisch. In zijn meest-gematigde vorm is het een Socialisme, dat graag
wil samenwerken met de mensen-van-de-kerk (doorbraak), als deze mensen-
van-de-kerk maar niet zeggen, dat het Woord van God regel is van het
hele leven.

Ook dit meest-gematigd Socialisme is een bedreiging van de vrijheid:
het wenst de productie-middelen in handen van de staat te brengen en
dreigt op de duur heel het menselijk leven ondergeschikt te maken aan
de beschikkingen van die staat.

Daarom is het nodig, met alle ernst te waken voor de zelfstandigheid
van de kerk en van allerlei maatschappelijke levenskringen, die niet aan
de staat ondergeschikt zijn, maar van God een eigen levensrecht en
levensroeping ontvingen (souvereiniteit in eigen kring).
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ZONDAG 43

Ve r t e l f i n g: Lezen: Gen. 12 : 10-20.

Het negende gebod verbiedt ons het liegen.
Dat liegen is een lelijke en lafhartige bezigheid, toch kunnen ook ge-

lovigen het nog wel eens doen.
Denk maar eens aan Abram, toen hij naar Egypte gevlucht was. Hij

had nog niet zo lang geleden grote moed getoond, door zijn land en zijn
vaderlijk huis te verlaten, zonder te weten, waar hij terecht zou komen,
alleen maar op Gods bevel.

Maar als er dan in Kanaän een grote hongersnood uitbreekt, vlucht hij
naar Egypte.

In dat vruchtbare land hoopt hij voedsel te vinden voor zijn mensen
en zijn vee, maar hij weet ook wel, dat de Egyptenaren soms wonderlijke
invallen hebben.

Misschien was hij wel op de hoogte met een verordening van de Farao
uit die tijd, waarin werd bepaald, dat vrouw en kinderen van een vreemde-
ling, die Egypte bezocht, zonder meer door hem in bezit konden worden
genomen.

De Farao had verscheidene vrouwen, hij hield er een harem op na,
en juist uit deze tijd is bekend, dat hij die harem vaak liet aanvullen met
vrouwen uit Syrië, die hij mooier vond dan die uit Egypte.

Abram voelt zich niet rustig, als hij naar het land van de Farao
vertrekt.

Hij durft niet met zijn hele hart op God te vertrouwen, en daarom be-
denkt hij een leugentje.

Het is maar een klein leugentje, het is ook nog een beetje waar, maar
een leugen is het dan toch.

Hij gaat naar zijn vrouw Sarai en zegt: „Sarai, moet je eens horen.
Als we met onze hele karavaan in Egypte komen, dan krijgt de Farao
daar zeker bericht van. En dan zullen de mensen hem vast vertellen, dat
jij een heel mooie vrouw bent. Dan denkt de Farao: die vrouw wil ik
hebben; en ik ken de mensen hier wel, ze zullen het maar een kleinigheid
vinden, om mij even uit de weg te ruimen en jou  clan altijd op te bergen
in de harem van de Farao. Dat wil je toch zeker niet? Maar dat hoeft ook
helemaal niet, als je maar zegt, dat je mijn zuster bent. Dan zullen ze
mij zeker geen kwaad doen."

Die domme Abram!
Hij had toch wel kunnen begrijpen, dat hij zo wel de dans zou ont-

springen, maar juist zijn vrouw Sarai niet.
Hij liet haar een halve leugen vertellen.
Een halve leugen, want Sarai was inderdaad de halfzuster van Abram

(Gen. 20 : 12); dat leek er dus nog net op door te kunnen. Maar de indruk
werd daardoor gewekt, dat ze niet de vrouw van Abram was, en  dat was
ze wel.
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En nu kreeg je juist door die nare leugen de poppen aan het dansen.
Sarai werd weggehaald en kwam in het huis van de Farao terecht. En nu
wilde de Farao aan de broer van die mooie vrouw wel gunsten bewijzen,
hij kreeg allemaal prachtige dingen.

Maar wat heeft hij er een verdriet bij gehad, want hij was zijn vrouw
kwijt.

God moet het dan zelf weer in orde maken.
Dat doet de trouwe Here ook, en Hij waarschuwt de Farao door plagen

te zenden in zijn huis en hij komt dan door navraag achter de waarheid.
Dan verlaat de vader der gelovigen Egypte weer.
Maar hij is met schade en schande beladen, ondanks Farao's mooie

geschenken.
Hij voelt op zijn rug het brandmerk: leugenaar.
Dat was niet tot eer van Gods grote naam.

De gemakkelijkste zonde.

Niets is gemakkelijker dan een leugentje.
Zoals Abram dat in nood deed, zo kan elk mens in nood dat doen.
Maar gauw wat zeggen!
Gauw neen zeggen als het ja moet zijn; gauw ja zeggen als het neen

moet zijn; iemand een rad voor de ogen draaien om eruit te komen of
om eraf te komen.

Woorden kan je immers altijd zelf maken.
Met woorden kan je elk spel spelen, dat je maar wilt.
Ook het leugenspel.

De gemeenste zonde.

Maar juist daarom is deze zonde zo gemeen, zo laf.
Je bent geen kerel, je bent geen ferme meid, als je liegt, je bent een

lafaard, die een mooie schijn aanneemt.
De catechismus spreekt juist hier daarom van de eigen werken des

duivels.
De duivel, die weet goed, wat liegen is.
Hij liegt altijd, dat is zijn element.
Daar is hij mee begonnen in het paradijs, toen hij de mensen door een

leugen, door de waarheid precies om te draaien, tot zonde verleidde.
Hij zei, dat de vrucht goed was, terwijl ze slecht was.
Hij zei, dat de mensen als God zouden worden, terwijl ze juist het

verbond met God zouden verliezen.
Maar zo liegt de duivel altijd door.
Wat mooi is stelt hij voor als lelijk; of als lastig; of als niet de moeite

waard.
En wat lelijk is, stelt hij voor als mooi; je kunt het gerust wagen; er

steekt helemaal geen kwaad in.
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En als je het dan doet, dan lacht de duivel; en je hebt er zelf spijt van.
Dat gaat met liegen ook altijd zo.
Och, wat zou zo'n leugentje nu? Niemand heeft er last van en je bent

erdoor geholpen.
Maar later heb je zelf er wel last van; en de ene leugen brengt de

andere mee; voor je het weet, ben je in een leugennet verstrikt; en dan
heb je geen rustig ogenblik meer.

Het gemene van deze zonde bestaat vooral hierin, dat een mens door
haar op een geniepige manier zijn naaste zoveel kwaad kan doen.

Wanneer iemand een hekel aan zijn naaste heeft, kan hij heel gemakkelijk
over hem gaan fantaseren.

In de oudste tijden van de kerk vertelden de heidenen, dat de christenen
allerlei slechte dingen deden, dat ze een soort samenzweerders waren,
dat ze het bloed van kleine kinderen dronken en dat ze op een bandeloze
wijze met elkaar omgingen.

Uit de dagen van de Afscheiding is nog een plaat over, waarop Af-
gescheidenen worden voorgesteld, die vluchtten naar Amerika, en op een
vrome wijze met elkaar praatten, maar ondertussen de kat in het donker
knepen.

Je moet altijd oppassen met het kwade te geloven, dat men van iemand
die er niet bij is, vertelt; mensen doen dat soms graag, maar er wordt
vaak heel wat bij gelogen.

Laster en achterklap.

Laster is het vertellen van leugens over een ander, die er niet bij is
en zich daarom niet verdedigen k an .

Achterklap is het kwaadspreken van een ander, die niet tegenwoordig
is; misschien is het wel waar, maar het is toch niet goed, daar soms met
zeker welbehagen met elkaar over te spreken. Jezus vraagt van ons, als
we weten van de zonde van een ander, daar met die man of die vrouw zelf
over te spreken. Dan is er een kans, dat het kwade wordt weggenomen.

Leugens uit gemakzucht.

Er wordt heel wat gelogen uit gemakzucht.
Dan wil men zich ergens van afmaken zonder er moeite mee te krijgen.

Er komt bezoek, maar men heeft geen tijd of geen trek om de bezoeker
te ontvangen. „Zeg maar, dat ik  niet thuis ben."

Dan is men van de hele zaak af, maar men heeft erom gelogen.
Een jongen komt te laat op school: „Ik moest voor de brug wachten."
Een meisje heeft haar catechismus niet geleerd: „Ik had zo'n hoofd-

pijn." „Ik was het vergeten."
Al die leugens uit gemakzucht wijzen op een slap karakter.
Ze maken de weg voor veel grotere leugens vrij.
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Leugens uit hebzucht.

Door te liegen, kan men soms geld verdienen.
Wanneer iemand zijn belastingbiljet moet invullen, staan daaronder

de woorden: „Aldus naar waarheid ingevuld", en hij moet daaronder
zijn handtekening plaatsen.

Maar de mensen vullen heel vaak onjuiste getallen in, dat zijn leugen-
getallen, omdat ze clan wat minder belasting , zullen hebben te betalen.

Zo kan een koopman slechte waar aanprijzen, alsof ze goed was; en
en een ambachtsman kan beloven, morgen te komen, terwijl hij pas 14
dagen later komt.

Men zegt vaak: „Zaken zijn nu eenmaal zaken," alsof men daarin nu
eenmaal niet al te eerlijk zou kunnen zijn.

Een goed zakenman zal echter juist op eerlijkheid de hoogste prijs
stellen; zijn goede naam zal hem meer waard zijn dan een kleine winst
voor een moment.

Leugens nit nood.

Het is ook mogelijk, dat echte nood iemand uitlokt, tot bescherming
van zijn leven of dat van een ander, om te liegen.

Zo heeft Abram gelogen in Egypte. Zo heeft David gelogen tegenover
Achis (1 Sam. 27). Zo heeft Petrus gelogen, toen hij Jezus verloochende.

Leugens, om het eigen leven te redden, zijn in strijd met het negende
gebod.

Veel moeilijker ligt het geval, wanneer het leven van onze naaste op
het spel staat.

We hebben daarmee te maken gekregen, toen Nederland van 1940 tot
1945 bezet was door de Duitsers.

Velen van onze landgenoten, vooral vaak van de jongeren, waren toen
ondergedoken.

Wanneer iemand een jood verborgen hield, wist hij zeker, dat deze bij
ontdekking zou worden gedood.

Het kon niet verwonderen, dat in dat geval bij onderzoek de waarheid
werd verborgen gehouden.

Datzelfde gold van het invullen van papieren, waarop de boeren hun
voorraden moesten opgeven. Door minder op te geven dan ze hadden,
konden ze wat overhouden voor de noodlijdende bevolking. Men heeft
deze handelwijze wel willen verdedigen door te zeggen, dat tegen de
vijand alles geoorloofd zou zijn.

Dat is natuurlijk niet waar, ook ten aanzien van de bezettende macht
golden de geboden van Gods wet.

Het geval lag anders, men kan het vergelijken met het stelen in geval
van nood.

Daar lees je iets van in Spr. 6 : 30: „Men veracht een dief niet, wan-
neer hij steelt, om zijn begeerte te bevredigen, als hij honger heeft."
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In die woorden wordt uitgesproken, dat dit mogelijk is, dat men dit
begrijpen kan, dat men daar rekening mee houdt.

Het betekent echter niet, dat zo'n man vrijuit gaat, want de woorden
volgen: „Maar betrapt zijnde, moet hij zevenvoudige vergoeding geven,
al het goed van zijn huis moet hij geven."

Men kan hier echter in lezen, dat nood soms wet kan breken, ook
al blijkt achteraf, dat die wet toch niet is opgeheven.

Het gaat er maar om, wat voor een nood het is.
In de bezettingstijd werd het als een overstelpende nood gevoeld,

dat een moord werd gepleegd op ons volksleven en dat van het volk
der joden; en men was overtuigd, dat niemand door zijn woord mee mocht
werken, om die moord te voltrekken.

Er is toen veel gewezen op de beide joodse vroedvrouwen uit Ex. 1,
Sifra en Pua, die ook niet de waarheid spraken, om de kleine joodse
jongetjes voor de dood te bewaren, en die toen door  de HERE gezegend
werden; en op Rachab en de vrouw te Bahurim, die iets soortgelijks
hebben gedaan (Jozua 2 : 1 v.; 2 Sam. 17 : 20).

Noodleugens zijn en blijven dus in normale levensomstandigheden zeker
af te keuren.

Maar er kan een ogenblik komen, dat een mens het niet verantwoorden
kan tegenover het gebod: „Heb uw naaste lief als uzelf," om de werkelijke
staat van zaken bekend te maken.

Wijsheid.

We zullen zeker niet altijd alles moeten zeggen, wat ons voor de mond
komt.

„De verstandige houdt zijn woorden in, de man van inzicht is bezonnen."
(Spr. 17 : 27).

Stel eens, dat een man erg ziek is, en aan de dokter vraagt, of hij
misschien sterven moet.

Dan kan het nodig zijn, dat die dokter met „ja" antwoordt.
Maar het kan ook nodig zijn, dat de dokter die man moed inspreekt,

omdat hij anders door moedeloosheid de ziekte nog erger maakt. Dan
heeft die dokter wijsheid nodig, om de juiste woorden te kiezen.

Stel je ook eens voor, dat je een avond op bezoek gaat bij iemand,
die nooit in de kerk komt, om hem te overtuigen, dat hij op een ver-
keerde weg is, en hem iets te vertellen van  de Here Jezus. Zou het dan
goed zijn, om die man op een onzachte manier te vermanen en hem
een zondenregister voor te houden?

Paulus deed dat in Athene anders, en begon tegen de mensen te spreken
over hun ontzag voor godheden; en hij wist de joden een jood en de
Grieken een Griek te worden (Hand. 17 : 15 v.).

We hebben God te bidden, dat Hij ons wijsheid lere in de omgang
met onze medemensen.



Liefde.

Die wijsheid zullen we steeds meer ontvangen, als we op Jezus letten,
die ons leert onze naaste lief te hebben als onszelf. Als we daarnaar
luisteren, zullen we blij zijn, als we iets goeds van andere mensen horen
of iets moois van hen kunnen vertellen. Wat was het mooi van Barnabas,
toen hij Saulus de kerkvervolger bij de apostelen bracht, en toen vertelde,
dat hij een discipel geworden was.

„De liefde kwetst niemands gevoel; alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij" (1 Cor. 13 : 5, 7).

VOOR DE OUDEREN.

Men spreekt nog wel eens van de conventionele leugen.
Daar bedoelt men mee, dat er zoveel onwaarachtigheid is in de onder-

linge omgang.
Men zegt: Hartelijk welkom!" en men denkt bij zichzelf: „Wat komt

me dat slecht uit, dat je juist nu gekomen bent."
Men schrijft: „Met de meeste hoogachting", en men denkt bij zichzelf:

„Ik vind je eigenlijk een misselijke kerel."
Radicale naturen menen daarom wel eens, dat het beter is, al deze

omgangsvormen af te schaffen en altijd maar precies te zeggen of mee
te delen, wat er in het hart opkomt.

Toch is dat laatste niet goed.
Ongetwijfeld moeten we eerlijk met elkaar omgaan, en geen dingen

zeggen, waar we niets van menen.
Maar laten we niet vergeten, dat er een grote gave van Gods algemene

genade ligt in de goede omgang van mens en medemens.
Wanneer we allemaal maar zeggen, wat ons op de tong komt of wat

in een bepaald moment uit ons hart omhoogrijst, dan ligt het gevaar aan
de deur, dat we maar toegeven aan allerlei zondige inval. Onze mede-
mensen zijn beelddragers Gods, inzoverre hebben we altijd achting voor
hen te hebben, en te trachten een brug naar hen te slaan.

Wij zelf hebben onze eigen gebreken en tekortkomingen, inzoverre
hebben we altijd weer ons oordeel te matigen.

Voor dit onderling contact zijn bepaalde vormen onmisbaar.
Het wordt alleen bedenkelijk, als die vormen het een en al worden,

terwijl het leven van het hart daar kennelijk tegenover staat.
Er is ook wel eens bezwaar gemaakt tegen een z.g. schertsleugen,

elkaar eens voor de mal houden, elkaar er eens tussen nemen.
Nu kan jets dergelijks zeker te ver gaan; het is mogelijk iemand door

een ongepaste grap ernstig te grieven of in ongelegenheid te brengen.
Maar dit neemt niet weg, dat een dag als de lste April wel eens een

feestelijk karakter kan krijgen, al voor de allerkleinsten, als ze meester
of juf er eens even tussen kunnen nemen; en dat de scherts en de humor
gaven zijn, die de spanning van het zwaarwichtige leven soms op heer lijke
wijze even kunnen doorbreken.
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ZONDAG 44

Vertelling:

Heb je wel eens gehoord van de heilige Antonius?
In de Roomse kerk wordt heel veel over de heiligen gesproken, de

mensen kennen soms meer heiligenlegenden dan bijbelverhalen, maar bij
ons is het net omgekeerd: wij weten van die heiligen gewoonlijk maar een
bitter beetje af.

Toch is het gewoonlijk de moeite waard, van hun leven kennis te nemen.
Want al roepen we deze gestorven mensen niet aan, omdat we aan

één Middelaar genoeg hebben, toch zijn het vaak groten in Gods kerk
op aarde geweest, aan wie we met diepe bewondering mogen terugdenken
en van wie we meer dan eens heel wat kunnen leren.

Antonius is de vader van de kluizenaars geweest in de Egyptische
woestijn.
Hij verloor al jong zijn ouders en kon onbezorgd leven, omdat ze hem
een rijke erfenis hadden nagelaten.

Maar toen hij 20 jaar was, hoorde hij een preek over de rijke jongeling,
waarbij de woorden: „Indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop
uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen
hebben, en kom hier, volg Mij," (Matth. 19 : 21) een diepe ind ruk op
hem maakten.

Hij voelde zich hier persoonlijk door aangesproken, en gaf al het
zijne weg, behalve een kleine som,  die hij opzij legde voor zijn nog niet
volwassen zuster.

Het volgen van Jezus meende hij vervolgens zo in de practijk te mogen
brengen, dat hij zich van de mensen terugtrok, en in steeds groter een-
zaamheid ging leven; eerst aan de rand van zijn dorp, later in een graf-
spelonk, tenslotte in de woestijn.

Wat begeerde Antonius in deze eenzaamheid?
Volmaakt te worden; geen zonde meer te doen.
Hij legde, om dit doel te bereiken, zijn lichaam allerlei ontberingen op;

at en dronk zo weinig mogelijk; wilde alleen met God bezig zijn.
Lukte hem dit ook? — kon hij de zonde ontvluchten, door de wereld

te ontvluchten en zijn vlees te kwellen?
De Vlaamse dichter Guido Gezelle heeft eens gezongen:

De wereld wil mij achterna
al waar ik ga of sta
of ooit mijn ogen sla,

en Antonius heeft dat ondervonden.
Verbluffend zijn de gebeurtenissen, die plaats vinden in zijn ziel en die

zijn levensbeschrijver Athanasius ons verhaalt.
Reeds wanneer hij leeft aan de rand van zijn dorp ziet hij zich omringd
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door fantastische gestalten, die hem van het rechte spoor trachten af te
brengen.

Zijn begeerte kan hij niet het zwijgen opleggen: hij begeert weer de
omgang met andere mensen, bizonder met zijn zuster; hij begeert over
geld te kunnen beschikken; hij gevoelt telkens weer een heftig verlangen
naar lekker eten en drinken; hij ziet schone vrouwengestalten voor zich
oprijzen in zijn dromen, die hem met zich mee trachten te voeren.

Later in de grafspelonk weet hij zich door duivelen omringd. Ze brengen
hem deerlijk in het nauw, hij voelt zich door hen zo aangevochten, dat
hij onbeschrijflijke pijnen lijdt. Voor zijn ogen veranderen ze zich in
leeuwen en beren, luipaarden, stieren, adders, schorpioenen en wolven.
Ze maken rumoer en dringen telkens opnieuw op hem aan.

De grote Nederlandse schilder Jeroen Bosch heeft deze verzoekingen
op echt-Middeleeuwse wijze op zijn doeken vastgelegd, je moet die maar
eens gaan zien in het Rijksmuseum.

Wat betekenen nu al deze verhalen, die toch zeker wel een belangrijk
element van waarheid bevatten?

Ze betekenen dit, dat een mens nooit de zonde ontlopen kan; vooral
niet de zonde, die wordt aangeduid in het tiende gebod: gij zult niet
begeren.

Begeerte naar wat we niet hebben en toch zo graag zouden willen
hebben, die dragen we altijd met ons mee; en die kunnen we eenvoudig
niet ontlopen, dan zouden we onszelf moeten ontlopen.

In veel later tijd leefde de bekende monnik Luther.
Hij wilde evenals Antonius een heilig leven leiden, en ontvluchtte

de wereld door in een klooster te gaan.
Maar dan komt ook Luther juist in het nauw.
Hij volgt de kloosterregels stipter dan iemand anders; hij ligt soms

bewusteloos van uitputting op de vloer van zijn cel.
Maar hij vindt geen rust voor zijn ziel, omdat hij het zo goed weet,

dat volmaaktheid betekent, dat heel zijn hart altijd alleen zal uitgaan naar
God, dat al zijn begeren voor God moet zijn.

En ondanks al zijn inspanning bereikt hij deze volmaaktheid niet.
Voortdurend vreest hij daarom, voor eeuwig verloren te zullen gaan.

Soms wordt hij daaronder bedolven, zoals eenmaal Antonius onder zijn
demonische visioenen.

„Ook ik ken een mens," zo zegt hij later, „die betuigde deze straffen
dikwijls geleden te hebben, weliswaar slechts gedurende korte tijden, maar
zo verschrikkelijk en zo hels, dat geen tong het uitspreken, geen pen het
beschrijven kan, die niemand, die het niet zelf meegemaakt heeft, het
geloven kan. Als zulk een verschrikking een half uur, ja zelfs maar het
tiende gedeelte van een uur geduurd zou hebben, zou hij volkomen te
gronde zijn gegaan en zijn gebeente in as veranderd zijn geworden. Geen
vlucht is mogelijk en troost bestaat daarvoor niet, noch van binnen noch
van buiten, niets clan aanklachten van alle kanten."
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Niets dan aanklachten.

Juist het tiende gebod brengt ons tot dat woord van Luther: niets dan
aanklachten.

De grote apostel Paulus heeft daar eens van gesproken met een bevend
hart.

In Rom. 7 spreekt hij van de betekenis van de wet, en dan zegt hij, dat
we door die wet de zonde leren kennen.

Nu zou een mens kunnen denken, zoals eenmaal de rijke jongeling:
die wet kan ik wel houden.

Maar denk eens aan de begeerte, zegt Paulus.
Kan je die begeerte bedwingen?
Als de wet tegen je zegt: „Gij zult niet begeren", is het net alsof je

juist geprikkeld wordt om allerlei dingen te begeren; en dat komt, omdat
je een zondig mens bent.

Je kunt het eenvoudig niet laten, het is, of een innerlijke wet, die
alijd doorgaat, je daartoe aandrijft.

Paulus spreekt daarom van tweeërlei wet.
De goede en heilige wet van God.
Maar ook de wet „in de leden van de mens", de wet  der zonde, die

tegen die wet van God ingaat, en altijd begint met de begeerte van het
hart, om niet te doen, wat God zegt.

Als Paulus daaraan denkt, noemt hij zichzelf een ellendig mens.
Maar gelukkig laat hij het daarbij niet.
Hij roept ook uit: „Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

Gode zij dank door Jezus Christus onze Here!" (Rom. 7 : 25).

Is alle begeerte zondig?

Nu moet je niet denken, dat je helemaal niet begeren mag.
Dan zou je niet kunnen leven.
Het tiende gebod zegt dan ook niet: „Gij zult niet begeren", zonder

meer; maar „Gij zult niet begeren wat van uw naaste is."
Begeren, dat is, dat je hart zich ergens naar uitstrekt.
Wanneer je hart zich uitstrekt naar God, is dat goed; en wanneer je

hart daarom van dag tot dag begeert om de wet van God te volbrengen,
is dat ook goed.

Er zijn wel mensen, die zeggen, dat je helemaal niet begeren mag,
omdat daardoor het kwaad in de wereld komt, en die daarom alle be-
geerte willen doden.

De Buddhisten beschouwen het als de hoogste trap op de weg naar de
volmaaktheid, volkomen stil te zitten met gekruiste benen, alleen de
ademhaling goed te regelen, en voorts alle denken te doden.

Wie dit bereikt, kan overgaan in het Nirvana, de zaligheid, die bestaat
in een niet-zijn.

Maar dat is niet christelijk.
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Christelijk is het, juist met heel het hart te begeren, maar dan wat
God in Zijn wet bevolen heeft.

Je mag dus gerust begeren, vooruit te komen in het leven; iets te worden;
een ideaal te verwerkelijken; als je het maar doet tot eer van God en
tot heil van je naaste.

Het diepste gehad.

Juist, als je hieraan denkt, zie je de diepte van het tiende gebod. Het
heeft met alle andere geboden te maken, het laat iets zien van de eenheid
van de wet.

Je bent met geen enkel gebod klaar, wanneer je het niet in verband
hebt gebracht met het tiende gebod.

Jezus laat dat zo duidelijk zien ten opzichte van het zevende gebod.
Hij zegt: „Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken.
Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd" (Matth. 5 : 27, 28).

God vraagt alti/d ons hart.
Dat zegt ons het tiende gebod.

Hoe moet het dan?

Wanneer Paulus al spreekt van de wet der zonde, waaraan hij vast-
geklonken zit, hoe moet het dan wel met ons?

Is het totaal hopeloos, en zegt de wet ons alleen, dat wij zondaren
zijn en ook wel altijd zullen blijven?

Neen, zo is het gelukkig niet.
Paulus riep aan het eind van zijn biecht toch ook uit: „code zij dank

door onze Here Jezus Christus."
De wet moet ons inderdaad altijd weer tot de belijdenis brengen, dat

wij zondaren zijn.
Want we vergeten dat gewoonlijk maar heel gemakkelijk en dan denken

we van onszelf, dat wij het toch altijd wel goed bedoelen.
Dan is het goed, dat die wet, en dan elk gebod in verband met het

tiende gebod, ons enkele pijnlijke vragen stelt.
Hoe zouden we anders vluchten naar Christus?
De wet wil dat altijd weer bij ons bereiken, dat we onze toevlucht

nemen tot onze Here Jezus Christus, en dat we heel blij en van harte
zingen:

In het kruis zal 'k eeuwig roemen
En geen wet zal mij verdoemen
Christus droeg de vloek voor mij.

Dat is het heerlijke van onze verlossing, dat Jezus voor ons de hele
wet volkomen volbracht heeft; en dat Hij de straf heeft gedragen, die
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wij hadden verdiend door ons schenden van de wet. Wie in Hem gelooft,
behoeft voor die hele wet nooit bang te zijn. Maar dan zijn we daar toch
niet klaar mee.

Jezus zegt nooit tegen ons: „Zondig maar vrij, want Ik vergeef het
wel weer."

Neen, Jezus zegt tegen ons: , ,Strijdt om in te gaan door de enge poort,"
en daarmee bedoelt Hij, dat Hij ons een weg wijst, waarop we ook moeten
wandelen.

Het mooie van die weg is, dat we daarop niet onze zaligheid behoeven
te verdienen; dat heeft Jezus voor ons gedaan. We mogen op die weg
wandelen achter Jezus, die onze zonden vergeeft.

Maar nu vraagt Hij van ons, tegen die zonden te strijden. En Hij wil
ons helpen in die strijd door Zijn Heilige Geest. Juist door die kracht van
die Geest kunnen we er toch iets van terecht brengen.

De catechismus noemt dat „een klein beginsel dezer gehoorzaamheid",
maar dat beginsel mag er dan toch zijn.

In de dag der dagen zal er van gesproken worden.
„Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik heb dorst

geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling ge-
weest 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. In zoverre gij dit aan één van deze Mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het Mij gedaan." (Matth. 25 : 35, 36, 40).

VOOR DE OUDEREN.

Op twee manieren heeft men van de wet iets anders gemaakt, dan
wat God ermee heeft bedoeld.

Er waren steeds en er zijn nog perfectionisten, die leren, dat een christen
de hele wet volbrengen kan.

Bekend is, dat een Nederlands dominé in de vorige eeuw eens tegen
zijn gemeente zei: „Gemeente, ik heb in geen vol jaar gezondigd!"

De bijbel zegt daarvan: „Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet." (1 Joh. 1 : 8).

Nu beroepen deze perfectionisten zich op een andere tekst uit dezelfde
brief, waarin staat: „Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde;
want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is
uit God geboren." (1 Joh. 3 : 9).

Het is echter wel duidelijk, dat de apostel in één brief zichzelf niet
tegenspreekt.

Johannes gaat uit van de wedergeboorte, van „een ieder, die uit God
geboren is."

Van deze wedergeborene zegt hij, dat hij niet zondigt; dat betekent
niet, dat hij zondeloos is; maar de zonde, die hij doet, doet hij niet als
wedergeborene.



128 	 Zondag 45

Paulus zegt dat zo in Rom. 7 : 16, 17: „Indien ik nu wat ik niet wens,
toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet
meer, maar de zonde, die in mij woont."

Een gelovige kan dus niet zondigen en zondigt niet, voorzover hij staat
in het geloof, tempel is van de Heilige Geest.

Maar hij is dat in dit leven nooit helemaal, er bijft in hem altijd iets van
de „oude mens".

Aan de andere kant waren en zijn er ook te allen tijde anti-nomianen
of wetsbestrijders.

Dat zijn mensen, die niet alleen zeggen: „Je kunt de wet niet houden,"
maar ook: „Je behoeft haar niet te houden."

Ze kunnen zelfs zo ver gaan, dat ze uitroepen: „Laat ons maar bij de
zonde blijven, opdat de genade toenemer (Rom. 6 : 1).

In de oude gemeente van Thyatira schijnen zulke mensen geweest te
zijn, die zich onder leiding van een profetes schuldig maakten aan hoererij
en het eten van afgodenoffer, en die daarbij zeiden: „Dat moet je hebben
meegemaakt, dan heb je pas de diepten van satan gekend."

Jezus bestraft een dergelijke goddeloze mening ernstig (Openb.
2 : 18-29).

En Paulus gebruikt deze goede woorden: „Want gij zijt geroepen,
broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aan-
leiding voor het vlees, maar dient elkancler door de liefde. Want de
gehele wet is in één woord vervuld, in  dit: gij zult uw naaste liefhebben
als uzelf." (Gal. 5 : 13, 14).

ZONDAG 45

Vertelling: Dan. 6.

„Waarom is het gebed voor de christenen nodig?"
Met die woorden begint het laatste deel van de catechismus, dat in

acht Zondagen over het gebed spreekt, en als je ze zo hoort, dan denk je:
dat is toch eigenlijk wel wat een vragen naar de bekende weg.

De vraag zou ook kunnen luiden: waarom kan een christen het bidden
niet laten?

Alle gelovigen van de bijbel zijn immers bidders geweest.
Als je daarover denkt, kan je maar aan het opsommen blijven.
De eerste mensen hebben al gebeden, toen ze offers brachten, want

offers zijn niet anders dan zichtbare gebeden tot God.
Noach heeft gebeden, want hij wandelde met God (Gen. 6 : 9) en hoe

kan je nu met iemand wandelen, zonder met Hem te praten?
Abraham heeft gebeden, en Mozes en David.



Zondag 45	 129

De psalmen zijn bijna allemaal gebeden, en de profeten, hoe vaak
hebben de profeten niet gebeden?

Vandaag wil ik je wat van de profeet vertellen, die het bidden niet
laten kon.

Dat was Daniël, en ieder wist van hem, dat hij een bidder was.
Hij had al verschillende koningen gediend en was er oud bij geworden;

maar ook in het laatst van zijn leven werd hij opnieuw benoemd tot
groot-vizier in het rijk van Darius de Meder, omdat God hem op zijn
gebed steeds zoveel wijsheid schonk, dat hij ver boven anderen uitstak.
Maar hoge bomen vangen veel wind, als iemand een man van aanzien
wordt, zijn er altijd genoeg jaloerse mensen,  die hem dat niet gunnen.
Waarom moet die oude jood nu altijd de lakens uitdelen?

En er zijn mensen, heel aanzienlijke mensen, die de hoofden bij elkaar
steken en tegen elkaar zeggen: „We moeten wat tegen hem bedenken, om
hem bij de koning aan te klagen."

Maar dan weten ze niets te vinden, want Daniël is in alle dingen stipt
eerlijk en rechtvaardig.

Ja, toch één ding.
In één ding doet hij anders dan de andere groten van het rijk.
Hij buigt zich nooit voor een afgod; en elke dag bidt hij driemaal tot

zijn God, die vroeger te Jeruzalem werd vereerd.
Daar zit wat in, alle dingen zal Daniël voor zijn koning doen, maar

hij zal zeker niets doen, wat met zijn godsdienst in strijd is.
En de listige mannen, die een hekel aan Daniël hebben, komen bij de

koning.
Ze zeggen tegen hem: „Koning Darius, u bent de hoogste in het hele

land. Dat moeten de mensen maar eens goed weten. Geef ze daarom bevel,
dat gedurende een maand de mensen aan niemand iets mogen vragen, ook
niet aan een god, dan alleen aan u, o koning."

Koning Darius loopt in deze val.
Zoals zo goed als alle Oosterse koningen van deze tijd is hij voor

vleitaal heel gevoelig.
En het bevel wordt uitgevaardigd.
Het bevel, dat voor Daniël betekent, dat hij niet langer bidden mag.

En, als hij het toch doet, dan zal hij in de leeuwenkuil worden geworpen.
Uitgehongerde wilde dieren zullen hem dan verscheuren.

Maar let nu op Daniel.
Hij denkt er geen enkel moment aan, met het bidden op te houden.
Hij kan dat eenvoudig niet laten.
Er staat in de bijbel, dat zodra hij kennis gekregen had van het bevel

van de koning, hij zich begaf naar zijn bovenvertrek; en precies zoals
tevoren ging hij bidden, met de vensters open in de richting van Jeru-
zalem.

En je weet, hoe de geschiedenis verder verlopen is.
Hoe Daniel inderdaad voor de wilde beesten geworpen is, en hoe de

Here hem bewaard heeft.
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Dit staat wel vast: Daniël moest bidden, anders kon hij niet leven.
En zo, zo is het met ieder christen.
Zonder bidden leven ze niet als christenen; zijn ze geestelijk dood;

bidden is voor hun ziel, wat de adem is voor het lichaam.

Het voornaamste stuk der dankbaarheid.

De catechismus noemt daarom het gebed het voornaamste stuk der
dankbaarheid.

Daar bedoelt hij mee, dat er ook nog een ander stuk der dankbaarheid
is, en daar heeft hij nu al een hele poos over gesproken in de behandeling
van de wet.

Dat was heel belangrijk, maar het gebed is toch nog belangrijker.
Het gebed zegt eerlijk, dat wij het tenslotte niet kunnen doen, maar

dat God het alleen kan doen.
In het gebed blijft er van onszelf niets over en geven we alleen aan

God de eer.
Wie bidt, vouwt zijn handen, hij kan met die handen niets doen dan

ze smekend opheffen tot God.
Maar dan worden die gevouwen handen ook sterk.
Want de catechismus zegt, dat God „zijn genade en de Heilige Geest

wil geven aan degenen, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden
bidden en daarvoor danken."

Bidders ontvangen genade.
God laat geen bidder staan.
Denk maar aan die tollenaar, die in de tempel alleen maar de woorden

bad: „O God, wees mij zondaar genadig!" (Luc. 18 : 13).
Bidders ontvangen de Heilige Geest.
Denk maar aan de gelijkenis van Jezus over het bidden.
Hij zegt daarin, dat een vader aan zijn kind, dat hem om een vis

vraagt, toch geen slang zal geven; of als het hem vraagt om een ei,
geen schorpioen.

„Indien dan gij," zo zegt Hij dan, „hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet
te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de
Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?" (Luc. 11 : 13).

Worden alle gebeden dan verhoord?

Je mag dat woord van Jezus wel goed in je oor knopen.
Want er zijn wel mensen, die zeggen: „Bidden helpt toch niet. Het

wordt er niets anders van.
Mensen, die geen huis hebben, krijgen geen huis door erom te bidden.
Mensen met maar één been krijgen niet twee benen, door erom te

bidden."
Denk er goed aan, dat elk echt gebed wordt verhoord.
Zo, dat God zijn genade en de Heilige Geest geeft aan hen, die Hem

bidden.
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Zijn genade, dat betekent, dat we weten als we bidden: „Die grote en
heilige God is onze genadige Vader."

Zo, dat we door de Heilige Geest ook het leed en de nood kunnen
dragen.

En dan kan die Geest ook wel meer.
Hij kan ons ook elke dag nog wonderen doen beleven.
Maar gewoonlijk zal het zo zijn, dat hij ons midden tussen andere

mensen het leven van andere mensen doet leven.
Zo heeft Jezus midden tussen de mensen het leven van die mensen

toch ook geleefd!
Maar Hij zal ons leiden.
Zodat we de weg weten.
De weg naar God.
En op die weg zullen we al biddend alles hebben, wat ons ontbreekt.

Hoe moeten we bidden?

We moeten maar niet bidden in het wilde weg.
Als we bij de koningin op audiëntie gaan, vragen we toch ook eerst,

hoe we ons moeten gedragen, dan lopen we maar niet op klompen naar
binnen.

Het eerste, wat de catechismus ons voorhoudt in dit verband, is dit,
wat we echt tot God zullen bidden.

Niet tot een afgod.
Er zijn op de wereld omstreeks 150 miljoen Buddhisten; 300 miljoen

Mohammedanen; 300 miljoen Hindoes; 350 miljoen Confucianen; 150
miljoen andere heidenen.

Al die godsdiensten kennen hun bidders, en er zijn er bij, die veel
en hartstochtelijk bidden.

En toch is al dat bidden geen echt bidden.
Je kent dat verhaal wel van Elia op de Karmel; de Baälspriesters, die

hun altaar gebouwd hadden, baden uit alle macht.
Ze riepen maar: „Baäl, antwoord ons!"
Maar Elia kwam er helemaal niet van onder de indruk.
Hij zei: „Misschien is uw god op reis; of misschien slaapt hij en moet

wakker worden" (1 Kon. 18 : 26, 27).
De goden van de heidenen zijn geen goden, en daarom moeten we ze

met inspanning van al onze krachten met het evangelie van de enige
ware God bekend maken.

Hij alleen kan horen, overal waar we zijn, en zelfs een stil gebed,
dat we alleen in onze gedachten uitspreken, verstaat Hij.

En dan moeten we ons voor Hem verootmoedigen.
Dat betekent, dat we weten hoe groot Hij is en hoe klein wij zijn;

hoe heilig Hij is en hoe zondig wij zijn.
Toen Abraham eens tot de Here bad, zei hij: „Zie toch, ik heb mij ver-

stout tot de HERE te spreken, hoewel ik stof en as ben" (Gen. 18 : 27).
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En toen Mozes eens naderde tot God, zei de HERE tegen hem: „Doe
uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilige
grond" (Ex. 3 : 5).

Bidden is niet: spreken tegen een goede buurman.
Bidden is: spreken tegen de heilige God.
Dat mogen we nooit vergeten.
Maar dan zegt de catechismus ook, dat we toch mogen spreken in het

vertrouwen, dat God zeker naar ons horen wil, en ons wil verhoren;
om des Heren Christus' wil.

We hebben een Middelaar.
En Hij heeft gezegd: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader

om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam." (Joh. 16 : 23).
Zonder Jezus kan niemand tot God gaan, dan is God een verterend

vuur. Maar Jezus opent voor ons Gods Vaderhart.

Wat moeten we hidden?

„Als gij de Vader om iets bidt," zo heeft Jezus gezegd.
Mogen we dan maar a lles vragen?
Natuurlijk niet; iemand zou wel tal van wonderlijke dingen kunnen

bedenken en zeggen: „Die moet God me nu geven."
Het moet nodig zijn.
Om overbodige dingen mogen we God niet vragen.
Daarom gebruikt de catechismus het woord nooddruft.
Nooddruft, dat is geen overvloed en geen gebrek.
Het is precies wat we nodig hebben:
En dan weet God wel, wat dat is.
Beter dan wij.
De profeet Jona dacht, dat het nodig was, dat een grote stad met de

grond werd gelijk gemaakt.
Maar God dacht daar anders over.
Diezelfde profeet dacht, dat het nodig was, dat hij de schaduw van

een mooie boom boven zijn hoofd behield.
Maar God dacht ook daar anders over.
Er zijn wel mensen, die gebeden hebben, dat God hun plannen wilde

laten slagen om te emigreren.
Maar toen ze geëmigreerd waren, kwamen ze later teleurgesteld terug.
De mensen in de Middeleeuwen hebben gebeden om het welslagen

van de kruistochten en geroepen: God wil het!
Toch vergisten ze zich daarin.
Daarom zullen we zelfs in het vragen van de nooddruft bescheiden

moeten zijn.
En altijd moeten vragen, of het goed is voor God; of het in zijn oog

kan bestaan.
Er is maar één gebed, dat we zonder enige terughouding mogen

bidden.
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Dat is het volmaakte gebed, dat Jezus ons geleerd heeft.
Het Onze Vader.

Heeft dat zo bescheiden bidden dan wel kracht?

Er zijn wel mensen, die zeggen, dat we niet zo bescheiden moeten
bidden.

Ze willen, dat we de hemel bestormen.
Dat we voor een zieke zullen bidden, dat hij beter mag worden, in

het vaste geloof, dat het nu ook gebeuren zal.
Dan gebeurt het ook, zo zeggen ze, anders dan was er geen geloof

genoeg.
Nu is dat niet waar.
In de bijbel kennen we het voorbeeld van Petrus, die op het gebed van

de gemeente uit de gevangenis werd verlost, maar ook dat van Jacobus,
voor wie de gemeente ongetwijfeld ook gebeden heeft, maar die werd
onthoofd (Hand. 12).

We kennen wonderen van genezing, maar horen ook van een man, die
door Paulus ziek werd achtergelaten (2 Tim. 4 : 20).

God weet wat het beste is, anders zouden we wel kunnen bidden om
nooit te sterven.

Vergeet daarbij nooit, dat bidden niet maar opgaat in enkel wat vragen
om wat te krijgen.

Bidden is spreken met God, omgaan met God.
Als een kind omgaat met zijn vader, betekent dat niet, dat dat kind

altijd wat aan die vader vraagt.
Wanneer hij maar kinderlijk met die vader spreken mag, is dat genoeg.

Hij kan die vader ook wat vertellen; hem ook een verzoek doen; hem
ook ergens voor danken.

Zo hebben wij ook te bidden.

Het Onze Vader.

Het Onze Vader is het volmaakte gebed.
Dat betekent niet, dat wij altijd dit gebed moeten bidden.
Er staan in de bijbel nog veel meer gebeden, vooral in de Psalmen,

en verschillende omstandigheden zullen telkens weer om verschillende
woorden vragen.

Maar Jezus geeft ons wel in dit gebed een voorbeeld, dat we in al ons
bidden hebben na te volgen.

Eerst spreekt Hij in de Bergrede, waarin het Onze Vader voorkomt,
van twee dingen, die we bij het bidden altijd moeten bedenken. Het bidden
mag nooit gebeuren, om ermee te pronken.

Niemand mag ooit bidden, om zijn mooie stem of welgekozen woorden
aan de mensen te laten horen, zodat die mensen zeggen: „Wat kan die
man mooi bidden."
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Het is wel heel erg, dat Jezus dat zeggen moet, maar er waren en er
zijn mensen, die deze vermaning nodig hebben.

Mensen, die met hun vroomheid te koop lopen.
Jezus wijst daartegenover op de binnenkamer, dat is op de eenzaamheid.

De meeste huizen hebben tegenwoordig niet zo'n binnenkamer, daar zijn
ze te klein voor.

Maar we kunnen allemaal, 's avonds voor we gaan slapen, en 's morgens
als we opstaan, onze knieën buigen en tot God spreken in een stil gebed.

Dan wordt ons leven bij dag en bij nacht gedragen door de goede Vader-
hand van onze God.

Ook het andere wat Jezus zegt voor Hij ons het Onze Vader leert is heel
belangrijk.

Hij wijst erop, dat we geen omhaal van woorden moeten gebruiken;
dat we niet moeten denken, dat het bidden er beter op wordt, als we
maar heel veel woorden gebruiken.

Goed bidden is eenvoudig bidden.
Eenvoudig en cerbiedig zeggen, wat we op het hart hebben.
Ook de dominé's moeten hieraan denken.
Als ze te lang bidden, is het moeilijk voor de gemeente, om nog mee

te bidden.
I-Iet gaat niet om de lengte van het gebed, maar om het echte spreken

met God.
En dan leert Jezus ons het Onze Vader.
Kort en eenvoudig, schoon en goed.
Het begint met de aanspraak: Onze Vader, die in de hemelen zijt. Dan

volgen drie beden, die ons hart opheffen tot God.
Daarna komen drie beden, die betrekking hebben op onze menselijke

nood. Vervolgens wordt het hart opnieuw opgeheven tot God in een
lof-verheffing of doxologie.

Tenslotte komt het woordje Amen, dat de waarheid van het gebed
onderstreept.

In dit gebed ligt alles opgesloten, wat we altijd bidden mogen en moeten.
Bidt het maar elke dag.

VOOR DE OUDEREN.

In het Oude Testament komen vooral in de Psalmen veel gebeden voor,
maar ook in de andere boeken treffen bijzondere gebeden:

Abraham bidt voor Sodom (Gen. 18 : 22--33); Mozes bidt voor Israël
(Ex. 32 : 11-14, 31-32); David dankt voor des HEREN gunstbewijzen
2 Sam. 7 : 18-29); Salomo bidt om wijsheid (1 Kon. 3 : 4-15) en wijdt
met zijn gebed de tempel in (1 Kon. 8 : 12-53); gebeden van de profeten
zijn te vinden in Jes. 63 : 7-64 : 12; Jer. 32 : 16-25; Dan. 9 : 4-19;
Hab. 3).
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Jezus bracht soms een hele nacht in het gebed door (Luc. 6 : 12, 13);
in Joh. 17 vinden we zijn hogepriesterlijk gebed voor zijn volk.

Een bepaalde gebedshouding wordt door de bijbel niet voorgeschreven.
Het meest wordt gesproken van knielen (Ezra 9 : 5; Dan. 6 : 11; Ha_ J.
7 : 60, 9 : 40, 20 : 36, 21 : 5; Ef. 3 : 14; Philip. 2 : 10).

Het is jammer, dat uit reactie tegen Rome, waar men knielde voor de
hostie in de mis, de knielbanken in de kerken van de Reformatie werden
afgeschaft.

In de Roomse kerk wordt het Onze Vader (Pater Noster) heel veel
gebeden bij de rozenkrans.

De rozenkrans is een snoer van grotere en kleine kraaltjes of kogeltjes,
die het mogelijk maken, het aantal Ave Maria's of Pater Nosters, dat men
gebeden heeft, te tellen.

Het wordt als een verdienstelijk werk beschouwd, een groot aantal van
deze gebeden achter elkaar te bidden.

Luther noemde daarom het Onze Vader „de grootste martelaar op
aarde", omdat het zo vaak gedachtenloos gebeden wordt en daardoor in de
grond van de zaak mishandeld wordt. Het gebed Ave Maria (Heilige Maria,
moeder Gods, bid voor ons, arme zondaren, nu en in het uur van onze
dood) werd volgens de Roomsen door Maria zelf in 1206 geopenbaard.

Paus Leo III beval in 1883 vooral de maand oktober te gebruiken om
te bidden bij de rozenkrans als een middel om het schadelijke af te keren
van de Lutherfeesten. (31 okt. is Kerkhervormingsdag; in 1883 was het
400 jaar geleden, dat Luther was geboren).

ZONDAG 46

Lezen: Jes. 40 : 12-31.

Wanneer we met iemand beginnen te spreken, noemen we eerst zijn
naam. Soms moeten we wel heel goed weten, hoe we die naam moeten
noemen. Wat moet je zeggen tegen de koningin, als je bij haar op receptie
gaat? Mevrouw? — majesteit? — lieve koningin?

Daar zal je toch eerst wel eens  goed naar informeren!
Wanneer je met God gaat spreken, mag je ook wel goed weten, hoe je

Hem behoort aan te spreken.
Jezus leert ons daarvoor de mooie woorden:
„Onze Vader, die in de hemelen zijt."
Het is een groot wonder, dat je dat maar zo zeggen mag.
Want wie is God?
De mensen maken daar nogal eens wat van.
In onze tijd gebeurde het wel, dat men God zijn grote Buurman

noemde; in een negertoneelstuk laat men God optreden op het toneel;
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op veel Roomse schilderijen ziet men God afgebeeld als een oude grijs-
aard. Dat is allemaal een ontzaglijke belediging voor God.

Zo heeft men het altijd al geprobeerd.
Beelden maken!
En dan daarvoor zich buigen, alsof God zo zou zijn.
De profeet Jesaja heeft met zulke dingen gespot in heilige veront-

waardigin g.
Hij heeft gesproken van een goudsmid of een timmerman, die beelden

maken, die men ergens racer kan zetten.
En dan roept hij uit: „Weet gij het niet? hebt gij het niet gehoord?

Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de
grondvesten der aarde?" (vers 21).

Hij staat er van te kijken, hij is er diep ontsteld over, dat mensen zo
dwaas, zo dom, zo ingebeeld kunnen zijn!

En dan roept hij de grootheid van God uit.
De grootheid van God de Schepper.
„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?" (vers 12)

De grootste dingen, de hoge bergen, de machtige oceanen, heeft God
gemaakt, en dat was maar een kleinigheid voor Hem, Hij deed dat door
een wenk van zijn hand.

Daarom staat de mensen mijlen en mijlen beneden Hem, ze zijn een-
voudig niet met Hem te vergelijken: „Zie, volken zijn geacht als een
druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Alle volken
zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en
ijdel" (vers 15, 17).

Jesaja roept ook de grootheid van God uit in de regering van de wereld.
„Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprink-

hanen; Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging, Hij maakt de
regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks
gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op
hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels" (vers 22-24).

De mensen verbeelden zich heel veel.
Een man als Napeleon wou de wereld veroveren en een man als Adolf

Hitler beweerde, dat zijn rijk duizend jaren zou duren.
Maar er was maar één wenk van de hand des Heren nodig, en deze

mannen waren omvergeblazen.
God is zo ontzaglijk groot, dat we nog altijd zo goed ons Abraham kun-

nen voorstellen, die zich in zijn bidden „stof en as" noemde.
Maar juist als we dat erkennen, komt die grote God heel dicht bij ons.

Want als Jesaja al deze dingen gezegd heeft, gaat hij Israël, het volk van
God, troosten.

Hij zegt: „Die machtige en grote God is uw God. Ver trouw kinderlijk
op Hem, dan zal Hij voor u zorgen."

„Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de
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HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? — Hij geeft de
moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen
worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat"
(vers 27, 29-31).

Oneindig hoog en toch dichtbij

Die twee dingen leert ons Jesaja van God.
Je vindt ze zo mooi bij elkaar in Ps. 138:

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog
Op hen het oog
Die needrig knielen.

En nu leert Jezus ons dit allebei vasthouden in de woorden, waarmee
Hij ons leert God aan te spreken.

Onze Vader: dat is Gods nabijheid.
Die in de hemelen zijt: dat is Gods verhevenheid.

Onze Vader.

Hoe kan dat wel waar zijn, dat de grote en machtige God onze Vader is?
Als je daarover nadenkt, sta je voor twee grote wonderen.
Eerst al het grote wonder van Adam in het paradijs.
Adam was de zoon van God.
Dat vind je misschien wat vreemd, om dat zo te zeggen, maar het staat

zo in de bijbel in Luc. 3; daarin vind je het geslachtsregister van de Here
Jezus, en dat eindigt met: „de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon
van Adam, de zoon van God" (vers 38).

Adam mocht tegen God „Vader" zeggen.
Hij was naar het beeld van God gemaakt, hij leek op een menselijke

manier op God (kennis, gerechtigheid, heiligheid), God had hem lief. Dat
is het eerste wonder.

En het tweede wonder is, dat God de gevallen mens nog liefheeft. „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).

God als Vader van de gevallen mens zie je het mooist in de bijbel ge-
schilderd, als je de gelijkenis van de verloren zoon leest. De vader, die
zoveel verdriet van zijn jongen had gehad, wacht toch met spanning op
zijn terugkeer, en dan staan huis en hart toch voor hem open.

Zo heeft Jezus ons de machtige en grote God doen kennen.
Daarom leert Hij ons zeggen: Onze Vader.
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Is God de Vader van alle mensen?

Als we zeggen: „Onze Vader", bedoelen we dan, dat God de Vader van
alle mensen is?

Zo heeft Jezus het: zeker niet bedoeld.
Jezus maakt telkens weer onderscheid tussen de mensen, die geloven

en die niet geloven.
Denk maar aan die mooie tekst, die straks genoemd werd: „opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Jezus maakt ook onderscheid tussen de mensen, die Hem door de Vader

gegeven zijn en hen, die Hem niet gegeven zijn.
„Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de

wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij ge-
geven en zij hebben uw woord bewaard" (Joh. 17 : 6).

Er is dus een volk van God op deze wereld, en dat volk van God mag
de Here „Vader" noemen.

Bij dat volk van God behoren allen, die geloven in zijn eniggeboren
Zoon, en hun kinderen.

Ook de kinderen van gelovige ouders behoren daarbij.
De kleinsten van hen mogen al bidden:

„Trouwe Vader in de hemel
Zie op mij in liefde neer."

Die in de hemelen zijt.
Jezus zegt van deze Vader, dat Hij „in de hemelen" is.
We zouden daarbij kunnen denken aan een Koning, die woont in een

hoog paleis ver boven de aarde.
Maar als we dat doen, moeten we toch één ding niet vergeten. Dat is,

dat Salomo eens gezegd heeft, toen hij bad tot God: „Zie, de hemel,
zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten" (1 Kon. 8 : 27).

Ook de hemel is door God geschapen: in den beginne schiep God de
hemel en de aarde.

En God is groter dan al wat Hij geschapen heeft.
Maar wel is in de hemel zijn troon.
Dat wil zeggen, dat Hij daar zijn majesteit het heerlijkst openbaart.

Op de aarde zien we „door een spiegel in raadselen."
Dat wil zeggen, dat we op aarde maar een klein beetje van Gods

heerlijkheid kunnen zien en begrijpen.
Mozes heeft er eens een keer om gevraagd, om Gods heerlijkheid te

mogen zien.
Zijn hart had er behoefte aan, zijn God zo goed moge lijk te kennen.

Toen mocht hij in een rotsholte staan; en de HERE bedekte hem met
zijn hand, terwijl Hij aan hem voorbijging.

Maar toen Hij aan hem voorbijgegaan was, nam Hij zijn hand weg en
mocht Mozes Hero van achteren zien.
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Dat is natuurlijk allemaal menselijk  onder woorden gebracht.
De bedoeling is, dat Mozes zoveel van God aanschouwen mocht, als

een schepsel op aarde maar verdragen kan.
Dat was zo heerlijk, dat Mozes toen uitriep: „HERE, HERE, God,

barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw".
(Ex. 34 : 6).

En wanneer Mozes dan weer bij het volk terugkomt, straalt zijn aan-
gezicht zo, dat het is, of de Israëlieten, die met hem spreken, tegen de
zon inkijken.

Dan doet Mozes een doek voor zijn gezicht, wanneer hij met de
Israëlieten spreekt.

Eenmaal zullen we God mogen zien „van aangezicht tot aangezicht."
Dat zal gebeuren, als ook wij, om Jezus' wil, in de hemel mogen zijn.
Maar we zijn er nu nog niet.
Dat moeten we altijd beseffen, als we tot de hemelse Vader spreken.

Daarom moet dat spreken altijd eerbiedig zijn.
Dat betekent niet alleen, dat we de handen vouwen, ten teken, dat

we alle aardse arbeid staken en dat we de ogen sluiten, ten teken, dat
we door niets ter wereld willen worden afgeleid.

Maar het betekent veel meer nog, dat we er diep van onder de indruk
zullen zijn, dat we spreken met de hoge God; dat we zullen beseffen,
wat zo mooi in een gezang staat:

God is tegenwoordig
God is in ons midden
Laat ons diep in 't stof aanbidden.

En het betekent ook nog meer.
De catechismus zegt dat zo mooi.
Dat we van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der

ziel verwachten.
Als die grote God onze Vader is, kan Hij ons ook alle dingen geven.
Niemand is sterker dan God.
En niets is machtiger dan God.
Als God voor ons is, kan niets tegen ons zijn.

VOOR DE OUDEREN.

Wanneer Jezus van het bidden spreekt, spreekt Hij ook van de binnen-
kamer.

De meeste huizen hebben tegenwoordig niet meer zo'n binnenkamer.
De mensen in onze tijd leven telkens dichter op elkaar.
Nu kunnen we gewoonlijk bidden in de eenzaamheid, wanneer we

gaan slapen en 's morgens weer opstaan.
Dan doen we goed, te knielen voor ons bed, en met God te spreken.
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Dat kan ook wel eens moeilijk zijn, in de kazerne b.v.; dan kan het zelfs wel
zo zijn, dat het beter is, te bidden, als we al zijn gaan liggen, dan voor
die tijd, omdat het mogelijk is, dat het bidden dan bespot of belemmerd
wordt.

De Roomse kerken staan alle dagen open, en menigeen maakt daar
ook gebruik van, om in zo'n plechtig gebouw korter of langer tijd te
bidden.

De Roomsen denken, dat de kerken op gewijd terrein zijn gebouwd;
wij zijn van een andere mening, en geloven, dat overal, waar de Vader
wordt aangebeden in geest en in waarheid (Joh. 4 : 24), gewijde grond
wordt aangetroffen, d.w.z. grond, waar God zijn volk ontmoet.

Niettemin zou het, omdat een stille plek zo moeilijk te vinden is, niet
zijn af te keuren, wanneer ook onze kerkert gelegenheid boden, om ook
in de dagen van de week eens rustig a lleen met God te kunnen zijn.

ZONDAG 47

Vertelling: Ex. 3 : 1-15.

Het allereerste, dat Jezus ons aan God leert vragen, is niet iets voor
ons zelf, maar alleen en helemaal voor de Here.

„Uw Naam worde geheiligd!"
Als wij beginnen te spreken, beginnen we heel vaak met „ik".
Gewoonlijk denken we allereerst aan ons zelf, aan wat we kunnen

bereiken, kunnen worden, kunnen verdienen of kunnen genieten.
Jezus wil ons leren, dat we daarvoor niet op de wereld zijn.
We zijn niet op de wereld voor onszelf.
We zijn op de wereld voor God, om Hem te dienen en lief te hebben.
Maar nu is dit het mooie: als we God echt dienen en liefhebben, dan

zijn we echt-gelukkige mensen; en als we het niet doen, dan blijven we
altijd onrustig en vinden we nooit het echte geluk.

Wat betekent dat nu, dat Jezus zegt: Uw Naam worde geheiligd? —
waarom spreekt Hij van die Naam van God?

Om dat te begrijpen, moet je eens terugdenken aan de geschiedenis
van Mozes, Mozes bij bet brandende braambos.

Hij is dan al heel lang, al 40 jaar achtereen, bij Gods volk in Egypte
vandaan geweest, hij is een oude man van 80 jaar, en hij denkt, dat hij
als een vreedzaam herder straks wel zijn leven beëindigen zal.

Waarvoor heeft zijn leven dan gediend?
Misschien denkt Mozes wel, dat het eigenlijk mislukt is.
Toen hij nog jong was, had hij gedacht iets moois te kunnen doen

voor Gods volk en voor Gods naam.
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Maar het was alles op niets uitgelopen; hij had een man doodgeslagen
en was toen gevlucht; het leek wel, alsof hij het doel van zijn leven
gemist had.

Maar dan ineens verschijnt God aan hem.
Op een zwerftocht met zijn schapen is hij aan de voet van een hoge

berg, de Horeb, aangekomen.
En daar ziet hij op enige afstand dat wonderlijk verschijnsel, een

bosje, wat struikgewas, waar de vlammen uitslaan, en dat toch niet
verbrandt.

Als hij nieuwsgierig dichterbij komt, hoort hij een stem, die hem raakt
tot op de bodem van zijn ziel: „Mozes, Mozes!"
Dan gaat God met hem spreken, en Mozes doet zijn schoenen van zijn
voeten en hij slaat de handen voor zijn gezicht, want hij is geschrokken
zoals hij nog nooit geschrokken is, hij weet, dat God heilig is en dat hij
het niet is.

Maar dan zegt God tegen hem, dat zijn leven helemaal niet mislukt is.
Al die jaren door heeft God aan hem gedacht; en hij heeft gewacht

tot dit ogenblik, om hem nog het grote werk van zijn leven op te dragen:
zijn volk te verlossen uit Egypte.

Mozes, vroeger zo vol vuur, durft nu dat grote werk niet meer aan.
Hij maakt al maar bezwaren en tegenwerpingen.
Zo zegt hij ook tegen God: „Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom

en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij gezonden, en zij mij vragen:
hoe is zijn naam? — wat moet ik hun dan antwoorden?" (vers 13).

Mozes vraagt naar de Naam van God.
Waarom doet hij dat?
Hij weet toch wel, dat hij met God spreekt, voor wie zijn hart met

de diepste eerbied vervuld is?
Ja, maar Hij moet goed weten, wie God is; hij moet dat straks goed

tegen de Israëlieten kunnen zeggen.
Niemand kan God immers zien; niemand kan zeggen: „Zo ziet Hij

er uit"; God is sterk, God is groot, God is machtig, maar wie is Hij
eigenlijk voor zijn volk? — dat volk is nu al 400 jaar verdrukt? — is God
wel de Vriend van dat volk? — of woont Hij maar hoog in  de hemel en
trekt Hij Zich van dat volk niets aan? — wie is Hij eigenlijk?

En dan noemt God zijn Naam.
Zijn Naam voor zijn volk!
Die Naam is: Ik ben, die Ik ben.
Een wonderlijke naam.
Je zou eigenlijk zeggen: het is een raadsel en nu weet je het nog niet!
Toch een heerlijke naam.
Want die naam betekent, dat wat er ook verandert op de wereld, God

aan Zichzelf gelijk blijft; Hij blijft Dezelfde voor zijn volk; Hij is trouw
aan dat volk.

„Ik ben, die Ik ben," in het Oude Testament wordt die naam samen-
gevat in het woord „HERE".
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HERE, dat is de naam van God, die trouw is aan het verbond met
zijn volk.

Dat zegt God ook nog tegen Mozes, mei: deze woorden: „Aldus zult
gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God
van Abraham, de God van Izaäk, en de God van Jakob heeft mij tot u
gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden
van geslacht tot geslacht" (vers 15).

God wil dus altijd „HERE" zijn.
De God, die gelijk blijft in zijn trouw aan zijn volk.
Daar mag dat volk nooit aan twijfelen.
Daarom moet Israël in bet bidden Hem altijd zo aanroepen.
En ook de kerk van vandaag moet Hem nog altijd zo aanroepen.

Dáárom leert Jezus ons die eerste bede: „Uw Naam worde geheiligd."
Hij wijst opnieuw de weg aan, die zijn hemelse Vader eenmaal aan Mozes
gewezen had.

God recht kennen.

We begrijpen nu, dot de catechismus dade lijk zegt, als ze de eerste
bede verklaart: „Geef ons eerst, dat we U recht kennen."

Ook wij kunnen ons in God vergissen.
Israël kon denken, na 400 jaar in Egypte te zijn geweest: „God trekt

Zich van ons niets aan."
En ook wij zouden kunnen denken: „God woont ergens heel ver weg

en Hij denkt niet aan mij."
Daarom is het nodig, dat we goed weten, wie Hij is.
Hij is de HERE.
Dat betekent, dat Hij ook vandaag nog trouw is aan zijn verbond

met zijn volk; dat Hij aan al zijn kinderen, ook aan de allerkleinste denkt.
Jezus heeft Hem ook al zo genoemd in het begin van dit gebed.

„Onze Vader, die in de hemelen zijt."
Deze Vader is een echte Vader, die zijn kinderen hartelijk liefheeft.
Hij heeft ze zo liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon voor hen

heeft overgegeven in de dood.
Zo mogen we Hem kennen en we bidden erom, dat we Hem zo steeds

beter mogen leren kennen.

God prijzen.

De catechismus leert ons verder, dat we ook vragen in de eerste bede,
om deze Vader te „heiligen, te roemen en te prijzen."

Heiligen, dat betekent in het Oude Testament eigenlijk: afzonderen.
Hoe kan je een naam nu afzonderen?
Dat kun je doen, door die naam te respecteren; door er met eerbied

mee om te gaan; door te tonen, dat het een heel aparte naam is, die boven
alle andere namen uitgaat.
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En als je dat doet, zal je die naam vanzelf gaan prijzen; gaan vertellen,
wat een mooie naam dat is; wat die naam voor je betekent.

Maar dan moet die naam ook wat voor je betekenen.
En de catechismus spreekt er ook van, wat dat allemaal wel zijn kan.

Ze spreekt van Gods almacht.
Je ziet heel de grote wereld, de schepping van God.
En je zegt: mijn Vader heeft die wereld gemaakt.
De catechismus spreekt van Gods wijsheid.
Je ziet, hoe kunstig het vogeltje is gemaakt, dat zit te zingen op een

tak; je ziet, hoe prachtig de sterren van de hemel elke avond weer fonke-
len; je ziet, hoe kunstig je tanden zijn gemaakt, waarmee je je brood
kauwt, je ogen, waarmee je heel de wereld ziet, je oren, waarmee je alle
klanken hoort.

En je zegt: dat is de wijsheid van mijn Vader.
De catechismus spreekt van Gods goedheid.
Je ziet, hoe goed God is voor alle mensen; dat Hij zijn zon doet opgaan

over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen.

En je zegt: zo goed is mijn Vader is de hemel.
De catechismus spreekt van Gods gerechtigheid.
En je ziet, dat God de zonde straft; dat zijn woord nog altijd vervuld

wordt, dat de aarde doornen en distelen draagt; je weet, dat Hij zo recht-
vaardig is, dat Hij de zonde gestraft heeft in onze Here Jezus Christus
aan het kruis.

En je zegt: zo rechtvaardig is mijn Vader in de hemel.
De catechismus spreekt van Gods barmhartigheid.
Je weet, hoe barmhartig God voor je is; dat Hij je met al je zonden toch

aanneemt als zijn kind; dat Hij Jezus tot zonde heeft gemaakt in jouw
plaats; dat Hij je het eeuwig leven belooft.

En je zegt: zo barmhartig is mijn Vader in de hemel.
De catechismus spreekt van Gods waarheid.
En je leest de bijbel; je hoort van al de profetieën, die God vervuld

heeft en nog vervult.
En je zegt: zijn Woord wordt altoos trouw volbracht.
Zo mag je de Naam van de hemelse Vader prijzen.
En dat doe je lang niet altijd.
Want je ziet het niet altijd, omdat je er niet altijd op let; je let heel

vaak op allerlei andere dingen.
Maar de Here Jezus leert je er om vragen; en als je dat doet, zal God

dat gebed verhoren.

Ons leven.

We mogen God niet alleen prijzen met onze mond.
Stel je voor, dat een jongen altijd zegt: wat heb ik toch een goede

moeder en een fijne vader, — maar helemaal niet doet, wat ze zeggen.
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Zo'n jongen noem je een praatjesmaker.
En wij zijn christelijke praatjesmakers, wanneer we wel spreken van

onze goede Vader in de hemel, maar we doen helemaal niet, wat Hij
zegt.

Dan zeggen de mensen: dat geloof is ook niet veel waard.
En misschien zeggen ze er wel bij: de God van dat geloof is ook niet

veel waard.
Dan wordt Gods Naam door onze levenswandel gelasterd.
Dat is heel erg, het ergste, wat er op aarde gebeuren kan.
Wat was het erg, toen David in Jeruzalem de vrouw van een ander

stal en haar man doodde; toen zeiden de mensen: en dat was nog wel de
man naar Gods hart.

Neen, als we de naam van God heiligen, moet dat met heel ons leven
gebeuren.

Dat betekent, dat we er maar niet op los zullen leven.
Maar dat we voorzichtig zullen zijn, de catechismus zegt, dat we ons

leven zullen „schikken en richten."
Schikken en richten, dat doe je met een pijl op een boog.
Zo'n pijl schiet je maar niet in het wilde weg af, dan bereikt hij zijn

doel niet.
Neen, je legt hem eerst voorzichtig op het midden van de pees van

de boog.
En dan richt je nauwkeurig, je knijpt één oog dicht en je let alleen

op het doel.
Dan kan je raak schieten.
Zo moet je nu ook leven, als je de Vader in de hemel liefhebt. Je

denkt eraan: Hij is trouw aan mij, nu wil ik ook trouw aan Hem zijn.
Hoe kan ik dat doen?
Hoe kan ik in huis en op school, op de straat en in de kerk, zo leven,

dat God er blij om is?
Als je daaraan denkt, dan moet je wel bidden.
Want het is waar, wat Jezus eens heeft gezegd, dat de geest wel ge-

willig is, maar dat het vlees zwak is, en God Zelf moet je helpen, moet
je bewaren voor het kwade en je kracht geven voor het goede.

Maar als je bidt, zal God je verhoren.
En ook in jouw leven zal, al is het maar een heel klein beetje, de naam

des HEREN geheiligd worden.

VOOR DE OUDEREN.

Er staan heel veel namen van God in de bijbel.
Geen enkele naam is voldoende, om te zeggen, wie Hij is, omdat Hij

groter is dan al het verstand en al de woorden van de mensen bij elkaar.
Men heeft wel geprobeerd, in al die namen een zekere orde aan te
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brengen, en dan kunnen we het best spreken van eigennamen, Persoons-
namen en wezensnamen.

Eigennamen zijn o.a. deze:
El, of Elohim, vertaald door God (de Sterke).
El-sjaddai, vertaald door God de Almachtige.
Adonai, vertaald door Here (Gebieder).
Jahweh (vroeger uitgesproken als Jehovah), vertaald door HERE.
Jahweh Zebaoth, vertaald door HERE der heerscharen.
En in het Nieuwe Testament:
Theos, vertaald door God.
Kurios, vertaald door Here, en vooral de naam voor de verhoogde

Christus.
Patèr, vertaald door Vader.
De Persoonsnamen zijn die van Vader, Zoon en Heilige Geest.
De wezensnamen zijn de namen voor Gods deugden; we kunnen

spreken van de Eeuwige; de Onveranderlijke; de Alomtegenwoordige;
van de Wijze; de Machtige; de Heilige; de Rechtvaardige; de Barmhartige.

ZONDAG 48

Ver t e 11 i n g. (Zendingsgeschiedenis).

„Uw Koninkrijk kome!" — dat is de tweede bede van het volmaakte
gebed, die Jezus ons leert bidden.

„Uw Koninkrijk kome!" — wat deze bede betekent, zie je wel heel duide-
lijk voor je, als je hoort van de mooie en boeiende geschiedenis van
de zending.

Vanavond wil ik je iets daarvan vertellen, van één man, die door God
is gebruikt, om een volk van menseneters tot christenen te maken.

Een volk van menseneters!
Dat waren de Batakkers op Sumatra in de eerste helft van de vorige

eeuw.
Ze woonden in bijna ondoordringbare bossen tussen hoge bergen,

en toen in 1834 twee jonge Amerikaanse zendelingen, Lyman en Munson,
tot hen doordrongen, en hen het Evangelie wilden brengen, werden ze
vermoord en opgegeten.

Maar in datzelfde jaar 1834 werd op een klein Duits eilandje een
jongetje geboren, dat het bloed van deze zendelingen wreken zou, niet
door op zijn beurt hun bloed te vergieten, maar door hen te leren buigen
voor die Koning, in wiens naam die zendelingen gekomen waren.

Dat jongetje heette Ludwig Ingwer Nommensen, en hij had maar
arme ouders; niemand had kunnen denken, dat hun zoon nog eens de
ongekroonde koning van een land zou worden.
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Toen de kleine Ludwig dertien jaar was, kreeg hij een ongeluk; hij
kwam onder een wagen terecht en zijn beide benen werden gekneusd.
Toen hij lange tijd in bed moest liggen, las hij eens in de bijbel de
woorden: „Zo wat gij begeren zult in mijn Naam, Ik zal het doen." Hij
vroeg toen zijn moeder, of God hem wel beter zou kunnen maken en toen
ze hem antwoordde, dat alles, wat in de bijbel stond, waar was, bad hij
om genezing, en beloofde daarbij, dat hij zendeling zou worden, wanneer
God zijn gebed zou verhoren.

Hij genas toen spoedig, maar het duurde nog tot zijn 23ste jaar, voor
hij een begin kon maken met het volbrengen van zijn gelofte, want zijn
vader stierf, en hij moest eerst voor moeder en zijn zusters de kost
verdienen.

Maar in 1857 kon hij naar de zendingsschool in Barmen gaan, daar
werd hij opgeleid, en in 1861 werd hij uitgezonden naar Indonesië.

Hij wilde daar gaan werken onder de Batakkers, maar stuitte al dade lijk
op de moeilijkheid, dat de Nederlandse overheid hem daar niet toe wilde
laten, omdat de landstreek te gevaarlijk was, om er zich te vestigen.

Langs een omweg kwam hij er toch, en hij vestigde zich in het dal
Silindung, waar nog steeds kannibalen woonden.

De ontvangst was verre van hartelijk.
„Wij hakken u de benen af en werpen u in de rivier!" — zo riep men

hem toe, toen men hem een hut zag bouwen.
Maar Nommensen bouwde rustig door, en telkens weer werd hij door

Gods eigen hand bewaard.
Eens sneden de Batakkers de bamboerepen door, waarmee zijn huisje

in elkaar gebonden was, om het te laten instorten en hem zo te doden.
Maar plotseling kwam er een aardbeving.
Nommensen liep naar buiten en achter hem stortte zijn huisje in.
Hijzelf bleef ongedeerd.
Een ander maal werd een poging gedaan, om hem te vergiftigen.
Later vertelde een lid van zijn gemeente, Nicodemus, hem ervan. Hij

zei: „Toen u voor enige jaren in Silindung kwam en er veel over u
gesproken werd, verbeeldde ik mij, dat u ons volk ongelukkig zou maken,
omdat ik meende, dat u ons dwangarbeid zou opleggen. Ik wachtte ge-
ruime tijd om te zien, of u niet doodgemaakt zou worden. Eindelijk nam
ik mij voor het zelf te doen. Eens bezocht ik u in uw hut en heb toen
stilletjes vergif in 1 C eten gedaan. Ik wachtte vergeefs op uw dood.
Iedereen sterft aan dat vergif, maar u bleef leven. Ik dacht toen, dat
uw God u beschermd had en dus wel machtig moest zijn. Dat bracht
mij tot nadenken. Nu ben ik een christen, maar ik heb geen rust, voor ik
u vergeving heb gevraagd."

De onverschrokkenheid en het kinderlijk geloof van Nommensen maak-
ten, dat op de duur heel de heidense bevolking van diep ontzag voor
deze blanke en voor zijn God vervuld werd.

Hij reisde naar het Toba-meer, het heilige meer, dat geen blanke mocht
zien op straffe des doods, en hij kwam behouden terug. Daarbij genas
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hij de zieken en predikte overal het Evangelie. Wat een vreugde voor
hem, toen hij in 1867 de eerste heidenen dopen mocht: vier mannen en hun
vrouwen en vijf kinderen.

Dat was het begin van een grote oogst voor het koninkrijk Gods, die
in de Bataklanden werd ingehaald.

Nommensen kreeg helpers, en op de duur werden duizenden en duizen-
den Batakkers christenen.

Hoe groot zijn moed was, toen hij al ouder geworden was, en welke
wantoestanden werden aangetroffen daar, waar het heidendom nog heerste,
bewijst het volgende verhaal.

„In grote haast snelt een renbode naar het zendingshuis te Lagoboti:
in het ver gelegen Parsambilan, behorend tot het landschap Sigoempar,
hebben lieden uit Oeloean een meisje geroofd en weggevoerd naar de
bergen. Op zijn sterk paard stormt de grijze Toewan (zendeling Nommen-
sen) met vuurspattende ogen dadelijk naar het Oosten, de bode ver voor-
uit. In gestrekte draf Parsambilan halen, dan haastig de richting vast-
stellen, en verder nog een paar Radja's roepen, dat gaat alles in enen
door. Dan de rovers achterna. Eén dag is er al sinds de misdaad verlopen.
Toch zijn de sporen van de rovers nog te volgen. Dan ze nagejaagd,
zonder de paarden te sparen. Van één minuut kan alles afhangen!

Op de menigte, die in een verscholen kampong om een meisje aan de
offerpaal staat te brullen, draaft de toewan regelrecht los. Hoe zij uiteen
stuiven! Maar niemand heft de vuist op.

In een ommezien is de plek leeggeveegd; alleen het slachtoffer kermt,
verbloedend aan de paal. Het heeft stevig vastgesjord, de ganse dag al
in de zon gehangen. Geen oren meer! Bij de hals lopen de straaltjes bloed
neer. Met de laatste houw, voor de ruiters erop insprongen, was nog een
stuk vlees uit de linkerwang gerukt. Rond de wonden zoemt een zwerm
vliegen en op de rug zijn de striemen zwaar gezwollen van het ingewreven
vergif. De haartooi ontbreekt, immers het voo rnaamste bestanddeel bij de
bereiding van allerlei soort tovermiddelen.

In minder dan geen tijd heeft Nommensen met zijn mes de rotantouwen
losgesneden. Het meisje is vrij, maar bezwijmt. De meegekomen radja's
nemen het tussen zich in. Dan komen de benden met hun eigen radja's
terug. Nommensen weet hun de vrede af te dwingen. Het geval is

duide-lijk, de schuld ligt maar niet aanéénkant. Zal het geen voortdurende
oorlog worden tussen de dorpen, dan moet er losgeld gegeven worden.
Het is hier nog heideeland en onafhankelijk gebied. Geen resident heeft
hier nog iets te zeggen. Nommensen betaalt de losprijs voor het meisje en
zonder enige hinder rijdt hij weg." 1 )

Nommensen heeft de voltooiing van zijn werk mogen zien.
Hij werd 85 jaar oud, en stierf met de woorden op zijn lippen: „Vader,

in uwe handen beveel ik mijn geest."

1) De Bijbelsche geschiedenissen en de Zending, door H. A. v. d. Hoven van
tenderen, blz. 34, 35; aangehaald uit W. Schreiner: De worsteling om de wereld.
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Niet minder dan 40.000 mensen waren aanwezig op zijn begrafenis,
vier uur lang defileerden de Christen-Batakkers langs zijn kist.

In het Silindungdal wonen nu 90.000 christenen (90 %); en in heel het
Batakland is hun aantal ongeveer 400.000.

Het Koninkrijk Gods.

Het Koninkrijk Gods is zo gekomen in het Batakland; zoals het ook ge-
komen is op Soemba; en doordringt op Java; op de eilanden van de Stille
Zuidzee; onder de Papoea's; onder negers en Eskimo's; op de hele wereld.

Wat is dat dan, dat Koninkrijk van God?
Het is niet maar, dat God over alle dingen regeert, want Hij regeert ook

over de duivel en dan zou die duivel ook een stukje zijn van het
Konink-rijk Gods.

Neen, het is dit, dat God regeert over mensen, die Hem dienen. Waar
dat gebeurt, is het Koninkrijk van zijn genade gekomen. Daar komen
mensen los van de macht van de duivel, die in de bijbel wel eens overste
dezer wereld wordt genoemd.

Alleen de Here Jezus kan hun dat geven.
Daarom wordt in de bijbel telkens gezegd, wanneer Jezus komt of ge-

komen is: „Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."
Die macht van Jezus, die mensen weer maakt tot onderdanen van God

alleen, moet over heel de aarde blijken.
Daarom leert Hij ons bidden: „Uw Koninkrijk kome!"

Waar begint dat Koninkrijk?

Dat Koninkrijk begint in ons hart.
Niemand kan een goed onderdaan van de grote Koning in de hemel zijn,

wanneer hij Hem alleen maar dient voor de vorm: naar de kerk gaat;
naar de Christelijke school en naar de catechisatie gaat; zo voor het oog
precies zo doet als andere mensen, die de naam christenen dragen.

De Koning wil ons hart hebben; dan heeft Hij ons helemaal.
Daarom verklaart de catechismus deze bede in de eerste plaats zo:

„Regeer ons alzo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe langer
hoe meer aan U onderwerpen."

Niet wat andere mensen doen of laten moet voor ons het voor-
naamste zijn.

Maar wat de Koning gebiedt in zijn Woord.
Door de Heilige Geest gaat dat Woord voor ons leven wijst het ons

de weg; zo dat we de Koning beginnen te dienen.
Dat is nog maar een heel klein beginrietje.
Als je eraan denkt, hoe de mensen in de hemel God dienen, hoe

ze dat daar dag en nacht doen met al hun krachten, dan brengen wij er
hier maar een klein beetje van terecht.

Maar dat kleine beetje kan toch al heel veel zijn.
Denk maar eens aan een man als Normmensen.
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Wat doen de burgers van dit Koninkrijk?

Het Koninkrijk van God blijft niet in het hart van de mensen verborgen.
Omdat ze samen één Woord van God liefhebben en door één Geest

van God geleid worden, vormen ze samen een eenheid; die eenheid is de
kerk.

Waar het Koninkrijk van God komt, komt ook de kerk.
Toen Nommensen het Evangelie had gepredikt aan de Batakkers, kwam

er een kerk, werden er mensen gedoopt, die elke Zondag samenkwamen
om Gods Woord te horen.

Bidden om de komst van Gods Koninkrijk is daarom bidden om de kerk,
zoals de catechismus zegt: „Bewaar en vermeerder uw kerk". Bewaring
van die kerk, dat betekent, dat alle leden van die kerk echte onderdanen
van de Koning mogen zijn en blijven, dat ze laten zien, dat ze het echt
menen.

Vermeerdering van de kerk, dat betekent, dat er telkens meer mensen
over heel de wereld onderdanen van de grote Koning mogen worden;
dat de zending mag worden gezegend en de evangelisatie; dat er mensen
uit alle werelddelen en ook uit ons vaderland zich mogen buigen voor
God.

Wie is de grote vijand van dit Koninkrijk?

Het Koninkrijk Gods gaat voort en niemand kan het keren.
Toch is er één, die zich dag en nacht inspant, om het tegen te houden.
Die ene is de duivel.
Je kent wel die gelijkenis van de Here Jezus, waarin Hij vertelt van een

boer, die goed zaad zaait in zijn akker.
Maar in de nacht komt zijn vijand, en zaait er onkruid overheen, midden

tussen het koren.
Dat was een gemene streek, zo zeg je, als je er even over nadenkt,

het werk van een ander stilletjes zo te ve rnielen.
Ja, maar zo gemeen is de duivel.
Hij probeert het mooie werk van God op alle mogelijke manieren te

vernielen.
Hij is heel sterk, sterker dan de sterkste mens, en tegen hem baat maar

één wapen.
Dat is het wapen van het gebed.
Daarom legt de catechismus deze bede verder zo uit: „Verstoor de

werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen U verheft, mits-
gaders alle boze raadslagen, die tegen uw heilig Woord bedacht worden."

De werken des duivels, ze waren er al, toen de koning van Egypte
alle kleine jongetjes van de Israëlieten wilde laten verdrinken, de boze
wilde toen de komst van het Koninkrijk van God onmogelijk maken.

Ze waren er, toen koning Herodes de kinderen van Bethlehem liet ver-
moorden, de duivel wilde toen zo graag het heilig Kind vermoorden.
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Ze zijn er nog altijd op de wereld, wanneer de kerk wordt vervolgd
of wanneer christenen in de verleiding worden gebracht, niet langer aan
hun Koning gehoorzaam te zijn, maar a lleen te doen, wat ze zelf plezierig
of mooi vinden.

Je kunt in je leven heel veel doen.
Je kunt geld verdienen en je kunt avonturen beleven.
Je kunt plezier maken en je kunt de bloemetjes buiten zetten. Maar

als je in al die dingen God niet dient, dan sta je buiten het Koninkrijk,
en dan is de duivel de baas over je.

Vooral probeert de boze het Woord van God van kracht te beroven.
Hij wil graag, dat de mensen dat Woord niet geloven; dat ze er een
beetje spottend om lachen; dat ze het veel beter weten dan dat Woord;
dat ze zeggen: „Dat was goed voor vroegere tijden, maar wij zijn er te
knap voor geworden."

Je begrijpt wel, als je twijfelt aan het Woord van God, hoe zal je dan
met overtuiging de boodschap van het Koninkrijk van God kunnen
brengen?

Daarom moet je bidden, dat je altijd eerbied voor Gods Woord moogt
bewaren; dan kan je cr ook met andere mensen eerbiedig over spreken;
en dan zal Gods Koninkrijk zeker komen.

Wanneer is de tweede bede helemaal verhoord,?

Straks komt de volkomenheid van het Koninkrijk van God.
Dat duurt niet zo erg lang meer, al weet niemand hoe lang, want Jezus

komt met haast terug.
En als Hij terug gekomen zal zijn, dan zal Hij het koningschap over-

dragen aan God de Vader, opdat God zij alles in allen. (1 Cor.
15 : 24, 28).

Die woorden uit de bijbel betekenen, dat Jezus dan alle mensen, die
God daarvoor bestemde, tot onderdanen van het Koninkrijk van God heeft
gemaakt; en dat Hij die mensen dan aan zijn Vader voorstelt; en dat de
Vader hen dan brengt in zijn eeuwig Koninkrijk, de vernieuwing van het
paradijs, dat Hij eenmaal geschapen had, en dat ze daar altijd als blijde
kinderen Gods mogen leven. Wat is het heerlijk, naar dat volkomen Konink-
rijk uit te mogen zien.

Wat begrijpen we dan goed de woorden aan het eind van de bijbel:
„Hij, die deze dingen getuigt, zegt: „Ja, Ik kom spoedig."

Amen, kom Here Jezus!"

Eens ziet het oog, schoon blindgeboren
Gods schepping in haar glans en pracht;
eens dringen tot des doven oren
zijn heil'ge woorden, vol van macht.
De kreuple zal van vreugde springen,
de stomme zal de Heer gaan zingen
bij al die wond'ren van zijn hand.
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Rivieren zullen zich verspreiden,
de wildernissen zich verblijden:
een paradijs wordt heel het land.

VOOR DE OUDEREN.

Van Abraham Kuyper is het bekende woord: „Geen duimbreed is er
op het erf van ons menselijk leven, waarvan de Christus, die aller Souve-
rein is, niet roept: „Mijn!""

Van Kuyper is ook het bekende boek: „Pro Rege", voor de Koning.
Kuyper was een kerkvader uit de tweede helft van de 19de eeuw, die de
ogen van de Christenen van die tijd ervoor trachtte te openen, dat Christus
de Koning der koningen is; Hij heeft immers gezegd: „Mij is gegeven
alle macht in hemel en op de aarde." Zijn koningschap moet beleden
warden in de kerk; we erkennen in die kerk alleen de heerschappij van
Jezus Christus, die regeert door zijn Woord en Geest, en die in zijn Naam
ambtsdragers heeft aangesteld.

Maar Zijn koningschap moet ook beleden worden „op heel het erf van
ons menselijk leven", d.w.z. overal waar christenen leven en werken.

Nu stelt het leven voor vele vragen, waar het antwoord nog niet zo
gemakkelijk op te geven is.

Daarom is het nodig, dat christenen samen over die vragen denken
en naar het antwoord zoeken, m.a.w., dat ze samen gemeenschappen
vormen, organisaties, om te bidden en te werken.

Zo'n organisatie van christenen op wetenschappelijk gebied bracht de
Vrije Universiteit tot stand; op politiek gebied de Chr. politieke partijen;
op maatschappelijk gebied het C.N.V. en de Chr. werkgeversorganisaties;
en in de grond van de zaak zijn alle Chr. scholen dergelijke gemeen-
schappen, die het koningschap van Christus belijden.

In de jongste tijd kwamen er bezwaren op, niet het minst van de kant
van Barthiaanse theologen, tegen de vorming van Chr. organisaties.

Barthiaanse theologen, dat zijn theologen, onder de invloed van Karl
Barth, die de leer verkondigt, dat wij met alle andere mensen onder het
oordeel van God liggen, maar ook met alle andere mensen delen in de
genade van Jezus Christus.

Die gemeenschap met alle andere mensen, vaak solidariteit genoemd,
meent men in de Christelijke organisaties niet te kunnen vinden, en
daarom verdedigt men de gedachte van de z.g. doorbraak, d.w.z. dat men
uit de Christelijke organisaties uitbreekt en doorbreekt naar, lid wordt
van de niet-principiële, zakelijke gemeenschappen, die ons vaderland kent.

Men wil als christen lid zijn van de Partij van de Arbeid; of van het
N.V.V.; om daar als zoutend zout te kunnen werken.

Het grote Schriftuurlijke bezwaar tegen deze „doorbraak" ligt in het
woord van de apostel Paulus: „Vormt geen ongelijk span met ongelovigen."
(2 Cor. 6 : 14).
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Ongetwijfeld, we zullen heel vaak met ongelovigen moeten samen-
werken, in zaak en bedrijf en verzorging van heel het tijdelijk leven.
Daarvan zegt Paulus, dat we niet uit de wereld weg kunnen gaan (1 Cor.
5 : 10) en Jezus bidt: „Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor de boze." (Joh. 17 : 15).

Maar wanneer het gaat om de samenwerking in de grotere en bredere
levensverbanden, stuiten we telkens weer op het verschil van het voor
alles gehoorzaam willen zijn aan de grote Koning, of het met Hem niet
rekenen; het verschil van het gehoorzamen aan het gezag van het Woord
van God of het ontkennen van dat gezag. Dat spreekt heel duidelijk in
de school.

De kinderen kunnen niet worden opgevoed, zoals de Here dat vraagt
in zijn verbond op een school, waar het Woord van God niet alle onder-
wijs beheerst.

Maar niet minder sterk vraagt een goed staatsbeleid en een goed
maatschappelijk beleid de gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Dat Woord van Cod doet alleen de beginselen kennen, waardoor heel
dit leven wordt beheerst; doet voor alles rekenen met de zonde in denken
en doen; en met de genade, waardoor alleen de macht van de zonde
gebroken wordt.

Het is geen goede solidariteit, in deze grote dingen naast de ongelovigen
te gaan staan.

Het is een goede solidariteit, hen duidelijk te wijzen op het komend
Koninkrijk; en hen te vragen: „Kom, ga met ons en doe als wij."

ZONDAG 49

Vertelling: Gen. 13.

Doen, wat iemand anders wil, dat is niet zo gemakkelijk.
We doen veel liever, wat we zelf willen.
Gehoorzaamheid, daar hebben veel mensen het altijd weer mee te

kwaad.
Adam en Eva deden, wat ze zelf wilden, en niet, wat God wilde, toen

ze aten van de vrucht van die ene boom.
De joden deden, wat ze zelf wilden, toen ze zich telkens weer bogen

voor de plezierige afgoden van de heidenen.
Saulus deed, wat hij zelf wilde, toen hij de eerste gemeente vervolgde.
Mensen doen graag, wat ze zelf willen, ook al is dat niet goed en weten

ze dat wel.
Ze zijn eigenwillig.

Nu leert Jezus ons in de derde bede te vragen, om te mogen doen
wat God wil.
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Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Je denkt misschien: daar kan toch eigenlijk niemand iets tegen in-

brengen, als God wat tegen me zei, als ik zelf zijn stem hoorde, dan
zou ik het dadelijk doen.

Maar vergis je daar maar niet in.
Want God vraagt niet altijd dingen van een mens, die erg gemakke-

lijk zijn.
Denk maar eens aan het verhaal van de rijke jongeling uit de bijbel.

Wat moest die ook weer doen? — alles verkopen, wat hij had en het geld
aan de armen geven.

Hij had dat gehoord uit de mond van Jezus Zelf.
Maar hij deed het toch niet, hij vond het te moeilijk, hij was heel rijk

en hij durfde niet met Jezus heel arm te worden.
Denk ook eens aan die man uit het Oude Testament, die wel deed,

wat God van hem vroeg.
Dat was weer geen kleinigheid.
Hij moest verlaten zijn land en zijn maagschap en het huis van zijn

vader.
Tegenwoordig zou je zeggen: hij moest emigreren, maar als je vandaag

emigreert, dan kan je nog elke dag brieven aan elkaar schrijven, en je
kunt elkaar geregeld weer terugzien; bovendien kom je in een land, waar
een kerk is en waar mensen je verwelkomen. Maar deze man kon niet
weer terug.

Hij zou zijn familie wel nooit meer terugzien.
En hij moest gaan een onherbergzame wereld in.
Een gevaarlijke wereld, waar ze hem maar zo konden doden, als ze

dachten, dat hij erg rijk was of een mooie vrouw had.
Hij raakte alles kwijt, wat hem beschermen kon en waar hij op steunen

kon, en hij wist niet, waar hij terecht zou komen.
En dat alleen maar, omdat een stem hem dat gezegd had.
Maar hij deed het.
Hij geloofde God en hij was gehoorzaam.
En toen ging het nog niet eens allemaal zo goed en gemakkelijk. Hij

kwam in Egypte terecht, en daar werd zijn vrouw hem afgestolen. Hij
keerde weer terug naar Kanaän, en daar kregen zijn knechten ruzie met
de knechten van de enige man van zijn familie, die nog bij hem ge-
bleven was.

Wat was de verleiding toen groot voor Abram, om maar te denken: ik
heb me zeker vergist; ik moet maar weer naar mijn familie terug en dan
zullen we het samen wel redden.

Maar Abram bleef gehoorzaam aan de stem van God.
Hij dacht: ik moet heel het huis van mijn vader verlaten, daar hoort

mijn neef Lot ook bij, we zullen van elkaar moeten scheiden.
En dan volgt hij niet zijn eigen wil.
De eigen wil van een mens is altijd op zijn voordeel uit, op zijn eigen-

belang.
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Als dat bij Abram zo geweest was, dan had hij gezegd: „Lot, ga maar
weer terug; ik ben hier de baas; en zoek jij maar een plekje, waar je
leven kunt."

Maar Abram weet, dat hij het bij God altijd goed zal hebben, en
daarom laat hij Lot maar kiezen, wat hij hebben wil.

„Scheid u toch van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts; hetzij
naar rechts, dan ga ik links" (vers 9).

En clan kiest Lot.
Hij is niet zo edelmoedig, niet zo gelovig, als zijn oom Abram. Hij

volgt zijn eigen wil, en kiest het mooiste plekje uit, dat hij maar be-
denken kan.

Maar Lot bidt niet, voor hij zijn keus doet.
En daarom loopt het met hem verkeerd af.
Heel het mooie land, waar hij zulke grote verwachtingen van had,

wordt straks verwoest.
En Abram blijft alleen achter; alleen met God.
En dan hoort hij de stem des HEREN: „Sla toch uw ogen op, en

zie van de plaats, waar gij zijt, naar het Noorden, Zuiden, Oosten en
Westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht
geven."

Abram is gehoorzaam geweest aan de wil van God.
„In het houden ervan ligt rijke beloning." (Ps. 19 : 12b).

Onze eigen wil verzaken.

We hebben allemaal een eigen wil.
Een klein kind in zijn wiegje heeft al een eigen willetje.
En het kan al heel hard schreeuwen, als het zijn zin niet krijgt.
En dat willen we allemaal graag: onze zin krijgen.
Eigenlijk wilden we wel, dat we elke dag vacantie hadden; altijd maar

feest konden vieren; altijd maar konden doen, wat we zelf graag wilden;
dat heel de wereld om ons draaide.

Tegenover die wil, die zondige wil van onszelf, staat de wil van God.
Het is nu eenmaal zo, dat heel deze wereld niet draait om ons, maar

dat God van alle dingen het middelpunt is en dat ook wil zijn van
ons kleine leven.

Alleen, als dat gebeurt, gaat het in dat leven goed.
Daarom moeten we onze eigen wil verzaken.
Verzaken, dat betekent, verloochenen, afzweren.
Kaïn moest zijn eigen wil verzaken, toen hij Abel wilde doden.
En Lot moest zijn eigen wil verzaken, toen Abram hem liet kiezen.
En wij moeten onze eigen wil verzaken, als we alleen wi llen doen, wat

ons het best uitkomt, wat wij het plezierigst vinden.
Mag ik je er eens een mooi voorbeeld van geven?
Dan vertel ik je wat van één van de grote reformatoren, van Calvijn.
Toen Calvijn nog maar jong was, 27 jaar, had hij al moeten vluchten
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uit zijn eigen land, uit Frankrijk, omdat hij daar vervolgd werd om zijn
geloof.

Hij hield veel van studeren, en hij dacht bij zichzelf: ik moet nog heel
veel weten; nog heel veel leren uit de bijbel; ik wil graag mooie en
goede boeken schrijven voor de mensen, en als ik maar een klein kamertje
heb, waar ik studeren kan, dan ben ik de wereld te rijk.

Maar God wilde iets anders van hem.
Hij kwam op een avond in Genève, en wilde de volgende dag weer

verder reizen.
Toen werd hij opgezocht door een kleine man met fonkelende ogen,

die al een paar jaar bezig was in Genève het Evangelie te brengen, maar
die dat grote werk lang niet alleen aan kon.

Hij heette Farel, en hij zei: „Calvijn, God heeft u hier gebracht, en
hier is heel veel werk voor u te doen; u moet hier blijven."

Calvijn wilde niet.
Hij zag wel aankomen, wat voor een ontzaglijk werk hij dan zou moeten

doen, en hoe weinig er dan van zijn studie-idealen terecht zou komen.
Maar wat zei Farel toen tegen hem?
Hij stond op en riep Calvijn met donderende stem in het oor: „In

de naam van de almachtige God verklaar ik, dat uw studiën een voor-
wendsel zijn; indien ge weigert u met ons aan het werk des Heren
te geven, God zal u vervloeken, want ge zoekt uzelf en niet Christus."

Voor Calvijns besef is het dan, alsof hij de stem van God Zelf heeft
gehoord.

En hij durft die stem niet ongehoorzaam zijn.
Hij verzaakt zijn eigen wil.
En hij blijft in Genève.

Wij en alle mensen.

We moeten er even goed op letten, dat de catechismus zegt, dat wij
en alle mensen onze eigen wil moeten verzaken.

Waarom wordt hier ook van alle andere mensen gesproken?
Omdat de wil van God niet alleen voor de gelovigen, maar voor alle

mensen geldt.
Het is niet zo, dat een christen niet mag vloeken en dat een ongelovige

wel mag vloeken.
Het is niet zo, dat een christen de Zondag moet heiligen en dat een

ongelovige de Zondag gerust mag ontheiligen.
Christenen zijn geen vreemde, geen aparte mensen.
Juist de ongelovigen zijn vreemde mensen.
Want ze doen de wil van God niet, die ook voor hen geldt.
Daarom bidden we, dat ook zij de wil van God mogen leren doen.

Eerst een wereld, waarin allen de wil van God doen, is een gewone
wereld.

Een christelijke school is een gewone school.
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Een christelijke politieke partij is een gewone politieke partij. Want God
heeft de wereld zo gemaakt, dat alles goed gaat, als allen doen, wat
Hij zegt.

Hoe kennen we de wil van God?

Abram kende de wil van God, omdat God rechtstreeks tegen hem sprak.
En de rijke jongeling kende de wil van God, omdat hij de stem van

Jezus hoorde.
Maar hoe kennen wij nu de wil van God?
We kennen die wil uit zijn Woord.
Dat Woord heeft Hij voor zijn kerk op laten schrijven in een boek, in

de bijbel.
En uit die bijbel wordt elke Zondag gepreekt, dan wordt de wil van

God bekend gemaakt voor het leven van vandaag.
We kunnen die bijbel zelf ook lezen, dan zien we telkens beter, wat

God van ons vraagt.
Maar dan moeten we dat biddend doen.
Want God moet onze ogen openen voor zijn Woord, door zijn Heilige

Geest. Anders gaat alles aan ons oor voorbij.
We moeten bidden:

„Heer ai maak mij uwe wegen
Door uw Woord en Geest bekend."

En we moeten oak bidden: „Uw wil geschiede".
„Geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, en uw wil, die

alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn."

Zonder enig tegenspreken.

Dat is nog wel het moeilijkste.
Zonder enig tegenspreken.
Mensen mopperen zo graag.
Je leest van bet volk Israël in de woestijn telkens weer, dat het

murmureerde.
En er zijn zoveel jongens en meisjes, die wel doen, wat vader en

moeder zeggen, maar ze brommen er maar bij; ze tonen duidelijk, dat ze
er een hekel aan hebben.

Dan ben je wel gehoorzaam, maar toch eigenlijk niet gehoorzaam.
Je bent wel gehoorzaam met je hand, maar niet met je hart.
De Here vraagt, dat je blij bent, als je doet, wat Hij zegt.
Dat kan ook alleen, als je erom bidt.
Maar dan hoor je met verbazing van mensen, die nog hebben gezongen,

toen ze op de brandstapel stonden.
Dat kan God je geven, Hij kan je laten zien, dat het het mooiste

van je leven is, dat Hij bij je is.
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Ambt en beroep.

Christenen, die aan God vragen, om zijn wil te volbrengen, krijgen van
Hem een ambt en beroep.

Van dat ambt heeft de catechismus al eerder gesproken.
In Zondag 12 heeft ze ons geleerd, dat christen-zijn betekent: profeet-

zijn, priester-zijn en koning-zijn.
Dat zijn de drie ambten van de christen, ook van de jonge christen.
Profeet-zijn, dat betekent: het Woord van God doorgeven.
Priester-zijn, dat betekent: de liefde van Christus doorgeven.
Koning-zijn, dat betekent: de wereld regeren in Christus' Naam.
Dat ambt vraagt ontzettend veel, het is een geweldige roeping. In de

derde bede vragen we aan God, of Hij ons daarvoor bekwamen wil.
Uit onszelf kunnen we dat niet, helemaal niet.
Maar God kan ons er een beetje van leren, door zijn Heilige Geest.

En een beroep, dat is, dat we in het leven een plaats krijgen, waa rin we
iets doen voor en met onze medemensen.

Een smid heeft een beroep, maar ook een huismoeder.
Een dokter heeft een beroep, maar ook een fabrieksarbeider.
Al dat werk is maar geen noodzakelijk kwaad, omdat we toch ook

nog een boterham moeten verdienen.
Neen, God heeft de wereld zo gemaakt, dat alle mensen samen die

wereld mogen opbouwen, elkaar daarin mogen helpen, en zo het leven
mogelijk en zo goed mogelijk mogen maken.

Daarom is het God, die aan ieder zijn plaats geeft.
En het is God, die we op die plaats in ons beroep mogen dienen.
Als we dat maar zien, wordt ook het eenvoudigst beroep iets moois,

koningsdienst, een godde lijk beroep.
En Jezus leert er ons weer om vragen, dat we ook in het aller-

eenvoudigste aan onze Koning trouw mogen zijn.

Als de engelen in de hemel.

In de derde bede wijst Jezus ons op de hemel.
In de hemel vervullen de engelen hun ambt voor God.
Die engelen zijn niet allemaal gelijk, ze zijn allemaal verschillend, er

zijn aartsengelen en Cherubijnen en Serafijnen, er zijn tronen en machten
en heerschappijen, er zijn ook engelen, die onder die tronen en die heer-
schappijen staan.

Maar allemaal doen ze maar één ding.
Gods wil volbrengen.
Het is „hun lust, om op Gods wenk te staren."
En ze doen dat met grote blijdschap.
Ze zingen erbij: „Ere zij God!"
Jezus stelt ze aan ons ten voorbeeld.
Hij zegt: „Kan je je gelukkiger schepselen voorstellen dan die engelen?
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Waarom zijn ze zo gelukkig? Omdat ze maar niets doen dan de wil van
God. Doe het toch evenzo."

Die engelen komen op de aarde, om de gelovigen te helpen.
Ze zijn „dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen,

die het heil zullen beërven." (Hebr. 1 : 14).
Ze letten met belangstelling op de gemeente . .
De engelen „begeren een blik te slaan in de dingen van het evangelie."

(1 Petr. 1 : 12).
Laten ze dan bij ons geen eigenwillige en onwillige mensen vinden.
Maar biddende mensen; die de wil van God volbrengen.

VOOR DE OUDEREN.

Van ouds heeft men onderscheid gemaakt tussen de wil van Gods
besluit of zijn verborgen wil, en de wil van Gods bevel of zijn ge-
openbaarde wil.

Wat bedoelde men hiermee en hoe is men tot dit onderscheid ge-
komen?

Dat kan het best door een sprekend voorbeeld duidelijk worden ge-
maakt.

We kunnen zeggen, dat God niet wilde, dat Judas Jezus verried, want
dat was een grote zonde, die tegen Gods wil inging. Toch kunnen we
ook zeggen, dat God wilde, dat Judas Jezus verried, want „de Zoon des
mensen gaat been gelijk van Hem geschreven staat" (Matth. 26 : 24)
en op de lijdensweg gebeurde alles op de ure des Vaders.

in het eerste geval kunnen we spreken van de wil van Gods bevel
of Gods geopenbaarde wil: God had geopenbaard en bevolen, dat Judas
Jezus moest liefhebben.

In het tweede geval kunnen we spreken van de wil van Gods besluit
of van zijn verborgen wil: God had besloten, dat Jezus in de weg van
het verraad de Verlosser der wereld moest worden.

Een ander voorbeeld.
Toen jozef door zijn broeders verkocht werd, was dat tegen Gods

geopenbaarde wil en die broers deden een grote zonde. Toch was het
wel naar Gods verborgen wil, want Jozef moest straks als onderkoning
van Egypte het huis van zijn vader in het leven houden en daar een
plaats bereiden voor Israël.

Omdat de bijbel zo op tweeërlei wijze van de wil van God spreekt
maken we dit onderscheid.

Maar dit betekent niet, dat God twee willen heeft, die met elkaar in
strijd zijn.

God heeft maar één wil, die altijd hei lig en goed is.
De tegenstrijdigheid, die wij opmerken, ligt niet aan de wil van God,

maar aan ons beperkte kennen van die wil.
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Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. (1 Cor.
13 : 9).

Straks zullen we de eenheid van de wil van God kennen en prijzen.

ZONDAG 50

Vertelling: Gen. 41 : 25-36.

Waar komt ons eten vandaan?
s Morgens krijg je een boterham en 's middags staan de borden al

weer op tafel en je weet het wel: je krijgt aardappelen en groente en pap
of wat anders.

Is dat nu maar de gewoonste zaak van de wereld en komt dat er maar
vanzelf?

Je moeder zorgt ervoor, zeg je, en ze krijgt het geld om te kopen van
vader.

Ja, maar als het er niet is, dan kan je het voor alle geld van de wereld
nog niet krijgen.

Het is nog niet zo lang geleden, toen zijn er mensen in Nederland van
de honger omgekomen.

Dat was in de hongerwinter von 1944-1945.
Toen waren veel mensen blij met een suikerbiet of met wat aardappel-

schillen.
Er werden hongertochten ondernomen van de mensen uit de steden

naar het platteland, en de nood was groot.
Het is maar niet de gewoonste zaak van de wereld, dat we elke dag

eten hebben.
God, die alle dingen stuurt, moet het zo maken, dat het er is en dat

we het kunnen krijgen.
Denk maar eens aan de geschiedenis van Jozef in Egypte.
Jozef zat in de gevangenis, en niemand in heel het land dacht eraan,

om hem eruit te halen.
Ook de man niet, aan wie hij het gevraagd had, en die hij zo'n goede

toekomstvoorspelling had gedaan: de schenker.
Alleen zijn hemelse Vader dacht aan hem, en Hij geb ruikte een heel

vreemd middel, om Zijn kind te verlossen.
Hij liet de koning van Egypte, de Farao, een droom dromen.
In een droom zie je allerlei dingen, die anders nooit gebeuren.
Farao zag ineens uit de prachtige, brede rivier van Egypte zeven

koeien opduiken.
Ze klommen bij de oever op, daar op de rand groeide sappig gras en

daar begonnen ze te grazen.
Maar, terwijl ze daarmee bezig waren, doken opnieuw zeven andere
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koeien uit het water op, en, terwijl de eerste ve tte en mooie beesten
waren, waren de laatste mager en lelijk, ze waren vel over been.

Maar toen gebeurde het allervreemdste: koeien, die anders nooit iets
dan gras eten, werden nu verscheurende dieren.

De magere koeien vielen op de vette aan.
En ze aten ze op met huid en haar.
Een rare droom, toen Farao wakker werd, heeft hij misschien wel ge-

dacht: ik heb een nachtmerrie gehad.
Maar hij sliep weer in, en toen kreeg hij weer zo'n wonderlijke droom.
Op een veld zag hij een halm groeien.
Maar één halm, die zag hij helder voor zich.
En uit die halm groeiden aren.
Zeven dikke aren, Farao had nog nooit zulke prachtige aren gezien.

Maar, toen hij er goed naar keek, zag hij ineens daarnaast nog een halm.
Daar schoten ook aren uit op, maar die leken nergens op: zo dun, zo

mager, zo hol.
En weer gebeurde in die droom, wat anders nooit gebeurt: die magere

aren bogen zich over, het leek wel of ze monden kregen die konden
happen, en ze hapten al die dikke aren op.

Farao werd weer wakker, en hij dacht: daar zit wat achter; dit is geen
toeval; dit is een teken van de goden, dat er wat gebeuren gaat.

Dan moeten de mensen, die er verstand van hebben, de geleerden en
wijzen van Egypte, die droom voor hem uitleggen.

Ze kunnen het niet.
Ze zullen er wel wat van gemaakt hebben, maar misschien spraken

ze elkaar tegen, in elk geval: het was onbevredigend.
Dan herinnert de schenker zich Jozef.
God bereikt zijn doel: langs deze wonderlijke weg moet Jozef uit de

gevangenis worden gehaald.
En wanneer hij dan komt, geeft God hem het licht, waardoor hij deze

dromen uit kan leggen.
De zeven koeien en de zeven aren wijzen op zeven jaren.
Straks zullen zeven jaren komen van overvloed, dan zal er zoveel eten

zijn in Egypte als nooit tevoren.
Maar daarna zullen er zeven jaren komen van gebrek, dan zal de op-

brengst van het land schraler zijn dan ooit tevoren.
Farao moet er maar tijdig rekening mee houden.
Hij doet het ook en straks blijkt, dat de droom precies uitkomt.
God regeert over koeien en koren.
God regeert over het eten van de mensen.
God regeert boven alles over zijn volk, over Jozef in zijn gevangenis

en over de kinderen van Israël in Kanaän, die niet mogen omkomen van
de honger.
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De enige oorsprong van alle goed.

De catechismus zegt in Zondag 50, dat God de enige oorsprong is van
alle goed.

Daar moet je eens goed over nadenken.
Je krijgt 's morgens en 's middags en 's avonds je eten van je moeder.

Maar achter al dat eten zit: groeien.
De korrels, waaruit het meel gemalen is, zijn gegroeid; het vlees van

de koe is gegroeid; de theeblaadjes, waar moeder de thee van zet, zijn
gegroeid.

Dat groeien komt van de natuur, zeggen veel mensen.
Maar wat is de natuur?
Is dat een macht, is dat een kracht, is dat ook wonderlijk vermogen,

dat zo maar vanzelf werkt?
Maar er gebeurt toch niets vanzelf?
Er is toch maar niet vanzelf eens een zon aan de lucht gaan staan,

die de aarde precies zo goed verwarmt, dat er planten kunnen groeien
en dieren en mensen kunnen leven?

Er is toch maar niet vanzelf eens een koe geboren,  die precies zo'n
maag heeft, dat hij gras kan kauwen en herkauwen, en dat hij daarvan
melk kan maken, die weer precies geschikt is, om ons leven te sterken.

Wie dat gelooft, geloft in een sprookje, dat hij zichzelf wijsmaakt.
De bijbel leert het ons veel mooier, veel machtiger, zo, dat we ervan

mogen gaan zingen.

's Heren alvermogen
bracht de hemelbogen
door zijn Woord in 't licht,
heeft de flonkervuren,
die de tijd verduren
door zijn Geest gesticht.

God heeft alle dingen, de allergrootste en de allerkleinste, gemaakt.
Hij heeft eerst met zijn grote wijsheid het plan ervoor bedacht in zijn

raad; en toen heeft Hij door zijn Woord alle dingen geschapen.
En Hij heeft dat zo mooi en zo goed gedaan, dat Hij  de enige oor-

sprong is van alle goed.
Hij zorgde en Hij zorgt voor het brood van de mensen.
Daarom leert Jezus ons, aan Hem erom te vragen.

Erkennen.

Waarom moeten we nu God hierom vragen?
Het is toch zo, dat ook die mensen, die er niet om vragen, eten en

drinken en hun dagelijks brood wel krijgen.
Ja, maar het gaat er maar niet om, dat we ons eten krijgen, maar ook,

hoe we het krijgen.
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We zijn geen dieren.

Trouwens, dieren kunnen ons voorbeeld  nog wel eens zijn.
Hoor maar, naar wat Jesaja zegt: „Een rund kent zijn eigenaar en een

ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk
geen inzicht" (1 : 3).

Dieren kennen heel vaak dankbaarheid en hechten zich aan hun meester.
Moeten mensen dan niet veel meer dankbaarheid kennen aan hun

Schepper en Vader in de hemelen?
Daarom zegt de catechismus: „opdat wij daardoor erkennen, dat Gij

de enige oorsprong alles goeds zijt."
Erkennen, dat is, dat we daarvoor uitkomen, dat we dat belijden.
We zijn geschapen, om God te prijzen.
Elke dag hebben we daar weer overvloedig reden voor, als we alleen

maar letten op dat gewone dagelijkse brood.

Nooddruft.

Heb je aan dat brood genoeg?
De meeste mensen willen ook nog wel een beetje meer hebben dan

brood. Er moet ook wat boter op, en ook nog wat meer dan boter.
Nu moet je goed begrijpen, dat de Here Jezus niet van ons vraagt,

alleen van droog brood te leven.
Dat zou al niet kunnen, want dan zouden we omkomen van dorst.
Hij heeft Zelf wel wijn gedronken, en aan de zee van Galilea vraagt

Hij aan zijn discipelen: „Kinderen, hebt gij ook enige toespijs?" (Joh. 21 : 5).
Dan eten ze daarna brood met vis.
Onder „brood" vat Jezus alles samen, wat voor ons nodig is om te

leven.
Daar hoort ook het geld bij, dat vader verdient, daar horen ook de

kleren bij, die we dragen, daar hoort ook het huis bij, waarin we wonen.
Maar daar hoort ook bij: een tevreden hart.
We kunnen ook altijd ontevreden zijn en altijd meer willen hebben.
Dan is het nooit goed genoeg, dan mopperen we maar, zoals de

Israëlieten in de woestijn geregeld aan het mopperen waren over het
manna en terugverlangden naar de vleespotten van Egypte.

Daarom spreekt de catechismus van „nooddruft".
Dat betekent: niet meer en niet minder, dan we nodig hebben.
Dat is voor de een weer iets anders dan voor de ander.
Voor een dominé horen daar ook zijn boeken bij, want daar moet hij

in kunnen studeren; en het kan zijn, dat daar ook een fiets bij hoort of
zelfs een auto.

Maar als we hebben, wat we nodig hebben, mogen we God alleen maar
dankbaar zijn.

En om dat nodige mogen we vrijmoedig vragen in Jezus' Naam.



Zondag 50	 163

Zegen.

Tenslotte hebben we aan eten niet genoeg.
Wanneer we bidden voor ons eten, vragen we om Gods zegen erover.
Dat doen onze kleine kinderen al: „Here, zegen deze spijze, amen."
Wat betekent dat?
De catechismus zegt dat zo: dat noch onze zorg en arbeid, noch uw

gaven, zonder uw zegen ons gedijen.
En gedijen, dat betekent, dat het goed met je gaat.
Je kunt eten en werken en leven, terwijl het toch niet goed met je gaat.
Je kunt leven in overvloed, terwijl je toch op weg bent naar de eeuwige

dood.
Je kunt je levenskrachten misbruiken; je kunt je hele leven verknoeien.
Als God je zegent, dan zal je dat niet doen.
Dan zal Hij je leren, je leven te gebruiken tot zijn eer.
Dan wordt je lichaam een tempel van zijn Hei lige Geest.
Dan wordt ook het dagelijks brood voedsel op je reis naar het eeuwige

leven.

VOOR DE OUDEREN.

De vierde bede wijst ons op de waarde van ons lichaam.
De vraag wordt wel eens gedaan: waarom spreekt Jezus eerst van

het dagelijks brood en dan pas van de vergeving van onze zonden?
Achter die vraag ligt vaak de gedachte: ons lichaam komt er minder

op aan.
Die gedachte komt uit het oude Griekenland, waar men vaak zei, dat

het lichaam de gevangenis is van de ziel.
Het was maar het beste, van die gevangenis verlost te worden, dan

werd de ziel bevrijd.
Maar zo leert het de bijbel niet.
De bijbel eert ons menselijk lichaam als een scheppingswerk van God.
Ook ons lichaam zal eenmaal worden opgewekt, en het zal leven op

een nieuwe aarde.
Daarom verlost de Here Jezus ook de lichamen van de mensen, Hij

Zelf is een mens geweest met een lichaam en Hij is nog met dat lichaam
in de hemel.

Voor dat lichamelijk bestaan mogen we bidden, voor dat lichaam moeten
we zorgen, we mogen het niet verwaarlozen.

Gezonde sportbeoefening, hygiëne, voorzorgsmaatregelen tegen ziekte,
zijn in overeenstemming van de 4de bede; zoals alle verwaarlozing van
ons lichaam of overdaad daarmee in strijd zijn.

Met de vierde bede hangt voorts ten nauwste samen het sociale vraag-
stuk. Sociaal betekent, dat we met anderen op de wereld zijn, en het vraag-
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stuk, dat zich voordoet is dit, of we op het levensonderhoud van die
anderen genoeg letten.

De rijke man in de gelijkenis deed dat niet.
Hij liet de arme Lazarus voor zijn deur vrijwel omkomen.
Jezus leert ons bidden voor ons dagelijks brood.
Daarmee doet hij ons letten op anderen; op  de andere kinderen van

de Vader in de hemelen.
In de eerste plaats zijn dat de leden van de gemeente.
In de gemeente mag niemand gebrek lijden.
In de tweede plaats zijn dat onze naasten, onze medemensen, waarvan

Jezus zegt, dat God over hen barmhartig is.
In onze barmhartigheid moet zich Gods barmhartigheid weerspiegelen.
We hebben sociaal gevoel te tonen, door een ruime hulpverlening aan

ellendigen; en door te streven naar een rechtvaardige verdeling van het
dagelijks brood.

ZONDAG 51

Vertelling : Matth. 18 : 21-35.

Ken je ook iemand, aan wie je een heel erge hekel hebt?
Dan weet je ook, hoe moeilijk het kan zijn om echt te vergeven.
Er zijn mensen, van wie je kunt denken in je hart: ik hoop, dat hij

er maar eens een keer inloopt.
Soms is er wat gebeurd, dat je daarna telkens denkt: ik zal het hem

nog wel eens betaald zetten.
Daarom was Petrus de vurige discipel van Jezus, al heel best over

zichzelf te spreken, toen hij een keer tegen zijn Meester zei: „Here, hoe-
veel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven?
Tot zeven maal toe?" (vers 21).

Petrus dacht: „]Dat is al heel royaal van mij. Dat doen de meeste
mensen niet. Maar er komt toch ook eens een ogenblik, dat je niet langer
vergeven kan."

Maar Jezus antwoordde toen: „Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar
tot zeventig maal zevenmal" (vers 22).

Zo'n ogenblik, dat je niet meer vergeven kunt, mag er nooit komen.
Waarom niet?
Omdat God, de hemelse Vader, ook altijd maar door vergeeft.
Tot de laatste dag van ons leven toe.
Altijd zijn er weer zonden.
En altijd vergeeft de hemelse Vader ze ons weer.
En dan vertelt Jezus die prachtige gelijkenis van Gods vergeven en

van menselijke hardheid.
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Hij vertelt van een slaaf, die bij zijn koning diep in de schuld stond.
Dat moet wel een heel voorname slaaf geweest zijn.
Zo iets als de minister van financiën.
Hij had in elk geval 10.000 talenten verdonkermaand.
Dat is een bedrag geweest van op z'n minst genomen 25 miljoen gulden.
Dat is natuurlijk niet op zo'n heel mooie manier gebeurd.
In de loop der jaren heeft deze man telkens meer achterovergedrukt.
Maar dan wordt hij ontmaskerd.
En wat een wonder, dat de koning ontzaglijk boos is?
Hij zegt: „Verkoop die man maar met zijn vrouw en kinderen erbij en

met alles wat hij heeft!"
Maar dan werpt die slaaf zich in grote angst aan zijn voeten. Hij

smeekt om genade.
En het wonder gebeurt, het hart van de koning wordt week, hij krijgt

medelijden, en hij scheldt die ontrouwe slaaf al zijn schuld kwijt.
Maar wat gebeurt er op weg naar huis?
Dan ontmoet die slaaf, die wel zo dankbaar geweest moest zijn als een

kind, een mededienaar van de koning.
Ineens herinnert hij zich, dat deze hem nog 100 schellingen schuldig is.
Dat was maar een onbeduidend bedrag, zowat 50 gulden.
Maar hij denkt: dat geld kan ik goed gebruiken.
En met een ruw gebaar grijpt hij die medeslaaf bij zijn keel en roept

hem toe: „Geef op mijn geld."
De man krimpt ineen van angst, werpt zich op zijn knieën, en vraagt

om enig uitstel.
Maar het hart van zijn schuldeiser is zo hard als steen, hij laat kortweg

de man, die zo'n kleine schuld aan hem te voldoen had, in de gevangenis
werpen.

En hij zegt: „Je komt er niet uit, voor ik het mijne heb."
Wanneer de koning dat hoort, wordt hij zeer verbolgen.
Zo'n verschrikkelijke ondankbaarheid!
Alles is hem vergeven, en hijzelf kan niets vergeven.
Maar hij zal zijn straf niet ontgaan.
Nu is er geen pardon meer.
Opnieuw wordt hij voor de rechtbank van de koning gebracht, en zijn

vonnis wordt geveld.
Hij komt in de handen van de folteraars.
Dat zijn de mensen, door het gerecht aangesteld, om zware misdadigers

te tuchtigen.
En hij komt nooit meer uit die handen vandaan.
Hij heeft immers geen enkele kans meer om zijn schuld te voldoen.
En dan zegt Jezus, wat Hij met dit alles bedoelt.
„Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder

zijn broeder, van harte vergeeft" (vers 35).
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Talent en schelling.

Wij worden soms om een kleinigheid al verschrikkelijk boos.
Een jongen kan boos zijn op zijn onderwijzer, omdat hij een 5 kreeg

en hij had gedacht, dat het een 6 moest zijn.
Een meisje kan boos zijn op haar moeder, omdat ze moet helpen af-

wassen en ze wou juisd wat anders doen.
Mensen zijn soms gauw aangebrand.
Soms hebben ze ook wel reden, om zich verontwaardigd te voelen.
Mensen zijn vaak heel slecht voor mensen.
Het kan wel eens heel moeilijk zijn, om te vergeven.
Denk maar eens aan die ouders in Amerika, van wie een klein kind

wordt geroofd door afpersers; en van wie dat kleine kind dan harteloos
wordt vermoord.

Of denk eens aan een man, die op grond van een valse beschuldiging
jaren in de gevangenis moet zitten.

Maar ook, als je het allerergste opnoemt, dan noemt de Here Jezus
dat een schuld van schellingen, dat is een kleine schuld, vergeleken met
de schuld van talenten, de grote  schuld tegenover God.

Waarom is die schuld tegenover God zo groot?
Waarom spreekt de catechismus zelfs van onze misdaden tegenover

Hem?
Omdat God de hemelse Vader is.
En nu is het heel erg, wanneer kinderen op aarde zich van hun ouders

niets meer aantrekken.
Maar het is oneindig veel erger, wanneer de mensenkinderen zich

van hun hemelse Vader niets meer aantrekken.
Dat is de zonde.
De zonde, die wel moet uitlopen op de buitenste duisternis.
Want God is het Licht, het Licht en het Leven voor de mensen.
Wie dat licht ontloopt, komt in het donker terecht.
De grote zonde is de zonde tegen God.
De zonde van de 10.000 talenten.

Vergeving.

Het grootste wonder van de wereld is, dat God deze zonde vergee ft.
Zoals het in het verhaal van Jezus ongelofelijk is, dat een koning, die

zo bedrogen is, op één moment die hele miljoenenschuld kwijtscheldt.
Maar het is de waarheid.
Om het aan de mensen te bewijzen, is Jezus Christus, Gods eigen Zoon,

voor de zonden gestorven.
Hij heeft toen gezegd: Het is volbracht.
In het Grieks is dat: tetelestai.
En dat woordje werd geschreven onder de rekeningen, die voldaan

waren, die waren betaald.
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Voor onze schuld is betaald, helemaal.
Daarom mogen we zeker weten, dat God onze zonde vergeeft.
Hij vergeeft ze aan ieder, die gelooft in Jezus Christus.

Bidden om vergeving.

Jezus leert ons bidden om vergeving, elke dag.
Want, zoals we bidden om ons dagelijks brood, moeten we ook om

vergeving vragen voor onze dagelijkse zonde.
Er zijn wel eens mensen geweest, die gezegd hebben, dat dit toch eigen-

lijk overbodig is.
De zonde is immers eenmaal vergeven, toen Jezus stierf; moet ze dan

toch telkens wéér vergeven worden?
Zulk spreken is evenwel niets dan een verstandelijke redenering.
Je kunt zeggen: vader en moeder hebben me lief: en wat ik ook doe,

ze blijven altijd mijn vader en moeder en ze blijven me altijd liefhebben;
het komt er dus niet op aan, wat ik doe.

Maar als je dat zegt, ben je niets dan een praatjesmaker.
Wanneer je vader en moeder verdriet hebt gedaan, dan weet je dat

heel goed; dan voel je je niet op je gemak; en dan moet het eerst weer
in orde worden gemaakt, het moet weer van je af, en dan is alles weer
goed.

Zo is het ook met onze hemelse Vader, met God.
Soms voelen we het niet zo sterk, dat we zondaren zijn, dat we tegen-

over Hem kwaad hebben gedaan; soms weten we het ook heel  goed, dan
zien we die zonde levensgroot voor ons.

Maar elke dag is die zonde er weer, dat we zo heel veel God vergeten
en niet met Hem wandelen.

Dan moet dat weer van ons af, dat we toch heel blij tegen Hem kunnen
zeggen: Vader!

En dat mag.
Wanneer we echt bidden: vergeef ons onze schulden, dan doet God

dat ook.
Dan is al die schuld, al die zonde weg.
En dan mogen we tegen onze Vader in de hemel alles maar zeggen,

wat in ons hart is.
Hij hoort naar ons; en Hij zorgt voor ons.

Onze schuldenaren.

Wanneer het goed is tussen God en ons, moet het ook goed zijn tussen
ons en onze naasten.

Daarom leert Jezus ons ook bidden: gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren.

Wanneer we maar goed aan de 10.000 talenten denken, die ons zijn
kwijtgescholden, wanneer we goed aan het grote wonder denken, dat de
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hemelpoort ook voor ons openstaat, dan kunnen we niet blijven struikelen
over een paar schellingen.

Daarmee is niet gezegd, dat dit altijd even gemakkelijk is.
Ik noemde straks al een paar voorbeelden, dat het heel moeilijk kan zijn.
De catechismus, die deze woorden uitlegt, spreekt dan ook voorzichtig.
Ze zegt maar niet, dat we altijd wel eenvoudigweg vergeven.
Neen, ze zegt, dat „we het getuigenis uwer genade in ons bevinden,

dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven."
Het is „een getuigenis uwer genade".

Dat betekent: we hebben dat niet uit onszelf, uit onszelf zouden we
een ander wel eens dood willen kijken.

En daarbij: het is ons ganse voornemen.
Dat betekent: we nemen het ons voor, we willen dat graag, maar we

brengen er niet altijd evenveel van terecht.
Dat is heel eerlijk gesproken.
In ons hart stormt het wel eens; daar is het vaak: wel willen maar niet

kunnen.
Maar, als we echt geloven in de Here Jezus,  dan kan het niet zo zijn

dat we maar toegeven aan wat in ons hart opkomt.
Dan zullen we altijd weer last hebben van alles, wat niet overeenkomt

met de liefde van Christus; en strijden, om te mogen volbrengen, wat
Hij van ons vraagt.

En als we dan bidden, dan krijgen we het ook.
Dan komt dat: getuigenis van Gods genade.
Dan helpt ons de Heilige Geest.

Wat de Heifine Geest kan doen.

Ik wil je nog twee zendingsverhalen vertellen, om je te laten zien, wat
Gods Heilige Geest kan doen.')

In een plaatsje in Sumatra zou een vrouw gedoopt worden.
Ze kreeg onderwijs van de zendeling, maar nu kwam op deze catechisatie

ook een inlands hoofd, die vroeger haar man had gedood.
Deze vroeg aan de vrouw, zijn hand te drukken ten teken, dat alles

vergeven was. Eerst weigerde de vrouw met de woorden: „In mijn hart
heb ik alles vergeven, maar mijn hand te leggen in de hand, die mijn
man vermoord heeft, dat is te zwaar voor mij."

Maar toch voelde ze, dat het moest. En ze overwon zichzelf. Ze ging
naar de hoofdman, en, hoewel haar lichaam zwaar trilde, legde ze haar
hand in zijn hand ten teken van algehele verzoening.

Van Nieuw-Guinea wordt iets dergelijks verhaald.
Daar werd het avondmaal gevierd, en de mensen kwamen in rijen bij

de avondmaalstafel, knielden daar neer en ontvingen brood en beker.

1) Te vinden in het mooie boek van H. A. van der Hoven van Genderen,
De Bijbelsche geschiedenissen en de Zending, blz. 245, 146.
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Maar een inlander, die eerst geknield had, sprong weer overeind en liep
terug naar zijn plaats; even later kwam hij toch weer aan de tafel en
knielde neer.

Later werd hem gevraagd, waarom hij dat gedaan had, en toen gaf hij
ten antwoord: „Toen ik tot de dis naderde, wist ik niet, naast wie ik
zou neerknielen. En tot mijn ontsteltenis bevond ik mij naast de man, die
voor enkele jaren mijn vader had gedood en zijn bloed gedronken en die
ik toen de dood had gezworen. Denk u in, wat door mijn ziel ging, toen
ik plotseling naast hem knielde! Het was teveel voor mij, ik kon het niet
uithouden en ging daarom naar mijn plaats terug. Maar toen ik daar weer
gekomen was, zag ik het hemels heiligdom en het grote bruiloftsmaal en
ik meende een stem te horen, die tot mij zei: „Hieraan zullen allen weten,
dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander" (Joh.
13 : 35). Dat overweldigde mij, ik ging zitten en tegelijkertijd meende ik
een ander gezicht te zien, een kruis en een man daaraan genageld en ik
hoorde Hem zeggen: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat
zij doen," en ik keerde terug naar de avondmaalstafel.

VOOR DE OUDEREN.

De catechismus maakt onderscheid tussen „al onze misdaden en de
boosheid, die ons altijd aanhangt."

Al onze misdaden, dat zijn onze dagelijkse zonden.
Wij voelen niet altijd, hoe erg die zijn, en het woord „zonde" wordt

gemakkelijk tot een dood woord, dat ons in de grond van de zaak weinig
meer zegt.

Maar laten we er eens even aan denken, hoe ons leven zou zijn, als we
evenals de discipelen elke dag in de directe tegenwoordigheid waren
van Jezus; als we ons dat goed voorstellen, weten we meteen, wat zonde is.

Dan begrijpen we die uitroep van Petrus: „Ga uit van mij, want ik
ben een zondig mens, Here" (Luc. 5 : 8).

Maar dan zit er wat achter al dat zondige.
Dat is de boosheid, die ons altijd aanhangt.
We zijn niet goed.
Van het begin van ons leven af hebben we onze begeerten, onze nei-

gingen, onze natuur, die niet op God is gericht, maar op onszelf.
Daarvan sprak ons al Zondag 2: ik ben van nature geneigd, God en

mijn naaste te haten.
Dat is de werkelijkheid van de erfzonde.
Die werkelijkheid is er voor ieder, die enige echte zelfkennis heeft.
Maar Gods genade is sterker.
De Heilige Geest wil die erfzonde wegnemen.
Hij wil een nieuw hart geven (de wedergeboorte).
En dan is er nog wel: de boosheid, die ons altijd aanhangt.
Maar dan is er ook: het getuigenis van Gods genade, dat wij in ons

bevinden.
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ZONDAG 52

Vertelling:  Matth. 4 : 1-11.

De laatste bede van het Onze Vader spreekt van verzoekingen. Er staat
ergens in de bijbel van Jezus, dat Hij in alle dingen op gelijke wijze is
verzocht geweest als wij (Hebr. 4 : 15).

Het duidelijkst is dat wel gebleken, toen Hij aan het begin stond van
zijn werk als Messias van Israël.

Juist aan dat begin, toen Hij pas was gedoopt en de Geest, die Hem
zalfde tot zijn ambtswerk (Zondag 12) op Hem was neergedaald, juist toen
werd Hij verzocht door de duivel.

Hij was toen de tweede Adam.
Ook de eerste Adam was immers verzocht, toen hij als koning van de

schepping met zijn vrouw zijn werk begon; en hij was gevallen, alle
Adamskinderen zijn nu gevallen koningskinderen.

Jezus, de tweede Adam, wordt ook verzocht.
De duivel wil Hem ten val brengen, maar ook dit werken van de boze

staat onder het bestuur van God, want de bijbel zegt, dat „Jezus door
de Geest naar de woestijn wordt geleid om verzocht te worden door de
duivel" (vers 1).

God heeft hier een bedoeling mee.
Jezus zal aanstonds tonen, dat niet de duivel de baas is, dat niet de

boze het wint; maar dat Hij gekomen is, om de werken des duivels te
verbreken (1 Joh. 3 : 8).

Hij bereidt Zich voor op de strijd, die komt, door 40 dagen en 40
nachten te vasten.

Hij heeft in deze tijd al de aandacht van zijn ziel gericht op God en
op de roeping, die Hij in Israël te volbrengen had.

Maar hij was ook een mens, en aan het eind van deze lange tijd is
zijn lichaam totaal uitgeput en vraagt om voedsel.

Op dit ogenblik heeft de duivel gewacht.
Hij verschijnt aan Jezus, we weten niet in welke gedaante, misschien

laat hij alleen zijn stem maar horen, en hij zegt tegen Hem: „Indien Gij
Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden" (vers 3).

Deze verzoeking is groter en sterker dan die van de eerste Adam.
Adam had een paradijs vol vruchten en had waar lijk geen behoefte aan
de ene verboden vrucht.

Maar Jezus had honger, echt honger, waarom zou Hij dan niet van
zijn goddelijke almacht gebruik maken, om Zich brood te verschaffen?

De verzoeking, de verleiding tot het kwade, school hierin, dat Jezus
medelijden zou krijgen met Zichzelf; zou gaan zorgen voor Zichzelf; als
Hij die weg opging, zou Hij straks nooit tot het grote  lijden in staat zijn
voor onze zonden; Hij moest op die Vader vertrouwen tot het uiterste!

Jezus wijst dan ook als een trouwe Messias deze verzoeking af. Hij
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beroept Zich op de Heilige Schrift: „Er staat geschreven: niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God
uitgaat" (vers 4).

Dat woord is te vinden in Deut. 8 : 3, en het wijst daar op het manna,
waardoor God zijn volk in de woestijn 40 jaar lang spijzigde.

Jezus zegt dus: „Ik behoef waarlijk niet voor mijn eigen brood te
zorgen; als God dat wil, dan zal Hij dat wel doen met  de middelen, die
Hij daarvoor heeft."

De duivel heeft deze eerste slag verloren, maar hij probeert het dadelijk
weer op een andere manier.

Hij plaatst Jezus, misschien wel in een visioen, misschien ook wel echt,
want hij heeft grote macht, op de rand van het dak van de tempel.

En dan zegt hij: „Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar
beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht
geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet
niet aan een steen stoot" (vers 6).

De duivel is slim.
Hij denkt: Jezus heeft Zich op de bijbel beroepen; ik zal hem nu

die bijbel voorhouden, dan moet Hij wel doen wat ik zeg.
Maar de verzoeking, de verleiding tot het kwade, zit weer hierin, dat

Jezus een totaal overbodig wonder zou vragen van God, voor Zichzelf
alleen, dat met het volbrengen van zijn roeping als Messias niets te
maken had.

Jezus antwoordt dan ook: „Er staat ook geschreven: Gij zult de Here,
uw God, niet verzoeken" (vers 7).

God niet verzoeken, dat betekent: het niet eens met God proberen, niet
eens zien, hoe ver je met God wel kunt gaan.

Ieder mens kan wel van het dak gaan springen met de gedachte: nu
moet God me maar beschermen.

Maar dat is een verzoeking, een uitdaging van God.
We mogen om Gods bescherming bidden, als we in gevaar komen.

Maar we mogen er niet om bidden, als we onszelf moedwillig in gevaar
brengen.

Dan houdt de duivel nog niet op.
Hij brengt Jezus op een zeer hoge berg en toont Hem alle koninkrijken

der wereld.
Al de heerlijkheid der volken gaat aan Jezus' oog voorbij.
Dan zegt de duivel: „Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neder-

werpt en mij aanbidt" (vers 9).
De duivel weet zich: overste der wereld.
Hij is dat ook in zekere zin, door de zonde heeft hij grote macht ge-

kregen, de bijbel zelf noemt de boze geesten: wereldbeheersers dezer
duisternis (Ef. 6 : 12).

Nu spiegelt hij Jezus voor, dat Hij op een gemakkelijke manier de
macht over heel de wereld zal kunnen krijgen.

Niet langs de moeilijke weg van lijden en sterven.



172 	 Zondag 52

Maar door maar één knieval.
Dan zal heel dc wereld zich buigen voor de Messias.
Voor dc Messias?
Maar de Messias is immers de Knecht des Heren en niet de knecht van

de duivel?
Als Jezus dit gedaan had, was er van een Koninkrijk van God op deze

wereld geen sprake meer geweest.
Daarom wijst Jezus ook deze verzoeking af met de woorden: „Ga weg,

satan! Er staat immers geschreven: De Here uw God zult gij aanbidden
en Hem alleen dienen" (vers 10).

Dan laat de duivel Hem met rust.
Hij heeft de nederlaag geleden.

De boze.

Adam is verzocht door de duivel en gevallen.
Jezus is verzocht door de duivel en staande gebleven.
Hoe kwam dat toch, wie is dat toch, de duivel, waarom is er telkens

weer die verzoeking?
De duivel (diabolos, lasteraar) of satan (tegenstander) wordt door Jezus

de boze genoemd.
Hij is alleen maar boos.
Dat kan van geen enkele mens, ook van geen enkele ongelovige mens,

gezegd worden.
Wel is elk mens geneigd tot alle kwaad.
Maar Gods algemene genade heeft in elk mens ook nog vatbaarheid

bewaard voor het goede.
Maar de duivel is alleen maar boos.
Hij is de van God afgevallen engel, die met al de boze geesten, die

hem gehoorzamen, maar één doel heeft: God bestrijden en zijn werk
bederven.

In het begin van de schepping is hem dat gelukt.
Wanneer God reddend opnieuw de wereld opzoekt, poogt hij ook Jezus

ten val te brengen, maar dat mislukt hem.
Maar nu gaat hij door tot de jongste dag, en hij probeert de kinderen

Gods te ziften als de tarwe. (Luc. 22 : 31).
Zoals God toeliet, dat Jezus door hem verzocht werd, zo kan Hij ook

toelaten, dat zijn kinderen door de boze verzocht worden.
Daarom leert Jezus hen bidden: „Leid ons niet in verzoeking; maar

(als Ge dat dan toch nodig voor ons vindt) verlos ons (dan) van de boze.

Hoe worden we verzocht?

Komt nu de boze ook tot ons, zoals hij tot Jezus kwam?
Horen we zijn stem of zien we zijn gestalte?
Men heeft dat veel eens gedacht, en in de Middeleeuwen stelde men
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zich graag de duivel voor in zichtbare gedaante, liefst met horens op de
kop en met bokspoten.

Maar die voorstelling is ontleend aan de bosgoden van het oude heiden-
dom en de bijbel spreekt ons zo over de boze niet.

De bijbel zegt ons: „Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Ef. 6 :12).

Grote machten worden hier opgesomd, maar het zijn onzichtbare
machten. Judas werd door satan verleid, maar hij zag hem niet; hij kende
alleen zijn eigen teleurstelling in de Heiland, die hij zich heel anders had
voorgesteld; en zijn eigen begeerte naar geld.

Petrus werd door satan gezift, maar hij zag hem niet; hij leerde alleen
zichzelf kennen als een zichzelf overschattend mens, die in de grond van
de zaak heel bang was.

De duivel maakt gebruik van onze menselijke zwakheden; daarom zegt
de catechismus, dat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogen-
blik zouden kunnen bestaan; en spreekt ze ook van ons vlees, dat is
ons leven, dat zo gemakkelijk aan de zonde toegeeft.

De duivel maakt ook gebruik van alle mogelijke verleiding uit de
wereld; die wereld lijkt ons zo rijk en zo gelukkig te kunnen maken
zonder God.

De duivel speculeert erop, dat wij wel graag nummer één willen zijn;
dat we graag op een gemakkelijke manier rijk worden; dat we geneigd
zijn om het eerst aan onszelf te denken en dan pas aan onze naasten;
dat we graag een ogenblikje genot willen zonder te denken aan de eeuwig-
heid Gods.

Daarom heeft hij alle dagen kansen genoeg, om ons te verzoeken.
Tot in de kerk toe, om ergens op de gaanderij herrie te maken en de

dominee maar te laten praten.

De bescherming.

De bescherming tegen de verzoeking ligt alleen in de Heilige Geest.
Petrus dacht indertijd, dat hij zichzelf wel beschermen kon, en hij lag
op zijn rug voor hij het wist.

God Zelf moet ons beschermen.
God doet dat ook met zijn kinderen.
Maar ze moeten er Hem om bidden.
Dan komt Hij hen te hulp met zijn Heilige Geest.
Dan maakt die Heilige Geest van mensen, ook van jongens en meisjes,

tempelen.
Dat betekent, dat Hij in hen gaat wonen; dat Hij hen bewaart; dat Hij

hen leert strijden tegen  de zonde; en dat Hij hen weer opricht, als ze
in zonde gevallen zijn.
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De strijd.

De Heilige Geest leert ook strijden.
Paulus zegt, wanneer hij van de macht van de boze geesten gesproken

heeft: „Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen
bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand
te houden." (Ef. 6 : 13).

We moeten maar niet denken: de Heilige Geest zal me wel bewaren,
en daarom komt alles wel terecht.

Neen, de bijbel leert, dat we die Geest ook kunnen bedroeven (Ef.
4 : 30) en zelfs uitdoven (1 Thess. 5 : 19).

We doen daarom radicaal verkeerd, als we de verzoeking maar opzoeken.
Er zijn bepaalde dingen, waarvan we weten, dat er een verzoeking in
schuilt; het lezen van prikkellectuur; het onmatig drinken; het bezoeken
van slechte gelegenheden; de omgang met verkeerde vrienden of vrien-
dinnen.

Wanneer we zelf zo'n verzoeking zoeken, kunnen we onmogelijk bidden:
leid mij niet in verzoeking; dan verzoeken wi/ God.

Wij moeten het omgekeerde doen.
Ons wapenen met die wapenrusting, waarvan Paulus spreekt.
Hij noemt na elkaar: de gordel der waarheid; het pantser der gerechtig-

heid; de schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
het schild des geloofs; de helm des heils; en het zwaard van het Woord
Gods.

In het gebruik van deze wapenen moeten we ons oefenen.
Daarvoor gaan we bv. naar de catechisatie.
Wanneer we geoefende strijders zijn, mogen we met een groot ver-

trouwen de zesde bede van het Onze Vader bidden.

De lofverheffing.

Nadat Jezus ons heeft leren bidden om voorziening in onze lichamelijke
en geestelijke noden, eindigt Hij met een lofverheffing of doxologie.

Hij wil ons leren, dat ons bidden maar niet een vragen is, om iets te
krijgen, maar boven alles een verheerlijken van God.

In de eeuwigheid zullen we dat pas helemaal goed kunnen doen.
Dan zullen de mensen zingen: „De zaligheid is van onze God, die op

de troon gezeten is, en van het Lam." (Openb. 7 : 10).
Maar ook nu is het hoogste doel van ons leven om God te loven.
Daarvoor leert Jezus ons deze woorden:
„Want Uwer is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der

eeuwigheid."
Deze lofverheffing is geen wens, dat het straks nog eens zo ver komen

mag.
Neen, het is het uitspreken van een vaste en heerlijke werkelijkheid.
Van God is het Koninkrijk.
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God is Koning over alles, gisteren en vandaag en morgen.
Van God is de kracht.
Niemand kan enige kracht oefenen, zonder dat God hem die kracht

verleent; er is geen natuurkracht zonder God; er is geen atoomkracht
zonder God; alles bestaat alleen door „het woord zijner kracht"
(Hebr. 1 : 3).

Van God is de heerlijkheid.
Stralender dan de zon is de heerlijkheid Gods; Hij bewoont een on-

toegankelijk licht (1 Tim. 6 : 16), Hij is de volkomenheid van alle schoon-
heid.

De bidder moet Hem loven.
Want Hij is het hoogste goed.

Het laatste woord.

Het laatste woord van het volmaakte gebed is: Amen.
Dat woordje betekent niet: nu is het uit.
Het betekent, dat we echt gebeden hebben en dat God er echt naar

gehoord heeft.
Het woordje „Amen" stamt uit de Hebreeuwse taal en heeft betrekking

op iets, dat vast staat.
In het Oude Testament lees je ervan, dat Mozes beveelt, dat aan het

volk Israël, nadat het in Kanaän zal gekomen zijn, de wet nog eens op
een bepaalde manier zal worden voorgelezen.

Dat moeten de Levieten doen met luider stem, en na elke zin, die ze
het volk zullen laten horen, moet dat hele volk eenparig antwoorden:
„Amen." (Deut. 27 : 11-26).

Dat betekent, dat heel Israël als één man instemt met de wet. Als in
het Nieuwe Testament Jezus de mensen met nadruk iets wil zeggen, ge-
bruikt Hij ook telkens weer het woordje „Amen", dat vertaald is door
„voorwaar". „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u."

Wanneer wij nu amen zeggen, bedoelen we: we zijn er zeker van, dat
God echt naar ons gehoord heeft, of, zoals we het zingen:

Ja, Amen, trouwe Vader, ja,
Wij maken staat op uw gena;
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet.
Het zegt, daar G'op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.

VOOR DE OUDEREN.

In de bijbel staat een merkwaardige tekst over de verzoeking.
Je leest daar: „Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word

van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht
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worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand
verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen
begeerte" (Jac. 1 : 13, 14).

God brengt niemand in verzoeking.
Toch bidden we: 'leid ons niet in verzoeking.
Er is dus verschil tussen: in verzoeking brengen en in verzoeking

leiden.
De eerste uitdrukking onderstelt de bedoeling, om iemand ten val te

brengen.
De tweede wijst alleen op de leiding van God over ons hele leven; die

leiding is er ook, wanneer de verzoeking tot ons komt.
We maken daarom wel eens onderscheid tussen verzoeken en beproeven.
God beproeft ons, om ons geloof te sterken.
De duivel verzoekt ons, om ons (als hij het klaar zou kunnen spelen)

ons geloof te ontnemen.
In de nieuwe bijbelvertaling zie je het slot van het Onze Vader (de

lofverheffing en het woordje amen) tussen haken staan. Dat betekent, dat
het niet zeker is, of deze woorden ook tot het oorspronkelijke Onze Vader
hebben behoord; ze ontbreken in de beste handschriften en ze komen ook
niet voor in Luc. 11 : 2-4. Men denkt wel, dat deze woorden er later
zijn bijgeschreven, omdat daarmee in de oudste Christelijke gemeenten alle
gebeden, en ook het Onze Vader, werden besloten (vgl. Matth. 6 : 13).

Het is moeilijk uit te maken, of dit juist is.
In elk geval heeft de Christelijke kerk van alle eeuwen zo gebeden en is

er moeilijk een passen der slot voor dit gebed te bedenken, omdat het
zich geheel aansluit bij de hoofdinhoud van het Onze Vader.
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CORRIGENDA

LERENDE HEN ONDERHOUDEN I

lees:
); 1.; 	 21 r. 	 it v.o. staat: 	 Openb. 10 : 10;

30 r. 24/25 v.b. „ 	 1 Petr. 1 : 2;

46 r. 	 3 v.o. „ 	 Hand. 25 : 27;

71 r. 13/14 v.b. „ 	 Hand. 2 : 36; 3 : 10;

r. 7 	 v.o. „ 	 Matth. 22 : 19;

74 r. 	 20 v.o. ,, Hand. 2 : 4, 11;

'79 r. 	 12 v.b. , 	 Luc. 4 : 38;

81 r. 18/19 v.o. ,, 	 van de Vader door de
Zoon;

83 r. 	 15 v.o. „ 	 brandoffer en spijsoffer;

Matth. 12 : 10;
op de aarde zijn;

	

117 r. 	 22 v.b. „ 	 Richt. 14 : 20;

	118 r.	 10 v.o. 	 „ 	 4, 11;

Openb. 20 : 10
1 Petr. 1 : 12
Hand. 26 : 27
Hand. 2:36; 4:10
Luc. 22 : 19
Hand. 2 : 4, 10
Lee. 3 : 38
van de Zoon door
de Vader
brandoffer en
zondoffer
Matth. 12 : 40
op de aarde en die
onder de aarde zijn
Richt. 14 : 19
3, 4; 11

97 r. 	 4 v.b.
105 r. 	 3 v.o.
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