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I N H O Up

INTREEPREEK

OP EEN DANK- EN BEDEDAG
DE FARIZEER EN DE TOLLENAAR

VOORBEREIDING EN VOORSTELLING

NA DEN DOOD VAN Ds. van der LINGEN -

EERSTE PREEK NA AANKOMST* -

TEGEN ZELFVERHEFFING - ' -

ONDER RAMPEN ... -

HERVORMINGSREDE - - - -

KERSDAG

DE KRUISELINGEN - - - -

AVONDMAALSREDE - - - -

NABETRAOHTING OP HET H. AVONDMAAL

OPSTANDING

HEMELVAART

PINKSTERFEEST - - - -

LAATSTE OUDEJAARSPREEK

Bldz.

I

17

33

47

65

80

96

- 108

- 128

- 146

- 160

- 176

- 181

- I9s.

- 209

- 221

- 237

* Deze preek had de eerrste in het hoek moeten zijn, maar
nadat de vorigen al afgedrukt waren, werd er door eenige vrienden
om verzocht.
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AAN DEN LEZEK

Herhaaldelijk werd er door gemeenteleden en

vrienden van wijlen Ds. A. F. du Toit, eersten

predikant van Wellington, aanzoek gedaan om

inzage van eene of andere dierbare preek door

hem nagelaten.

Men besloot om aan het verlangen door velen

uitgesproken te voldoen, en een bundel leer-

redenen in het licht te geven, Wij bieden u

dien met heilbede aan.

In de keuze der stoffe heeft men zich laten

leiden door den wensch der Inteekenaren op het

werk.

Verlangt men, dan volgt er (D.V.) over eenigen

tijd eene tweede verzameling. Aanbeveling zal

zal het werk wel niet behoeven bij hen, die

's mans teedere godsvrucht, zijne erkende regt-

zinnigheid en voorbeeldige naauwgezetheid in

het vervaardigen zijner preeken gekend hebben.

Het behage den Heer, om het lezen van deze

verzameling aan de harten van velen te zegenen.

Wellington, April 1878.
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ERRATA.

De goedgunstige lezer wordt verzocht de volgende zinatorende

dnikfouten te verbeteren. Eenige minderen ; als zijn voor íJyn,

hem voor Hemf en eenige verkeerd geplaatste leesteekens zijn in

het lijatje niet opgenomen.

Bladz. 7, 16 regel van boven, ataat hoopen, lees ; hopen.

23, 3 jj jj jj jj zich. jj ze.

1J 34, 14 jj jj onder. jj veler,
-

jj velen.

JJ 44, 2 jj jj boven. jj of, jj af.

JJ 46, 13 jj jj jj •j gebeurdejjj verbeurde.

JJ 48, 16 jj jj jj jj vs. 2, jf
V: 2.

JJ 67, 8 jj jj jj jj invloed. jt vloed.

JJ 87, 8 jj jj jj tj beschikt. jj beschikte.

JJ 98, 7 jj jj jj jj het. jj hen.

Jf 100, 6 j* jj jj jj door veel geoefenden Hei-

den
,
lees; door veel onderviuding geoefenden, enz.

JJ 128, 4 regel van boven. staat ik, lees

:

in.

JJ 139, 9 jj jj jj jj leening
jj leering.

JJ 141, laatste,. jj onder jj moren
jj smoren.

JJ 200, 18
jj jj jj jj gene jj geene.

JJ 206, 11 jj jj jj jj
nog

jj nog niet.

JJ 213, 13
jj jj boven

jj nood
jj dood.

JJ 238, 6
jj jj jj jj hierdt jj

/
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INTREEREDE

geliouden te WeUingtonj op den 26 Julij 1840.

Zoo sta ik dan hier in den naam van mijnen Zen-

der, dooruj o Gemeentevan Wellington! als Herder

en Leeraar erkend en aangenomen en als zoodanig

in het morgenuur plegtig in mijne bediening beves-

tigd.—Niet zonder huivering ben ik, dit belijd ik

volgaarne, dezen leerstoel opgeklommen, te meer als

ik let op mijne jeugdige jaren, geringe vermogens
en menigvuldige tekortkomingen. Maar vooral, wan-
neer ik die in vergelijking breng met het gewigt
der bediening, om een voorganger in de Gemeente
van Christas te zijn. Doch hoe zwaar de bedieningj

waartoe ik mij verbonden heb, zich ook aan mij

moge voordoen, kan ik echter geene heerlijker taak

uitdenken, dan die in welke mijn Heer en Meester
zelf mij eens is voorgegaan en zich steeds beijverd

heeft, om het waarachtig geluk van menschen te ver-

grooten. En dan rijst de gedachte gedurig bij mij

op : 0 wat onderscheidt mi
j

toch van zoo vele

andere natuurgenooten, dat het mij niet alleen van
kinds af gegeven was, bekend te worden met den
Zaligmaker der wereld ; maar Hem ook bovendien als

den zoodanige aan mijne medemenschen en medezon-
daren te mogen verkondigen. Wanneer ik dan opzie

tegen de toekomst, dan vind ik mijnen troost en
mijne hoop alleen bij mijnen Heer en Meester, die

mij tot hiertoe gebragt, die mijne voorbereidende
pogingen niet geheel ongezegend gelaten heeft; die

mij zijn woord heeft geschonken tot rigtsnoer van
mijn gedrag en wandel ; en daarin de toezegging
geeft :

‘‘ Mijne genade is u genoeg. Mijne kracht
wordt in zwakheid volbragt.^^ Ja ! Hij wil ook nu

A
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nog ons met het licht van zijnen Heiligen Geestbestra-

len en met deszelfs kracht ons ondersteunen. O dat

die Geest mij dan steeds geleide en bestiire. Dat
die mij lust en ijver bijzette op al mijn werk. Dan
zal God en Christus door mij verheerlijkt worden;
dan zal het raijn lust en mijne keuze blijven om mijn
leven aan God en Zijne dienst toe te wijden^ en het

zoude mij tot eene innige vreugde strekken een mid-
del in Gods hand te mogen zijn om nog velen uwer
tot Godsvrucht en voor den hemel op te leiden

;
en

hier de zaligheid te verkondigen, die alleen in en door

Christus ons toegezegd en bereid is.

TEKST.

Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijliedeu ooknietweg-
gaan ? Simon Petrus dan antwoordde hem : Heere

!

tot wien zullen wij heengaan ? Qij hebt de woorden des
eeuwigen levens. En wij hebhen geloofd en bekend,
dat Gij zijt de

.
Christus, de Zoon des levenden Gods.

—

JoH. vi : 67—69.

Waarde Toehoorders ! Ziet daar eene gewigtige
vraag, door den Heer zelven aan zijne jongeren voor-

gesteld. Maar ziet daar tevens eene gewigtige ge-

tuigenis door een^ derzelven in aller naam afgelegd.

Wij leeren hier den Zaligmaker kennen, als den hesten

Heer en Meester voor alle opregte volgelingen. En
zij, die zich den Heiland uit dat oogpunt voorstellen,

zullen gewis van Hem moeten getuigen : ^‘^Nevens

Hem lust mij niets in den hemel ; nevens Hem lust

mij ook niets op aarde.^^ God geve dat wij allen,

die getuigenis met opregtheid mogen afleggen : Laat
ons tot bevorderiug hiervan

I Zien, in welk verband onze tekstwoorden voor-

komen.

II Ban, onzen Zaligmaker, uit het gezegde oogpunt,

als den besten Heer en Meester nader beschou-

wen : en

III Eiudelijk, met eene toepassing (eenige toespra-

ken) onze rede eindigen.
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I.

Nadat de Heere eene schare van vijf duizend men-
scheu op eene wonderbare wijze gespijzigd had^ had-

den velen Hem voor den Messias, die verwacht^ werd
erkendj en zochten Hem met een blinde drift als

koning uit te roepen. Zij verwachtten Hem name-
lijk als een aardsch Yorst, die hen in vrij-

heid stellen ; en die hun bovendien een aardsch

geluk aanbrengen zou. Hij zou dan ook naar

hunne meening zoodanige wonderen doen, dat

zij niet voor hun dagelijksch brood zouden te

zorgen hebben en waardoor zij in luister en aanzien

onder de volken zouden uitschitteren. Maar neen !

Jezus rijk was niet van deze wereld eu daarom verijdelde

Hij hunne dwaze plannen, door hen te ontwijken. Des
anderen daags zocht het volk den Heer overal op

;

doch vond Hem aan deze zijde van het meer van Tibe-

rias niet. Want Hij was naar Capernaum overgesto-

ken. Velen begaven zich in eenige scheepjes, om
Hem ook daar op te zoeken en troffen Hem aan in de
Synagoge. Doch daarzij Hem den vorigen avond niet

met de Apostelen hadden zien vertrekken (want Jezus

was over zee gaande tot dezen gekomen), zoo gaven zij

daarover hunne verwondering te kennen, en vroegen
Hem : Kabbi 1 Hoe zijt gij hier gekomen (vs. 25)
—Doch nu gaf Jezus, die hunne harten doorgrondde,
hun te kennen dat zij niet uit het regte oogmerk tot

H*em gekomen waren ; want dat het niet was, om uit

zijuen mond de lessen der verhevenste wijsheid te ver-

nemen en daarnaar hunnen wandel interigten, maar
slechts om tijdelijkevoordeelen : Voorwaar, zegtHijhun,

(26) Cij zoekt mij niet omdatgij teekenen gezien hebt,

welke u moesten overtuigen, dat ik waarlijk van Grod

ben gezonden, maar daarom, omdat gij van de broo-
den gegeten hebt en verzadigd zijt (geworden), zoo dat
gij in het vervolg dergelijke voorregten meent te be-
halen en slechts uwe nieuwsgierigheid zoekt te vol-

doen. Maar als gij waarlijk mijne leerlingen wilt zijn,

. laat het u dan niet maar te doen zijn, om aardsche ge-
noegens en aardsch brood te smaken, dat aan de ver-

gankelijkheid onderworpen is, doch veel liever om die

spijze, welke blijft voortduren tot in het eeuwige
a2
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leven ; welke u ten allen tijde nieiiwe krachten zal

geven. En deze spijze zal de Zoon des Menschen u
danschenken,denwelkeu God de Yaderals den Messias
daartoe heeft de volmagt gegeven. Hij vermaant hen
dus in Hem te gelooven^ als den waren Godsgezaut en
zijne lessen op te volgeu. Hoch dit kwam niet raet

hunne zinnelijke vei wachtingen omtrent den Messias
overeen. Jezus, op de wonderbare spijziging terug-

ziende en op het manna waarvan de Joden spraken als

van het brood uit den Hemel (vs. 31), stelt zich verder
aan hen voor (32—40) onder het beeld van het ware
brood, dat uit den Hemel was nedergedaald, om het

raenschdom alzoo een eeuwig gelukzalig leven aan te

brengen. Niemand, die dat begeerde, zoude hij dat

brood weigeren of zonder eenig deel verachtelijk weg-
zenden

; maar elk, die Hem geloovig aannam zoude
Hij een middel zijn tot een eeuwig leven (41). De
Joden nu toonden over dit zijn g'esprek hun ongenoe-
gen ; te meer daar zij Hem hielden voor den zoon van
Jozef en Maria, en het dus ontkenden, dat hij uit den
hemel was nedergedaald (43—59). Jezus echtergeeft

liun daarop te kennen, dat zij geene reden tot onge-

noegen hadden en verklaart zich nader over dat le-

vende brood. En daar Hij reeds zijn bitter lijden en
zijnen gruwelijken dood vooruitzag, gaf Hij hun (61)

te kennen dat Hij zijn vleesch d.i. zijn ligchaam, eens

zoude overgeven tot het heil en het leven der wereld.

Zoo sprak Hij in eene figuurlijke rede tot hen, hoe
Hij eens voor velen de oorzaak zou worden van be-

houd en van eindelooze zaligheid. Een iegelijk die

deel zoude nemen aan zijn lijden en sterveu, zoude

daarin eene spijs voor zijne ziel en de verzekering

vindeu, dat hij niet zou verloren gaan, maar voor

altijd ten naauwste met Hem verbonden blijven. Jezus

nu kon wegens de zinnelijkheid en onvatbaarheid der

Joden nog niet anders over zijnen dood spreken, en

wilde zich niet roekeloos in gevaar begeven voor dat

de tijd van zijnen dood gekomen was. Doch velen, die

Hem reeds gevolgd waren (60—66), ergerden zich over

deze rede eu noemden haar ondragelijk om aan te

hooren. Zij zochten het nog voor Jezus te verbergen;

doch Hij gaf hun te kennen, dat zij zich niet moesten

verbeelden, dat de Messias voor altijd op aarde bij hen
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zou blijveu. Hij vraagt hun dus :
" Wat zoudt gij dan

wel zeggen^ indien gij Heui weder naar den bemel
zaagt opvaren, waar Hij te voren was ? Zoudt gij

Hem dan nog niet erkennen voor dengenen^ wien Hij

belijdt te zijn ?^’ (vs. 66). En van dien tijd af aan

verlieten velen den Heere, welke tot nog toe Hem
gevolgd waren, hoewel niet met bet regte geloof of

doel. Zij wilden zicb niet langer onder zijne discipelen

tellen en werden aan Hem ontrouw.

(67)

. Nu wendt zicb de Heiland in den tektst tot

zijne twaalf jongeren en vraagt bun : Wilt gijlieden

ook niet weggaan ? Wilt ook gij mij niet met de

overigen verlaten Want niemand hunner moest
Hem tegen zijnen wil of uit geveinsdheíd volgen ; maar
alleen uit gevoel van bebocfte en uit overtuiging, dat

Hij bun waar geluk bedoelde.

(68)

. Ter naauwernood boort de vurige Petrus deze

zoo gewigtige vraag van zijns Meesters lippen vloeijen

of hij gevoelt aanstonds bet onwaardige en scbandelijke

van zulk een gedrag en meenende^ dat al zijne mede-
leerlingen den Heer een even ongeveinsd en getrouw
hart toedroegen, antwoordt bij aanstonds in aller naam :

Heer ! tot wien zullen wij benen gaan Waar zouden
wij ooit een gescbikter Heer en beter leermeester vin-

den^ dau Gij zijt ? Gij tocb hebt de woorden des
eeuwigen levens. De leer, die Gij verkondigt^ is

immers eene hemelsche en goddelijke leer ? Gij neemt
alle dwalingen en ijdele leeringen weg. Gij leert ons
hoe wij weder in de gunst van God hersteld worden.
Gij predikt ons eene leer^ waarin wij bet ware geluk
kunnen vinden, ja, die ons opleidt tot bet eeuwige
leven. En wij bebben geloofd en erkend, dat Gij zijt

de Cbristus, de Messias, die aan onze vaderen beloofd
was ; de Zoon des levenden Gods, boven al bet scbepsel

verbeven.—Als den zoodanige willen wij U met het
barte aannemen en het voor ieder met den monde
belijden, dat Gij onze Heer en Meester zijt. Waar gij

dan ook gaan moogt, overal zullen wij U volgen en
uwe voorscbriften tracbten te volbrengen.

TI.

En tot wien zouden henengaan, geliefde Gemeente
van Wellington ? Komt laat ons in bet tweede deel
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onzer rede onze aandaclit bezig houden met de beschou-
wing van dienzelfden Jezus, als ook onzen besteu Heer
en Meester. Zien wij daartoe

1. Op zijne hooge waardigheid.

2. Op hetgeen Hij van ons, zijne dienaren_, vorderfc.

3. Op de wijze waarop Hij ons bestuurtj en

4. Op de belooningeUj welke Hij ons zal schenkenj
indien wij aan Hem ons getrouw houden.

1. Wat een Simon Petrus en zijne mede-Apostelen
bij het afleggen dezer belijdenis slechts in geringe
mate omtrent hunnen Heer wisteuj dat is ons nader-

hand door hen en hunne vrienden iu een meer helder

daglicht gesteld. En geen wonder, daar zich alles

wat de Orakels der oude Profeten aangaande hefc rijk

van den Messias voorspeld hadden, van tijd tot tijd

eerst ontwikkelde en wij thans meer in eenen tijd van
vervulling leven. Wanneer wij nu gelooveUj wat in

de heilige bladen van Hem staat opgeteekendj dan
orkennen ook wij, dat Hij is de Zoon des levenden
Godsj die als de Eerstgeborene des Vaders reeds heer-

lijkheid had bij den Vader eer ‘de wereld was. Dat
Hij is het woord Gods, door hetwelk alle dingen
gemaakt ziju. Han erkennen wij dat Hij als het

waarachtige licht is in de wereld gekomen_, om een
iegelijk mensch te verlichten. Zijn ligchaam is wel

verbroken en zijii bloed op Golgotha vergoten, maar
dit schrikt ons niet af Hem als onzen Heer te eerbie-

digen, want wij weten het : daar heeft Hij onze krank-
heden op zich genomen en onze smarten gedragen.

Alle smaad en hoon_, welke Hij daar heeft geledeuj

heeft Hij in onze plaats geleden. Maar daarom heeft

de Vader Hem dan ook weder met eer en heerlijkheid

gekroond en Hem alle magt gegeven in den hemel en

op de aarde. Zoo zit Hij heden aan Zijne regterliand

in de hoogste hemeleuj en zijne hand lioudt de teugels

van het gebied der magtigste vorsten. Nu bestuurt

Hij iuzonderheid diezelíde Gemeente, welke Hij zich

gekocht heeft door zijn bloed en Hij zal als Koning
heerschen tot dat Hij al zijne vijanden zal gezet

hebben tot een voetbank zijner voeten. Zoo is Hij

dan waarlijk tot een Heer en Christus verhoogd, eu is
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Hem een naam gegeven boven allen naam^ opdat in

den naam van Jezus zicli zoude buigen alle knie, en

en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer
is tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Toeh. ! welk een heilzame troost voor ons—voor

allen die Hem met een opregt en dankbaar hart lief-

hebben en gehooi’zamen. Zoo groot is de magt van
dien Koning, dien wij ook als onzen Heer belijden.

Welk eene cer 1 Hij is de Zoon van God, ook de

Koning der koningen, bij wien de vorsten niets dan
ijdelheid zijn en de volken niets dan een druppel aan
een emmer.
En zulk eeuen Heer te mogen dienen ! In zijne gunst

te deelen ! Onder zijne bescherming te mogen staan !

—

O wij hebben dan niets te vreezen ; alles te hoopen.

Indien wij Hem in opregtheid willen dienen, dan zijn

wij overal met Hem gerust. Dan kan niets ons scha-

den ; niets ons geluk benemen ; niets noodigs ons ont-

breken. Dan is geene aardsche ongelegenheid ons

zoo groot, of wij kunnen dezelve met zijne hulp over-

winnen—geen last ons zoo zwaar, of wij kunnen dien

met zijnen bijstand dragen. Dreigen ons gevaren,

Hij kan die op ons gebed afwenden. Blijven wij zijne

opregte onderdanen, dan leidt Hij ons overal op onzen
weg als aan zijne hand. Hoe meer wij tot Hem de
toevlugt nemen, des te meer zal Hij ouze smarten ver-

minderen en de zwartstc duisternis in het helderste

licht herscheppen.

Zoudt gij twijfelen aan deze zijne gezindheid ora-

trent u, zoo gij u onder zijne heerschappij stelt ? Maar
heeft Hij zich dan niet inderdaad opgeoffeid, om allen,

die op Hem zien, als op het Lam voor hen geslagt,

zich teii eigendom te maken ? Eu kon iemand meer
liefde betoonen, dan Hij, die zijn leven stelt voor zijue

vrienden ?—Toehoorders ! Gaat uaar Golgotha en
brengt u daar aan den voet van het kruis voor den
geest. welk eene magt Christus van den Vader heeft

ontvangen. Dan zult gij u gedrongen gevoelen, om
Hem, den Zoon van God, als uwen besten Heer te er-

kennen en aan te nemen en niets zaliger te schatten,

dan Hem van harte te dienen en met opregtheid te

belijden.

2. Ja ! Hij is debeste Heer ! Daarvan kunnen wij ons
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nog meer overtuigen, als wij in de tweede plaats letten

op hetgeen Hij van ons zijne dienaren vordert.—Over-
weegt dat met mij en erkent daarin zijne liefde.

—

Toehoorders ! Het Wetboek, dat Jezus zijnen dienaren

oplegt^ is bet dierbare Evangelie : dat Hij ons beeft

nageiaten en dat wij, zoo velen wij belijdenis van ons
geloof bebben afgelegd, ook voor het onze bebben aan-
genomen. In dat Evangelie spreekt de Zaligmaker
nog woorden des eeuwigen levens tot ons. Het is het

Evangelie der genade, des vredes en der vertroosting.

Daarin roept Hij ons toe : Gelooft in mij en gij zult

leven.^^ Dat Evangelie staat in het naauwste verband
met ons waaracbtig geluk. Het leert ons God kennen
als onzen Yader, zijn^ Zoon als onzen Yerlosser en den
Heiligen Geest als onzen Heiligmaker. Dat Evangelie
maakt ons wel bekend met onze veelvuldige zonden
en diepe ellende

; docb niet om ons gebeel ter neder
te slaan. Neen ! Dat Evangelie roept het ons toe, dat

God geenen lust beeft in onzen dood ; maar zoo lief de
wereld heeft gebad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon
gegeven heeft, enz. (Job. iii : 16). Dat Evangelie bevat
zoovele raadgevingen en middelen om naar de vol-

maaktbeid te jagen.

Hetwekt ons opom diegenadete vragen, welke voor
ons genoegzaam is. Het scbenkt ons kracbt in onze
zwakheid en is ons een licbt op ons pad. Met één
woord, dat Evangelie is bet rustpunt voor ons hart; de
staf die ons voor wankelen boedt ; een zekere Gids tot

beter leven. Dat schenkt ons den waren troost en
de ware blijdscbap in leven en in sterven. Dat moeten
wij dus gelooven, beoefenen en bestendig vasthouden.
Jezus vordert van ons, dat wij datgene, wat dat Evan-
gelie bevat, als van Hem geopenbaard aannemen en
erkennen. Dat wij acbt geven op de beloften en be-

dreigingen, die daarin staan opgeteekend ;
dat wij zoo

met hart en wandel toonen zijne dienaars tezijn. Ziet

!

dat is de last, dien de Heer zijnen onderdanen oplegt !

,
Docb waartoe Hij ben ook door zijne milde gaven wil

in staat stellen. Doch wat sprak ik daar van eenen

last ? Neen ! bet is voor hen veeleer de bron van
vreugde en zaligbeid. Zij gevoelen aan dat Evangelie
eene dringende beboefte. Zij scbatten hetzelve boog.

Het is buu meerder waard dan ^t fijuste goud op aard.
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Zij sclieppen er vermaak in, om de beloften en voor-

schriften^ daarin vervat^ te overpeinzen. Zulk eenenlast

nemen zij dus gewillig op hunne schouders. Zoo geeft

Hij hun juist het beveb welks volbrenging, hoe meer
zij daarnaar hooren, hun hoogste lust wordt en hun
geluk vermeerdert. Die dus zich naar Hem noemt en
den naam van eenen Christen niet maar uit geveinsd-

heid of om aardsche voordeelen wil dragen, sta af van
ongeregtigheid en trachte alzoo te wandelen als Jezus

gewandeld heeft.

Oj Aanbiddelijke liefde ! Hij wil, dat wij de woorden
des Eeuwigen levens uit zijn Evangelie opzamelenj

opdat wij niet in de duisternis, maar in ^t licht zouden
wandelen. Hij wil, dat wij zijne bevelen bestendig

bewaren ; opdat wij niet de wrange vruchten der zonde,

doch de zoete vruchten der godsvrucht zouden smaken,
en zóó reeds op aarde eenen voorsmaak hebben der

hemelsche vreugde. Hij wib dat wij vast staan in het

geloof aan zijne beloften, opdat wij rust en troost zou-

den genieten en in leven en sterven waarlijk gelukkig
zijn. Zouden wij dan hier niet belijden : Ja^ waarlijk,

Jezus Christus is de beste Heer ! tot wien zouden wij

ons dan liever wenden ?

Maar, zegt welligt deze of die : Zijn dan die woorden
des eeuwigen levens, welke Jezus ons voorschrijftj zoo

gemakkelijk te betrachten ? Wie is er ook al onder
zijne opregtste dienaren^ die hier niet in velen strui-

kelt ? Eischt Hij dan niet te veel ? Verre zij het van
onsj deze ílem onteerende gedachte te koesteren. Ik
achtj dat zijne voorschriften moeite, opofíering en zelf-

verloochening kosten, en wel des te meer^ naarmate wij

meer reeds aan de aarde en ^t vleesch verslaafd zijn.

Maar juist hierdoor is de overwinning des te heerlijker^

welke wij met Gods hulp behalen kunnen. Want wat
is overwinning zonder strijd ? Doch die strijd moet
daarom niet afschrikken ; want onze Heer is magtiger,
dan al onze vijanden ; maar ook : Hij legt ons niet meer
op, dan wij dragen kunnen. Hij eischt volkomen ons
heilj omdat dit onze ware bestemming is^ en zoo wij

het dus nog niet verkregen hebben^ moeten wij er

steeds met opzien tot zijne hulp, onder zijne bescher-
ming en bijstand naar jagen.

3. Maar letten wij bovendien op de wijze, waarop
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de Heer zijue dienaars wil behandelen, en gij zult in

plaats van eenige reden te vindeu om Hem te verlateuj

gelijk die ontrouwe en geveinsde vrienden_, veeleer met
Petrus bevestigd worden in het geloof, dat Hij de beste

Heer is ! Met welk eene zachtmoedigheid—met welk
eeue verschoonende liefde toch behandelt Hij ons !

—

Neen ! Hij wil ons niet dwingen Hem te volgen. Hij

laat het geheel en al aan onze eigene keuze over. Zelfs

eenen Judas^ dien Hij wist^ dat zijn verrader zijn zoude,

ontzegt Hij zijnen omgaug niet ; daar deze voorgaf met
de overigen in Petrus antwoord in testemmen. Allen
wier lust het is zijne voorschriften op te volgen^ wil

Hij zelfs niet zoo zeer als zijue dienstknechten^ doch
veeleer als zijne vrienden aanmerken (Joh. xv : 14, 16).

Hij brengt ons wel in het Evangelie onze verkeerdheid,

onze nalatigheid en veelvuldige tekortkomingen voor

oogeu. Doch wilt gij het anders ? Zoudeeene tegen-

overgestelde handelwijze dan wel eene opregte vriend-

schap kunnen genoemd worden ? Zoude zij wel ware
toegonegenheid en hartelijke liefde ademen ? Of moet
niet elke vriend, op het verkeerde, dat hij in zijneu

vriend opmerkt, hem oplettend maken, opdat hij het

nalate en zich betere ? Zoo doet dan ook ouze beste

Heer, Doch als Hij zijne vrienden bestrafte, deed Hij

dat met alle mededoogen en met zachtmoedigheid, en

zoo handelt Hij nog. Hij weet wat maaksel wij zijn,

gedachtig zijnde dat wij stof en assche zijn. Wij heb-

ben in Hem eenen Heer, die ons iuist naar het licht en
' t»

naar de kracht, welke wij ontvangen hebben, oordeelt;

die onze verzoekingen volkomen kent. Een Heer, die

ons wil opleiden en tot zich trekken . Hij merkt, om
zoo te spreken, het goede meer in ons op en ziet het

kwade meer voorbij. Eij kent ook het kwade wel dat

in ons woont, en veroordeelt het. Maar Hij, die zelf

op aarde is verzocht geweest, kent onzen zwaren strijd.

Als wij struikelen of vallen, dan smart het Hem, daar

Hij ons een zuiver broederhart toedraagt. Als wij dan
tot Hem de toevlugt nemen, dien wij onbezonnen ver-

lateu hadden, en wij belijden Hem dan volgaarne ouze

schuld, dan haast Hij zich om ons bij de hand te

grijpen eu op te beuren ; dan komt Hij ons tegen met
verschoouende en vergevende ontfermiug. Dan biedt

Hij ons in zijn bloed den heilrijksten balsem voor ons
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harte aan en lierstelt ons weder in zijne vorige toege-

negenLeid. Maar zelfs wanneer Hij liet noodig keurt

zijnen dienaren een woord van berisping of bestraffing

toe te spieken en hen te bezoeken_, dan bedient Hij

zich van die tucht en kastijding^ alleen tot hun eigen

heil, om hen voor verdere struikeling te bewaren en hen
zijne heiligheid en zaligheid meer deelachtig te maken.

4. Ja^ Mijne Hoorders ! die zaligheid is het^ welke
Hij zijnen dienaren bereid heeft. Dat is ^t genadeloon,

hetwelk Hij ons wil schenken^ zoo wij Hem getrouw
tot in den dood willen aankleven. En is Hij ook hierin

niet voor den besten Heer te erkennen ?—Neen! Hij

geeft ons geene aardsche goederen of tijdelijk geluk^

gelijk dat zoo velen bij zijne omwandeling* op aarde van
Hem verwachtten. Maar die goederen zijn ook aan de
vergankelijkheid onderworpen en bepalen zich slechts

tot deze wereld. Allen, die dus Jezus in die hoop
slechts volgden^ zagen hun waar geluk niet in^ en
zeiden den Heer daarom ook vaarwel.—Maar een
Petrus wilde Hem niet verlaten. Zijne keus was het

om de woorden des eeuwigen levens^ welke van de
lippen zijns Heeren afstroomden^ getrouw op te zame-
len en zijne geestelijke zegeningen meer en meer te

smaken.—Ja, ook voor ons neemt het genot dier zege-

ningen reeds hier beneden een aanvang. Want de
beloften^ welke de Heer ons in zijn Evangelie toezegt^

zijn Ja en Amen. En de Heer is gisteren en heden
dezelfde tot iu eeuwigheid. Zij zulleuj als wij Hem
tot onzen Heer verkiezen en belijden^ ook zeker aau
ons uit zijne ondoorgrondelijke genade vervuld worden.
Dat geschiedt reeds op deze aarde, voor zoo verre

dat in ons vallen kan. Maar eenmaal zullen al zijne

getrouwe dienstknechten volgens zijne eigene toezeg-

ging dat eeuwige leven, dat Hij hun predikte of liet

prediken, en waarvoor Hij zelf zijn eigen leven opge-
offerd heeftj deelachtig worden. Dan zullen zij daar-

boven bij Hem wonen. Daar zullen zij in Hem het
beeld des onzienlijken Gods erkennen. Daar zullen

zij Hem beter kennen in zijne natuur en volkomen-
heden. En dat zal huu eene bron van onuitsprekelijke

vreugde en zaligheid opleveren. Dat zal hunnen mond
doen overvloeijen van eenen aanbiddelijken lof des
Oneindigen. Ja nu ziju zij zijne dienai’en ; maar dan
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zullen zij deel hebben aan zijne heerschappij en zijne

medeërfgenamen zijn in het rijk des eeuwigen levens.

—Doch ik zal hierover niet verder uitweiden. Een
ieder, die nadenkt^ zal het ligt gevoelen, hoe onuit-

sprekelijk dit genadeloon zijn zal. Het is ook nu nog
niet geopenbaard^, wat wij zijn zulleu. Maar dat weten
wij tochj dat de uitkomst zal overeenstemmen met de
beloften

;
ja dat zij verre de gedachten, die wij ons

daarvan vormden, zal overtreffen. Ziet : dat is het

loon, dat de Koning der Koningen en de Heer der

Heeren aan al zijne trouwe dienaren wil schenken. Dat
is de vrucht, welke Hij hun op hunnen geringen arbeid

doet plukken. Dat is de overwinning, welke Hij hun
op huunen gebrekkigen strijd doet behalen.—Wat
dunkt u Mijne Hoorders ! verdient dan Hij die alzoo

zijne dienaren beloont ; verdient Hij niet met alle

regt de heste Heer genoemd te worden ?

III.

Indien gij mij thans deze vraag wildet beantwoorden,
dan zoudt gij welligt als uit éénen mond getuigen : Ja,

waarlijk ! Hij, dien wij als Zoon van God belijden, is

de beste Heer en Meester.—Maar eene andere vraag
is deze : Wilt gij Hem dan ook tot uwen Heer aanne-

men ? Of wilt gij liever zijne dienst verlaten, of onder
de dienst der zonde blijven ?—Maar bedenkt toch, dat

de zonde eene dwingelandes is. Zij baart u en al haren
dienaren den dood en sleept u eenmaal mede naar den
afgrond van jammer en ellende. En deze wereld ?

—

O! Zij gaat voorbij met al hare begeerlijkhedeu. En
al hadt gij haar ook geheel gewonnen, wat zoude het

u baten, als gij, met al haar gewin, schade moest lijden

aan uwe ziel ? Bedenkt dus, waartoe gij zoudt opwas-
sen, als gij roekeloos zoudt willen voortgaan, voor de
zonde en de wereld te leven. Maar nog toont de Heer
der Kerk, dat Hij uw welzijn bedoelt en u door allerlei

middelen van den rand des verderfs wil aftrekkeu. Gij

moogt het beleven, dat gij zelfs eene Kerk en in mij

ook eenen Leeraar in uw midden moogt hebben, welk
voorregt gij langen tijd hebt moeten derven. Zie ik

echter op mijzelven, o ! dan moet ik mij schamen voor

God en het oog der Gemeente, daar ik nog zoo vele
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tekortkomingen en zwakheden gevoel. Doch daar de
Heer_, dien ik ook mijn^ Heer noemen mag^ mij altijd

getrouw is nabij gebleven ; zoo is het mijne keus, Hem
mijnen vurigen dank toe te brengen en geheel mijn

leven aan Hem en zijne dienst toe te wijden. Ik zal

de genade Gods roemen, die mij zulk eenen Heer en
Meester in zijnen geliefden Zoon heeft aangeboden.

Eu datzelfde Evaugelie van genade en zaligheid wil

ik in zijnen naam ook aan anderen verkondigen. 0,
mogt ik steeds met het oog des geloofs op Christus

voorbeeld en op zijn kruis staren ! Dat zal mij met
nieuwen lustj moed en krachten bezielen, om het ge-

wigtige werk, dat mij voorts te doen staat, met meer
getrouwheid te kuunen aanvangen^ voortzetten en

eens voltooijen. Mogt de Heilige Geest door zijne

kracht steeds meerder op mijn verstand en hart werken,

en mij getrouw in mijne roeping maken I Dat zou
mijn grootste genoegen uitmaken.

Ja reeds meermalen heb ik het aangename en opbeu-
rende van den troost des Evangelies mogen smaken,
en daar zeg ik in de eerste plaats den hemelschen
Vader mijnen innigen dank voor.

a. Maar dat heb ik naast God_, ook voor een groot

gedeelte aan u te danken, zeer geliefde en dierbare

Ouders ! Ja^ gij hebt mij van mijne eerste jeugd af

aan met den besten Heer en Meester reeds bekend
gemaakt en de eerste zaden van kennis en deugd in

mij gestrooid. Gij hebt zelfs, om mij voor Zijne dienst

op te kweeken, u de grootste opofferingen willen

getroosten. * De Heer heeft u thans doen beleven^ dat
uw arbeid niet geheel te vergeefs geweest is, daar gij

mij, uwen zoon, in deze Gemeente moogt zien staan

om zijne schapen te hoeden en te weiden. Maar wat
zal ik u dan vergelden voor al die weldadigheden aan
mij betoond ? Ziet ik blijf u mijn hart aanbieden en
bidt mijnen Heer, dat Hij ook u eenmaal het eeuwige
leven schenke. Mogt gij nog vele vruchten op mijnen
arbeid zien, en ik steeds in uwe liefde en achting

blijven deelen, tot aan den eindpaal van uw leven
;

ja

tot over dood en graf. Gedenkt veel in nwe gebeden
aan de gewigtige bediening van uwen zoon, daar hij

in dezelve niet minder de hulp des Heeren behoeft,

dan toen hij in een vreemd gewest, verre van he.
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ouderlijke huisj aan uwe weldadige leiding werd ont-

trokken, en als geheel op zichzelven moest omdolen/
Op wien zouden wij dan beter al ons vertrouweu en
hoop stellen dan op Hem, die hem tot hiertoe

gebragt heeft. 0 mogt hij dan bewaard blijven om
zijuen Heer nimmer te verloochenen eu geen aanstoot

aan de gemeente te geven. En eenmaal verheerlijke

Wj met u te zamen in volmaakter dreven den God
onzes heils en dien Zaligmaker, dien gij hem en dien

hij thans aan anderen wenscht te verkondigen.

h. En gij allen die met mij in naauwere of verdere

verwantschap staatj of in wier vriendschap ik thans

deele ; o mogt de band, die eenmaal tusschen ons
gelegd is, nimmermeer worden verbroken ! Dat wij

dat vooral toonen, door een en denzelfden Heer te

erkennen en naar zijne voorschriften te leven, tot

verheerlijking van God, tot heil van anderen en tot

vormiug van hooger geluk, want dat is de sterkste

band, die harten zamenboeit.

c. Mijn pligt vordert, meer bijzonder tot u te spreken

:

WelEdel Gestrenge Heeren, overheden dezer plaats,

en die het regt en de geregtigheid handhaaft. Ook in

uwe gunst beveel ik mij aan en aan uwe bescherming
ook deze nieuwe Gemeente. Gaarne beloof ik van
mijne zijde, mij aan de billijke wetteu des lands te

willen onderwerpen, en alles aan te wenden, wat
bevorderlijk kan zijn tot bevordering van orde en rust.

Mogt de godsdienst met alles wat tot den Staat be-

trekking heeft ten naauwste verbonden gaan. Want
zonder godsdienst is er geene kracht van wetten en
instellingen en moet de Staat eindelijk bezwijken. 0
dat dan alle goede inrigtingen gehandhaafd worden
uit gevoel van pligt, opdat de deugd en de beschaving

in de huisgezinnen en op de scholen steeds bevorderd
worde en de eendragt en bloei onder ons wone.

d. Maar ook wend ik mij tot U, WelEerw. ZeerGel.

Heeren, hooggeachte Ambtgenooten, die mij met uwe
tegenwoordigheid hebt willen vereeren, en inzonder-

heid tot U, dio mij in dit morgeniiur liebt bevestigd.

Gij hebt reeds sedert eenigen tljd dienzGlfden Heer
en hetzelfde Evangelie verkondigd, hetwclk ik nu be-

gonnen heb. Ik zeg u dank voor de brocderlijke be-

langstelling, welke gij mij reeds spoedig hebt willen
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betoonen. Ik belijd voor u mijne zwakke krachten en

weinige ervaring. Versmaad uwen jongen broeder

niet ; doch wil hem veel liever, door uwe raadgevingen

en voorbeeld te gemoet komen.—Mogen wij als Gods
medearbeiders op den akker Gods als broeders te zamen
verkeereu. Dat alle partijschap uit ons midden ver-

bannen zij en blijve en de eer van Christus onze hoogste
' roem zij en zijn verzoenend lijden de slotsom onzer

Evangelie-prediking ;
opdat wij zoo te zamen^ onder

het bestuur van den Hoogsten Herder^ zijne schapen

weiden en er door onze prediking velen tot zijnekudde

gebragt worden.
G. En gij, Eerw. broeders, leden des Kerkeraads,

Ouderlingen en Armverzorgers ;—Leden van het Com-
mittee, en anderen, die tot het stichten van dit Gods-
huis zoo veel hebt te koste gelegd

;
gij, die de uit- en

inwendige belangen der Kerk verzorgt. Ook U zeg
ik mijnen dank voor de blijken van toegenegenheid

en welwillendheid. Ook met u wensch ik in broeder-

schap te leven en met u te zamen mede te werken tot

verderen bloei der gemeente. Laat ons st^eds stand-

vastig en onbeweeglijk zijn in het geloof, dat Jezus

is de Christus de Zoon des levenden Gods, en als

opregte onderdanen, en als voorgangers zijner Ge-
meente, ons licht laten schijnen voor de menschen,
opdat zij onze goede werken zien, enz.

/. Eindelijk wend ik mij nog tot u, Gemeente van
Wellington, tot u, ouden en jongen van jaren ; rijken

en armen, van welk geslacht, o£ stand gij ook zijn

moogt. Schenkt gij mij allen het vertrouwen, daar ik

uw welzijn bedoel en u Jezus Christus zal verkondigen
als de Zaligmaker der zielen, die de woorden des
eeuwigen levens heeft. Zoo dikwijls ik voor u zal

opklimmen, wensch ik u hiertoe te leiden ; u met een
gedeelte van zijne leer te vermanen, te bestraffen en
te stichten. Yooral wensch ik u met zijn lijden en
sterven op te beuren, te bemoedigen en te troosten.

ïk zal u voorgaan in uwe godsdienstige gebeden en
dankzeggingen, en in uwe plegtige feestvieringen.

De voorhoofden uwer kinderen of nieuwelingen zal ik

met eerbied met het doopwater besprengen ; met eer-

bied en ontzag aan den tafel des Heeren het brood
breken en den wijn plengen ; uwe kinderen wensch ik
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reeda vroeg te wijzen op den grooten Kindervriend,

die zick ook aan hunne belangen veel liet gelegen
liggen. en zoo onder zijnen zegen mede te werken ten

nutte van het opkomende geslacht ; aan uwe ziek- en
sterfbedden wil ik met u nederknielen, uwe veege
lippen stemmen en u wijzen op Hem, die voor ons leed

en stierf en onze smarten heeft gedragen ; in uwe
woningen wil ik met u spreken tot eer van God en tot

bevordering van het rijk der waarheid en godzaligheid,

opdat wij alzoo, door den besten Leermeester en zijnen

Heiligen Geest verlicht, voortaan meer mogen wan-
delen als kinderen des lichts. o Mogt het mij gegeven
worden, van de dwalenden, die er onder u zich zouden
bevinden, of van hen, die Christus hunnen Heer ver-

loochenen, of zich op eigene geregtigheid veel laten

voorstaan, nog velen teregt te brengen ! Mogt ik in

allerlei betrekkingen het onvergankelijke heil van
medezondaren bevorderen en ook zelf vorderen in

kennis en] de heiligmaking. Er is toch geen andere

naam onder den hemel gegeven, waardoor wij kunnen
zalig worden. Laat ons dan allen ons gedurig tot

Hem wenden ; want wie in Hem gelooft, als den Zoon
van God en den volkomen Zaligmaker ; die zijne

geboden bewaart en door zijnen Geest wil leven, die

zal zich niet slechts met uitwendige deugd willen

vergenoegen, maar Jezus zal hem boven alles dierbaar

zijn, zoo dat hij Hem niet (meer) wil verlaten, en door

Hem zoekt in te gaan in het leven. Als Hij met ons

is, dan zal niets ons immer kunnen schaden. Alles

wat ons overkomt, zal Hij ons doen medewerken ten

goede en eenmaal ons dat eeuwige leven schenken, dat

Hij zelf ons toegezegd en bereid heeft. Amen.



DANKDAG OP EENE DROOGTE.

3 Junij 1866.

Gij hoort het gehed.”—Ps. Ixv : 3«.

Niet zonder reden vermoeden wij, Mijne ïïoorders!

dat in de geschiedenis, 2 Sam. xxi : 1—14^ de aanlei-

ding lag voor de vervaardiging van onzen tekst-

psalm. Onder de regering van Israëls vromen Koning
David werd het gezegende land der belofte door eene

droogte en daaruit gevolgden hongersnood gedurende

drie jaren door Jehova bezocht. Ontstond er in het

eerste jaar door misgewas schaarschheid en gebrek,

hoe moest deze nood toenemen en verergeren, toen

de verwachtingen op den in te zamelen oogst andermaal
verijdeld werden, en tot welk eene hoogte zal dan
dezelve geklommen zijn_, tpen het land in het derde
jaar geheel en al uitgeput en onvruchtbaar geworden
wasj de voorraadschuren tot aan het laatste toe wer-

den uitgeledigd en allerwege houger en gebrek heer-

schende waren en elk met den jammerlijksten dood
bedreigden!—Mijne ïïoorders 1 kan dat toeval zijn?

Geschiedde dat niet onder het bestel van den hoogen
God ? En moest dit dan niet onder de bedreigende
en verdelgende strafgerigten des ïïeeren gerang-
s^ikt worden ? David ten minste, de verlichte,

evangelisch denkeude en godvruchtige David, dacht
er alzoo over. Terwijl kommer, vreeze en angsb aller

harten vervulden, wendt hij zich tot den Opperheer
der gansche aarde, tot den God van Israël, en raad-

pleegt door de Priesters den mond van Jehova, ten
einde de oorzaak van dat Goddelijk en verwoestend
ongenoegen te vernemen. ïïet hemelsche antwoord

B
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zegt, dat er eene bloedschuld op de natie lag, die

ongestraft en dus onverzoend gebleven was, dat de-
zelve allereerst door Saul den voormaligen Koning
en zijn huis was gepleegd in verongelijking van de
Gibeoniten, welke hij onregtvaardig bejegend en met
geheele uitroeijing bedreigd had, dat daarin geheel
het volk, toeziende of door daden^ deel genomen had,
en dat daarom Jehova, die het onregt en de verbre-

king des heiligen eeds niet dulden kan, op zijn volk
verbolgen was en deze strafíen bragt. Aanstonds
verootmoedigen Vorst en natie zich voor den Heer;
de Koning slaat handen aan het werk tot herstel en
vraagt aan de Gibeonieten, welk ofíer zij eischen

voor het aangedane ongelijk. Zeven mannen uit het
huis en geslacht van Saul moesten aan het hout op-

gehangen en alzoo gedood worden, en eerst nu^ nu
het regt der wet in deze schuldigen gehandhaafd
werd, dewijl een opgehangene Gode een vloek was,

en zij aldaar als toonbeelden van Gods regtvaardig-

heid in het strafíen der zonde hingen, eerst nu werd
God, gelijk er staat, met den lande verzoend, en de
eerste regendroppelen vielen als blijken van Jehova^a

vernieuwde gunst op de aarde neder en beloofden

weldra herstelling en bloei. Spoedig zag men het

gelaat der natuur veranderen; de aarde gaf weder
haar gewas, en de rijkste en schoonste tooneelen, in

het laatste gedeelte van dezen (65stén) Psalm bezongen,

werden weldra door geheel Palestina gezien. Maar
nu ook was het Davids tijd, om Jehova eeu dank-

feest te bereiden. Hij vervaardigt daartoe den tekst-

psalm, geeft dien aau den opperzangmeester als be-

stuurder der gewijde muziek, verzamelt zijn volk in

de voorhoven van de plaats des gebeds, opdat aller

mond en hart den Heer eenen lofzang zingen eu Je-

hova zijne geloften betalen zou, terwijl de grond-

toon van alles wat zij vermelden daarin lag, dat zij

den God der weldadigheid ter eere betuigeu : ‘^‘^Gij

hoort het gebed Ja, gebedsverhooring, dat was
het. Uit den bangen nood nadden zij geroepen, voor

God waren zij in de scliuld gevallen, zijne opper-

magt hadden zij erkend, zijn wil en zijne wetten

haddeu zij gehoorzaamd, als Hoorder des gebeds moes-

ten zij Hem dankbare erkentenis wijden.
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En wat dunkt u nu, Mijne Hoorders ! zijn wij niet

eenigermate in gelijke omstandigheden^ en moet de
kortelijk vermelde geschiedenis, benevens het tekst-

woordj ons niet tot leering en leiding verstrekken?

Wat was toch de oorzaak, dat wij in de laatste jaren

tot den 12 Januarij dezes jaars zoo ontzettend veel

aan droogte en mislukking en bederf in onze voor-

naamste voedingsmiddelen, aan armoede en gebrek
geleden hebben, dat wij door vele andere oorzaken
aanmerkelijk in de bronnen van ons bestaan zijn ver-

magerd en verminderd geworden, en er onder ons

zoo veel ontevredenheid en onrustige beweging be-

staan ? Zijn het alleenlijk tweede oorzaken? Maar
staan ook deze niet onder het hooge Godsbestuur ?

Gf wilt gij het beschouwen als kastijdingeu van de
hand der hoogste liefde ? Wij mogen het gaarne
lijden ; maar is er dan ook onder ons misschien ini-

mer een vader die kastijdt, zonder dat er aanleiding

en schuld bestaat ? Moeten wij dan den alwijzen,

heiligen en regtvaardigen God alleenlijk als Vader
beschouwen ? Ja, Vader in Christus, voor den schul-

digen zondaar tot zijne redding en wederaanneming,
maar ook Wetgever en Regter, die zijne eer handhaaft

en bevestigt. Het is om der overtredingen wil, dat

Hij ons zijn ongenoegen toont en zijne straífen zendt,

wel tot onze verbetering als kastijding beschouwd,
maar ook tot handhaving van het geschondene regt

zijner geregtigheid. Dat is het, wat Hij ons zoo me-
nigmaal en op geduchte wijze heeft doen gevoelen, en
wij ook in het doorworstelde leed hebben moeten op-
merken. Daarom wilde ook onze geëerbiedigde Gou-
verneur, voor omtrent zeven maanden, dat wij en onze
landgenooten als een eenig man op den plegtigen
Biddag zouden opkomen en Gods opperheerschappij
en onze afhankelijkheid erkennen, en den Aller-

hoogste smeeken, om afwending van onzen nood
en het schenken van gezegende regens; daarom hebben
wij u tot verootmoediging opgewekt en mogten wij u
voorgaaninbelijdenis van schuld enhet zoeken van ont-
ferming bij den Heer ; daarom vermaanden wij u tot

afstand van al die ongeregtigheden, om welke de Heer
op ons verbolgen moest zijn. En mogen wij heden
aan dien gewenschten dag van den 12den Januarij dezes

b2
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jaars niet met blijdschap gedenken, en nu niet vrolijk

en dankbaar uitroepen, gelijk David en gansch Israël

deed : Gij, o God ! Gij hoort het gebed V’ Ís ons
gebed niet verhoord, niet rijkelijk en overvloedig ver-
hoord, en mogen en moeten wij ons dan op dezen dag
niet dankbaar in God verblijden als in den God onzes
heils ? Welaan^ mijne land- en geloofsgenooten, laat ons
tekstwoord ons heden tot leering en stichting zijn :

Hetzelve wekt ons op
I. Tot vrolijke en dankbare erkentenis van de wel-

dadigheid Gods aan ons bewezen

;

II. Het stemt ons tot ootmoedige, Evangelische en
heilrijke schuldbelijdenis voor den Heer

;

III. Het wekt ons op tot eene opzettelijke verbinte-
nis aan zijne dienst.

I.

Het woord van onzen tekst wekt ons op tot vrolijke

en dankbare erkentenis van de weldadigheid Gods aan
ons bewezen. Gedachtig aan de gebedsverhooring,
welke de God onzer weldadigheid in de laatste maandeuj
in den milden regen over de geheele Kolonie, ons en
onzen landgenooten geschonken heeft, worden wij tot

vrolijke en dankbare erkentenis gestemd, want deze
gunst is uitnemend groot,—zij is genadig,—en zij

draagt de kenteekenen van hemelsche wijsheid.

A. De weldaad aan ons eu onze landgenooten bewe-
zen, is inderdaad uitnemend groot. Hoog toch was de
nood, in welke wij en onze landgenooten in de binnen-

landen gezonken waren, gerezen. Hoe waren wij te

moede, toen de droogte zich over de gansche kolonie

uitstrekte, en niet alleen de staf des broods scheen ge-

broken te zijn, maar ook het vee van gebrek aan

water en voedsel bij duizenden omkwamen, ja zelfs

misgewas in andere noodwendige levensmiddelen zich

openbaarde ? Hoe vonden wij ons bezwaard, dewijl

niet alleen gebrek aan geld en werk den nood op vele

plaatsen stijgen deed, maar er zelfs zulk een zwarig-

heid bestond, dat er geen of weinig koorn en meel zou

kunnen ingevoerd worden, en men hier en daar werke-

lijk aan den hongerdood begon te denken. Mijne
Hoorders ! Naar mate de^nood grooter was en grooter
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werdj naar die mate is onze aanvankelijke redding, is

de gezegende uitkomst des te uitnemender geworden.
Ja, des te uitnemender werd^ zij, want indien de Heer
het land met geen regen kad bezocht^ en dit jaar weder
gelijk had gestaan met de beide vorige jaren, wie
waagt het dan te beschrijven tot welke hoogte de jam-
mer en ellende van land en volk zouden gestegen zijn, en
welke tooneelen wij in ons midden zouden hebben aan-

schouwd ? Ja, denkt mogelijk deze of die^ al is het

land verarmdj de rijken en gegoeden hebben toch

nog geld. Maar wat baat toch het vermogen des

gelds, waar de aarde haar gewas niet geeft, waar de
voorraadschuren niets in zich bevatten, en de bronnen
van genot en welvaart uitgedroogd of gestopt zijn en
de een den ander niet meer helpen kan ? Dat was in

de handvan den Almagtigen alleen; vlijt of arbeid

konden niets baten ; als de hemel koper en de aarde

ijzer wordt^ en als de dood zich in alles vertoontj dan
gaan mensch en vee verloren.—Ja uitnemend groot
is de gunst van God over ons geworden. Zijn niet, gedu-
rende de laatste maanden^ deberigten^ welkewij gedu-
rig uit alle oorden des lands vernamenj tot ons gekomeoj
dat de Heer milde regens heeft uitgestort, ja zelfs ons
in dit jaar doet hopen op eenen goeden oogst ? Zijn wij

niet reeds aanschouwers^ welk een verrukkend gezigt

allerwege onze velden opleveren, hoe wij het gras zien

uitspruiten voor de beesten en het gezaaide tot dienst

van ons menschen ? Toehoofders ! is dit geene ge-
bedsverhooring ? Is dit geen gunstig en goddelijk
antwoord op onzen voor bijna vijf maanden gehouden
Biddag ? En mogen en moeten wij dan niet vrolijk en
dankbaar^ ook heden op dezen dag, voor onzen God
naderen, en als met verrukkig uitroepen : Gij o
Heer I Gij hoort het gebed 1^^

B. Maar dat^ Mijne geliefden ! mogen en moeten wij

des te meer doen^ omdat de gunst onzes Gods aan ons
en ons land bewezen zoo genadig is. Of heeft het
volk van Zuid Afrika zich dezen zegeu waardig ge-
maakt, door deugd en goede zeden^ door afbreken van
ongeregtigheden en wederkeering tot God^ door Gods-
dienst en volksverbetering ? Is er zulk eene aanmer-
kelijke volksherstellingj na den bangcn nood en na
ons Biddaghouden onder ons gekomen, zoodat wij
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zouden kunnen zeggen^ dat de rijkgezegende regens
een blijk van goddelijk welgevallon daarop zijn ? Of
zouden wij niet veeleer met schaamte en tot onze
schande en vernedering moeten getuigen, dat wij het

van wege onze blijvende zonden, van wege de onbe-
keerlijkheid en verharding onzer harten, welke wij bij

de menschen bespeuren, alles verzondigd en verbeurd
hebben ? En is daarom dan de weldaad niet des te

grooter en uitnemender, dewijl zij zoo genadig is ?

Niet om onzen wil was het dus, maar om Zijns grooten
naams wil, dat de Ileer ons alzoo gezegend heeft

;

loutere goedheid mogen wij het noemen, enkele liefde

en ontferming; deHeer had medelijden inonzennood,
met erbarming zag Hij op de ellende onzes volks^ met
verhoorende goedheid heeft Hij ons gezegend. Zijn

naam en Zijne kracht heeft Hij daarin groot gemaakt.
Ja^ zelfs naar mate onze zonden des te grooter^ des

te hemeltergender, des te strafwaardiger waren, naar die

mate is zijne genade des te uitnemender, naar die mate
mogen wij ons heden met schaamte en ootmoedig ge-

gevoel voor Hem stellen en in verrukkende vreugde
voor Zijn aangezigt uitroepen : o Heer ! Gij hoort

het gebed
C. Ja, Mijne hoorders 1 dat moeten wij daarom nog

des te meer, dewijl zijne, gunst en genade de lcentee-

Tienen clragen van liemelsche ivijsheid. Gereedelijk zou-

den wij ons op ons gebed en deszelfs verhooring heb-

ben verhoovaardigd, indien de wijnoogst en aUe in-

komsten in alle opzigten evenzeer wareu geslaagd en

overvloedig geweest. Gij weet het, in sommige onzer

boom- of aard- of veldgewassen, is dit jaar, gelijk

meermalen, die milde overvloed niet zoo als wij dit over

het geheel gewenscht hadden ; maar is het niet goed, dat

de Opperheer, die alles in handen heeft, zijne vrijmagt

toont en ons ouze afhankelijkheid te gevoelen geeft ?

Had het niet in alles teleurstelling kunnen zijn ? Wiis-

heid Gods noemen wij het, want wij zouden zoo ligt

gerust en zorgeloos geworden ziju, indien de roest uit

onze wijngaarden, en andere ziekte uit onze boom- en

aard-vruchten geheel geweerd, en er dit jaar geen

spoor van ontdekt ware ;
maar hier en daar, zelfs meer

dan sommigen hebben willen opmerken, vertoonde

zich nog dat kwaad ; de roede is dus nog niet wegge-
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nomen^ zij is nog in bedreigende bouding over ons op-

gebeven en God roept ons nog toe :
“ Hoort de roede

en wie zicb besteld heeft,^^ opdat wij niet in de zonde
zouden voortgaan en onze barten tegenhem verhardeu.

Onze vreugde wordt dus op dezen feestdag getem-
perd, en wij verheugen ons met beving, maar onze
dank wordt daardoor niet gestremd ; de wijsheid Gods
eerbiedigen wij in dezen weg. Dewijl wij zulk eene
bedreiging nog steeds behoeven, zullen wij tot bekee-
ring geleid worden ; tot bidden worden wij daardoor
aangespoord^ dewijl ons lot geheel in de handen van
God is^ en als wij dan op al het genotene^ op zijne

goedheid, wijsheid en heiligheid zien, en berekenen
wie en wat wij als een schuldig volk van Zuid Afrika

nog steeds voor God blijven, dan moeten wij op dezen
gedenkdag met des te meer vreugde en dank uitroe-

pen : Gij o Heer ! Gij hoort het gebed

II.

En is het dan juist niet de gedachte aan dit een
en ander, welke ons stemt tot eene ootmoedige,

Evangelische en heilrijke schuldbelijdenis voor den
Heer Is de grondtoon van onzen Tekstpsalm vro-

lijke en dankbare vereering van God, als den Hoor-
der des gebeds^ getuigt daarvan de schoone beschrij-

ving van de vernieuwing van het gelaat des aardrijks

zoowel als van de verschrikkelijke natuurtooneelen,

welke op de zee en het vaste land daaraan waren
voorafgegaan, dan gaat dit alles bij den gewijden
Dichter gepaard met diepen ootmoed^—maar met een
ootmoed, die regt Evangelisch was^—en die eene
heilrijke werking deed.—Gaarne vertoeven wij bij

deze denkbeelden eenige oogenblikken.
A. Is de verhooring van ons gebed waarlijk groot,

genadig en wijs, dan stemt deze gedachte en onder-
vinding ons al aanstonds tot ootmoed; met David
zeggen wij : Ongeregtige dingen hadden de over-

hand op mij.^^ Neen, wij bogen op onze eigene

deugd niet, wij zeggen nietj dat onze gebedsver-
hooring om onzen wil, naar de waarde van onze ge-
regtigheid is, maar, met schaamte zien wij op onze
ongeregtigheidf op onze wetverbreking en schandelijke
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overtreding van dezelve ; in liet zuivere licht van
Gods alwetendheid, heiligheid en regtvaardigheid ons
zelven en geheel ons volk bezien, spreken wij van
ongeregtige dingen en wij verootmoedigen ons voor

God. Met David geven wij getuigenis, dat zij de

overTiand op ons hebben, dat zij groot en vele zijn

geworden en gelijk aan eenen stroom, die alles over-

weldigt en met zich voert. Met dien vromen en door
Gods Geest verlichten man, sluiten wij ons zelven

daarvan niet uit^ maar, in het stof der aarde ons
vernederende, roepen wij uit : Ooh over mij is die

stroom gegaan, ook ik ben schuldig voor den Heer."’^

Wij en onze landgenooten lagen in de schuld voor

God en blijven nog steeds in die schuld voor Hem,
en zoo wij ons op dezen dag in Hem met vreugde
en dank verblijden, dan moet onze blijdschap en
dankzegging met ootmoed geschiedenj want de Heer
doet ons niet naar onze zonde, Hij vergeldt onsnietnaar
onze ongeregtigheden ; eerst dan zullen wij dieper en
dieper gevoelen, hoe groot en genadig en wijs onze

gebedsverhooring is; eerst dan zullen wij den over-

vloed van spijs en drank weten te waardeeren; eerst

dan zullen wij regt gevoelig en erkentelijk zijn.

B. Maar die ootmoed, zal hij van den echten stem-

pel wezen, zal hij bij onzen dank waarlijk Gode be-

hagen en ons nuttig worden, dan moet hij^ gehjk die

van David, Evangelisch zijn. Met den Dichter moeten
wij getuigen in onzen tekstpsalm : Maar onze over-

tredingen, die verzoent gij Waarom, Mijne Hoor-
ders 1 verhoort God ons gebed^ waarom schenkt God
ons zijne zegeningen ? Heeft dan de Onveranderlijke

zelf niet gezegd : Het aardrijk zij om uwen wil

vervloekt^ doornen en distelen zal het u voortbren-

gen en gij zult het kruid des velds eten, stof zijt

gij en tot stof zult gij wederkeeren Waarom eten
wij dan, volgens die onveranderlijke vloek'spraak^ niet

den langzamen en ontzettenden dood in elken krui-

mel broods? Waarom is iedere teug waters ons niet

tot een doodelijk vergift ? Is het niet, Mijne Hoor-
ders 1 omdat God zelf, de heilige_, de beleedigde
Majesteitj ons wil verzoenen en onze ongeregtigheid
uitdelgen ? Daarom maakte Hij immers een ontwerp
der genade en der verlossing ; daarom zond Hij Ziju
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eigen^ Zijn eeniggeboren Zoon, en gaf Hem over in

den dood tot eene verzoening voor onze zonden j

daarom stelde Hij Hem voor tot eene betooning van
Zijue regtvaardigbeid. Waarom duldt eu draagt en

zegent ons God ook nu weder ? Is bet niet omdat
Jezus Cristus eene dadelijke verzoening beeft aange-

bragt, omdat zijn kruis geplant is geweest in deze

zondige aarde en bet bloed der verzoeniug daarop

beeft gevlocid, omdat Hij den vloek der zonde in

zljn ligcbaam gedragen beeft op bet bout ? Waarom
draagt en spaart en zegent de Heer ons met zoo veel

lankmoedigbeid en geduld, en dat niettegenstaande

de overtredingen snood en bemeltergend zijn ? Is

bet niet omdat Hij door bet Evangelie der genade
veTzoeniug wil lateu prediken, opdat arme en scbul-

díge zondaren met Hem zouden bevredigd worden
en in Zijue oogen genade vinden mogen ? Dat be-

sef en gevoel is bet, wat bij zondenrouw onze bar-

ten meest verteedert voor den Heer; daarin viuden
wij de ware oplossiug^ waarom de Heilige en Kegt-
vaardige ous gebed beeft verboordj in zulk eenen
geest vallen wij wel met scbaamte, maar niet zonder
boop voor God^ en onze dank rijst^ naarmate wij

meer op verzoening in Cbristus Jezus mogen zien.

C. En zal dau zulk eeue Evaugelische verootmoedi-
ging niet dadelijk heilrijh in bare werking zijn ?

Prijst zij zich van deze zijde op dezen Dankdag
niet ten sterkste aan ? Als wij den geest van David
volgen^ dan zeggefi wij bet met bem : Welgelukza-
is bij, dien gij verkiest en doet naderen, dat bij wone
in uwe voorboven.^^ Helaas^ niet allen denken en
spreken alzoo^ niet allen zullen op dezen feestdag
in waarbeid met Evangeliscben ootmoed voor God
verscbijuen. Maar zal de Heer dat met welgevallen
aanzien^ en met goedkeuring acbtervolgen ? Zal

onze dank Hem bebageu, wanneer wij onze barten
ver van Hem eu Zijue dienst verwijderen ? Immers
neen. Maar wilt gij weten^ wie bet zijn^ die God
als Zijne uitverkoreu lievelingen beschouwt, wie
bet ziju^ die Hem welbebagelijk bandelen ? Het
ziju de nederige eu ootmoedige barten en bij wie een
verbrijzelde geest is; bet zijn dezulken, die door
scbuldbesef getroffen en verslagen zijn en die voor
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de zonden beven ; het zijn de zoodanigen, wier heil-

begeerig oog op de verzoening, die in Ohristus Jezus
isj gerigt blijft en die op niets dan op genade hopen;
deze betoonen den regten zin, die in hen woont en
verlangen niets vuriger, dan met God in eene ver-

zoende betrekking te staan. Tot Hem naderen zij

zoo gaarn, zoo gereed, zoo blijmoedig enhartelijk;

voor Hem ontlasten zij hun gemoed en in Zijne

handen stellen zij al hun belang. In Zijne voor-
hoven wonen zij en als zij aldaar den lof des Heeren
met Zijne gemeente vermelden, en Hem van alles

alleen de eer geven, dan worden zij verzadigd met
het goede van Zijn huis en met het h«ilige van Zijn

paleis. Dat, Mijne Hoorders ! behoort op dezen dag
onze gezindheid en onze keus te wezen, dan roepen
wij dat ééne woord : ^^Gij hoort het gebed!^^ op eene
waardige en Godo welbehagelijke wijze uit, en onze
lofzangen zullen met onze dankgebeden Gode welge-
vallig en tot eere zijn 1

III.
•

Maar daarbij moeten wij dan ten laatsten ook nog
opmerken, dat het woord in onzen tekst vervat ons,

in de derde plaats^ opwekt tot eene dadelijke ver-

bindtenis aan den Heer en aan Zijne dienst.^^ Is niet

de vrome Dichter van onzen Tekstpsalm ons daarin

voorgegaan en drukt hij nietj met een oog op Zijn

volk, Zijne billijke Terwachting ^it, wanneer hij da-

delijk op de door ons gekozene woorden volgen laat

:

Tot u zal alle vleesch komen Moest het alzoo

in Israël zijn, nadat de Heer eene genadige gebeds-

verhooring had verleend, wat behoorde het dan onder
ons te wezen, nu wij zoo wel als zij door Zijne

Goddelijke hand zóó uitnemend zijn beweldadigd ge-

worden ! Tot den Heer te komen, Zijne dienst te kie-

zen en in Zijne vreeze te wandelen, dit is de dank,

welken wij met het offer onzer tegenwoordige erken-

tenis paren moeten,—dat moet de vrucht zijn van den
dag van heden en van dit plegtige uur. Het zal

niets baten dat wij den Heer danken, zoo niet geheel

de natie in den weg der geregtigheid tot Hem komt,
—zoo wij dit met onze huisgezinnen niet aauvangen,
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—en zoo wij niet elk voor ons zelven daarmede be-

ginnen.

A. Neen^ Mijne Hoorders ! het zal niets baten, dat

wij heden den Heer danken^ zoo niet geheel cle natie

in den weg der geregtigheid tot Hem komt. De
heerschende zonde, om welke Gods ongenoegen over

ons gekomen is^ om welke Zijne hand zoo zwaar
op ons rustedoj moet worden afgebroken. De
Heer kan in ons midden niet wandelen zoo lang er

een banonder ons is; Hij kande ongeregtigheden, om
welke Hij straffen brengt^ niet dulden; Hij kan de
zonden^ die Zijne heiligheid afkeurt^ geenszins be-

gunstigen. In onze gehoudene Biddagrede hebben
wij u aangetoondj waarin die ban bestaat, en dat de
zonde van ongeloof^ valsche godsdienst^ gepaard met
groote afwijking van God en algemeen toenemende
beginselloosheid in den lande woont ; God laat zicb

niet bespotten : Hij is zoo wel regtvaardig als goeder-

tieren en zegent ons niet, opdat wij onzen nek tegen
Hem verharden zouden en in het kwade voortleven.

Neen^ tot Hem moet het volk wederkeeren, niet

alleen door schuldbelijdenis en dankzegging^ maar in

het afbreken der ongeregtigheid, in de getrouwebe-
hartiging van Zijn woord en van Zijne dienst, in het

aankleven en beoefenen van alles wat Zijne wet van
ons eischt in maatschappij en huisgezinnen. Voor
rekening van geheel de natie en van ons^ die tot

dezelve behooren^ ligt het, daaraan dadelijk de hand
te slaan,—van <Jhs wordt het geëischt zoo wij immer
zeggen willen, ons land en volk^ onze kinderen en
nageslachten lief te hebben_, en zoo wij wenschen onze
welvaart te bevestigen en zegen van God te genieten.

Denken wij toch aan Ninevé^ die groote heidensche
wereldstad : door Jona^s prediking werd zij bedreigd
binnen veertig dagen te zullen vergaan, maar de
koning en al het volk, zij vernederen zich in zak en
assche en de Heer verschoonde die stad ; zij is niet

verwoest dan jaren later^ toen zij andermaal in hemel-
tergende goddeloosheid verzonken was, toen werd zij

eerst tot eene roede voor Israël gesteld^ maar einde-

lijk de roede zelve in het vuur geworpen en geheel

verdelgd 1 Met nieuwe en zwaardere oordeelen zal

de Heer tot ons komen en het land op de geducht-
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ste wijze bezoeken, en wee onzer dan, zoo wij ons
tegen den Heer bebben blijven verharden. De blijd-

schap en de ootmoed onzer dankbare erkenteniSj dat
God voor ons een Hoorder des gebeds is geweest,
moet daarin bij Afrikaanders blijkbaar zijn, en in de
Godsdienstigheid onzer natie behoort het dagelijksch

lofoffer van hart en daden te bestaan.

a. Voor rekening van de Burgeroverheidj die daar-

toe de magt en het regt in handen heeft, ligt het
en van hare hand wordt het door Gods Woord ge-
eischt^ de Gode welbehagelijke viering van den we-
kelijkschen rustdag te herstellen, de openlijke ont-

heiliging van Gods naam op onze straten te straffen,

en de ijdelheid en ligtzinnigheid onzer natie niet

langer te begunstigen, maar veeleer met kracht tegen
te gaan. Waartoe anders zijn de aardsche magten
door God verordend en onder Hem geplaatst ? Waar-
toe zijn zij anders boven alle menschelijke berekening
en willekeur, als Christenbelijders aan Gods heilige

wet en aan het Evangelie van onzen Heer verbonden ?

Wéé ons, indien zij des Heeren- wil niet verstaan en
niet volbrengen.

h. Voor rekening van de Godsdienstleeraren ligt

het en van hunne hand wordt het geëischt^ de waar-
heid te verkondigen, de eere Gods, van Zijnen Zoon
en van den H. Geest te verdedigen, de regten van
Gods heilig Woord voor te staan en de dienst des

Heeren zuiver te behartigen. Alles wat van het

tegenovergestelde in ons land gevoiMen, geduld en
zelfs bevorderd wordtj kan niet dan tot onze schade
en ons verderf uitloopen en zal dien God tegen ons

wapenen, die Zijne eer handhaaft en zoekt. Wéé
onzer^ indien in dezen geene verandering komt

!

B. Alles, M. H. ! wat wij op dezen dag danken en
bidden zal niets baten^ indien wij in deze redelijke en
godsdienstige volksherstelling geen aanvang met
onze eigene huisgezinnen en met onze eigene zaken
maken.'’^ Of is het genoeg daarop heden te zeggen :

als er eene landswet komt op de herstelling van den
Sabbat, dan zullen wij gereedelijk en met blijdschap

gehoorzamen
; als anderen hunne winkels op den Zon-

dag sluiten, dan willen wij dadelijk volgen, en als de

vervoermiddelen op den dag des Heeren mogen stil-
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staan en de spoorwegen^ de gelegenheden tot open-

baar vermaak, op dien dag afgeschaft worden, dan
zullen wij die heilige dagen ook niet meer door reizen

en vermaak ontheiligen. Maar ik bid u, zal dan eene

gedwongene of wettische gehoorzaamheid, die niet uit

hart en wil voortspruit, Gode welbehagelijk zijn ?

Moet dan een ander u voorgaan eer gij het goede
betracht, of behoort gij het een ander te doen ? Is

dat geen wantrouwen op God, van wien alleen alle

zegen afhankelijk is ? En moogt gij dan den dag des

ïïeeren ontheiligen, omdat anderen zich daaraan schul-

dig maken ? Yangt het veeleer dadelijk in de vreeze

Gods aan, stelt aan anderen een goed voorbeeld en

weet dat gij in alles met God te doen hebt.

, Zal het goed zijn voor zichzelven, voor zijn huis-

gezin en voor zijne kinderen den hoogmoed in kleeder-

dragt en levenswijze vol te houden en zich ver boven
zijnen stand te blijven verhefíen, zooals, helaas ! in

onzen tijd al te veel geschiedt ? (Zoo zelfs dat de
armen en mingegoeden de rijken en meer vermo-
genden willen vooruitstreven ?) Betaamt dat aan
menschen, welke zoo gaarne den edelen en nuttigen

middenstand in de maatschappij wenschten bewaard
te zien ? Yoegt dat aan Christenbelijders, die steeds

tot nederigheid en ootmoedigheid geroepen worden ?

Is dat overeenkomstig de vermindering (in onze be-

zittingen), tot welke wij allen in ons land gebragt
werden, de vernedering tot welke God ons door de
omstandighedei^en de behoeften der tijden roept ?

Zullen wij het blijven volhouden, omdat het, helaas,

de algemeen heerschende toon onder ons geworden is,

en met die heerschende denkwijs ons zelven, onze kin-

deren en onze nageslachten moedwillig ongelukkig
maken ?

. Is het niet goed, huisvaders en huismoeders, hoof-

den en voorgangers der huisgezinnen, dat wij de Josua^s

keus behartigen en volbrengen : Maar aangaande
mij en mijn huis,^^ wat ook anderen kiezen en navol-

gen, wij zullen den ïïeere dienen Waarom wordt
er dan in vele gezinnen niet elken dag op gezette
tijden tot den ïïeer gebeden en Gods woord gelezen ?

Dan immers spreekt de ïïeer tot ons en onze kinderen
en dienstbaren in onze woningen, dan verhefíen wij
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biddende en dankende onze harten tot Hem_, dan zal

de openbare godsdienst niet verwaarloosd worden en
men zal een afkeer gevoelen van alles wat ligtzinnig

en der wereld gelijkvormig is ; dan woout er vrede en
zegen onder ons, dan zal er godsdienst en bekeering
in de gemeente en in den lande bevorderd worden en
de Heer blijft met zijne genade en met zijnen Geest
onder ons.

C. Nog eens, M. H. ! onze lofgezangen en onze
dankzeggingen zullen op dezen dag niets baten, zoo
wij niet elk voor ons zelven met het goede werk onzer
zedelijke verbetering en vooral onzer waarachtige be-
keering een begin maken. Keert tot uw eigen hart

en schuld in, onbekeerde zondaren 1 Zal uw dank^ dien

gij op dezen dag den Heere brengt, Hem behagen,
wanneer gij uwe zonden, uwe zondige levenswijze, aan
de hand houdt^ wanneer gij aan de wereld gelijkvor-

mig blijft, de vermaken eu de ijdelheden dezes levens

najaagt, God en zijne dienst met onverschilligheid en
minachtiug behandelt, of het een met het ander tracht

zamen te voegen en zorgeloos op het pad der onbe-
keerlijkheid blijft voortwandelen ? Zal uw dank Gode
behagen en vereeren, wanneer zijne zegeningen, de
opheffing van veel kommer en zorg, de meerdere
ruimte in welke wij wederom zouden kunnen komen,
u tot brooddronkenheid, tot misbruik van Gods gaven
en tot vernieuwiug eu vermeerdering van ongeregtig-

heid en zondenschuld leiden zoudei^ Zal uw dank
den Heere welgevallig zijn en be^:woorden aan de
verlossing uit zulk een grooten nood en dood als ons

ten deel is gevallen, zoo gij door woekerwinst de ge-

opende hand Gods voor anderen moedwillig sloot, zoo

gij op al de andere oordeelen van den Almagtige geen
a«ht sloegt, en door woord eu daden vragen zoudt

:

Wie is de Heer, dat wij naar zijne stem luisteren zou-

den ? Weet gij dan niet, zondaren en zoudaressen I

met wien gij te doen hebt ? Weet gij niet, dat Hij

de Heilige en Kegtvaardige is, en dat niemand tegen
Hem zijn hart verharden kan en nogtans vrede heb-
ben ? Weet gij niet, dat gij sterven moet; en dat

God uwe zielen verderven kan in de liel ? Keert
daarom weder tot God, wendt u tot den troon der ge-

nade, en brengb door waarachtigo schuldbelijdenis
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en bekeering uzelven en den lande een duurzamen
zegen aan.

a. Keert tot uw eigen hart en schuld in, gij allen,

die gewoon zijt en geleerd hebt uw hart op uwe wegen
te zetten. Gij vindt u verpligt en gedrongen^ heden

met duizende inwoners des lands den Heer door Psal-

men en dankzeggingen te loven en te prijzen van wege
zijne groote goedertierenheid ; maar weet gij wel, dat

uwe schuld en uw ondank veel grooter en zwaarder dan
die van anderen is, naar mate gij oogen hebt ontvan-

gen om te zien en harten om op te merken ? Waarom
stelt gij u toch maar al te zeer der wereld gelijkvor-

mig ? Waarom verheft gij u boven uwen stand ?

Waarom loopt gij in des lands zonden maar al te zeer

mede ? Is het u dan niet bekend, dat uw voorbeeld,

meer dan dat van anderen, schadelijk werkt, dat uwe
schuld daardoor onberekenbaar grooter wordt, dat gij

langs dien weg het kwade in het land doet toenemen
in plaats van afbreken ? Vraagt niet meer, waarom
er dikwerf zoo veel duisterheid op uwe zielen rust,

waarom de Heer zoo vaak zijn aangezigt voor u ver-

bergtj waarom de wereld zulk een langzaam werken-
den^ doch noodlottigen invloed op u maakt ? Zal

het niet zijn, omdat gij de ijdelheden nawandelt, en
u meer aan den Tijdgeost en Modegod onderwerpt
dan aan den Heer, die uwe zielen redden kan, en die

aan menschen en vee voedsel geeft ? Vernedert u
toch onder de kr^htige hand Gods, merkt op de
roepstemmen des ^Meren, zoo als zij in oordeelen en
zegeningen tot ons spreken, en zoekt een waarachtig
deelgenootschap aan Christus en zijne geregtigheid,

opdat gij u zelven en anderen nog behouden moogt.
h. Keeit tot uw eigen hart en schuld in, god-

vruchtige Christenen ! want deze dag en dit uur roept

u tot ernst en tot dank. Gij verstaat het, waarom de
Heer ons heeft gekastijd, en welke de oorzaken van
den gewenschten regen zijn ; met vreugde en dank
roept gij uit : Gij, o Heer I Gij zijt een Hoorder des

Gebeds 1^^ Maar moet dan ook uwe dankzegging niet

met een vernieuwd en gedurig gebed gepaard gaan
en met eenen opmerkzamen geest, wat de Heer tel-

kens geeft en doen zal ? Is die gebedsverhooring,

zoo groot, zoo heerlijk en in het oogloopend, geen
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sterke spoorslag, om met al het belang van land en
volkj met al de nooden van kerk en gemeente, tot den
troon der genade te gaan ? Is het u niet tot een ver-

nieuwd bewijs, dat de Heer er van den huize Israëls

om gevraagd wil worden, dat Hij het aan hen doe ?

Bidden dus, veel eu ernstig en vurig gebeden, gebe-
den om de uitstorting van den Geest des Heeren, om
de bekeering van zondaren, om heiliging van al Gods
volk. Alzoo moet gij voor het aangezigt des Heeren,
pleitende op zijne genade en de zoeuverdiensten van
onzen Heer, blijven staan, alzoo moet gij niet loslaten,

totdat de Heer ook in het geestelijke gezegend heeft,

opdat wij ook daarin een blijden zegen aanschouwen
mogen.—Daartoe gebiede onze genadige God en Vader
Zijnen vrede en zegen over ons in Christus Jezus,

storte Zijnen Geest als de Geest des gebeds over Zijne

kerk en in den lande uit, en neme ook ons dankgebed,
hetwelk wij Hem eerbiedig opdragen, als uit de hand
des Middelaars welgevallig aan.

—

Amen.



DE FARISEER EN DE TOLLEMAR.

En liii zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden
dat zij regtvaardig waren, en de anderen niets achtten,

deze gelijkeuis : Twee menschen gingen*op in den tempel
omte .bidden, de een was een jParisëer en de ander een
Tollenaar. De Fariseër, staande, bad dit bij zichzelven

:

o God ! Ik dank u, dat ik niet ben gelijk de andere men-
schen, roovers, onregtvaardigen, overspelers: of ook gelijk

deze Tollenaar. Ik vast twee maal ter week, ik geef tien-

den van alles wat ik bezit. En de Tolleuaar, van verre

staaude, wilde ook zelfs de oogen niet opheffen naar den
hemel, maar sloeg op ziju borst, zeggende : 0 God ! wees
mij zondaar genadig ! Ik zeg iilieden : deze ging af geregt-

vaardigd in zijn huis, meer dan die : want een ieder, die

zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzel-

ven vernedert zal verhoogd worden.—Luk. xviii :
9—14.

Hier vinden wij het onbestaanbare der hnichelarij

met de opregte godsvrncht, levendig en krachtig afge-

maald. Wij worden er nadrnkkelijk gewaarschuwd
tegen de (feestelijlie zelfcerheffing en tegelijk tot oot-

onoed des liarten opgewekt. Ik wilde u het schandelijhe

en schadelijke van het eerste en het loffelijke en nuttige

van het laatste nader doen gevoelen, terwijl wij

I. Vooreerst de gelijkenis zelve met elkander znllen

ontwikkelen.

II. En daarop bij de hoofdleeringen nog even zullen
' stilstaan, en die onder Gods zegen tot onze stichting

aanwenden.
I.

Onder het aantal volgelingen des Heilands bevonden
zich ook sommigen, die tot de sekte der Fariscën be-

hoorden. De ineesten nogtans dezer menschen kon-
den de reine zedeleer, welke Jezus verkondigde, niet

verdragen. Zij mogten Hem al eenige oogenblikken
volgen ;

doch even spoedig verlieten zij Hem weder

;

ja zochten tevens het volk van Hem af te trekken.

—

Lukas beschrijft hen in het 9de vs. als de zoodanigen,
c
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die hij zichzelven vertrouwden, dat zij regtvaardig waren
en anderen niets achtten, Zij waren doorgaans bezield

met eene schandelijke huichelarij en eenen ondrage-
lijken hoogmoed. Zij deden zich voor als opregte ver-

eerders van Jehovah en stipte opvolgers zijner wet

:

doch namen dezen schijn voor het wezen aan. Vol eigen
dunk vormden zij allerlei hooge gedachten van zich-

zelven ; en wilden tevens door anderen voor onberis-

pelijk en deugdzaam gehouden worden. Anderen iu-

tegendeel, die niet dachten en handelden als zij ; of

welken hunne ijdele deugdenpraal niet kou behageUj
werden door hen vermaand.

—

Tot of ten aauzien van
sommigen dezer lieden rigt de menschkundige Jezus
thaus zijne rede en veroordeelt in hen dien verachte-

lijken trots en schijnheiligheid. Hij stelt hun afzigte-

lijk karakter voor in eene gelijhenis, ontleend uit de
dagelijksche leveusbedrijven. Daarin voert Hij een
Fariseër op vol van opgeblazen waan en zelfverheffing,

tegen wien Hij een^ Tollenaar of Tolbediende over-

stelt, welken Hij als het beeld van nederigheid en oot-

moed doet uitkomen.—Gij zult straks zelven gevoelen,

hoe trefíend eu doelmatig deze tegenstelling zij
; te

meer, wanneer gij daarbij onder het oog zult houden,

dat juist iutegendeel de Fariseën inJezus tijd, door de
eenvoudige Joden geacht werden als voorbeelden van
ware godsdienstiglieid. De Tolhedienden echter, door

de Romeinsche Overheerschers ^angesteld, ofschoon

ook Joden, beschouwde men als de grootste zondaren,

als onregtvaardige en afschuwelijke menschen
;

gelijk

veler hunner werkelijk zich aan knevelarijen schuldig

maakten.—Hoort dan de gelijkenis en oordeelt. Twee
menschen, dus lezen wijvs. 10, gingen op in den tempel

orn te hidden. De één een Fariseër, de andere een Tol-

lenaar. Beide wilden op zeker feest de gevoelens

van hun hart voor Jehovah uitstorten.

Voortrefíelijke daad ! Opgaan naar de plaats van
openbare en gemeenschappelijke godsdienstoefening

om God aldaar te loven en te danken
; wie moet zulks

niet prijzen en navolgen 1

Het is echter iiiet zoo zeer het hijwonen der open-

bare Godsdienstoefening, hetwelk oiis in het oog vau
God welgevallig doet zijn

;
doch het komt hier vooral

aan op de gemoedsgesteldheid. Anders toch zouden
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zij, die nimmer verzuimden/ in liet huis des Heeren
op te komen ;

maar dat slechts deden uit gewoonte,

zonder gevoel des harten, of om slechts van de men-
scheu gezien te wordeu, de gelukkigsten te achten

zijn. l)e gelijkenis zal ons dit nader leereUj als waar-

in de beide tempelgarigers ons voorgesteld worden uit

geheel tegenovei’gesteide beginselen te handeleu.

(Ys. 11.) Naauwelijks is de Fariseëer den voorhof

des tempels binnen getreden^ of hij dringt door tot

de plaats, waar de Priesters hun godsdienstig werk
verrigten. Dáár staat hij hij zic.hzelven hiddende, Hij

kiest zich eeue plaats, afgezonderd van de menigten,

waar hij, iii deftige houding, van allen kon opgemerkt
wordeu. En hoe^ denkt gij, dat hij zich voordoet,

wanueer hij zijne rede tot den Heere rigt ? Is het als

een diep afhankelijk schepsel van den Allei’hoogste ?

als een strafwaardig en boetvaardig zoudaar, die de
gunst van God ten eeiien male verbeurd had en zijne

vergeving afsmeekt ? Zoodanig mogt hij al gehouden
zijn van degenen, die hem zagen ;

doch zulke edele

gevoelens bezielden hem niet. Neen ! hij meent
geene kwijtschelding van zonde eu straf noodig te

hebben. Hij gelooft veeleer alles te bezitten, wat in

den man naar Gods hart gevorderd wordt. En daarom
beveelt hij zich niet aan Gods barmhartigheid aan.

—

Hij hidt toch, zult gij zeggen 1 Ja. Maar het is niets

meer dan een dankgebed, in ijdelen klank van woor-
den ; of liever het is slechts eene bloote opsomming
voor God van goede hoedanigheden, die hij zichzelven

toekent. (Hoort hem zelven.) o God

!

zegt hij, ik

dank u, dat ik niet hen, gelijk de andere menschen,

roovers, onregtvaardigen, overspelers, nocli ook gelijk

deze tollenaarJ^ Welk eene vermetele taal I Hij dankt,

dat hij geen dief, geen bedrieger, geen echtbreker is,

gelijk hij alle overige menschen als zoodanigen schat.

Zich zelven alleen houdt hij buiten hunnen kring
gesloten. Nu hij juist niet aan de gemelde misdrij-

den schuldig staat, nu acht hij zich boven alle ge-
brek verheven en als onberispelijk.—Welk eene ver-

blindheid;—welk een hoogmoed ! Indien hij slechts

een oog op de schuilhoekeu van zijn eigen hart had
geslageii, hij zoii raet zijne armzalige deugd niet voor
God hebben geroemd. Hij zou dadelijk bemerkt

c2
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hebben, dat hij ook zijne gebreken had en op verre

na niet was, die behoorde te zijn. Hij zou wel-

dra gevoeld hebben, dat er tot een waarlijk god-
vruchtig leven meer dan een uitwendig onberispe-

lijk gedrag vereischt wordt. In één woord : Hij zou
gezien hebben, dat de liefde, welke de vervulling der

wet isj niet in hem huisvestte. Hij kende geene
andere liefde, dan alleen eene dwaze (vermetele)

eigenliefde. Daarom spreekt hij in zijne zoogenaamde
dankzegging uit de hoogte, zonder gevoel van be-

hoefte, terwijl hij zijne naasteu_, zonder uitzondering

veroordeelt. Ja. ïïij werpt bovendien een verachte-

lijken blik op dien tollenam', die rnet hem gelijktijdig

het bedebuis was binuengetreden en dien hij, niet

kunnende verdragen^ thans bij name noemt.
Welk eene stoutheid ! Ik herhaal het. Hij durft

zich te zetten op den regterstool Gods en uitspraak

te doen over de daden der menschen. Hij durft

anderen veroordeelen en met den vinger aan te wijzen,

wien hij boven anderen strafwaardig houdt. Ach I

Hoe ongelukkig is niet zulk een verwaande schijn-

vrome te heeten. wanneer hij in de handen valt van
Hem, die alleen naar regt oordeelt en een iegelijk

zal vergelden naar zijne werken ? Daarom gaf de
Zaligmaker het uitdrukkelijk bevel : Oordeelt niet,

opdat gij niet geoordeeld wordt.—Maar de Farizeër

laat het zelfs hierbij niet berusten. De wereld moet
het weten, dat hij degene is, voor wieu hij zich

uitgeeft. En daarom gewaagt hij verder in zijn ge-

bed van zulke werken, die hij voor ieders oog be-

oefeude en bij God in rekening brengt. Hij meldt

niet van beminnelijke nederigheid, van prijzenswaar-

dige opregtheid, van onschatbare liefde, of audere

Gode welgevallige deugden : maar slechts van uiter-

lijhe daden.—Daden door menschelijke willekeur in-

gesteld ;
schijnbare opofferingen (doch die men ook

zonder verbetering van hart kan verrigten) staan in

zijiie schatting hoog aangeschreven en met derzelver

uitoefening mcent hij voor God te kunneu bestaan en

bij anderen den naam van eenon Godvruchtigeu te

kunnen verdieuen.

Hoort zijne blinkende deugden uit zijn eigen mond:
Ik vaste, zegt hij (vs. 12.) tiveemaal ter weJce;ik
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geef tienden van alles, ivat ih hezitte,^^—De Mozaische
wet vorderde slechts de onthoudÍDg van spijs en drank
op den grooten verzoendag^ welke men dan als een

teeken van boetvaardigheid wegens bedrevene zonden
moest waarnemen. Doch daarbij hadden de Joden
naderhand naar willekeur andere vastendagen gevoegd,

wanneer zij plegtige boetedoeningen deden. Ofschoon
nu de wet daartoe de Israëlieten niet verpligtte^ hielden

echter de Farizeën zich stiptelijk aan deze ingevoerde

gebruiken. En daar zij het vasten, als een voornaam
deel der godsdienstoefening beschouwden, voerden zij

nog bovendien een afzonderlijk vasten in, hetwelk
op twee bepaalde dagen van elke week plaats vond.
En dit was die menschelijke inzetting, waarvan de
Farizeër van den tekst den mond zoo vol had.

In de wet van Mozes was ook den Israëlieten op-

gelegd, om tienden, d.i., het tiende gedeelte zijner

inkorasten op te brengen
;
zoo als b.v. van de vruch-

ten des velds en van het vee. Ook hierin waren de
Faiizeën niet nalatig. Maar, gedreven door eene bui-

tengewone zucht tot naauwgezetheid in alle uitwen-

dige voorschriften, strekten zij die tienden uit tot de
geringste kleinigheden, ofschoon de wet zulks niet

bepaaldelijk vorderde (Matth. 23 : 23). Hierdoor
meenden zij eene groote proef hunner heiligheid aan
den dag te leggen. Uit dien hoofde gaf de Farizeër

in den tekst_, tienden vo.ii alles, wat hij hezat; zelfs

van de geringste zijner bezittingen. En ook dit

kenteeken, waarmede hij, in zijne schatting, boven
zoo velen uitschitterde^ kan
God, niet verzwijgen.

Zietdaar dan u den hoogmoedigen schijnvrome in

zijne gedaante voorgesteld.

Doch hoe zeer steekt nu hiertegen af het gedrag
en bestaan van den Tollenaar. (Hij is wel het

tegenheeld van den verwaanden Farizeër te noemen.)
Ziet hier, met hoe weinige woorden, maar hoe
krachtig de Zaligmaker hem hier doet uitkornen,

wanneer Hij, vs. 13, het volgende van Hem zegt

:

‘‘ Doch de Tollenaar, van verre staande, wilde ^/.elfs

zijne oogen niet opheffen naar den hemel : maar sloeg

op zijne horst, zeggende : 0 God ! luees mij zondaar
genadig !”
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Zoodra is iiiet deze man den tempel binnenge-
treden, en ziet hij den Farizeër voorwaarts treden ;

of hij blijft aan den ingang van het gebouw_, op
verren afsfancl van hem en de overigen, staau. Hij

acht hen uitnemender, dan zich zelven en gevoelt

zijne onwaarde voor God. Het gering plekje^ waar
hij zich bevindt, is hem welkom. Daar in de een-

zaamheid bedenkt hij, hoe hij Jehova zal ontmoeten
en zijn hart voor Hem zal ontlasten. Maar hij is

zich ten volle bewust; dat hij op verre na niet is^

zooals hij behoorde te wezen. En nn is gevoel van
schulcl in zijne geheele houding geteekend. Nederig
en ootmoedig staat hij daar. Schaamte bedekt zijn

aangezigt en herouw is uit al zijne trekken te lezen.

Hij wiL, hij durft zelfs íiijne oogen niet opheffen naar
den hemel. Levendig is hij overtuigd van zonde en
strafwaardigheid. Hij weet_, dat God_, voor wien hij

is verschenen, de heiligheid zelve is cn cen afkeer

heeft van alle onreinheid. En daarom durft hij, bij

dat besef van ongelijkvormigheid^ Hem niet aanzien

en houdt zijne blikken naar de aarde gevestigd.

Hij heefL geh'jk gij zieL niets, waarmede hij voor

Gods aangezigt zon kunnen bestaan. Het is waar;

er mogen ook in Imn al eenige goede gevoelens en
geziudheden, zoowel als in den Farizeër, hebben
gehuisvest en eeuige uiterlijke loffelijke daden door
hem zijn verrigt geworden. Doch indieii deze al in

zijne gedachteu oprijzen, hij wil er nogtans nict

mede pralen^ noch zich er op beroepen; en dat

wel uit aanmerking, dat er zoo veel gebrek en
zonde tegenovcr stond; waartegen al dat goedo en
edele uiet kon opwegen. Het is cr verre van daan,

dat hij zich van wege zijne overtredingen bij God
o zou willen verontschuldigen, door die op rekening

zijner menschelijke zwakhekl te zetten. iSíeen, zóó

verre kan eene dwaze eigenliefde hem niet vervoeren.

Maar ofschoon hij het gevoelL dat hij in de scliuld

valt voor een heilig en regtvaaixlig Kegter, op wiens

gedenkboek al zijne euveldaden staan opgeteekend
(en wien geen één zijner verkeerde beginselen out-

vlugt is); heeft hij Hern echter reeds bij ondervin-

ding tegelijk leeren kennen als den Barmhartige
en Genadige. Daarom laat hij zich uiet tot wanhoop
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en radeloosheid vervoeren ; maar neemt dadelijk als

een boetvaardig en hulpbehoevend zondaar tot Hem
de toevlugt. Met die verbrijzeling des gemoeds en

dat innig berouw slaat liij op zijne borst en onder

een' grooten traneiivloed, barst hij uit in deze korte^

maar opregte belijdenis des harten : 0 Gocl ! ivees

mij zondaar genadig

Ziet, Mijne Hoorders 1 zóó verre moet het komen,
zal het wel met ons zijn. Want een verbroken hart

en een verslagen geest zijn den Heere welbehage-
lijk. En juist dit was het offer, dat de Tollenaar

aan God bragt; terwijl de Farizeër uit zijne werken
zocht geregtvaardigd te worden.

...De Heiland voegt nu nog met een enkel woord
fcij deze treffende voorstelling, wat aan beide hunner
wedervoer en wat in het algemeen het uiteinde zijn

zoude van allen, die in bestaan en gedrag aan dezen

zoudeu gelijk wezen.—Het is als het ware de toepas-

sing, waarmede Hij zijne rede aaudroug ;
opdat zijue

leering meer indruk zou maken op het hart zijner

hoorders, en inzonderheid op dat van hen, welken
dezelve vooral gold.

Hij spreekt dan de schare met zijn verheven ge-
zag aldus aan (vs. 14) : IJc zeg u lieden : en daarom
neemt het ter harte : Dezej namelijk de Tollenaar,

ging afj verliet den tempel en begaf zich naar zijn

Jiuis GEREGTVAAEDIGD ;
hij ontviug de kwijtscheldiug

zijner schulden ;
dewijl de goddelijke genade op zijn

ootmoedig gebed niet achlerbleef.—Zóó ging hij

meer dan die, d.i., volgens liet Hebreeuwsch spraak-

gebruik zoo veel als : En geenszins de andere. Des-
zelfs opgeblazenheid en schijudeugd konden Gode niet

behagen en daarom bleef hij in zijue zonden.
Want, een iegelijJc, die zicJi zelven verJioogtj zal ver-

nederd, ivorden ; maar die zicJi zelven vernederd, zal

verJioogd worden.

Voorwaar eene schoone spreuk, bij andere gelegen-

heden door den Zaligmaker uitgesproken
! (Luk.

14:11; Math. 23 : 12). Hoe menigmaal zien wij de-

zelve niet door de geschiedenis en de dagelijksche

ondervindiug bewaarheid
!

(Indien gij slechts op-

lettend zijt geweest, Mijne Hoorders ! zult gij welligt

allen hebben opgemerkt, dat zij, die zich wegeus
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verdiensten, al bezitten zij die ook werkelijk^ veel

laten voorstaan en laag op andereu nederzien ;
meestal

zelven de voorwerpen zijn van bespottiug en verach-

ting en droevig aan liun einde komen. Maar dan
zult gij integendeel hebben bespeurd^ hoe zeer zij,

die gering over zich zelven en hunne gaven denken,

den trotschen worden voorgetrokken en buiten hunne
eigene verwachting in hoogachting rijzen.)

Gelijk dit nu in het algemeen waar is van allen

hoogmoed, had de Zaligmaker hier meer bijzonder

het oog op den geestelijhen hoogmoed en wilde dus
zijne volgelingen leeren : een iegelijk, die zich zel-

ven wegens deugdsbeoefening en pligtsbetrachting

boven anderen wil verheffen en zich veel laat voor-

staan op uitwendig vertoon van godsvrucht; zonder
uit regte beginselen te handelen_,—zulk een mag
wel meenen voor God te kunnen bestaan ;

doch hij

zal zijne goedkeuring niet wegdragen. Integendeel,

wanneer hij eenmaal voor Gods regterstoel zal ver-

schijnen^ zal hij door Hem veroordeeld worden en

het zal als dan voor elk openbaar woiden, wie hij

was en hoe hij kortzigtige menschen met zijne

praaldeugd misleid had.

Doch geheel anders zal het lot zijn van den oot-

moedigen en nederig van zich zelven denkende.

Want, daar de Heer ook zijn hart en zijne beginselen

kent^ zoo zal Hij hem nogtans bij alle gevoel van
tekortkoming, in zijne gunst doeu deelen en hem
eenmaal het hoogste geluk doen smaken.

II.

Was deze gelijkenis nuttig tot leeriug en waar-
schuwiug voor Jezus tijdgenooten ;

zij is het niet min-
der voor ons, die ons onder zijne onderdanen scharen,

Bepalen wij ons dan, 2dens, bij de beide hoofdleeriu-

gen, die ons de tekst aan de hand geeft^ om die onder
Gods zegen tot onze stichting aan tewenden.

A. De Zaligmaker leert ons hier.

1. Dat eigene geregtigheid en schijnheiligheid ons niet

veor God regfvaardigt.

Wij zagen dit iu den Farizeëer bevestigd. (In zijn

hoogmoedig daukgebed tot God verklaart hij zich on-
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schuldig aan grove openbare misdrijven en voegt er

het goede bij^ dat hij bniten verpligting verrigt had.

Door dit een ander acht hij zich nitnemender, dan zijne

medemenschen en gelooft, dat hij hierop de goddelijke

goedkeuring kon en zou wegdrageu. Maar wat ge-

beurt er?) Een geriugere in zijn oog wordt hem
voorgetrokken en hij zelf afgewezen. Want daar de
Heer zijne eerbetooning (waaronder het hart koud en
en onverschillig bleef) afkeurde, liet Hij hem, onder
den last der zonde gebukt, naar zijn huis terugkeeren.

En geen wonder, dat ons Christenen een dergelijk lot zal

wedervareu, iudien ons zulk een geestelijke hoogmoed
bezielt. Ja, dan zouden wij nog veel rneer straafwaar-

dig zijn, dan deFarizeër van Jezus tijd, wegens het
heerlijke licht, dat ons van jongs aan bestraald heeft.

Zoodra wij iets bij God willen laten gelden, dan zijn

wij moedwillig blind ; dan zijn wij ongeschikt voor het

koningrijk der hemelen en hebben ons loon weg.
Want waarmede zullen wij voor God roemen ?

Of moeten wij het niet bekennen, dat, hetgeen wij

goed noemen, nog altijd onvolmaakt en bevlekt blijft

in het oog van den alleen Reine en Volmaakte ? Ja,

dat onze deugden zoo vaak slechts op eigendunkelijke

iustellingen gegrond zijn. En hoe zal men van eenen
kwaden boom goede vruchten plukken ? Of moeten
wij niet met Paulus zeggen : Als ik het goede doen
wil, dan bevind ik, dat het kwade mij bijligt V^) En
hoe zouden wij er dan den hemel mede kunnen ver-

dienen ?

. . Maar al konden al eenigen onzer werken deii

naam van goed wegdragen ; ook dan nog zouden wij

niet iu staat zijn, om daarmede onze schulden uit te

wisscheu. Want deze zijn als het zand aan den oever
der zee.

. . . En zijn wij daarenboven verpUgt om het goede
te doeu, als geschapen naar Gods beeld ? Moeten wij

dat niet doen, als eene betooning van dankbaarheid
voor Gods weldadeu, en moet dat niet de vrucht zijn,

voortkornende uit den goeden wortel des geloofs ?

(Daarom zeide ook de Heer in het vorige hoofdstuk :

vs. 10: wauireer gij zult gedaan hebben ; al hetgeue
u bevolen is, zoo zegt : wij zijn onnutte dienstknech-
ten. Want wij hebben maar gedaan, wat wij scliuldíg

^^waren te doen.^^)
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.... Maar ook ; is niet al onze bekwaamheid uit God,
uit wien, door wien eu tot wien alle dingen zijn ?

En, indien wij uit de werlcen konden geregt-
vaardigd worden en door dezelve de zaligheid verdie-

nen, dan ware de Christus te vergeefs gestorven. (Gal.

2 : 21).—Zoo moet dan^ zelfs de verstgevorderde
Ghristen, in plaats van zich te verJieffen, nog altijd

betuigen : de genadegift van God is het eeuwige
'Meven door Jezus Christus onzen Heer.^^ (Eom.
6: 23.)

Daar wij dus altijd bedorvene en zondige menschen
zijn, hoe zouden wij dan Gode kunnen behagen, indien

wij onszelven wijsmaken, regtvaardig te zijn ; indien

wij onze gebreken niet willen opmerken, of die zo.eken

te verbloemen ? Zulk eene verwaandheid drijft ons,

omonzen wandel slechtste vergelijken met dien vau hen,

welke wij voorhet nitvaagsel van het menschelijk geslacht
houden; maar uiet met dien der Godvruchtigen . Daar-
doorversmaden wijalle anderenatuurgenootenennemen
de liefdej waarop de geheele wet rust, uit de wet weg.
Daardoor eigenen wij ons vermetel het regt toe van
het oordeel, dat God alleen toekomt. En al stonden
wij ook op nog zoo hoogen trap van deugd^ het zou
zijn^ om straks daarvan zoo veel te dieper ueder te

storten. Want de eigenwaan maakt ous duizelig. Wij
blijven nog altijd vatbaar voor verleiding, zoowel als

andere menschen. Maar de verkeerde inbeeldiug doet

ons het waken en strijden tegen de zonde verzuimeuj en
deze vangt ons dan in hare netten, eer wij het bemer-
ken.—Indien wij dus zulke zondige, behoeftige en
zwakke schepselen zijn en ons zelven nogthans zoo

willen verhoovaardigen en regtvaardigen voor den
alwetenden God, zegt het mij, zullen wij dan niet voor

zijne vierschaar te ligt bevonden worden en bedro-

gen uitkomen ? Voorzeker ! want wie zichzelven ver-

hoogt, zal vernederd worden.
2. Maar dewijl alzoo het gedrag van den Earizeër

Gode niet kan behagen, betaamt het ons teu allen tijde

met den boetvaardigen Tollenaar eensgezind te ziju.

Want, gslijk Jezus ons tevens leert^ ootmoed, ge~

paard met helijdenis van zonden, is den Hf^ere welge-

vallig”

Het is niet genoeg te gevoelen, dat men een zondaar
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is, en daarbij onverscliillig te denken : Welnu^ ik ben
slechts gelijk aan mijne natuurgonooten, die allen

even zeer schuldig voor God staan. Zulk een denk-
beeld zoude ons koelbloedig in de zonde doen blijven

voortleven. Doch er wordt tevens gevorderd^ dateen
ootmoeclig herouw ons beziele. Indien wij dus ons ge-

drag aan de wet Gods toetsen en het ons blijke, dat

wij ons als ongehoorzame kinderen van den besten

Vader gedragen hebbeu ;
dan moetdit verwijt ons met

leed vervullen. Dan moeten wij leeren inzien, dat

wij niets zijn in Gods heilig oog j Ja, dat wij verwer-

pelijk zijn voor Hem; die al onze gangen nagaat^ en
die alle drijfveeren onzer daden kent. Dan eerst zul-

len wij verlangen, om door Hem van al onze kraukhe-

den genezen te worden, en dat Hij al onze schuld uitdel-

ge door zijiie genade (in Jezus bloeden geregtigheid).

Zoo zullen wij zonder eigen roem voor Gods aangezigt

vei’schijnen en de taal des harten vau den Tollenaar op
ouze lippen nemen : o God ! ivees mij zondaar genadig !

—En daartoe hebben wij nog te meer vrijmoedigheid,

indien wij gelooven^ dat God juist zijnen eigen Zoou
gegeven heeft tot eene verzoening onzer zonden en dat

Zijn bloed van alle zonden reinigt.

Dit denkbeeld zal dus het voornemen in ons doen
ontvlammenj om van nu voortaan God te verheerlijken,

niet alleen met kerkgaaiij feestviering en audere uiter-

lijke godsdienstplegtigheden ;
maar onze droefheid

naar God zal eene onberouwelijke bekeeringin ons ver-

wekken, om God te leeren dienen in Geest en in waar-
heid. Daartoe zullen wij Hem smeeken om den Geest
der reiniging en heiligmaking. En zoo zal de Geest
der liefde ons dringen, Gode het dankofEer des harten

toe te brengen en ons weerhouden van onze broederen
ligtvaardig te veroordeeleu.

Maar zou dan de ootmoed des harten, welke zulke

edele gezindheden in ons opwekt en versterktj Gode
niet welgevallig zijn ? Ja^ Jezus verzekert het ons^ dat

Hij, die de liefde zelve is^ genoegen neemt in zulk eene
schuldbelijdenis en ons volgaarne wil regtvaardigen.

Zoo in zijne gunstj om de verdiensten van Christus,

weder aangenomen, zullen wij de rust des gemoeds
mogen smaken en nieuwo kracht ontvangen in den
strijd tegen de zoude. Want wie zichzelven vernedert,

zal verhoogd worden.
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B. o ! Hoe zeer steekt dan niet het gedrag van den
nederigeu Tollenaar of bij dat van den trotschen Fari-

zeër ! Maar ook : hoe verkieslijker is niet het lot van
den eerstgenoemde boven dat vau den laatste te

schatten !

1. Hoortj hoortditj gij allen, die uiu eigen weg he~

wandelt en door uwe werken ten leven zoekt in te gaan !

Daar uw geweten het gedrag van den Farizeër moet
afkeuren, volgt gij nogtanszijne voetsporen. Ook gij

verbeeldt u rijk te zija, inaar gij zijt arm. En of-

schoon uwe schuld groot is voor God^ gij streeft nog-

tans niet, om van dien drukkenden last ontslaggn te

worden. Daarom blijft zij u ook toegerekend en blijft

gij als ondankbaren voortzondigen. Gij moogt al uit-

weudig een onberispelijk leven leideu. Doch hoe prij-

'zelijk zulk een onbesproken burgerlijk gedrag ook
zijn moge^ het zal u niet baten voor het oog van God,
die de geesten weegt^ en (de werken kent : die) dus

ook weet, hoe weiuig godsdienstig gevoel er in u
huisvest.—o ! Yan welk een zalig genot berooft gij u
dauj hetwelk u om Christus verdiensten zoo rijkelijk

in het Evaugelie der genade wordt aangeboden.—In-

dien gij voortgaat, zult gij toch nimmer de goddelijke

goedkeuring erlangen. Indien gij op eigen krachten

en geregtigheid blijft steunen, bouwt gij op eenen

zandgrond, die bij uw sterven aan uwen voet wegzinkt.

Bedenkt dit en gevoelt het dwaze van uwen hoogmoed !

Leert uwe onwaardigheid en zwakheid inzien ! Zoekt
uwe sterkte en geregtigheid daar, waar zij alleen te

vinden isj in Jezus Christus; en dien voor de zonde
gekruisigd ! Wendt u tot den Hemelschen Yader met
ootmoedig berouw over uw vorig gedrag en smeekt
Hem met verloochening van alle eigene geregtig-

heid 0 God ! wees mij zondaar genadig Bidt

Hem dan, dat Hij u door zijnen H. Geest verlichto

en heilige^ opdat gij Tollenaarsgezind en alzoo

geschikt moogt worden voor het koningrijk der

hemelen .—Maar
2. Welligt zijn er onder u, Mijne Hoorders ! wier ge-

weten iverkelijU is hegonnen te ontwalcen, en die gaarne

den weg van deu Tollenaar zouden willen inslaan ;

—

doch gij durft niet vertrouwen, dat God ook u zal wil-

len regtvaardigen. Gij acht u zulk een gunstbewijs
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geheel onwaardig van wege de menigte uwer schulden.

Het is waar :
gij zijt zulks onwaardig en zult het altijd

(onwaardig) blijven. Maar indien het u ernst is, van
uwe schuld ontslagen te worden, o ! welk een zalige

troost ligt er dan ook voor in de gelijkenis opge-

sloten I Hoe opbeurend moet het niet voor u zijn^ wan-
neer gij leest, dat het eenvoudige gebed van den schuld-

belijdenden Tollenaar van God werd gehoord en het

geringeoffer zijner boetvaardigheid niet versmaad werd 1

Komt dan ook gij vrij tot de genadetroon met het oog
op het kruis van Christus 1 Belijdt en betreurt het

daar voor God^ dat gij arme zondaars zijt I Dan zal de
gebeurde genade ook uw deel worden en zult ook gij,

van zonden ontslagen, met blijdschap naar uw huis

mogeu terugkeeren.—En
3. Gij, die het gedrag van den Farizeër verfoeit en

dat van den Tollenaar op hoogen prijs stelt : die daarom
ook dat van den laatsten zoeht na te volgen. Gij doet

wel. Gij draagt daardoor de goedkeuriug van God
weg. Gij hebt alzoo groote stoffe tot dankzegging en

nooit kunt gij te dikwijls de taal des Apostels tot de
uwe rnakeu : Door de genade Gods beu ik, wat ik

ben^^ (1 Cor. xv : 10).—Met dat al moeten wij ook u

waarschuwen tegen twee gevaarlijke klippen : de Fari-

zeesche Imichelarij en den geestelijJcen hoogmoed.

(De zwakke menscli loopt zoo ligt gevaar, om meer
op zichzelven, dan op Christus te zien. Men heeft zoo

ligt overal den mond vol van zijne eigene onwaarde en
strafwaardigheid ; doch het is meer, om door de men-
schen als ootmoedig geprezen te worden, dau dat het
hart er in deelt. Dit is eeu geveinsde ootmoed, die

Gode niet kan behagen en den mensch diep rampzalig
maakt. Doch de ware ootmoed is deze ; wauneer men
overtuigd is van zijne zonde ; als men hare schande-
lijkheid en strafwaardigheid levendig gevoelt en die

bij elke gepaste gelegenheid met leedwezen bekent.
Eveneens is men zoo ligt genegen, zich over

meerdere ontvangene geestelijke gaveu boven anderen
te verheffen en zelfs anderen, die men minder acht dan
zichzelven, ligtvaardig te veroordeeleu.)

0 strijdt dan tegen deze beide bedriegelijke vijanden I

Neemt in deze verzoeking uwe toevlngt tot het gebed I

Leert uzelven regt kennen I Mistrouwt rneer uw ver*
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leidelijk hart en hebt nimmer de beste gedachten om-
trent nzelven !

Dan zal de Heer u nabij zijn in den strijd. Met
Hem zult gij veel vermogen. Dan zult gij niet in u
zelven roemen ;

maar in het kruis van Christus. De
waarachtige ootmoed zal u\v sieraad zijn en uw opregt

geloof zal vele vruchten der danklDaarheid voort-

brengen.

4. 0 mogten loij allen meer leeren inzien, welk eene
sierlijke kroon de ware ootmoed is ! Mogten wij allen

ons voor Grod vernederen, in de hoop, dat Hij ons kan
en wil verhoogen, en alzoo al ons heil zoeken in zijne

genade, om de verdiensten van Jezus Christus !

Zoo zal bij eene voortdurende droefheid, welke een
aanhoudend besef van schuld^ nietigheid en onwaardig-
heid steeds iu ons binnenste opwekt, de troost des

Evaugelies ous niet begeven. Geregtvaardigd uit het

geloof hebben wij dan vrede bij God door onzen Heer
Jezus Christus.—Door Gods Woord en Geest weder-
geboren, zullen de verzoekingen van den Boozej die

ons van alle kanten bedreigeuj hare kracht op ons
verliezen, en toenemende in de heiligheid, zulleu wij

rijpeu voor die zalige dreven, waaruit alle zonden ver-

dreven is en waar wij Gode en het Lam voor ons ge-

slagt, eeuwig den lof, de eer en dankzegging zullen

toebrengen voor de verbeurde genade aan ons be-

wezeu.—Amen !
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hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad

heeft.”—1 JoH. iv : 19.

(Ofschoon wij den naam van den Apostel Johannes

uiet aan het hoofd dezes briefs gesteld vinden, is nog-

tans deszelfs echtheid en goddelijk gezag in de Christe-

lijke Kerk nimmer in twijfel getrokken, en bij het

lezen van denzelven zullen wij al spoedig bemerken,

hoe zeer hij geheel den zachtzinnigen geest van dien

geliefden Discipel des Zaligmakers ademt.—Sommigen
beschouwen hem als een aanhangsel op zijn Evangelie,

dat hij na zijne wederkomst van het eiland Patmos,

uit zijne balliugschap, zou Jiebben opgesteld. Volgens
den Kerkvader Augustinus is deze brief eertijds

genoemd de hrief aan de Parthen, of aan de Christenen,

die • aan gene zijde van den Euphraat woonden en dus
onder de heerschappij der Parthen, de magtigste nabu-
ren der Romeinen, stonden. Anderen echter meenen,
dat hij gezonden is tot de verstrooide Christenen'in

Klein Azië, doch echter zóó ingerigt was, dat hij ten

algemeenen nutte in de Gemeente kou gelezen worden).

Het doelj waartoe deze brief geschreven is, kunnen
wij opmaken uit deszelfs hoofdinhoud, waarop de
Apostel telkens terugkomt.

Het was namelijk, om zijne mede-christenen in het

geloofin de leer des Evangelies te bevestigen en hen te

waarschuwen tegen de leerstellingen van dwaalleeraars

en volksverleiders, welke hij (ii : 18) Anfi-Ohristenen,

d. i., tegenstanders van het rijk van Christus, noemt.
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—Maar tevens zoekt liij hen te sterken in den geest

der Ghristelijke liefde jegens God en hunne naasten, als

den hoofdtrek der leer, die zij beleden ; opdat zij alzoo

hunne gehoorzaamheid aan God door eenen heiligen

wandel zouden aan den dag leggen en zich als ware
onderdanen van het Messiasrijk betoonen.

(Overal vinden wij in dezen brief de hartelijke taal

van den bejaarden grijsaard, zoodat eene losse pen de

teedere gevoelens^ g’ehjk die in zijn hart oprezen, onge-
kunsteld opteekende. Het is de taal van eenen Vader,

die bekommerd is omfcrent zijne geliefde hinderen en
hun uog de laatste waarschuwingen en vermaningen,
troost en bemoediging in hun afzijn wil doen geworden;
te meer^ daar hij de gevaarlijke verleidingen en ver-

volgingen, die hun nog dreigden, reeds te gemoet zag.)

Van het 7de vers'van ons hoofdstuk tot vs. 2, vermaant
zijne geliefden vooral tot de onderlinge hroeder^

liefde, naar het voorbeeld der Godheid^ welke zij als de
bron der liefde hadden leeren kennen. Want daaruit

zoude het blijken, dat zij zijne hinderen waren, die

Hem gaarne in karakter wilden evenaren, en daardoor

zoudeu zij tevens (vs. 11), als beweldadigden van dien-

zelfden God, hunne dure verpligting omtrent elkander

vervullen. Een iegelijk dus^ die in de uitoefening

der liefde niet vertraagdoj kon daarin hefc kenteekeu
vinden (vs. 13)^ dafc hij door God met denzelfden Geest

der liefde bezield was en (ICZ/) dat er eene naauwe
hetreJxhing tusschen God’en hem besfcond. Wanneer
zij aldus als zijue navolgers wildeu leven, dan zou de

liefde (vs. 17) in hen den hoogsten trap bereiken.

Want door deze drijfveer zouden zij tot weldoen gedre-

ven worden en daardoor zouden er aangename gevoelens

in hun hart oprijzen door de bewustheid, dafc zij eens-

willens met God wilden leven. Door die rust des

gemoeds behoefden zij dan ook niet op te zien tegen den
dag des oordeels. Wantnaar den waren aard der liefde

(vs. 18) behoeft rnen geen kwaad te vreezen van henij

dien men opregt beinint.

En nu laat de Apostel er in den tí'ksfc op volgon :

Wij hehheii Ileni, d.i. God, lief Deze helijdenis legfc

van zichzelven af en tevens van degonenj aan wolke

hij schreef ;
in zoo verro hij namelijk mogt vcrondor-

stellen_, dat zij zich met hem onder do opi’egfce Christe-

uen mogten tellen,
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Die liefde nu, waarmede wij God liefhebben, getuigt
de Apostel verder, heeft daarin haren grond : Omdat
Hij ons eerst heeft lief gehadf^ Zij is dus een uitwerk-
sel en gevolg van Gods voorlwmende liefde te achten.

Zij is eene wederkeerige liefde, welke door het gevoel
van danlcbaarheid in ons hart ontstoken wordt. Indien
wij van onze zijde, d. í. door eigene verdienste, ons
de liefde van een vertoornd God eerst zouden hebben
moeten verwerven, dan zouden wij bij het gevoel van
oneensgezindheid met Hem, gedurig moeten twijfelen,

of wij nog langer op zijne gunstige gezindheid omtrent
ons zouden kunnen rekenen. Maar nu wij Hem kennen
als den liefderijken God, wordt daaruit de vrijmoedig-

heid geboren, om Hera wederzijds zóó lief te hebbeuj
dat men voor Hem niet behoeft te vreezen.

Welke gewigtige en veelbevattende woorden bevat
dan niet deze tekst ; Wij hebben Hem lief^ omdat
Hij ons eei'st heeft lief gehad eene uitspraak wel
waardig, om door ons nader beschouwd te worden
en zoo in den geest van den Apostel door te

dringen.

Laat ons dan naar aanleiding van den tekst,

vooreerst :

I. Nader de waarheid betoogen ; God heeft ons lief

gehad.

II. Daarop aanwijzen, wat het zegt in den mond
der Christenen : Wij hebben God Uef.

III. Verder overwegen, dat juist, omdat God ons

eerst heeft lief gehad, dit het geschikte middel was,

om onze ivederliefde jegens Hem te doen ontvlam-

men : terwijl wij

IV. Onder Gods zegen onze rede wenschen te be-

sluiten, met eene opwekking tot eene godsvrucht, op
het beginsel van liefde gebouwd.

I.

God heeft ons lief gehad en dit aan den dag gelegd

in zijne verschillende beschikkingen, bedoelingen en
handelingen met ons. Alle tijdperhen der geschie-

D
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denis van ons geslachfc verkondigen deze waar-

heid.

1. Ziefc het reeds dadelijk in de verhevene hestem-

ming van den mensch en in de dagen zijner

onschuld,

De mensch was nog niefc tofc het aanzijn gekomen,
of, naar Gods liefderijke plannen, was alles op aarde

reeds tot zijne behoeffce, nufcfce en tofc veraangenaming
zijns levens ingerigfc. De mensch werd door zijnen

Schepper, boven alle andere aardsche schepselen^, niet

alleen begaafd met een kunstig ligchaam, maar tevens

met een redelijken en zedelijken aanleg. Met zulke

voortreffelijke gaven en edele zielsvermogens wan-
delde hij als een pronkstuk op aarde om en kon
bij zijnen Maker verheerlijken. Zoo zag hij niet

alleen al wafc leefde aan zijne dienst ondergeschikfc

en mogfc hij de vruchten genieten van hetgeen dit

wereldrond in ruime mate opleverde;—doch daarbij

bevoud hij zich, door zijn gemeenzamen omgang
mefc God, voor hoogere genoegens vatbaar, dan hefc

stof kon aanbieden en gevoelde hij zich gelukkig
bij de toeneming in keunis en heiligheid.

2. Maar ziet tevens die goddelijke liefde in Zijue

handelingen met den mensch doorstralen, 7ia deszelfs

val onder de oude huishoudmg. De mensch had zich

door ' de krachfc der zinnelijkheid laten begoochelen

en gaf gehoor aan de stem der verleiding door

de overfcreding van het goddelijk gebod. Daardoor
werd zijn verstand beneveld en zijn harfc afkeerig

van zijnen Weldoener; zoodat hij nog maar eene

flaauwe schaduw van zijn verheven aanleg overhield.

Doch zoodra was hij niet gevallen, of God zocht

den afgedwaalden en besmetfcen mensch weder dade-

lijk op. Kon zijne regfcvaardigheid deszelfs onge-
hoorzaamheid al niet ongestraffc laten, de uitspraak

van hefc vonnis werd nogfcans aanstonds gematigd
door de heerlijke belofte omtrent de overwinning,

welke hefc zaad der vrouw eenmaal over het rijk der

zonde behalen zoude. Hoe zeer ook het menschdom
verder in verbastering mogt toenemen, wilde nog-
tans God hetzelve niefc ten eenen male uitroeijeu.

Hij bleef nog de zon gebieden, deze aarde mefc hare
stralen fce verlichten en te verwarmen en liefc de
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wolken nog eenen mildeu regen over haar uitstorten,

om haar te verkwikken en haren grond vmchtbaar
te maken. Het noodige voedsel en deksel werd nog
zoowel aan de goddeloozen als aan de godvruchtigen

geschonken. Zoo zag de Albestuurder steeds met een

hart vol van mededoogen en langmoedigheid op een

ondankbaar geslacht neder en liet Hij zich overal in

Zijne genade aan hetzelve kennen. Inzonderheid

openbaarde hij zich in zijne menschenliefde aan Ahra-

liam, wien Hij de belofte gaf^ dat alle volken der aarde

in zijne nakomelingschap zouden gezegend worden.

Laugs wouderbare wegen zijner Voorzienigheid ge-

leidde Hij dezen zijuen vrieud en verder zijn uitver-

koren volk, de Israëlieteu. Van tijd tot tijd zond Hij

tot hen Zijne Gezanteu, om hen niet alleen met zijne

wetten en instelliugen bekend te maken en hen tot

derzelver beoefeniug te vermanen, maar ook, om de
beloften van den toekomeuden Verlosser en Zaligmaker
der menschen onder hen levendig te houden.

3. Ofschoon nu Johannes het straks gemelde niet

gelieel voorbijzag, bedoelde hij echter hier meer regt-

streeks die liefde Gods, welke Hij bij de vervulling

zijner beloften in zijnen Zoon, onder het Nieuwe Ver-

hond aan allerlei geslachten had willen betoonen.

Sedert de komst van dien Zoon op aarde was de dag
van zaligheid begonnen aan te breken en toonde God,
gelijk de Eugelen juichten, in menschen een welbeha-
gen te hebben. Die Zoon was gekomen^ om eeu rijk

van genade te stichten en deszelfs trouwe onderdanen
de uitnemende weldaden, daaraan verbonden, deel-

achtig te maken. Hij was niet alleen gekomen om
deu menschelijken geest weder te verlichten en ons een
volmaakt voorbeeld te geven van de reinste godsvrucht
des harten ; maar ook^ om ous te verlossen van den
dood als eene straf op de zonde bedreigd. Daartoe
heeft Hij zich zelfs aan het smartelijkste en smadelijk-

ste lijden overgegeveu, opdat Hij door zijne offerhande

tot in deu dood onzen vrede met God zoude herstellen

en ons den v/eg tot volkomen zaligheid zoude baneu.
Van hier schreef dan Joliannes (iii : 8) :

“ Hiertoe is

de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken
des duivels verbrekeu zou/^ d. i. : dit was juist de
bedoeling van zijne koinst, om de meuschen van de

d2
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heerscliappij en het geweld der zonde te verlossen en
tot het rijk der deugd terug te brengen. Zoo getuigt
hij (iv : 9) : Hierin is de liefde Gods jegens ons cjeopen-

haardj openlijk aan den dag gelegd^ dat God zijnen
eeniggehoren Zoan, die ïïem dus het dierbaarste boven
alles was, gezonden heeft in de wereld, opdat wij zonden
leven door Hem, d, i., opdat ïïij ons weder een zalig

levensgenot, dat wij verbeurd hadden_, zou aanbrengen.
Verder lezen wij, vs. 10, ^^God heeft ons lief gehad en
zijnen Zoon gezonden tot eene verzoening voor onze
zonden/^ en vs. 14, 15 : Wij, die als Apostelen het
Evangelie verkondigen, wij zelven hebhen het aan~
schouwd en roepen als ooggetuigen uit, dat de Vader
zijnen Zoon gezonden heeft tot een ZaligniaJcer der wereld,

en wie nn heledeyi zal hehhen, dat Jezus de Zoon van
God is, God hlijft in Hem en Hij in GodV
Zoo is er dan geene verdoemenis meer voor degenen,

die den Zaligmaker, hun als het uitnemendste gescheuk
van Gods liefde aangeboden, door het geloof aannemeu
en ïïem als den zoodanige belijden. Met alle opregte
geloovigen wil God zelfs in de naauwste betrekking
komen, die hier gekend wordt. Want met hen, die van
ïïem afkeerig waren, wil ïïij thans als een Vader met
zijne teedergeliefde Jcinderen omgaan. Daarom schrijft

Johannes (ih: 1) : Ziet, hoe groote liefde ons de Vader
gegeven, betoond hecft, namelijk, dat wij kinderen

Gods genaamd zouden worden.^^

Die Gemeente nu, welke God door Zijnen Zoon op
aarde gevestigd heeft, staat op vaste gronden : ïïoe

zeer ook de hel raet al haar geweld zich tegen haar

bestaan aangekant heeft; tot hiertoe heeft God haar,

naar Zijne onfaalbare trouw, in stand gehouden en nog
blijft ÏÏij voortgaan haar onder het menschdom uit te

breiden. Nog laat ÏÏij ons gedurig opnieuw toeroepen :

Zondaars ! wij bidden u van Gods wege, laat u met
God verzoenen. ïïij wil u met zijne gunstbewijzen

blij veu overladen I En ïïij, die ons dit aanbiedt, is

zelf de Algenoegzame Alhestuurder, die de hulde van

den nietigen aardworm niet behoeft en nogtans den
onwaardigen zondaar zelfs niet wil versmaden. Wie
zal het dan nog ontkennen, dat God ons heefb lief

gehad met eene onuitsprekelijke liefde en met eene

gadelooze ontferming ?
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II.

Maar wat zegt het im in den mond van den Christen,

die met Johannes belijdt : Wij hehhen GoclliefV’

Het is toch niet om het even^ of men zulks slechts met
de tong voorgeeft en het hart zelf daarbij kond (onge-

voelig) en onverschillig blijft. Neen ! Het zijn alleen

de echte Christenenj die dit naar waarheid (en in de

daad) getuigen kunnen en daarvan de blijken geven.

1. Zulk een nu is geheel 'oiet Gocl ingenomenj of het

is althans zijne begeerte dit meer en meer te worden.

Hij zoekt zich te verlusti'gen in Gods hooge volma-

king. Uit al Zijne iverhen zoekt hij Zijne majesteit en

heerlijkheid meer en meer te leeren kenuen. Beschouwt
hij hetgeen hem van rondom in het werk der schepping

omringt; ziet hij den hemel met deszelfs gesternte aan ;

valt zijn oog op de aarde met hare bewoners en voort-

brengselen ; of let hij op de zee en hare huishouding,

overal bewondert hij daarin^ zelfs iu het geringste

schepsel, de goddelijke magt en wijsheid ; maar overal

tevens ontdekt hij de sporen zijner liefde. En in die

opgetogenheid gevoelt hij zich gedrongen, om den

Schepper en Onderhouder te roemen en te prijzen, en

Hem al zijne hoogachting waardig te schatten.

. .
.—Let hij op de kunstige inrigting van zijn eigen lig-

chaam, op de heerlijke vermogens zijuer ziel, opbeider

naauwen band, op zijn spraakvermogen ;—o, dau is hij

getroffen over de goddelijke onderscheiding ;
hij heft

het hart vrolijk naar boveu en de juichtoon vloeit vau
zijne lippen.

. . . Hij stelt zich zijnen Weldoenergedurig voor den
geest en tracht in zijne nahijheid als een vriend met
zijnen getrouwen vriend te verkeeren. Bij het gevoel

zijner veelvuldige behoefteu neemt hij gedurig de
toevlugt tot Hem iu het vertrouwelijk gehed en ont-

boezemt voor Hem zijue wenschen^ zoo als die onge-
kuusteld in zijn binuenste oprijzen. Hij verblijdt zich

over de ontelbare, onverpligte, ja, verbeurde weldaden,
die Hij hem reeds van deu beginne heeft bewezen en
waarmede Hij uiet ophoudt, hem dagelijks op nieuw
te overladen. Daarvoor stort hij zijne hartelijke dank~
zegging voor Hem uit eu verheerlijkt Hem in zijne

lofzangen. Hij acht zich verder veilig onder ziju
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weldadig bestuur en voedt, zelfs onder de wederwaar-
digbeden dezes levens^ het vertrouwen, dat Hij die alleu

ten zijnen nutte zal doen uitloopen.

... Zoohoorthij ook anderen gaarne van Godenzijne
geboden spreken, vooral op den dag, den Heere toege-

wijd, en zijne eigene tong vermeldt gaarne de godde-
lijke weldadigheid eu trouw. Ook onder de veelvuldige

bezigheden en afleidingen dezes levens komt God hem
telkens op nieuw in de geidachte. Zoo aan God boven
alles, wat hem dierbaar is^ zijn harte schenkende, kan
hij met Asaf (Ps. 73 : 25) voor Hem belijdeii : Wien
heb ik nevens u in den Hemel ? Nevens u lust mij

ook niets op de aarde.^’’

2. Maar die liefde legt hij ook gowilligaan den dag,

door zich gaarne aan Gods liefderijke voorschriften te

onderwerpen en alzoo naar Gods iveïhehagen te leven .

—

Daar hij er dus naar streeft, om aan het doel zijrier

schepping te beantwoorden, wil hij al zijne vermogens,
naar ziel en ligchaam beide, Gode toewijden, van Wieii
hij dezelve als een pand ontvangen heeft.

. . . Dit doethij niet zoo zeer omdat God dit met alle

regt van hem kan- vorderen
;
noch ook, dewijl hij daar-

mede eigen voordeel zou kunnen trekken en de ver-

diende straf ontvlieden ;—noch, opdat hij daardoor
slechts van de menschen geprezen worde. Neen ! Dan
zoude hij uit een verkeerd beginsel handelen. Dan
zou hij het immers doen, omdat hij het toch moet en

dus uit dwang;—of slechts gedreveii door lage eigen-

baat ; of uit enkele geveinsdheid, om anderen daarmede
te blinddoeken. Dit is derhalve slechts eene schijn-

liefdej waarbij het hart, de zetel der liefde zelve, koud
en onverschillig blijft. Zulk eene liefde nu valt ons

zelven niet alleen lastig, maar kan ook hem. dien wij

het voorwerp onzer toegenegenheid noemen, nimmer
regt aau ons verbindeu. Veeleer zal zij hem van ons

terugstooten. Maar hoe zeer zoude men daardoor de

Godheid niet beleedigen, die onze harten tot in de bin-

nenste schuilhoeken doorziet eri dien wij dus nimmer
kuuuen bedriegen I Zulk eeue voorgewende liefde zou
derhalve nog altijd met vrees en pijnlijk gevoel gepaard
gaan. En hii, die vreest, is uiet volmaakt iu deliefcle.

Maar dit is de regte liefde, welke de vrecs naar buiten

drijft (vs. 18).
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. . . De Christen dus, die verlangt God met geheel

zijn verstand en hart lief te hebben, onderhoudt zijne

geboden, uit vaste overtuiging en innerlijken aandrang
des harten. Het is als het ware zijne spijze^ zijne ziels-

behoefte, te doen^ wat God wil—en al wat tegen zijne

heilige wetten strijdt na te laten. Die begeerte zet

hem aan als een vuur, waardoor de aandoeningen van
zijn hart in beweging gebragt worden en dat hem aan-

spoort om elke gelegenheid aan te grijpen, waarop hij

Gode ter eere kan leven. (Hij heeft geene verplig-

tingsgronden of drangredenen daartoe noodig.) Want
hoe meer hij het zalige daarvan gevoelt, des te meer is

het zijn lust^ zijne begeeHe om God te gehoorza-

men. Anders kan hij het ware genot niet smaken.
Daarom zegt Joh.

:
(1 Joh v : 3) Dit is de liefde tot

God, dat wij zijne geboden bewaren.^^

Wanneer dus de verleidingen den Christen van God
zoeken af te trekken ;

hij staat op zijne hoede en

wapent zich tegen het gevaar, met het oog op deu
bijstaud vau zijnen besten en sterksten Vriend. Prik-

kelen hem zijne eigene overblijvende hartstogten en
begeerlijl^heden aan^ om zich roekeloos in gevaar te

begeven, dan zoekt hij die, zoodra hij dat ontwaart,

met Gods hulp te beteugelen. Hij wil zich veel liever

het verlies getroosten van datgene, wat slecLts zijn

oog bekoort en tijdelijke genietingen aanbrengt, dan
dat hij zijnen God daardoor zou willen mishagen.
Doet hij iets onbetamelijks, dan is hij innig bedroefd
over zijne ongevoeligheid en ondankbaarheid ; doch
leeft echter niet als zonder hoop. Maar wendt zich

veeleer weder dadelijk tot zijnen God, en, Hem om
vergeving vragende, verbindt hij zich op nieuw aan
Zijne dienst. En ziet hij, dat hij vorderingen maakt
in hetgeen Gode welgevallig is, dan is hij daarbij met
vreugde aangedaan en dankt God, die hem daartoe in

staat stelde.

3. Doch deze liefde omtrent God dringt hem boven-
dien, om zijnen vriend in de liefderijkste gezindte
jegens anderen meer gelijkvormig te worden.

. . . Die toch door een voortreffelijker persoon bemind
wordt en deszelfs beminnelijke hoedanighedeu be-
speurt, zal hem in dezelve zoeken na te volgen. Dit
zal hij te meer doen, wanneer hij daarbij weet, dat
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zulks zijnen Weldoener welgevallig is./ Zoo ontdekt

de Christen^ dat Gods geheele wet liefde ademt. Hij

houdt zich dus overtuigd, dat zij, die nogtans haat,

vijandschap, wraakzucht^ nijd en afgunst koesteren

en altijd in twist en tweedragt met hunne medemen-
schen willen leven, den God der liefde niet kunnen
behagen. Want dezulken toonen met de daad geenen
lust te hebben tot het beoefenen zijner geboden en
met zijnen Geest niet bezield te wezen (iv: 20).

. . . Hij acht dus veel liever zijne natuurgenooten en
vooral zijne medemenschen^ alsmede beweldadigden
en bevoorregten van denzelfden Heer (v : 1) en wil

dan ook, naar zijn voorbeeld, bij elke gepaste gelegen-

heid hun geluk vermeerderen en de tranen hunner
oogen afwisschen.

Hoe meer derhalve de ingenomenheid met God, de
lust om Hem welbehagelijk te leven en de navolgi ng
in de liefdebetooning ook in ons gezien worden,
des te meer zullen wij de blijken bespeuren, dat wij

God waarlijk lief hebben. En zoo_, metJohannes
meer geestelijk en hemelsgezind, zullen wij in zijne

belijdenis instemmen : Wij hehhen God lief./

III.

Maar zoo moet en wil de opregte Christen God lief

hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad : of Tnet

andere woorden
:
juist Gods voorhomende liefde is het

geschikte middel, om zijn hart tot wederliefde te

stemmen.
1. Had God zich niet aan ons als de God der líefde

geopenbaardj wij zouden Hem nimmer opregt lief ge-

had hebben.
a. Dit ligt reeds in de tekstwoorden opgesloten

;

waarin de Apostel herhaalt, wat hij reeds vs. 10 wel
ingewikkeld ; maar toch duidelijk genoeg, te kennen
gegeven had in deze woorden : Hierin is de liefde

;

niet^ dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons

lief gehad heeft.^^ De kracht waarvaii is dus : Wij
zouden God niet lief bebben, indien Hij ons daarin

niet ware voorgekomen. De grond van onze liefde tot

Hem is dus te zoeken in Zijne liefde tot ons ; bijzon-



57

der, zooals die is gebleken, bevestigd en verheerlijkt

in de zending van Zijnen Zoon.

h. Maar, waren wij dan buiten dat bewijs van god-
delijke gunst^ niet reeds van onze zijde geroejpeuj om de

Godheid te verheerlijken ?

c. Het is waar, de rede schrijft ons dit voor. God
toch is hoogst volmaaht en boven alles verheven : en

derhalve is alles, wat aan Hem is, tevens heminnelijh.

Geen vlek of rimpel is er in Hem te vinden. Naar
mate de mensch dit bemerkt en het schoone en liefe-

lijke daarvan gevoelt, vindt zijn verstand telkens meer
reden tot verpligting en zal hij in zijn hart sterker

aandrang bespeurenj om God lief te hebben. A1 Zijne

eigenschappen^ zelfs zijne strafoefenende regtvaardig-

heid, regt beschouwd^ zijn waarlijk achtenswaardige,

ja^ beminnelijke deugden. Indien Hij ééne derzelve

miste, zou dit een gebrek in Hem zijn en Hem dus
ontsieren.

B. Maar hier komt de mensch iets anders in den
weg. De mensch is toch niet gebleven^ zooals hij

naar het beeld van zijnen Maker gevormd was. Zijne

verhastexde natuur vond geen smaak meer in hetgeen
heilig^ schoon en goed was. Maar wat zal nu zulk

een schepsel, dat vreemd van zijnen God is geworden,
krachtig tot liefde kunnen aansporen^ wanneer hetzelve

de goddelijke heiligheid en regtvaardigheid tegenover
zijne eigene schuld en strafwaardigheid stelt ? Dat
schuldbesef nu wordt gedurig in ons verlevendigd.
Want de luide stem des gewetens verheft zich telkens

op nieuw, hoe wij die ook zoeken te versmoren en dit

verwekt in ons smartelijk gevoel^ angstige vrees en
kwellende droefenis. In plaats dat men dus bij de
gedachte aan God^ zich in Hem zoude verlustigen, zoo
wordt hieruit veeleer haat en afkeer geboren. Zulk
een gestrenge God, die te heilig is van oogen, dan dat
Hij het kwade met welgevallen zou kunnen aanschou-
wen en die het kwaad niet ongestraft kan laten ; kan
den zondigen meusch niet behagen. Hij zou Hem
wel wat zwakker en toegevender wenschen. Maar
dewijl Hij de Onveranderlijke is in zichzelven, hoe
zou hij Hem dau ooit van harte kunnen bemiunen ?

C. Wilt gij daarvan het bewijs hebben. De gescliie^

denis van de verschillende tijden bevestigt dit. De



58

mensch stelde zich de Godheid voor als een beleedigd

en vertoornd Wezeu en zocht Hem wel te bevredigeu
met offerhanden en raenigvuldige andere plegtig-

heden ; doch, Hem van harte lief hehhen, kon de zon-

daar niet.

. . . Ziet het in de KeideneUy zelfs in de verlichtste

onder hen. Zij bragten Gode eene afgeperste hulde toe.

Nooit was er bij hen een aandrang, Hera volgaarne

hun hart te schenken en alzoo het grootste gebod ge-

willig uit te oefenen.

. . . Ziet het zelfs in den Israëliety die de zending van
Gods Zoon wel niet kende ; maar dezelve nogtans ver-

moeden kon. De wet echter was en bleef hem een

tuchtmeester.

. . . Maar ik wil u zelfs nog wijzen op zoo velen,

die zich wel naar Christus noemen, doch die hun ont-

waakt geweten nog zoeken te laven buiteu de bron
van troost, in het Evangelie aangewezen. Ziet het,

hoe dezulken in de voorbidding van heiligen, in

menigvuldige gebeden, in geloften, boetedoeningen,

bedevaarten en wat al meer, de vergeving van God
pogen af te persen, die zelf hun i'eeds lang was tége-

moet gekomen met zijne liefdevolle gezindheid.

2. Geheel anders echter kan en moet het gesteld

zijn met ons Christenen, die weten, dat God ons eerst

heeft lief géhad. Nu worden wij tot wederliefde ge-

drongen en onze godsdienst kan eene godsdienst van
liefde en van vreugde zijn.

(
Dit zag reeds de vader van Johannes den Dooper

in, toen hij gewaagde van de aanstaande verlossing

(Luk. i : 74), waarbij men God dienen zoude zonder

vreesj .

. . . En dit ligt ook in deu aard derzaah Hij toch,

die ons bemint, gewint onze liefde voor zich. Hoe
blijkbaarder en edeler zijne liefde zich aan ons voor-

doet, des te meer vatten wij wederzijds omtrent Hem
genegenheid op. Zoo is het ook hier gesteld. De
mensch is afgeweken door de zonde en ontvliedt God.
God zoekt Zijuen vijand zelfs het eerst op, niet met
wraakzucht om hem te verderven, maar met vredes-

gezindheid eu alles vergevende genade. Hij ziet hem
in het verderf liggen ; maar wil hem de hand toeste-

ken, om hem nog te redden en te behouden. De
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mensch echter ziet het^ dat God • hem niet doet naar

zijne zonde en hem niet vergeldt naar zijne ongereg-
tigheden. Doch dewijl hij zulk eene gunstbetooning
niet kan bevatten^, blijft hij nog wantrouwen en ver-

langt teekenen en wonderen. God geeft hem het

grootste teeken Zijner liefde in het grootste wonder.
Hij zendt Zijnen eigen Zoon in de wereld, geworden
uit eene maagd, opdat Hij den menssh de beste zege-

ningen zoude aanbrengen en zelfs Zijn leven als een
zoenoffer voor hem geven.—Die dit gelooft, geniet-

daarvan de vrucht, de grootste blijdschap. Hij ont-

waart in zich uit warm dankgevoel meer en meer eene
Hnderlijke gezindheid en een hinderlijk vertrouwen.
Want nu ziet hij in God niet slechts zijnen vriend,

maar zelfs meer dan eenen vriend ; een^ teederlievend

Vader in Christus. Nu wil hij Hem gaarne zijn hart

schenken en het onvermijdelijk gevolg daarvan open-
baart zich in eenen afkeer van de zonde en in eene
zucht om voortaan gewillig onder de leiding (des

Heiligen Geestes) voor God te leven en Hem na te

volgen in de liefde.

Zij dus, die dit onwaardeerbaarst bewijs der liefde

Gods, in Zijnen Zoon zoo uitnemend aan den dag ge-

legd^ door het geloof aannemen, kunnen met Johannes
getuigen : Wij hebben Hem lief, dewijl Hij ons
eerst heeft lief gehad.^^ Zoo te leven en te handelen,

als wij gezegd hebben, is dus de vrucht des Evan-
gelies.

IV.

Wij willen in het laatste deel onzer rede, onder Gods
zegen, elkandei nog opwekken en bemoedigen tot

mlk een hestaan, als meest overeenkomstig is met
zuik eene liefde Gods, welke ook ons is bekend ge-
maakt

j
en welke wij op den aanstaanden dag des

Heeren aan het Heilige Avondmaal wenschen te ge-
denken.

I

Beschouwen wij daartoe de beminnelijke oogpun-
ten, waarin de voortreffelijkheid der Evangelische
Godsvrucht zich aan ons oog vertoont, opdat wij tot

hare betrachting gedrongen worden. Zij bestaat

:

1 . In eene gehoorzaamheid, welke op het geloof in

God, als de liefde zelve gegrond is.
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2. Zij is eene gehoorzaamlieid welke voortvloeit uit

het Jiart, dat gedrongen wordt^ God uit danJcbaarheid

wederzijds lief te hebben.
3. Zij is eene gehoorzaamheid welke met den hesten

troost gepaard gaat.

1. Welk eene voortreffelijke en aanlokkelijke gods-
vrucht is niet die, welke het Evangelie voorschrijft,

wanneer wij haar beschouwen als eene gehoorzaam-
heid welke gegrond is op het geloof in God als de

liefde zelve /

a. Het geJoof in God en de gehoorzaamheid aan God;
ziet daar onze Evangelische godsvrucht. Deze beide

staan met elkander in het naauwste verband. Die
ongeloovig zijn^ kunnen niet regt gehoorzaam zijn en
die ongeJioorzaam zijn, kunnen niet regt gelooven.

—

Daarom worden beide wel eens in de Heilige Schrift

met elkander verwisseld. Zoo wordt er gezegd :

Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven

;

maar die den Zoon ongeJioorzaam is, zal het leven niet

zien.^^ Waar dus één van beide ontbreekt^ ontbreken
wij.

h, Doch het geloof zelf kan verschillend gewijzigd
zijn.—Men kan gehoorzamen, als goloovende in

God, als eenen helooner : of ook, als geloovende in

Hem, als de liefde zelve in al zijne bevelen^ bedoelin-

gen en handelingen met ons.

. . . Handelt gij nu uit het eerste beginsel, dan is uwe
gehoorzaamheid slaafacJifig. Dan betracht gij Gods
bevelen niet van harte ; maar slechts om de heJooning.

Had Gods goedertierenheid er geene belooning aan
verbondeuj gij zoudt u wel van Hem afkeeren en zijne

voorschriften veronachtzamen. Gij handelt even als of

gij met iemand slechts vriendschap aanknoopt, omdat
gij weet, dat hij u veelvuldige genoegens of tijdelijk

voordeel zal aanbrengen. Verviel echter zulk een
vriend tot armoede, gij zoudt zijnen omgang spoedig

weder ontvlieden.

Het is waar : die gehoorzaamheid uit het geloof, dat

gij van God daarvoor belooning zult ontvangen^ is van
de ééne zijde voor u wel aanmoedigend. Doch van de

andere zijde zou zij u, o zondaar ! eveneens, wegens de
bewustheid uwer veelvuldige tekortkomingen, 07ige-

noegzaam zijn^ daar gij telkens zoudt gevoelen, dat gij,
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in plaats van belooning, straffe zoudt verdienen. Wat
zeg ik : zij zou u zelfs tot wanhoo'p kunnen vervoeren

bij de gedachte : Ik heb al te veel Gods heilige wet
overtreden. Yoor mij schiet er geene belooning meer
over, maar eeuwige straf.

. . . Geheel anders is de gehoorzaamheid, gegrond op

het geloof, dat God de liefde is. Zij toch is veel

edeler, dewijl dan uw ha^'t met de daad gepaard gaat.

Het denkbeeld : In God vind ik mijn liefderijken

vriend, ja, mijn teederlievenden Vader,—zal u onwille-

keurig gedurig tot Hem henen drijven. Dit doet u in

Zijne nabijheid lust en vermaak vinden en naauwkeurig
acht op Zijne werken slaan. Dit stemt u tot eenswil-

lendheid met Hem, waardoor Zijne geboden, als zoo

vele vaderlijke lessen en vermaningen beschouwd, u
(met Johannes) niet meer zwaar zullen vallen. Dit

maakt u bereid, om liever de grootste verachting en
versmading om zijnentwil te verduren j om u liever de
grootste zelfverloochening en ontbering te willen

getroosten
;
ja, om eer uw leven gewillig op te offeren,

dan dat gij Hem zoudt willen verlaten, dien gij als

het beminnelijkste aller wezens hebt leeren kennen.

—

Oordeelt dan zelven : Is dan die godsvrucht des Evan-
gelies, die uit liefde voortspruit, niet streelend en
genoegelijk ?—Waarlijk, de liefde zal ons niet van God
verwijderen, als van eenen strengen Heer, maar ons
veeleer aansporen, om het liefderijke beeld des Hemel-
schen Vaders gelijkvormig te wordon.—Dit is dus de
godsvrucht uit een beminnelijk oog.

2. Maar de Evangelische godsvrucht is tevens eene
gehoorzaamheid des harten, hetwelk uit danlchaarheid
wordt gedrougen om dien God, die ons in liefde is

voorgekomen, wederheerig lief te hebben.
God heeft ons eerst lief gehad. Wij zagen, hoe wij

alles aan Hem hebben dank te weten. Hoe Hij ons
met ontelbare gunstbewijzen, zelfs boveu anderen,
heeft willen overladen ; hoe Hij ons, Zijnen vijanden,
het Evangelie van genade heeft aangeboden, waarin
het eerste woord, dat Hij ons toesprak : liefde, vrede,
vergiffenis, beloften en zaligheid was

; en hoe Hij ons
nog gednrig in onzen wrevel toeroept Keert weder,

gij afkeerige kinderen ! Ik zal uwe afkeerigheid
genezen.—Daartoe heb ik zelfs mijnen Zoon tot
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een zoenofíer voor uwe zonden overgegeven/^
Maar gelijk Hij u_, nietige stervelingen en ellendige

zondaven, met de daad toonde, dat Hij u wilde beliou-

den en eeuwig zalig maken, en daarvoor slechts uwe
luederliefde verlangb ;

zult gij Hem die dan nog blijven

weigeren ? Zal uw liarb niet veeleer wegsmelten in

ongeveinsde en vurige gezindheden, die zich niet

slechts bepalen tot eenige voortvlugtige aandoeningen,
maar veeleer zich zullen vertoonen in eene meer besten-

dige danhhetooning V
Gewis ! zoo de. gedachte aan die onverdiende en ver-

beurde weldaden u niet tot ootmoed stomde en op uwe
bekeering werkte, wat zou u dan nog kunnen trefíen

en aan zich verbinden ? Dan zoudt gij als onzinnigen

het beste geschenk, dat u kon worden aangeboden,
moedwillig met de voeten vertreden en alle mensche-
lijk gevoel hebben uitgeschud.

Neen ! Waar men de waardij van Gods voorkomende
liefde leert besefíen, daar schikken zich ^uit dank) de
lusten tot ineer getrouwe en gemoedelijke betrachting

van Gods bevelen en tot eene meer gewilligo volging
van zijne vaderlijke leidingen. Daar is eene onophou-
delijke toeneming in opregte toegenegenheid omtrent
God en medemenschen en dus eene meer stipte Gods-
vrucht te wachten.^

3. En zulk eene Godsvrucht gaat tevens met den
hesten troost gepaard.

a. Dat mogen ^de opregte Christenen ondervinden
onder de veelvuldige wederiuaardigheden dezes levens.

Zij weten dat ook de rampen hun toekomen, onder het
bestuur en de leidiug van Hem, die hen lief heeft. Zij

mogen ze dus beschouwen als zoo vele vaderlijke tuch-

tigingen, die hun nuttig en noodig zijn tot hooger en
heerlijker bestemming. Gelukkig gij, die zoo gerust

uw lot in de handen vaii Hem moogt toevertrouwen,

die u reeds tot hiertoe gebragt heeft. Want, al gaat

het nog zoo lioog, uwe tranen en uw lijden blijven dier-

baar in zijn oog. Gij moogt zelfs juichen onder de

felste smarten. Want de troost des Evangeiic:> schenkt

u overvloedige krachten, oni u te oefeneu iii goduld en

stille onderwerping.

h. Maar die troost vergezelt ook de Godlievenden

onder de hesclmldigingen van het ontwaakt en ontiust
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geweten door het lijden en sterven van Christus.

De kleiumoedige zondaar zegt vaak : Ja, maar Hij
‘‘

is niet voor allen gestorven ;
doch alleen voor hem,

die zich opregt bekeert. Mijn toestand is dus

^^wanhopig, dewijl ik God niet lief heb gehad.^^ En
zoo blijven zij twijfelen aan de Goddelijke liefde.

Doch waarom zoo gesproken ? Dan staat het niet

alleen wanhopig met u, maar ook met ons allen. He-

laas ! hoe ondankbaar, hoe ongevoelig, hoe hardnekkig

en halstarrig zijn wij niet allen gebleven onder het

genot van die millioenen gunstbewijzen Gods I Hoe
weinig waren wij allen, zelfs de verstgevorderden in

Godsvrucht onder ons, ingenomen met de verbeurde

zegeningen en met de voorregten des Evangelies !

Indien God met ons in het gerigt wilde treden en Hij

ons afvroeg : Hebt gij Mij waarlijk lief ? Was Ik

u steeds boven alles waardig wat zou dan hierop

ons antwoord zijn?...Ach! wie onzer zou voor Zijn

heilig aangezigt bestaan !

Hoe is dit toch mogelijk, zou men hier vragen ? En
echter, het is zoo. Ons eigen geweten verwijt en ver-

oordeelt ons, dat wij lang niet diegenen zijn, die wij

konden en behoorden te zijn
;
ja, dat ons leven vaak

eene aaneenschakeling was van liefdeloosheid en koel-

bloedigheid jegens God.
Maar ofschoon wij ons allen hierover diep moeten

schamen en ons innig moeten bedroeven ;—zoo handelt

toch het Evangelie bij de vertroosting niet bedriege-

Hjk, niet ontrouw. Dat Evangelie komt ook nu weder
tot u en tot mij, eu tot elk onzer met de aangeuame
tijding : ^^Zondaar ! die gewis Godsbillijk ongenoegen
en zijne geduchte straffen waardig zijt ;—uog heeft

God u lief . Hij heeft u eerst lief gehad met eene
nooit volprezene liefde en dat reeds getoond door
Zijnen Zoon, ook voor u, over te geven tot in den

'^dood; en nog wil Hij u door Hem behouden.^^ Uit
vrije en loutere genade maakte Hij zich aan u als de
Uefde bekend en nog blijft Hij geduld met u oefenen.

Nog biedt Hij u de milde gaven van Zijuen Heiligen
Geest aan tot reiniging uws harten en om u te schragen
in den strijd tegen de zonde. Hij is de Getrouwe en
de Onveranderlijke. Hij kan zich niet verloochenen.

—

Nog is het voor u de welaangonaine tijd ; de dag vau
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uwe harten niet ! Neemt Zijne genade aan 1 Gelooft
Zijn heil- en troostrijk woord en laat u tot dankbaar-
heid en Godzaligheid leiden. Eeuwig wel 1 zoo wij dat
Evangeliewoord aannemen en in ous de lust voelen

ontwaken, om voortaan meer hij en met zulk een ont-

fermend God te leven en ons in Hem te verblijden.

Eeuwig wel I zoo wij behoefte gevoelen aan de verbe-

tering des harten en de Goddelijke leiding meer
naauwgezet willen volgen. Eeuwig wel 1 zoo wij ons
uiet op eigene krachten willen verlaten, maar met Zijne

kracht den strijd tegen de zonde wenschen aan te van-
gen en voort te zetten I

Dan zullen wij dagelijks bij de beschouwing der

gunstbewijzen Gods ons meer gestemd gevoelen tot

warme wederliefde en daukbaarheid. Dan zullen wij

onder de Goddelijke hoede voorbereid worden voor dis

plaats, waar de zuiverste liefde haren zetel gevestigd

heeftj en waar alle gezaligden met Johannes van gan-

scher harte znllen belijden: ^^Wij hebben hem liefj

omdat Hij ons eerst lief gehad heeft.^^ Daartoo
heilige God door onzen Heer Jezus Christusjliet Avond-
maal, dat wij eerlang met elkander wenschen te vieren,

opdat wij allen Zijne voorkomende liefde in Christus

erkennen en die op ons zelven mogen toepassen

!

Amen I



LEERREDE, GEHOUDEN AAN DE PAARL,
NA DEN DOOD VAN DS. VAN DER
LINGEN-

(h Decemher 1869.)

Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des dooda,

dan de dag, dat iemand geboren wordt.

—

Pred. 7 : 18.

Het boek, waaruit ik u raijne tekstwoorden voorlas,

draagt den naam van den Frediker. Men lieeft wel

eens gemeend, en er zijn er nog die het beweren, dat

Salomo de opsteller van dit geschrift niet is geweest

;

maar' dat ^etzelve door eenige Godvruchtige mannen
bijeenverzameld en op den naam van Salomo zou zijn

uitgegeven. Er is hoegenaamd geene reden om dit

staande te houden. Immers wanneer wij zijne geheele

levensgeschiedenis lezen, en die vergelijken met den
inhoud van dit boek, dan kan men met alle vrijmoe-

digheid vaststellen, ofschoon de naam van Salomo
daarin niet is genoemd, dat dit werk de vrucht is van
zijne vergevorderde jaren. De spreker toch komt voor
als een man van groote ondervinding, die na alles

beproefd en onderzocht te hebben, na zich toegegeven

te hebben in alles wat de zinnen streelen en de begeerte
verzadigen kan, eindelijk uit zijne lange afdwaling

daarop terugkomt : dat het einde van al wat gehoord
is, bestaat in God te vreezen en zijne geboden te

onderhouden, want dit betaamt aan alle menschen^'
(Pred. xii : 13).

Het boek des Predikers is een hoogst nuttig en aan-

genaam boek, en is zijne plaats onder de Schriften der
Goddelijke openbaring overwaardig. Het vloeit over

van menschkundige waarnemingen omtrent het ver-

gankelijke en onbestendige der ondermaansche dingen
;

E
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het is vol van zedelijke aanmerkingenj waardDor in

korte, snedige en zinrijke gezegden nuttige lessen en
voorschriften van wijsheid en deugd^ op eene bevallige,

treffende en verrassende wijze worden voorgedragen,
alles op jaren van eigene ondervinding gebouwd.
Een van zulke gezegden of spreuken heb ik mij

heden tot eene opzettelijke behandeling gekozen. En
wel inzonderheid, omdat wij thans een uitmuntend
dienaar van Christus en een Voorganger der Gemeente
van Jezus in hare Godsdienstoefening missen, van
wien wij de beste gronden hebben te gelooven, dat
ook voor hem de dag zijns doods verreweg beter

geweest is dan zijn geboortedag.

Die spreuk, toen ik ze voorlas, zal welligt bij de
meesten uwer als eene ivonderspreulc in de ooren hebben
geklonken. En in de daad, wanneer wij dezelve zoo
oppervlakkig beschouwen, dan heeft ze ook wel iets

van het wonderspreukige. Ik wensche in deze ure
van godsdienstige afzondering over dit merkwaardige
gezegde : De dag des doods is beter, dan de dag dat

iemand geboren wordt/^ met n eenige oogenblikken
na te denken en hetzelve onder den goddelijken zegen
voor ons allen nuttig te doen zijn.

Welaan ! volgt mij dan met opmerkzaamheid en
ware belangstelling, wanneer ik

I, Deze wonderspreuk zal trachten duidelijk te

maken,
II. Wanneer ik vervolgens de waarheid dezer spreuk

in eenige bijzonderheden zal aanwijzen,

III. Wanneer ik eindelijk overeenkomstig dit onder-

werp met een woord van toepassing mijne rede
zal eindigen.

I.

Niets is zoeter dan het leven» Zoo oud deze spreuk
is, zoo waarachtig is zij ook tevens. Welk redelijk

mensch toch leeft er op deze aarde—opdat ik zwijge

van die onnoemelijke reeks van redelooze schepselen

buiten ons—welk redelijk menschleeft er, die, daar hij

het leven ontvangen heeft, het leven niet zou wenschen,

zoo lang mogelijk, te blijven genieten ? Hetzij hij

onderdaan of Koning, gering of aanzienlijk, arm of

rijk, oud of jong is ;
hetzij voorspoed zijne schreden
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vergezelt of rampspoed hem ter neder drukt. Wanueer
men tot hem spreekt van sterveriy dan wil hij van geen
sterven hooren ; dan vaart er eene heimelijke huivering

door zijne leden en angst is uit zijne oogen te lezon.

Ja, wat zeg ik ? Wanneer eene ziekte hem aangrijpt,

de dood tot zijne bedsponde nadert en de adem des

levens hem zoo zoo staat te ontglippen, dau zou hij

zoo gaarne onder eenen invloed van tranen, met eenen
Hiskia een vurig gebed tot God naar den Hemel willen

opzenden, indien ook hij de vertroostende taal van
eenen Profeet mogt vernemen : Ga henen, en zeg
" tot Hiskia : zoo zegt de Heer, de God van uwen
vader David : Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uwe

^^tranen gezien ; zie, Ik zal 15 jaren tot uwe dagen
toedoen^^ (Jes. xxxviii : 5).

Maar hoe waarachtig deze spreuk ook moge wezen,
niet minder waarachtig is ook de spreuk, welke Salomo
schreef : De dag des doods is beter dan de dag^ dat

iemand geboren ivordtJ^ Tot regt verstand van deze
spreuk is het vooreerst noodig hier op te merken, dat

wij dezelve in vereeniging van de naastvoorgaande
moeten beschouwen en lezen alsof er stond :

“ Gelijk
“ een goede naam beter is dan goede olie, alzoo is ook
'^de dag des doods beter, dan de dag dat iemand g©bo-
^^ren wordt.^^ In dezen zamenhang behoort de spreuk
van Salomo in onzen tekst opgevat en daaruit ver-

klaard te worden. De Prediker vergelijkt dan hier

den dag des doods bij eenen goeden naam, en den dag
dat iemand geboren wordt, bij goede olie.

Door eenen goeden naam wordt vermaardheid, be-

roemdheid te kennen gegeven, waardoor men de achting
zijner medemenschen, zijner vrienden en tijdgenooten

verwerft, doch niet eene vermaardheid, welke gegrond
is op aanzienlijke geboorte, op aardsche bezitting of op
voortrefíelijke ligchaams- en zielsgaven; maar eene
vermaardheid, welke ontspruit uit een deugdzaam en
lofíelijk leven, waardoor men zichzelven en anderen
nuttig is. Zulk een naam, zulk eene vermaardheid is

beter dan goede olie, dan kostbare en welriekende
balsem. De geuríge zalfoliën en andere reukwateren
waren in het Oosten zeer geacht en in gebruik. Op
geboortedagen en andere plegtigo feesten ontbrak het
nooit aan dezelve. Men besproeide er zijn hoofd en

e2
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zijne kleederen mede, wanneer men ten maaltijd ging,
of wanneer nien den discK voor zijne vrienden bereidde.
Ook bij het inkomen van de eetzaal werden de genoo-
digden hiermede gezalfd en met den rook (reuk) der
edelste specerijen bewasemd. Dan, hoe liefelijk de
geur hiervan ook zijn mogt en hoe groot de eer, welke
men zich hierdoor bewezen zag, een goede naam, ver-

maardheid uit deugd geboren,gaatdenkostbaarsten bal-

sem, degeurigste specerijen, te boven; zij heeft eeneblij-

vende waarde en doet den brave gedurende vele jaren,

ja, zelfs soms eeuwen, in een zegenend aandenken nog
voortleven nadat hij gestorven is.

Gelijk nu zulk eene vermaardheid wegens een uit-

muntend gedrag beter en voortreffelijker is dan rijk te

zijn en vrolijk te leven, alzoo is ook de dag des doods

het&i' dan de dag^ dat iemand gehoren wordt,—Uit het-

geen ik reeds gezegd heb valt het nu niet meer
moeijelijk te begrijpen voor wien zulk een doodsdag
gezegend zij. Het is alleen voor hem, die alzoo voor
zichzelf geleefd en met een goed geweten voor God en
de menschen gewandeld heeft. Voor dezen is de dood
geen Koning der verschrikking, maar een bode des

vredes. Gelaten en onderworpen beidt hij zijne jongste

ure. Gerust en blijmoedig blaast hij den adem zijns

levens uit. Zacht en zalig slaapt hij den doodslaap in !

Het is zoo : de dag waarop een zoon of eene dochter

geboren wordt is in de daad een blijde feestdag voor

elkander bezittende echtgenooten. Wanneer wij dit

op zichzelf beschouwen, dan heeft zulk een dag veel

vooruit boven den sterfdag. Maar wanneer wij bij

iemands intrede in de wereld bedenken, hoe glibberig

de baan zij, die hij bij zijn volgend leven te bewan-
delen heeft ; hoe vele en velerlei verzoekingen hem
omringen ; tot welke zonde hij kan vervallen, die hem
voor tijd en eeuwigheid kunnen ongelukkig maken—
0, wie twijfelt er dan aan of de dag des doods is, na
een welvolbragten loop, beter dan de dag dat iemand
goboren wordt !

Het is dus in deze beteekenis, dat wij het gezegde

van Salomo behooren op te vatten. Deszelfs zin en

bedoeling komt hierop neder: gelijk vermaardheid,

wegens een uitmuntend en roemrijk leven beter eu

voortreffelijker is dan rijk en voortrefEelijk te leven.
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zoo is ook voor den brave en deugdzame het sterfuur

beter en zaliger dan de dag dat iemand geboren wordt,

als zijnde de dag waarop men nog niet weet wat er van
hem bij zijn verder opwassen worden zaL

Is dit nu zoo in het algemeen waar van elken deugd-
zame, hoeveel te meer van elken vromen Ohristen, die

door het geloof aan den Verlosser geleefd heeft naar

de voorschriften van het eeuwig gezegend Evangelie ?

Opdat de waarheid en gegrondheid der spreuk ons

te beter in de oogen strale, willen wij in het andere

deel onzer leerrede hiervan ons nader overtuigen, en in

eenige bijzonderheden overwegen in welke opzigten

de dag des doods voor elken deugdzame, maar vooral

den echten Christen beter zij, dan de dag dat iemand
geboren wordt.

II.

De dag des doods is voor den deugdzamen, voor den
waarlijk vromen Christen beter, dan de dag dat iemand
geboren wordt. Want hij doet de zonde en verzoeking

voor hem eindigen. Hij geeft hem bij het gemis van
deze aarde en het aardsche een beter vaderland en
duurzamer goed weder ; hij maakt aan al zijne rampen,
aan alle moeiten en verdriet een einde ;

hij stelt hem in

staat om God en Christus volmaakter te kennen en te

dienen ; hij brengt hem tot zijne betrekkingeu en
vrienden weder. Ziet daar 5 bijzonderheden, die wij

met elkander nader willen overdenken, en die, zoo ik

vertrouw, bij derzelver ontwikkeling ons genoegzaam
zullen overreden van de waarheid, dat de dag des doods
beter is dan de dag dat iemand geboren wordt.

1 . De dag des doods is voor den deugdzamen, voor
den waarlijk vromen Christen heter dan de dag dat Mj
gehoren wordt. Want hij doet de zonde en verzoeking
voor hem eindigen. Wij, zonen en dochteren van
Adam, kinderen van het stof, brengen met onze ge-
boorte de zaden des verderfs mede ; wij allen zonder
uitzondering dragen het beeld van onze eerste stam-
ouders nadat zij gevallen waren ;

uit dien hoofde doeu
wij niets dat wezenlijk goed is, dewijl er in ons, d.i.,

in ons vleesch, geen goed woont. Wij zondigen tegen
Gods heiligen aan ons geopenbaarden wil, die onze wet
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is ; wij overtreden dezelve door te doen wat die wet
ons verbiedt, en door na te laten wat die wet ons
gebiedt. Ook de Christen, hoe verre in heiligmaking
gevorderd, is dus van de zonde niet vrij. Zij is eene
vijandin^ die hem van binnen en van buiten belaagt.

Telkens is hij aau dezelve blootgesteld. Hoe gewapend
tegen hare aanvallen en hoe bedacht op hare strikkeu,

wordt hij nog gedurig door haar verrast en overvallen.

Hij zondigt zoo dikwijls uit overijliug en zwakheid.
Dagelijks struikelt hij nog in velen met gedachten,

woorden en werken tegen God en zijnen ZaligmAker,

tegen zichzelven en zijne medemenschen. Dagelijks

wordt hij omringd door de duizenden verzoekingeu

en verleidingen, die eene booze wereid hem oplevert

en die hem in een afgrond van eeuwig verderf voor

altoos zoeken neder te storten. Maar geloofd on
gedankt zij de God en Leidsman zijns levens ! Niet
altijd duurt voor hem die staat van zonde en verlei-

ding ; niet altijd is hij aan hare magt en verlokking

overgegeven. Eens nadert zijn stervensuur, waardoor
hij van hare boeijen voor eeuwig bevrijd wordt, gerei-

nigd van de zonden ; door het verzoenend bloed van
zijnen Vriend en Yerlosser Jezus Ohristus is hij over-

gezet in de gewesten des lichts en des vredes. Zonde
en dood heerschen dan niet meer over hem. Hij is

geheel en al zonder vlek of rimpel
;
het sterfelijke is

met het onsterfelijke, het verderfelijke met de onver-

derfelijkheid verwisseld.

2. Eene 2de bijzonderheid door welke de dag des

doods voor den echten Christen beter is dan de dag
dat iemand geboren wordt, is, omdat die sterfdag hem
bij het gemis van deze aarde en het aardsche een beter

vaderland en duurzamer goed wedergeeft. De Christeu,

wanneer hij uit dit leven scheidt, moet dan alles achter-

laten wat hem lief en dierbaar is. Hij verlaat een
vaderland, eene aarde die, hoezeer met zonde beladen,

in meer dan een opzigt vele genietingen en genoegens
hem verschaften, welke zijn pad met rozen bestrooiden.

Dan hoe groot is zijn gewin ? Hij betrekt een vader-

land waar hij bestendig blijft, waar hij niet meer
vreemdeling, maar burger en inwoner is ; een vader-

land, oneindig voortrefíelijker dan het aardsche vader-

land
;

geene veranderingen en omkeeringen, geen
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moord, geen krijg, geen dood en ondergang hebben
daar in die bemelsclie huishouding plaats. Niets is er

der vergankelijkheid en der wisselvalligheid onder-

worpen. Alles is daar bestendig, onvergankelijk,

eeuwig. De zoete rust, de stille vrede wordt er ge-

smaakt. Men geniet er ongestoord en volkomen. A1
wat de Christen daar is, daar heeft^ is en heeft hij daar

voor altijd. Geen gevaar voor zijn leveu, geene schade

of verlies van zijne goederen heeft hij te vreezen j
hij

leeft om nimmermeer te sterven. jËij geniet onbe-

krompen en zonder ophouden ; zijne bezitting is duur-

zaam en ongestoord ;
zijn schat zal hem niet worden

ontnomen. Mot of roest zullen dien niet verderven.

List, bedrog of geweld zullen hem dien niet ontvreem-
den. Alles is daar hoogst volmaaktj niets ten deele of

gebrekkig. Men is er volkomen gelukkig. Men
hoopt en verlangt daar niets meer.

,
A1 onze hoop is

daar vervuld. A1 ouze wenschen en begeerten zijn

daar bevredigd. Met één woord, er is verzadiging van
vreugde eeuwiglijk en altoos^ eene vreugde, die geen
oog gezien, geen oor gehoord heeft, geen tong kan
uitspreken^ eene vreugde^ waarvan ons naauwelijks de
helft is aangezegd.

3. Maar behalve dit is voor den Godvreezenden
Christen de sterfdag begeerlijker dan de geboortedag,
omdat de dag des doods aan alle rampen^ aan alle

moeite en verdriet voor hem een einde maakt. De
mensch is van zijne wieg tot aan zijn graf aan leed en
smart, aan kwelling en zorg, aan raoeite en verdriet

geduriglijk blootgesteld, even gelijk de zeeman, die

bij afwisseling met storinen en onweders te kampen
heeft. De rampspoed moge den eene gevoeliger

treffen en dieper wonden dan deu andere ; wij alleii

toch, zoo lang wij hier op deze onvolmaakte aarde^ in

dit land onzer vreemdelingschap verkeeren, ondervin-

den deszelfs slagen in eene meerdere of mindere mate.

Hoe gelukkig is derhalve de Christen, wiens aardsche
loopbaan geëindigd is, die aan al de ongemakken en
wederwaardigheden dezes levens ontworsteld^ de ge-

wenschte haven bereikt heeft, en die alzoo zich bevindt
op de plaats zijner eigenlijke bestemming in het land
van rust en vrede ! Geene bange zorgen knagen hem
dan meer aan het hart, die de haren doen grijzen vóór
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den tijd; die de rust verbaunen en het genoegen ver-

storen. Geen smart of lijden drukt liem dan meer ter

neder, die het vleesch aan het gebeente verteert en het

hoofd met diepe rimpelen plooit. Geene ziekte onder-

mijnt dan meer zijn ligchaam. Geen angst of kwelling

verontrust dan meer zijne ziel. Geene hoop of vrees

slingert dan meer zijn gemoed. Ja, daar in dien

zaligen hemel is hij aan geen schimp of hoon_, aan geen
haat of nijd, aan geene afgunst of jaloerschheid meer
blootgesteld. Die helsche gedrochten zijn daar onbe-
kend. De vreugde wordt daar nimmer verstoord, de
vriendschap nimmer verbroken. De stille vrede, de
gelukkige eendragt, de zuivere liefde^ de blanke
opregtheid worden er alleen gevonden. Alle tranen

zijn daar vau de oogen afgewischt. Alle lijden is daar
geleden, en alle strijd daar volstreden.

4. Maar bovendien heeft voor den godzaligen Chris-

ten de sterfdag veel vooruit boven den dag dat iemaud
geboreu wordt^ dewijl hij daardoor iu staat wordt ge-

steld om God en Christus op eene volmaaktere wijze

dan hier beneden te kennen en te dienen. God heeft

in Zijne heerlijke schepping, in de werken Zijner handen
aan de kinderen der menschen, zich op het duidelijkste

bekend gemaakt en bijzonder door het beschrevene
en eeuwig blijvende Woord zijner Genade. De Chris-

ten door de natuur en de Openbaring alzoo voorgelicht,

kent dus hier Zijnen Schepper en V^erzorger in Zijne

wijsheid, almagt en goedheid, en hoe Zijne Voorzie-

nigheid alles onderhoudt en regeert. Hij kent dien

God als deu Alwetende en Alomtegenwoordige, die

alles ziet en hoort en voor Wien niets verborgen is.

Hij kent Hem in Zijne heiligheid en regtvaardigheid,

in Wien niets gevonden w''ordt dat onrein is en die een
iegelijk vergelden zal naar zijne werken. Hij kent
Hem daarenboven als den Genadige en Barmhartige,
zooals Hij jegens onwaardige en doemschuldige zon-

daren zich heeft betoond in den Zoon Zijns welbehagens,

in Jezus Christus, den Yerzoener dcr zonden, den
oversten Leidsman tot de zaligheid. Overeenkomstig
deze kennis en uit dankbare wederliefde leeft dan ook
de Christen tot zijne eer. Hij dient Hem met hart

en mond. Hij looft en prijst Hem in het middeu Zijns

tempels, Hij onderhoudt Zijne geboden ;
hij jaagt
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de heiligmaMng na^ zonder welke niemand de Heer
zien zal ; liij treedt in de voetstappen van Jezus en
zoekt alzoo te wandelen gelijk Hij eenmaal liier op
aarde voor God en menschen gewandeld heeft. Hij

gedenkt ook aan Hem, aan Zijne gadelooze liefde,

waarmede Hij zondaren tot in den dood toe heeft lief

gehad. Hij dient en vereert Hem gelijk hij den Vader
dient en vereert, en zoo als het een echt Discipel van
Jezus beT:aamt, Hij erkent Hem gelijk Hij zelf zich

en zijne Gezanten Hem aan ons hebben geopenbaard,
niet slechts als den Zaligmaker en Heer, maar ook als

den waarachtigen God, die te prijzen is tot in eeuwig-
heid, door Wien alle dingen geschapen zijn, en zonder
Wien geen ding gemaakt is, dat bestaat.—Maar hoe
onvolkomen is hier zijne kennis, die hij van God en
Christus heeft ! Hoe gebrekkig hier zijne vereering,

die hij aan Hem en den Zaligmaker bewijst 1 Hij kent
ten deele

;
hij volbrengt ten deele !—Hoe gelukkig is

dus zijne standverwisseling ! Daar in het andere, in het

betere leven ; daar in den hemel der volmaaktheid is

al wat hier ten deele en gebrekkig is te niet gedaan j

zijn verstand is daar niet meer beneveld,—hij ziet daar
niet meer door eenen spiegel iu eene duistere reden ;—hij kent God van nabij—hij ziet hem van aangezigt
tot aangezigt. Dien Jezus, wien hij hier, ofschoon niet

ziende, onuitsprekelijk lief had, in wien hij geloofdp

met geheel zijne ziel, wiens lessen hij volgde met ge-
hoorzame bereidwilligheid, wiens bitter en verzoenend
lijden en sterven hij hier zoo menigmaal gedacht aan
het Avondmaal, wiens gezegende geboorte, wiens heu-
gelijke opstanding en glorierijke hemelvaart hij telkens
met dankbare blijdschap vierdej dien Jezus aanschouwt
hij daar gelijk Hij is. Hij is daar niet meer van Hem
gescheiden ;—hij is met Hem op het naauwst verbonden
en deelgenoot zijner Kemelscho heerlijkheid. God en
Christus brengt hij daar een reiner, een warmer, eén
hartelijker dankoffer toe, dan hij zulks hier op aarde
deed en doen kon. In vereeniging met de Bngelen
en gezaligden dient hij God op het uitnemendste. Van
onbezoedelde lippen klinkt de lof des Allerhoogsten.
Het driemaal heilig is het lied, hetwelk daar wordt aan-
geheven ; en aan het Lam, dat geslagt, maar nu gezeten
is op den troon, wordt de eenparige hulde, de eer, de
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aanbidding en de dankzegging toegebragt tot in alle

eeuwigheid.

5. Er is nog ééne bijzonderheid die voor den echten
Christen den sterfdag beter doet zijn dan iemands ge-

boortedag. Zij is deze. Dat Jiij alsdan zijne god-
vruchtige vrienden en hetrehkingen wederziet. Als de
godvruchtige Christen sterft, dan laat hij vele edele

vrienden en beminnaars van den Heer achter, met
welke hij omgang had, met welke hij het zoete en
het bittere dezes levens deelde en die elkander te zamen
opbouwden in geloof^ hoop en liefde. Het is waar :

aandoenlijk is wel het uur wanneer de dood eene schei-

ding tusschen hen maakt ; aandoenlijk wel het vaarwel,

dat de stervende in die jongste oogenblikken aan zijne

vrienden en betrekkingen toeroept ! Droevig wel de
traan, die in hunne oogen blinkt en aan het sterfbed

gestort wordt 1—Maar hun weenen is geen weenen als

van dezulken welke geene hoop hebben ; het vaarwel
is geen eeuwig vaarwel ; het scheiden geen eeuwig
scheiden 1 Eens zien zij elkander weder in de gewesten
van stoorelooze gelukzaligheid ; en dan blijven zij onaf-

Bcheidelijk te zamen verbonden.—Dit is de verzekerde
troost die zijne vrome vrienden op aarde bezielt. En
met dien troost in het harte gaat de stervende Christen
zijne reeds vooruit gereisde betrekkingen te gemoet.
Zijn geloof wordt in aanschouwen verwisseld ; zijne

hoop niet teleurgesteld en liefde en vriendschap be-

stendig grooter. Of zou het eene hersenschim zijn,

die de opregte Christen er zich van maakt ? Zou het
mogelijk kunnen wezen, dat de band hier op aarde

geknoopt in den hemel zou zijn verbroken ? Zou de
God der liefde dit willen ? Die hope hem ingeplant in

hem uitblusschen ? 0 indien dit waarheid ware, dan
hebben al de vrome Aartsvaderen van den ouden dag
zich in hunne verwachting bedrogen, die met een jui-

chend wederzien den dood te gemoet gingen ; dan is

ook de hoop van alle Godgezinden, van alle ware ge-
geloovigen onder het Nieuwe Yerbond, die’inhunne
voetstappen traden, in ijdelen rook verdwenen. Ja
dan zijn rede en Openbaring met elkander in strijd, en
al de bewijzen uit den Bijbel ontleend ongegrond en
zonder kracht. Neen God is geen God dat Hij liegen

en een menschenkind, dat het hem berouwen zoude.
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wat Hij beloofd heeft. Neen de Godzalige Christen

ziet zijne Godzalige vrienden en betrekkingen weder
aanschouwt daar in den hemel niet alleen zijnen Yerlos-

ser met wien hij door het geloof gemeenschap hier

op aarde geoefend heeft. Hij is daar niet alleen in

gezelschap van Engelen en gezaligden, die hij nooit te

voren gezien en met wie hij nooit ligchamelijk heeft

omgegaaUj maar hij ziet daar ook zijne geliefden terug,

die met hem 'op aarde gemeenschappelijk naar één en
hetzelfde wit jaagden, en hij verwacht daar ook een-

maal vroeg of laat zijne overige vrienden die hij bij

zijn sterven, moest achterlaten, om dan alzoo te zamen
voor altoos vereenigd bij den Heer te zijn.

Zoo hebben wij dan, Mijne Geliefden ! te zamen de
redenen overwogen, om welke de dag des doods voor
den opregten van hart voor den Godvruchtigen Chris-

ten beter is dan de dag dat iemand geboren wordt.

Ik houde mij nu overtuigd dat gij allen voor zoo verre

gij aandachtig hebt toegeluisterd, aan het gezegde
van Salomo in onzen tekst geredelijk uwe toestem-

ming geeft. Zonder derhalve in een breeder betoog
van deze waarheid ous verder in te laten, willen wij al

aanstonds het verhandelde onderwerp onder den godde-
lijken zegen ten onzen nutte trachten aan te wenden.

III.

Niets is er zaliger dan de dienst van God, en niemand
is gelukkiger dan die zijn leven besteedt in Zijne
dienst

; want het einde van zulk een is leven en vrede,
terwijl de weg der goddeloozen uitloopt op ^t eeuwige
verderf. Wanneer wij het gedrag der menschen in

het algemeen en dat der Christenen, in het bijzonder
eens Godsdienstig gadeslaan, hoe weinigen vindt men
er dan, die voor God en voor Christus leven ? En hoe
velen daarentegen, die wandelen op de paden des
doods ! Yerre de meesten hebben te veel op met de
wereld en te weinig of niets met den hemel. Zij schep-
pen meer behagen in het dienen van de zonde dan in
het dienen van God. Zij zinnen en denken op niets

anders dan op hetgene deze aarde heeft en geeft. Het
tijdelijke weegt (bij hen) zwaarder dan het eeuwige.
En daarom bekreunen zij zich niet om de dingen die
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daar boven zijn. Eer en aanzien naar de wereld,
aardsch goed, zinnelijk genot en vermaak, ziedaar

eenige waarnaar zij jagen en dat zij begeeren. 0,
armzalige bezitting, die hen kluistert aan het stof !

o, Wuft en kortstondig genot, dat ziel en ligchaam
verpest ! Waarlijk, hij bouwt te laag, die beneden de
starren bouwt. De dood is voor hem geen bode des
vredes, het sterven geen gewin

! ^
Mijne Mede-zondaren en Zondaressén ! die nog zoo

geheel in de wereld leeft en met lust de zonden dient

!

hoort en verstaat, wat tot uw eeuwig en waarachtig
geluk noodig is ! Och, of de Heer dit woord daartoe
aan uwe harten door Zijuen Geest heiligen wil, opdat
gij nog in tijds den toekomenden toorn moogt ont-

vlieden ! Zoo zou ik in deze ure niet te vergeefs tot u
gesproken en gij ruime dankstofíe hebben aan God,
dat gij aan deze plaats zijt tegenwoordig geweest.
Weet dan gij allen, die de wereld en zondedienst nog
niet vaarwel hebt gezegd, dat gij aan uwe verhevene
roeping, aan uwe bestemming voor eene zalige eeuwig-
heid niet beantwoordt, en dat gij alzoo u zelven diep on-
gelukkigmaaktvooreenvolgendleven ! GodheeftZijnen
Zoon gezonden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft,

nietverderve,maarheteeuwigelevenhebbe (Joh. 3 : 16).

En zoo waarachtig als ik leve, spreekt de Heere, indien

Ik lust heb in den dood des goddeloozen, maar daarin

heb Ik lust dat de goddelooze nich bekeere en leve !

(Ez. 33 : 11). En dien God hebt gij niet verheerlijkt

en verheerlijkt gij ook nog niet. Gij versmaadt en ver-

acht Zijne genade, die Hij aan zondaren betoont en die

Hij ook aan u wil bewijzen. Hoe menigmaal heeft de
Heiland u door zijn Evangelie laten vermanen enwaar-
schuwen ! Hoe menigmaal u genoodigd om tot Hem
te komen

;
ja, u Zijnentwege door den mond zijner

dienaren laten bidden en smeeken, om u met God te

laten verzoenen en het leven uwer ziel om nist te ont-

vangen. Maar, helaas
!
gij hsbt niet gewild ! Telkens

hebt gij zijne vermaningen en waarschuwingen in den
wind geslagen. Gij hebt naar zijne stem niet gehoord
en de deur voor Hem gesloten gehouden. Gij hebt
zijne langmoedigheid getergd en uwe harten verhardt I

En op dat gevaarlijke spoor van ongevoeligheid en

onverschilligheid zult gij blijven voortgaan ?...Hoe

/
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jammerlijk bedriegt gij u zelven ! Hoe maakt gij u
dan diep ongelukkig voor tijd en eeuwiglieid I o^ Keert

terug 1 keert terug I Bedenkt, wat ik n bidden mag, nog
heden wat tot uwen eeuwigen vrede dient 1 Het geldt

hier uwe eeuwige zaligheid, het eeuwig wel of het

eeuwig wéé uwer kostelijke ziel. Indien de Heerdezen
nacht eens uwe ziel kwam opeischen,en zulks kon almo-
gelijk zijn : want wij weten den dag onzes doods niet.

O hoe vreeselijk, hoe verschrikkelijk zou dan uw ont-

waken in de eeuwigheid zijn ! Hoe zoudt gij u dan*

beklagen dat gij den dag der genade ongebruikt hebt
laten voorbijgaan ! Hoe zoudt gij dan nog wenschen
om het roekeloos verzuim te herstellen en te vergoeden

!

Maar een herdoen is dan niet meer mogelijk ! Het is

dan voor eeuwig, voor eeuwig te laat!... Mijne
Geliefde Vrienden ! het is de welmeenende taal der
opregte vriendschap, uit belangstelling in uw waar-

achtig geluk die van dezen leerstoel i>ot u wordt
gebragt. Wat zeg ik ? Neen, meer dan de taal der
vriendschap hoort gij. Het is de waarschuwende
stem van God zelven die u toeklinkt, Het is de Heer
nit den hemel die u toeroept : werkt terwijl het nog.

dag is ! de nacht komt waarin niemand meer werken
kan.lí» Heden, heden dan daar gij Zijne stem nog
hoortj verhardt uwe harten niet langer, maar wendt
u naar Hem toe en wordt behouden. Doet van nu
aan de hartelijke keuze om de dienst der zondo
en der wereld op te zeggen en u aan God en zijne

dienst voor eeuwig te verbinden. Versterkt telkens

die keuze door eene getrouwe lezing van den dierbaren

Bijbeb dat boek der boeken. Of zoo gij dit niet kunt,
zoo laat het voor u verrigten en verzuimt het nimmer

;

want het zijn de woorden des eeuwigen levens. Bezoekt
vlijtig de openbare godsdienstoefeningen, en wordt
alzoo opgebouwd in het allerheiligste geloof, want het
is beter te verkeeren in de voorhoven des Heeren, dan
in de tenten der goddeloosheid. Paart bij deze uit-

wendige middelen ook vooral het Gebed en
smeekt God geduring om de verlichtendo en
heiligendo genade des Heiligen Geestes; want die
bidt, dio ontvangt ; die zoekt, die vindt ; wie
klopt, dien zal opengedaan worden. Strijdtalzoo om in

te gaan door de enge poort ; uw arbeid zal niet ijdel
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zijn in den Heer ; want wie volhardt zal hebben ten

einde toe, die zal zalig worden. Hij zal de kroon des
levens ontvangen.

Nog een woord eer ik eindig tot u, Miju Geliefde Broe-
ders en Zusters kk-den Heer ! Het is door de werking
des Heiligen Gee'st''uw voortgaande lust, om gedu-
rende den tijd uwer inwoning in het vleeseh Gode in

alles welbehagelijk te zijn. 0, zijt dankbaar aan uwen
Leidsman en Vriend dat gij aan zijne hand het pad
naar den Hemel hebt ingeslagen; en bewandeldet. Sluit

u naauwer en naauwer aan Hem aan, en waakt en bidt

opdat gij niet in verzoeking valt, want het vleesch is zóó

zwak en de boosheid slaapt niet ;
zij ligt telkens op

den loer wien zij zou kunnen verslinden. De strijd,

ik beken het, valt moeijelijk en zwaar, maar de ge-
dachte : eens is er aan dien strijd een einde en dan heb
ik de kroon des levens 1 maakt al het bittere zoet en
het zware gemakkelijk. Overgezet in de woningen
dea lichts en des vredes is die doodelijke vijandin, de
zonde, te niet gedaan : het struikelen en vallen houdt
dan op j het vleesch begeert dan niet meer tegen den
geest. Gij zijt dan op de plaats der volmaaktheid in

het vaderland der ruste, daarboven waar gij nimmer-
meer zondigt, nimmermeer sterft, waar gij altoos

blijft om nimmer te scheiden, en waar gij God en Ohris-

tus op een volmaaktere wijze zult kennen en verheer-

lijken, dan gij ooit hier beneden hebt kunnen doen.

Hebt gij daarenboven, Christeneu, hier in dit land
onzer vreemdelingschap met rampen en smarten te

woratelen ; o mijne mede Lijders en Lijderessen I die

uwen weg met tranen doorweekt 1 houdt moeden zijt

geduldig in de verdrukking, heft uwe oogen omhoog
en ziet naar den Hemel. Daar staan de grenzen van
het lijden ! De starbewoners weenen niet —En
gelijk Christus door lijden in heerlijkheid is ingegaan,

zoo zult gij ook eenmaal door lijden verheerlijkt wor-
den. Dit bemoedige ook u, bedroefden van hart, die

ware Christenen zijt, en van uw vrome betrekkiugen
door den dood gescheiden zijt, en die in de eenzaamheid
of bij de stille graven, om het verlies uwer dierbare

betrekkingeu, uwe gevoelige tranen vergiet. Vrij

moogt gij ze laten vloeijen—die tranen. Zij zijn de

tolken uwer menschelijkheid : zij geven verligting in de
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smart en zijn den Heer welgevallig. Maar weent niet

als dezulken die geene hoop hebben. Weent gelijk

het Christenen betaamt, en twist niet met den eeuwi-

gen ! Hun proeftijd op aarde was vervuld. De Heer
heeft hen tot zich genomen. En nu bevinden zij zich

daar waar gij hen eens hoopt tevolgen en te ontmoe-
ten. Bedrukte echtgenoot, wien eene godvreezende

en getrouwe gade is van het hart gescheurd ! Be-
droefde weduwe, die over het verlies van uwen braven
man iu rouwe gedompeld zijt ! Treurende ouders,

aan wie een veelbeloovende zoon of teedergeliefde

dochter ontvallen is ! Lieve kinderen, die den dood van
uwen vader of moeder of van die beiden beweent

!

Welmeenende vrienden, dien bij de gedachte aan het

gemis van een hartelijken vriend een warme traan in

de oogen drijft. Gij allen wie gij zijn moogt, vrienden

en vriendinnen van onzen Heer ! weest welgemoed en
getroost ! Eens ziet gij hen weder en dan scheidt geen
dood en graf u van een. Hij die de opstanding is en
hetj leven, Hij zij uw steun en staf, uw eenige troost

in leveu en in sterven ! Hij begeeft zijn broeder niet

dien Hij op aarde liet. Hij die geen vogeltje vergeet
en zonder wiens wil geen haar van onze hoofden valt,

Hij zal voor u zorgen en eenmaal, wanneer uwe reis op
deze wereldzee volbragt is, dan zal Hij u opnemen in

heerlijkheid, opdat gij ook zijn moogt waar Hij is, en
waar al uwe zalig afgestorvene betrekkingen en vrien-

den zich bevinden ! 0 Mijne Broeders en Zusters I

vertroost elkander met deze woorden. Amen !



EERSTE LEERREDE BIJ ZIJNE AAN-
KOMST IN DE KOLONIE, NA

VOLBRAGTE STUDIE.

Gehouden te Kaapstad op den 21 JuUj en aan de Paarl
op den 28 JuUjj 1839.

Waarde en Zeer Gelieíde Toehoorders ! Zoo ben ik

dan beden voor de eerste maal in de openbare vergade-

ring ouder u opgeklommen ; om u van dezen leerstoel

het woord van heil en zaligheid, van stichting en
opbouwing, van troost en bemoediging te verkondigen.

Tot het bereiken van zulk eene gewigtige bediening

hadden mij mijne hartelijk geliefde ouders naar een
ander werelddeel gezonden. Vele honderden uren van
hier werd ik aan de leiding van kundige leermeesters

toevertrouwd. En thans bevind ik mij weder op den
grond mijner geboortej in den kring vau u, mijne edele

betrekkingen, en van u, mijne ouders, die mij zoo na
aan het harte lagen

;
ja, voor eene talrijke schare van

landgenooten, van welke nog velen zich mijner zullen

herinneren.

Ofschoon het dus mijn vurigst verlangen isj dat het

doel van mijne uitlandigheid niet geheel te vergeefs

moge geweest zijn en ik aan uwe verwachtingen eeni-

germate zal mogen beantwoorden ; zoo moet gij nog-
thans geene te hooge gedachten van mij vormen. Want
ik zelf gevoel het, dat mijne krachten veel^ ja zeer voel

te kort schieten, om in het openbaar in de Gemeente
des Heeren met nut en stichting te kunnen spreken,
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Ja ik gevoel het, mijne eigene ervaring is nog zoo
gering, om anderen den eeuigen weg dieten levenleidt,

te willen verkondigen. En wanneer ik bovendien den
gewigtigen post van Voorganger in de Christelijke

Kerk zelven overwege_, dan is het gewis niet zonder

leden, om eenige mate methuivering en schroomvallig-

heid te zijn opgetreden. Deze mengeling van aandoe-

ningen zoude dus juist een middel kunnen zijn, om raij

van deze onderneming ten eenenmale af te schrikken.
*

Maar welk eene opbeuring en bemoediging levert ons

en ook mij bijzonderin mijne omstandigheden het dier-*

bare Bvangeíie der vertroosting niet op ! Dat leert

ons, ja, inzien hoe zwak wij zelven zijn tot de uitvoering

van onzen pligt; doch geenszins met het doel om ons
geheel ter neder te slaan. Neen 1 het wijst ons bij dat
gevoel van eigene zwakheid, op Hem, van wien alle

krachten en goede gaveii afdalen en die het lot van
een iegelijk ouzer bestuurt naar Zijne ondoorgrondelijke

wijsheid enliefde.—Wanneerik dusterugzie op mijnen
reecs afgeloopen wog; als ik naga,hoe de beste Leids-

man mij tot hiertoe gebragt heeft en hoe de teederste

Vader zijn nietig kind tot dus verre geholpen heeft; en
als ik daarbij het oog vestige op zijne onfeilbare belofte:

^Hk zal u niet begeven^ ik zal u niet verlaten.^^—0 dat
bezielt mij met nieuwe lust, n^et nieiiwenmoed; datgeeft

mij sterkte in mijne zwakheid.—En hoe gewigtig deze
bediening altijd zijn moge; zij is toch aan de andere
zijde eene aangename eu lieerlijke bediening. Of kan
men zijnen medemenschen, kan men zijnen medezon-
daren, eene aangenamer tijding aankondigen dan deze:
Wij hebben eenen God in den Heinel, die Zich als een
Vader over ons ontfermt

; die ons iu het avergeven van
Zijnen Zoon het hoogste blijk van Genade heeft be-
toond en door Zijnen H. Geest ons voor het genot
van hooger geluk v/il vatbaar maken ? Zulk eene
blijde boodscliap wensche ik ook u te verkondigen.
Broeders en Zusters in den Heere^ ik wilu enmijzelven
in dit uur wijzen op de liefde Gods, ons tot hiertoe in

zijne leiding betoond; oischoon wij zulks niet verdien-
den ;

om daarbij elkaiidcr op onze dure verpligting,

daaruit vocrtvloeijende, te wijzen.

Bidt voor eikander I Ibdt ook vcor mij I Danken wij
God voor Zijnc veelvuldige weldaden en smeeken wij

F
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te zamen, dat mijn spreken in dit uur niet ijdel zij,

maar met rijke vruchten gezegend worde.

,f
Wie beii ik, Heere Heere ! en wat is mijn liiiis, dat Gi

j
mi

j
tot

liiertoe gebragt bebt ?”—II Sam. vii : 186.

Waarde Toehoorders ! Gods geest zij met uwen en
met raijnen geest bij de overdenking van deze
schoone en treffende woorden. Wij willen :

I. Kortelijk zien, wie dezelve sprak en onder welke
omstandigheden om

II. Daarop meer uitvoerig na te gaan of ook ivij

deze belijdenis niet tot de onze kunnen maken. En
III. Eindelijk te onderzoeken, welke gezindheden

dezelve in onze harten moet opwekken en aankweeken.

I.

Wie ben ik, Heere Heere ! en wat is mijn huis, dat

Gij mij tot hiertoe gebragt hebt ?

a. Zoo sprak weleer de vrome Koning David en wel
in treffende omstandigheden van zijn leven. Hij had
zich namelijk verpligt gevoeld om van de rust en voor-

spoed zijns Rijks gebruik te maken tot het stichten

van een kostbaartempelgebouwter eere van den eenigen

waren God. Dat plan had hij aan denProfeet Nathan te

kennen gegeven. ^^Ziet doch, zeide hij tot dezen, ik

woon in een cederen huis, en de Arke Gods woont in

het midden der gordijnen,^^ dat is, in eene bespannen
tent, tot welke het volk pleegde te zamen te komen
enz. Zoodra had de Profeet zúlks niet gehoord of hij

had den Koning nog meer tot zulk een verheven plau

aangemoedigd. Doch reeds den volgenden dag, ont-

ving hij uit deszelfs mond Jiet berigt, dat hij zelf dit

voornemen niet mogt uitvoeren ; doch na zijnen dood
zoude, naar Gods bestelling, dat groote werk door des

Konings Zoon en Troonsopvolger worden verrigt en

aan dien Zoon zou de Allerhoogste bijzoudere gunst-

bewijzen sohenken. Ja een afstamrneling uit diens

huis zoude onafgebroken onder Gods bescherming

regeeren. Het moest dau David geiioeg zijn, z6ó

hoog vereei'd, zpo rijk gezegend te zijn, als liij door

Gods bestelling reeds was. De eer van Gode eenen
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tempel te sticliten moest hij voor eenen meer vreed-

zamen tijd, oiicler de regeering van zijnen Opvolger
overlaten. Welk eenen mdrWí deze aankondiging, door

den Profeet nit Gods naain gedaan, op het gemoed van
David heeft gemaakt, leert ons eenigzins de ontboeze-

ming, welke ik u voorlas en kan ons vollediger blijken

uit het daukgebed, hetwelk u uit het volgende deel

van ons teksthoofdstak is voorgelezen.

Hij sprak dat uit niet in ziju Paleis ;
maar in de

gewijde tent, in welke Israëls God zijne zegenende
tegenwoordigheid aan vrome aanbidders beloofd had.

Hier vangt hij zijn warm dankgebed aan met de vraag
van verbazing en ve^’ootmoediging ; Wie ben ik Heere,

Eeuwige altijd dezelfde God ! en wat is mijns Yaders
huis, dat gij mij tot hiertoe gebragt hebt ? Hem was
van Gods wege door Nathan herinnerd (vs. 8) dat hij

zijne roeping van achter de kudde zijns Vaders Jesse

tot den koninklijken troon aan God te danken had.

Hij maakt daarom ook van zijns Yaders huis melding.

Hij vergelijkt zijns Yaders eenvoudige herderswoning
en de veldhut, in welke hij als jongeling veruachtte,

met dat kostbare Paleis, dat hij nu bewoonde ; alsmede
zijn voormalig herdersbedrijf met zijne tegenwoordige
koninklijke regeering over Gods volk. Welk eenen
langen ^veg van vele jaren, had hij doorgeloopen, eer

hij daar gekomen was, waar hij zich nu bevond ? En
hoe was hij er gekomen ? Zag hij op zichzelveriy dan
mogt hij al denken aan vele kloeke daden door hem
weleer verrigt, aan zijne harp in Sauls Paleis bespeeld,

met welker geluid hij des Konings oor bekoorde; dan
mogt hij al denken aau zijnen slinger, waarmede hij

den trotschen Goliath ter neder velde ; aan spies en
zwaard, met welke hij zoo menigen vijand had versla-

^ gen ;
aan beleid, moed en geduld, waarmede hij zoo

vele zware moeijelijkheden was doorgeworsteld en ge-
vareu ontkomen.

Zag hij op mensclien, die hein op zijuen weg tot dien
luister eu verhevenheid hadden begunstigd, geraden en
geholpen; op Sainuël en Jonathan, op Krijgsbevel-
hebbers en Krijgsmakkers ; dan mogt hij al denken
aan afgestorvenen of nog levenden zich veel verpligt

gevoeleu. Dochin deze oogenblikken in Gods hciligdom
nedergeknield, denkt hij alleenaan Godyáie liem geleid,

e2
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behoed en zóó verre, als hij mi reeds was gekomen,
gebragt had. Die hem geroepen had van de schaaps-
kooi ;

hem begnnstigd, begenadigd en al den overigen
tijd bekrachtigd had : die ook de harten van anderen
geneigd, dehuïp der menschen gezegend en dentegen-
Btand van vijanden beschaamd had : Gij, zegt hij,

hebt mij tot zoo verre gebragt.^^ Hij gevoelt zijne

eigene geringheid en nietigheid bij de gedachte aan den
Almagtige, den Koning der Koningen, aan Wien hij

zelf zijnen Schepter te danken had, terwijl Hij dien

van eenen anderen had ontnomen. Maar tevens is

zichzelven bewust van zijne onwaardigheid bij de voor-

stelling van Gods onwaardeerbare zegeningen en roept

tij ï)ij de erkenning uit : Wie ben ik, wat is er aan
mij en wat is mijns Vaders huis, dat Gij mij zoo verre

gebragt hebt “í” Zulk eene vraag in stellige woorden
uitgedrukt zoude dus luiden : Ik ben immers te geriug,

te onwaardig, dan dat Gij in mij iets zoudt vinden,

waarom Gij mijn Leidsman werd en bleef, mijne af-

komst is zoo nietig, dat ik daarop gansch geene aan-

spraak kon noch durfde maken
; wat onderscheidde

mij van zoo vele anderen ? Het is vrije, bewonderens-

waardige gunst (en genade) met welke Gij mij zóó

verre gebragt hadt, dat Gij mij tot op den huidigen dag
toe zoo beweldadigd en bevoorregt hebt. Eer en

dankzegging komt 27, U alleen daarvan toe. Alles

wat ik ben, ben ik U alleen verschuldigd. Dat wil ik

volgaarne voor Uw heilig aangezigt belijden. Ik wil

mij dus ook verder aan U verbinden en van U al mijne

hulp verwachten.

Zoo ontlastte de godvruchtige Koning zíjn hart

voor zijnen hemelschen Weldoener. Maar zijn ook

ivij niet door dienzelfden Opperheer menigmaal uit rain-

pen en gevaren gered en genoten ook wij niet menig-

werf zijne onverdiende en zelfs verbeurde zegeningen ?

Komt laat ons dan

In de Ilde plaats nader zien, of ook wij niet de belij-

denis van David tot de onze kunnen maken.

A. Ja, ook ons betaamt het met hem te erkennen :

Gij, o Heer ! hebt mij tot hiertoe gebragt

!

1. Letten wij daartoe op onzen tegenwoordigen toe-

stand. Vergelijken wij dien met onzen vroegeren.

Denken wij eens terug op onze reeds afgelegde loop-
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baan door dit land onzer vreemdelingscliap. Gaan
wij eens na^ wafc ons al op deze reis wedervaren is en
onder welke verschillende lotgevallen wij tot hierfcoe

gevorderd zijn. Roepen \Vij daartoe, zooveel wij kun-
nen^ de dagen onzer vroegste jeugd voor de aandacht.

Herinneren wij ons onze eerste opvoeding in het huis

onzer geliefde ouders of van diegenen, aan de welkeu
dezelve was toevertrouwd ; en onze verdere vorming
in de school der opleiding en opzameling van kennis

en wetenschap ; alle welke eerste zadon, in onze harten

en geest gestrooid^ allengs begonnen te ontkiemen en
naderhand nog zulk eenen gewigtigen invloed uit-

oefenden op onze verdere lofcgevallen. Indien wij

daarbij hefc oog slaan op den ganschen weg, dien wij

reeds bewandeld hebben, dan onfcmoeten wij, wel is

waar_, hier en daar, de een meer dan de andero, hob-
belige wegen, moeijelijke en gevaarlijke stonden, het-

welk ons deze aarde als een tranendal deed beschou-

wen en ons hefc leveu verbitfcerde ; maar hoe dikwijls

werd niefc dat bittere verzoefc en het droevig gelaat

weder afgewisseld met een gelaat van vrolijkheid en
blijdschap; wanneer ons pad weder effen, veilig en
langs genoegelijke dreven voortliep en wij zoo hefc

aangename dezes levens in ruimer mate weder mogten
smaken. Vestigen wij onze aandacht eeus elk in hefc

bijzonder op het aantal onzer verloopeue levensjaren

;

op de krachten en vermogens, die wij naar ligchaam
en geest hebben genoten ; op de aardsche goederen,
welke wij de onze mogen noemen

;
op onze inkomsten

en middelen van bestaan en op de verschillende om-
staudigheden door welke wij tot dezelve gekomen zijn

of dezelve bekomen hebben. Letten wij op de ver-
schillen.de betrekkingen waarin wij van tijd tot tijd

gekomen zijn, welke reisgenooten wij hier en daar
ontmoefc hebben, met welke wij eenen naauweren band
hebbeu aangeknoopt

; die ons niet alleen de reis zelve

gemakkelijker hebben gemaakt en de tranen van onze
wangen afgedroogd ; maar die ook het hunne hebben
toegebragt tofc de verschillende wijzigingen van ons
lofc. Mei'ken wij daarbij het zonderlinge van die ver-

schillende ontraoetingen op. Eu zien wij op den werk-
kriug, waariu wij geplaatst zijn in verschillende betrek-
kingen, hefczij in de maatschappij, in de gemeente of
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hefc huisgezm, hebben wij daarin veel goeds genoten

en eenig nufc mogen sfcichteiij o ! vergeten wij dan niet

den weg langs welken wij daartoe gebragt zijn. Maar
mijne Landgenooten en Leden dezer Gemeente welligt

zoudfc gij u zelven verliezen in dafc veld van beschou-

wingj als zijnde al fce ruim om dafc te kunnen overzien.

Dooh is dit zoO; komt bepaalt u dan eens bij de meest
merkwaardige lotgevallen en sfcandverwisselingen van
uw leven^ als die den meesten indruk op uw geraoed

achterliefcen. Denkfc eens aan de krankheden^ wraarvan

gij zijfc opgerigfc ; aan de zwakheden, van welke gij

hersfceld zijt
;
aan de wonden die genezen zijn

;
aan de

verliezen die u vergoed zijn
; aan de gevaren welke gij

zijfc doorgeworsteld ; aan rampen en nooden uifc welke
gij gered zijt; aan droefenis en bekomraeringen onder

welke gij zijt getroost enbemoedigd; aan dwraalwegen,

die op uw verderf uitliepen, maar waarvan gij nog bij

tijds zijt terug gebragt.—En hebt gij den God Davids
ook tot uwen God gekozen ? Zijt gij Ohristenen niet

slechfcs in naam, maar zoekfc gij ook door gedrag en
wandel aan dat voorresrfc meer en meer te beant-O
woorden ? Bedenkt dan eens bij dat alles, welke de
loop vau uw geestelijh leven geweest iSj en welke
vorderingen gij op den weg, die naar den hemel leidfc_,

gemaakfc hebt. Ik fcwijfel dan ook niet of gij zulfc bij

de ernstige overdenking van dit alles, elk voor u
zelven^ moeten erkennen^ ook mij waren op mijnen
levensweg vele voorregten, genoegens en uitreddiugeu

fcen deel gevallen.

2. Maar is dit nu zoo, dan volgfc hieruifc natuurlijk

de vraag : Hoe zijt gij dan reeds zoo verre gekomen ?

Aan wien moet gij al die zegeningen en uitreddingen

fcoeschrijven ?

a, Hebfc gij dat aan u zelven te danken ? Geschiedde
dafc alles door eigene ligchaamskachten^ of was het door
de bijzondere vermogens van uw verstand ? Zijt gij

door eigen beleid^ door eigen moed en standvastigheid

en geduld al die moeijelijkheden doorgeworsteld?
Maar gevoelt gij dau nog niet dageljks uwc eigenc
zwakheid ? Hebt gij dan niet gcdurig uwe eigene
onwetendheid, uwe dwaling en vergissing opgemerkt ?

Hebt gij niet dikwijls ondervonden, hoe juist die

bekrompenheid van uwe eigene krachten u telkens
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nieuwe onheilen veroorzaakte ? Bn hebt gij die

begaafdheden en vermogens, welke gij nog bezitten

moogt, van u zelven ?

h. Of zijt gij soms zoo verre gekomen door do zorg

en leiding uwer ouders en opvoeders, door de mede-
werking van trouwe vriendcn, wijze raadslieden en

toegenegen begunstigers die zich uwe belangen aan-

trokken ? Maar wie beschikt zóó uw lot^ dat gij met
hen in aanraking kwaamt eu u aan hen verbondt ? Wio
was het, die hunne harten daartoe neigde^ en hun de

vermogens schonk, om tot uw welzijn mede te werken ?

En waren het ervarene artseUj die u in gevaarlijke

ziekten van den oever des doods wederhaalden ? Maar
wie voegde u dezelven toe ? Wie zegende de genees-

middelen, die tot uwe herstelling aangewend werden ?

c. Toehoorders ! Laat ons het volgaarne belijden :

Het is alleen God^ aan Wien wij dit alles te danken
hebben. Het is alleen aan Zijue bijzondere leidiug

en de behoeding Zijner weldadige en ondoorgronde-
lijke voorzienigheid toe te schrijven. Die God die

trouwe houdt tot iu eeuwigheid, was het die in alles

ons welzijn bedoelde, die als de trouwste vriend een
wakend oog op al onze gangen sloeg; die Zijne ze-

geniugen rijkelijk over ons uitstorttoj die ons werk
met goeden uitslag en zegen bekroonde; die zich

van andere menschen bediende als middelen in zijne

hand, om ons te helpen, te ondersteunen, te bemoe-
digen en het leven te veraangenamen ; die ook den
tegenstand van hen, die kwalijk jegens ons gezind
waren beschaamde. Ja Hij was het, die ook dan,
wanneer de nood op het hoogst gerezen was, zoo dat
wij meenden in eenen akeligen nacht vau kommer en
ellende te verkeeren, eensklaps voor ons het zoo aan-
gename licht uit de duisternis deed opdagen. Hij
was het die zelfs langs den weg van onheil en verdriet

ons van de al te groote veikleefdheid aan het onder-
maansche wilde aftrekken ; die ons alzoo wilde oplei-

den vocr eene hoogere leiding en vatbaar maken voor
hooger genot, dan deze aarde immer kon opleveren.
Ons hart erkenne het dan, onze tong belijde het. Gij

Heere, Heere hebt mij tot hiertoe gebragt

!

B. Maar zoudeii wij ous niet tevens verpligt. ge-
voelen om hierbij met deu edelen koning te erkennen
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Wie ben ik Heere Heere! en wat is mijn buisj dat Gij

mij tot hiertoe gebragt hebt? Laat ons ook dat ge-
wigtig punt nader overdenken.

Wie ben ik Heere, Heere 1 en wat is mijn huis,

dat Gij mij tot hiertoe gebragt hebt?^^ Ja gewis
Mijne Geliefden 1 ook dat moet elk ouzer mot een ge-

voel vau aandoening en bewonderiug voor God be-

lijden. Het was toch niet slechts Zijne almagt en
ondoorgrondelijke

.
wijsheid ; maar ook vooral Zijne

nooit regt volprezenG goedheid, waarmede Hij ons zóó

geduldigj zoo langmoedig, zoo verschoonend, zoo ge-
nadig als aan Zijne Vaderhand geleid heeft. Of
konden wij Zijne betooningen van toegenegenheid van
Hem vorderen ? Rustte er op Hem eeuige verplig-

ting om ons dagelijks met Zijue veelvuldige zege-

ningen te overladen ? 0 slaan wij dan slechts eenen
opmerkzamen blik op ons zelven.

1. Bedenken wij daarbij eens den onmetelijken

afstand die er bestaat tusschen den Schepper en het
schepsel; merken wij het op, dat onze Weldoener,'

Verzorger, Redder en Leidsmau, de Onderhouder en
Regeerder van het ruime heelal is, op Wieus oogwenk
alles let en zich beweegt ; voor Wien de magtigste

vorsten zich buigen, ja de Engelen zelfs hunue aan-

gezigten bedekken. Zult gij dan o broos en sterflijk

mensch 1 gij kind des stofs ; zult gij u dan nog
verhoovaardigen eu niet uwe geringheid en nictighcid

voor God leeren inzien eu gewillig dezelve erken-

nen ? En vergelijkt nu daarbij nog eens de aardsche

vrienden eu weldoeuers met Ëezen vaii Wien alle

goede gaven afdalen. Bewijst toch de eene mensch
den auderen eene weldaad, dan kau de beweldadigde,

op zijnen tijd, dezen wederkeerige dienst bewijzen.

Zoo kan ook de vorst zouder zijne onderdanen niet

regeeren. Zoo heeft de heer de hulp van zijnen

dienstknecht noodig.

Zoo bcstaat de geheele maatschappij uit verschillen-

de standen van menschen die allen het hunne toe-

biengeu om elkander het ieven te veraaugenamen en

gemakkelijker te maken en wel door elkander weder-
keerigen 'bijstand te biedeu. Maar waannedc zouden
wij deii Almagtigen kunnen dienen, die zelf ons allen

het leveii, den adem eu alle dingeu schenkt eu dezelve
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ons ook weder op Zijnen wil zou kunnen afvorde-

ren ? Geene aanwinst van eer of genoegen, van genot
of vreugde heeft Hij van onzen lof en dank te wacli-

ten. Want Hij was in ziclizelven de Algenoegzame

,

die in zick zelven alle bronnen van volkomenbeid en
geluk bezit ; al keerde ook de ganscbe scbepping tot

baar eerste niet terug. Hoe zouden wij dan nog zoo

vermetel kunnen zijn, om eenige aanspraak op Gods
liefderijke gezindbeid en weldadige bulpe te durven
maken. Neen ! wij willen veel liever met den Heiligen

Dicbter in diepe bewondering uitroepen : ^^Wat is

de meiiscb dat gij bem gedenkt en de zoon des men-
scben dat gij bem bezoekt;^^ wij willen met David
volgaarne voor Hem uitroepen : Wie ben ik, Heere
Heere ! en wat is mijn huis, dat Gij mij tot biertoe

gebragt bebt

2. Maar onze bewondering zal nog moeten stijgen,

indien wij bij onze nietigheid tevens acbt geven op
bet onverdiende van de gunstbewijzen, die de Heer
ons gedurig beeft willen betoonen. Want waarom
heeft Hij ons zoo uitermate bevoorregt en tot hiertoe

zijne hand nog niet van ons afgetrokken ? Of hebben
wij zijno goedkeuring verworven, door Hem den ver-

scbuldigden eerbied, bet diepst ontzag, het hartelijk

vertrouwen en eene stipte geboorzaamheid toe te bren-

gen. Heeft Hij een welgevallen aan ons genomen, door
dat wij ons gewillig aan zijne leiding en beerscbappij

overgaven en zoo een Hem bebagelijk leven aanvingen ?

Hebben wij Hem door gunstig voorkomen in ons
gedrag uitgelokt, om ons zijne liefde te schenken ?

Hebben wij Hem bewogen, om onze Leidsman te zijn

door zijn geleide in te roepen en ons gebeel en al aan
dezelve toe te vertrouwen ? Verre van daar ! Hij zelf

beeft ons eerst opgezocbt. Hij zelf beeft ons eerst bij

de hand genomen. Hij heeft ons door weldaden aan
zicb verbonden. Indien wij Hem liefbebben, bet is

om dat Hij ons eerst heeft lief gebad. Die voorko-
mende gcnade moet dus ons dringen tot dankbare
belijdenis : Wie ben ik, Heere Heere ! en wat is mijn
huis, dat Gij mij tot hiertoe gebragt bebt ?

3. Doch ook hier moeten wij nog verder gaan in

onze bescbouwing en bet oog slaan op onzen zedelij-

ken toestand. Dan tocb zullen wij weldra bemerken.
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dafc wij Gods vaderlijke leiding niet alleen niefc ver-

diendj maar zelfs geheel verbeurd hadden.
Ach ! hoe onwillig waren wij dikwijls, om ons door

dien trouwsten Vriend te laten leiden 1 Hoe menig-
werf sloegen wij de zijpaden in^ die ons ten verderve

zouden afgeleid hebben^ zoo God ons niet op den weg
des levens had teruggevoerd I Hoe ondankbaar waren
wij voor zijne teedere zorg, waardoor Hij het oog geen
oogenblik van ons afwendde en in al onze behoeffcen

naar ligchaam en geest voorzag I Hoe schandelijk

miskenden wij zijne liefderijke bedoelingen, wanneer
wij ons in ongelegenheden bevonden 1 Hoe ongehoor-
zaam waren wij maar al te zeer tegen zijne heilzame
bevelen en hoe halstarrig wederstonden wij zijnen

Heiligen Geest I Hoe dikwijls klaagden en morden wij

als of de weg, welken God voor ons verkozen had, niet

goed ware ! terwijl de onze ons zoo aanlokkelijk toe-

scheen, doch vol gevaren en moeijelijkheden tofc ons
verderf zoude zijn uitgeloopen. Wat dunkfc u dan,

hadden wij ons door dat alles niet het hoogste onge-
noegen op den hals gehaald ? Hadden wij het ons niet

waardig gemaakt dat de heilige en regtvaardige God
ons maar had laten omdoolen naar het goeddunken
van ons zondig hart ? dafc Hij ons door onze onwillig-

heid en verstoktheid zijn onderwijs, raad, hulp en
bestier in het vervolg onttrok ! en ons de regtmatige

straf onzer tegenstreving liet ondervinden ? Ja, voor-

zeker ! dat verdienden wij. Maar tot op dezen dag
heeffc Hij zijne weldadige hand nog niet van ons afge-

trokken. Tot hiertoe heeffc Hij ons gebragt, ons

gespaard en zijne liefde en genade bewezen. Maar
ook in het dierbare Evangelie geeffc Hij ons nog de
verzekering, dat zoo wij van nu voortaan Hem willen

volgen, Hij ons dan ook verder zal leiden tot aan, jatot

over graf en dood. Toehoorders ! zouden wij dan niet

bijhet besef van al onze onwaarde en verwerpelijkheid

voor God, Davids ontboezeming tofc de onze maken en
met hem in diepe bewondering en opgetogenheid vra-

gen : Wie ben ik, Heere Heere ! en wat is mijn huis,

dat Gij mij tot hiertoe gebragt hebt ? En daar dag
aan dag bij dat gevoel van geringheid, onwaardigheid

en verbeurdheid, ons telkens nieuwe proeven oplevert

van Gods ontfermende liefde en onwankelbare trouw.
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zoo zij dit niet slechts onze belijdenis bij gewenschte
uitkomsten of bijzondere gelegenheden, maar bestendig
in ons dagelijksch leven

;
ja ook dan^ wanneer onze

wenschen^ gelijk bij David^ in strijd zijn met Gods
bedoelingen^ en onze pogingen worden teleurgesteld :

als het ons schijnen moge als of God zich onzer geheel

had onttrokken.

Komt zien wij dan nog in de Illde plaats

Welk eene uitwerldníj zulk eene belijdenis op ons
hart en gedrag behoort te maken.

Zij moet ons vervullen met warme dankbaarheid
aan God^ met bestendige gehoorzaamheid tot God en
met het kinderlijk vertrouwen op zijne verdere onder-
•steuning.

1. Warme danlcbaarheid voortaan meer uitgedrukt
in geheel ons bestaan. Dankt God in alles. Want
waarin hebben wij zijnen bijstand niet noodig gehad
en nog noodig ? Waarin hebt gij zijne hulp niet reeds

ondervonden ? In de minste beweging schonk Hij u
de krachten^ zelfs tot elke ademhaling gaf Hij u het

vermogen.Verzuimt dan nooit eene van Gods weldadig-

heden op te merken en zijne gunst in allesgadeteslaan.

Gaat dan niet langer roekeloos en zonder nadenken
uwen levensweg^ alsof gij redelooze schepselen waart.

Gij zoudt u al te zeer verlagen beneden het dier, dat

ziinen Weldoener kent en door verscheidene teekenen
«I

deszelfs erkentelijkheid aan den dag logt. En indien

gij met blijmoedigheid den zegen geniet welke Gods
goedheid u toedeelt^ dan zult gij zelfs uwen levensweg^

hoe moeijelijk die ook zijn moge veraangenamen en
met meer stand^astigheid en moed al die zwarigheden
te boven komen. Proeft en smaakt alzoo in alles dat

God goed is. Drukt dat gevoel van erkentenis uit in

uwe gesprekken en vereenigt u gezettelijk met de
gemeente des Heeren in de ontboezemingen Vdn uwe
dankzeggingen en lofzangen.

Zijt gij hoofden van een huisgezin gaat uwen kin- .

deren en huisgenooten voor in gemeenschappelijke
dagelijksche dankzeggingen!—Het is waar, de onaf-

hankelijke en voor zichzelven algenoegzame God heeft

uwen en mijnen dank niet noodig ; maar de aandoe-
ning van blijdschap over zijnen bijstand en van inge-

nomenheid met zijne leiding; is toch onafscheidelijk
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verbonden met bet gevoel van dankbaarlieid ; wij heb-

ben daartoe van God verstand, uiet alleen, maar ook
het zedelijk gevoel ontvangen_, opdat wij zouden op-

merken en erkennen de hand die ons door dit leven

wil leiden en gedurig uit loutere genade wil te regt

breugen. Hij roept er ons toe op in zijn woord. En
zijn wij ondankbaar jegens God voor zoo groote liefde

en trouw, ons geweteu zal kloppen en ons verwijten,

zoo dikwijls wij zelven een welgevallen nemen in de
dankbetuiging van anderen omtrent ous en ons dank-
baar gevoelen jegens onze medemeuschen, voor geno-
tene weldadigheden of gunstbewijzen. Gods heilige

Zoon is er ons in voorgegaan en wekt er ons toe op,

door de verzekering dat ons gebrekkig danken deu
hemelschen Vader welgevallig is. Is het dan ook al,

dat gij n alle Gods leidingen niet herinneren kunt of

dat gij de weldadige oogmerken van dezelve nog niet

inziet, dankt Hem evenwel in het geloof, en eenmaal
als deze aardsche levensweg zal zijn ten einde gebragt
en gij in de gewesten der zaligheid zult raogen aange-
land zijn^ dan zult gij, op het betreden pad terng-

ziende, den getrouwen Leidsmau, die u derwaarts
voerde, niet minder danken voor de tijdelijke teieur-

stellingen, dan voor de vervulling uwer wenschen.
2. Maar met dat gevoel van dankbaarheid ga dau

ook eene stipte gehoorzaamlieid gepaard.

God leidt ons door de wijze en heilzamelevenslesseUj

welke Hij ons in zijn woord heeft voorgeschreveu. Hij

leidt ons door een waakzaam oog op ons te houden en
geheel ons lot ten onzen beste te bestieren. Dat doet

Hij tevens door den Zaligmaker, dien Hij ons gegeven
heeft in den Zoon zijner liefde ; en door den Heiligen

Geestj die ons verstand verlicht en ons gemoed heiligt.

Het is dus ongehoorzaamheid, wanneer wij zijne lessen

en voorschriften verwaarloozen ; wanneer wij met zijne

vaderlijke leiding en liefderijke beschikkingen ontevre-

den zijn; wanneer wij ongeloovigen wederspanuig zijn

jegeus zijnen Zoon, die in zijn naamregeeiL en wanneer
wij den Heiligen Geest wederstand bicden. Wij zullen

bij ernstig onderzoek het wel allen aan het harte gevoe-

len_, dat wij den God der liefde eu trouw tot nu toe

maar al te veel ongehoorzaam bleveu cn ons meer als

dienstknechten der zinnelijke lusten en begeerten
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gedroegen, dan wel als trouwe volgelingen van zulk

eenen weldadigen Leidsman ;
dat wij ons maar al te

zeer door de verleidiugen van gevaarlijke mensclien,

door liet bekoorlijke eener zondige wereid en door de
verzoekingen van den Vorst der duisternis aan de dienst

van God onttrokken en dat wij menigwerf slechts

Christenen waren in het oog der menschen ; doch dien

naam zelven ouwaardig ons betoonden. O, dat dit dan
door ons met een gevoel van schaamte en berouw bele-

den en betreurd worde ! Maar laat het tevens de keus
zijn van ons harte om met de hulp des Heeren van die

krankheid onzer ziel genezen te worden en Hem van
nu voortaan meer getrouw te volgen en te dienen. Elk
onzer heeft zijne eigene levensbaan ; elk heeft zijne

eigene betrekkingen ; elk zijn bijzonder reisgezelschap.

Van hier dan ook onderscheidene leidingen en onder-

scheidene gewijzigde pligten. Wat ons dus in die

verschillende betrekkingen te doen staaL laat ons dat

van nu voortaan doen met meerdere naauwgezetheid en
volvaardigheidj omdat God zelf ons het gebiedt. Indien
dat dus onze lust is, dat zal Gode aangenaam zijn

; die

zal ons, onwaardige en nietige kinderen des stofs, dan
ook niet verstooten ; maar weder volgaarne onder die-

genen willen tellen, die Kij verder aan zijne hand
geleiden wil. Dan zal Hij zijne kracht in onze zwak-
heid volbrengen. Dan zouden wij uit godsdienstige

beginselen het onze toebrengen tot opbouwing van de
Gemeente en tot het hooger geluk onzer reisgenooten,

Dan zoude onze aardsche togt gemakkelijker, rustiger,

vreedzamer en genoeglijker afloopen . En over die lust

om God te dienen zullen wij ons nimmer behoeven te

schamen, hoe ook de wereld ons moge belasteren en
bespotten

; maar tot in eeuwigheid zal zij ons stoffe tot

blijdschap en zalige genoegens geven. En ook dan,

wanneer wij door Gods genadigen bijstand de kroone
der overwinning behalen zullen, zullen wij met het oog
op onze eigene zwakheid en onwaardigheid belijden ;

Wie ben ik, enz.

3. Met zulk een bestaan, Mijne Hoorders ! zult gij

dan ook met meer vrijmoedigheid des geloofs, met
meer kinderlijk vertrouwen op den hemelschen Leids-
man het overige van uwen levensweo’ vervoideren.
Tot hoe verre gij zijne uabijheid en trouwehulp hebt
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mogen ondervindenj weet gij
; maar hoe lang de levens-

reis nog zal duren weten wij niet. Gij Godvmchtigen,
ouden van dagen ! die het gewone perk met rassche

schreden ten einde spoedt, gij die reeds met den eenen
voet in het graf staat en dus de bezwaren der reis door
dit land van vreemdeliugschap meer dan in uwe jeugd
gevoeltj gij weet het zeker^ dat de weg niet meer lang
zal zijn. Hebt gij dan zoo vele ondervinding van do
Goddelijke leiding

;
hebt gij zoo vele proeven van Gods

weldadige hulp tot hiertoe genoten.— gij moest dan
ook minder angstvallige zorg voor de toekomst hebbeu
en met te meerder vertrouwen den Godvruchtigen Asaf
nazeggen : Ik zal gedurig bij U zijn ; Gij, o God_, hebt
mijne regterhand gevat ;

Gij zult mij leiden door uwen
raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen.
En gij, jongeren van jaren 1 Doet vroeg diezelfde

keuze I en laat u niet door den maalstroom der wereld
medeslepen. Gij weet niet hoe lang uw aardsche

levensweg zijn zal. Maar uwe dagen zijn bij God
geteld. Uw leven is in zijne hand. Vertrouwt niet op
den blos uwer wangen en uwe ligchamelijke krachten,

alsof u nog vele jaren te wachten staan. Want dit

zoude u tot zorgeloosheid en verwaarloozing van de
gaven en vermogens^ waarmede gij bevoorregt zijt,

verleidenj en u opkweeken.voor die plaats, waar wee-
ning zijn zal en knersing der tanden. Maar voedt ook
niet de zwaarmoedige gedachten^ alsof de dood eerlang

bij u zal aankloppen. Want dit zoude u welligt tot

moedeloosheid stemmen en u ongeschikt maken voor
levensarbeid en levensgenot. Doch leert vroeg aan
Gods hand te gaan^ u aan zijne leiding toe te vertrou-

wen en vast te stellen. Hij, die mij, ofschoon zulks

onwaardig, tot hiertoe gebragt heeft, Hij zal mij nim-
mer begeven of verlaten, wie of wat mij ook ontvalle of

begeve op mijne levensreis.

Komt dan, wie wij ook zijn mogen, gaan
wij op onzen. overigen weg met het oog op den
oversten Leidsman geinoedigd voort, ook onder de
gmotste gevaren en moeijelijkheden, welke ons nog
te wachten staan. God zelf heeft zicli reeds zoo dik-

wijls aan ons verheerlijkt. Kij heeft zijnc weldadige
trouw tot nu toe aan ons zoo zigtbaav en heerlijk be-

bevestigd. Hij geeft ons in zijn woord de schoonste
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beloften, dat Hij ous wil nabij blijven, indien wij

zijue stemme hooren en van zijue hand al onze hulpe
wachteu. Indien wij Hem bidden, dat Hij onze oogen
verlichte door de edelste gaven van zijnen goeden
Geest^Hij zal naar onze stemme Inisteren. ilij zal onze
gebeden om zijne uitreddiug niet onverhoord laten

;

indien de verhooring daarvan ons heilzaam zij. Onder
afwisseling van vreugde en smarte zal Hij ons daar
brengen, waar Hij ons hebben wil. 0, die liefde en
genade is voor ons, hardnekkige zondaren^ niet af te

meten. Neen ! wij willen het liever met David met
ootmoed erkennen ; Wie zijn wij, enz.

Oj stellen wij ons die genade elken dag levendig
voor oogen. Herdenken wij aan elken avond welke
nieuwe bewijzen wij daarvan mogten ondervinden en
ons geheele verdere leven zij en blijve aan zijne dienst

toegewijd, opdat ook ons einde eenmaal, door zijne

gunstbewijzingj op eene eeuívige zaligheid uitloope.—*

Amen.



TEGEN ZELFVERHEFFraG.

Maar Jeziis zeide : Laat af van de kiiiderlíens, en verhindert lien

niet tot mij te komen : want derzulkeu is liet koningrijk

der liemelen.”

—

Matth. xix : 14.

Onder de gezegden van Jezus^ die de oplettendheid

des geschiedschrijvers tot onze kennis heeft gebragt,

kenmerken zich sommigen deels door oorspronkelijk-

heid, deels door eenen eenigzins verborgen zin. Gij

zult u verschillende van dusdanigen aart herinneren,

vooral, wanneer gij u die uitspraken voor den geest

roept, die schijnbaar eene onmogelijklieid bevatten,

schoon zij inderdaad hooge waarheid zijn. Wanneer
Jezus zegt : Ik ben niet gekomen om vrede op aarde

te brengen, maar het zwaard,^^ of : Ik dank u,

Yader ! dat gij deze dingen voor de wijzen en ver-

standigen verborgen hebt, en hebt dezelve den
kinderkens geopenbaard wanneer Hij zijnen dis-

cipelen verzekert :
“ Zoo wie zijn leveu zal willen

behouden, die zal hetzelve verliezen ; maar zoo wie
zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het~

zelve vinden” zoo luidt dit voor ons wonderbaar,

schoon wij bij meer oplettend nadenken de hooge
waarheid van het gesprokene moeten erkennen. Wij
zijn derhalve bij het lezen en opmerken van derge-

lijke gezegden behoedzaam. Zoeken wij eerst derzelver

waren zin te kennen, om daarna uit dezelve de
daarin opgeslotene gevolgtrekkingen af te leiden.

Doch er zijn andere uitspraken, die een ininder geheim-
zinnig karakter, indien ik het zoo noeinen mag, toonen,

die diensvolgeus tot minder behoedzaarnheid uitlokken,

en evenwel ligtelijk verkeerd verstaan en raet nog
grooter onjuistheid op de verschillende levensbetrek-

kingen toegepast worden. Alleen het indiingen in do
juiste bedoeling van den Zaligmakcr, waarbij nien
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vooral de vooraf met do Discipelen gevoerde gesprek-
ken in aanmerking nemen moet^ kan in ket laatst

genoemd geval voor onberadene, zoo niet geheel en al

onjuiste gevolgtrekkingen bewaren. Dit evenwel in

het oog houdende, zal men in schijnbaar eenvoudige
woorden eenen diepen zin verborgen vinden, die behoor-
lijk opgemerkt ons den geest van Jezus onderwijs

beter doet bevatten.—Tot dergelijke gezegden meen ik

ook onze tekstwoorden te moeten brengen. Bedrieg
ik mij niet, zoo zal het wel aan velen toeschijnen, dat

Jezus zich hier heeft uitgelaton over de waarde, die

men aan kinderen heeft toe te kennen. Een meer
opmerkzaam beschouwen der tekstwoorden kan ons
overtuigen, dat er een diepe zin in de uitspraak van
Jezus ligt opgesloten, en dat vooral eene belangrijke

leering voor alle volgelingen des Zaligmakers in dezelve

vervat is. Ik wil trachten uin den geest van onzen
tekst in te leiden, door in het

I Deel mijner aanspraak u op de ware bedoelingvan
Jezus opmerkzaam te maken en

II Daarna de in zijne gezegde opgeslotene waarheid
dienstbaar te maken aan het besturen van onze Christe-

lijke gemoedstemming.
Moge uwe aandacht mij te beurt vallen bij het ophel-

deren van Jezus woord en het ontwikkelen van deszelfs

kracht, maar moge het bij voorkeur ons allen gelukken,
dien kinderlijken geest in ons aan te kweeken, die door
den besten Leermeester is aangeprezen als ons het
deelgenootschap aan Gods Koningrijk waardig ma-
kende. Daartoe verleene ons de Alïerhoogste zijnen

onmisbaren zegen ! Amen.

I.

Zeer bekend is de gelegenheid, waarbij Jezus de
woorden, door Mattheus, Markus en Lukas aangetee-

kend, heeft uitgesproken. Hij bevond zich in Judea,
in gesprek met zijne Leerlingen, toen somraige kinde-

ren tot Hem gebragt werden, ten einde Hij hen zoude
zegenen. De oplegging der handen door uitstekend

godvruchtige menschen werd door de Israëlieten ten

sterkste begeerd en gerekend weldadig te zijn voorhet
geluk der aldus gezegende kinderen. Geen wonder

G
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dus dat sommige ouders hunne lievelingen ook tot

Jezus geleidderi, opdat Hij hun de handen zou opleggen
en voor hen bidden. Doch daar zij iu dit oogenblik
door hunne komst eeii belangrijk gesprek van Jezus
met zijne Leerlingen deden afbreken, bestraften deze
laatsten de toetredenden met gestrengheid ; hetzij door
hun het onvoegzame der door het verwekte stoornis of

de zoo hoog verhevene waardigheid van hunnen Meester,
die zich met zulke kleine zaken niet kon onledioc hou-
den, onder het oog te brengen. Doch Jezus_, hunnen
onberaden ijver afkeurende, íiet onmiddelijk op bemoe-
digenden toon volgen : Laat afvan de IdnderlienSy of

laat de hinderen toe en verJdndert ze inet tot mij te

komen ; leant derzulJcen is het lioningrijh der hernelen ;

daarop traden zij toe, Hij leidde hun de handen op,

zegende ze en had.—Deze zegening der kinderen is een
der schoonste en voor ons gevoel bekoorlijkste trekken

uit het leven des Zaligmakers. Wij stellen ons den
magtigen en wijzen Jezus voor, staande in het midden
dier jeugdigen met het gelaat der liefde ; hetwelk wij

(in) Hem zoo gaarne in onze verbeelding leenen en

sprekende op dien liefdevollen toon^ die dcn besten der

menschen eigen moetgeweest zijn. Niet gaarne zoude
ik het troostrijke, hetwelk in de gedachte van Jezus
beschermiug over de kinderen, die God ons gegeven
heefL zijne liefdevolle gezindheid omtrent hen
willen wegnemen. Zijno handeling strekt indcrdaad

ten bewijze van zijne belangstelling in het lot dier

kleinen. Hoe zou ook Hij, die voor deu zondigen

mensch de grootst mogelijke barmhartigheid heeft aan

den dag gelegd, het kind uiet beminnen ! Ja^ ook al

het mogelijke toebrengen tot de opleiding van den tot

mensch opgroeijenden, die zoo groote behoeftc heeft

aan eene blijvende besturing en bewaking 1

Echter zon het verkeerd zijn uit het gczegde van
Jezus in den tekst te beslniten, dat de kinderen tothet

Jconingrijli der hemelen hehooren. J> zus bedoelt dit

nieL daar Hij anders zon gezegd liebben : Tlunner is

het lioningrijk der hemelcn en nioL g^i'jk Hij nngezegd
heeft : derzulkenis het koningrijJc d.cr hemolen. Wanneer
raen zich onder dat woord : l\oningrijJi van God> of der

hemelen voorstelt die hoogere vereeniging der men-
schen tot eene Godsvereering, die op Jezns onderwijs
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gegrondvest, veel geestkracht zoowel tot denken en
beoordeelen, als tot handelen onderstelt, hoe zouden
dan de nog weinig geoefende, onnadenkende en dik-

wijls nog onvatbare kinderen leden van Gods koning-
rijk kunnen zijn ? Zij zijn immers niet geschikt, om
in een Christelijken zin het geloof in God en den
Zaligmaker te kennen, daar het welbevatten van dit

hoofdvereischte tot deelgenootschap aan het verblij-

dend Evangelie meer omvattende denkvermogens
vereischt, dan men in dien teederen leeftijd verlangen
of veronderstellen kan. De uitoefening der Evange-
lische pligten uit de hooge (grond) beginselen van
geloof, hoop en liefde, hoe kan toch deze van zwakke
en ongeoefende vermogens verwacht worden, daar de
volle kracht van den denkenden en oplettenden mensch
naauwelijks toereikt tot het bewaren van de noodwen-
dige behoedzaamheid en waakzaamheid. Het kind,
dat de voorwerpen der zinnelijke wereld naauwelijks
kent en nog dagelijks oor en oog gebruiken moet, om
van de eerste beginselen der kennis tot de hoogere
waarlieid op te kliramen, dat kind zou een lid zijn van
Gods koningrijk, waarin het echter noodzakelijk is

God te kennen, en wat nog meer zegt, Hem in geest
en waarheid te dienen ! Waarlijk, die dezen zin aau
de woorden vau Jezus willen hechten, zi«n niet in, dat
zij den Leermeester der hoogste wijsheid de grootste
tegenstrijdigheden laten verkondigen, hetgeen Hij
gerekend moet worden gedaan te hebben, wanneer Hij
van een kind vorderde, wat ter naauweruood van den
volwassen mensch kan geëischt worden.

Gelijk het menschdom zoo lang het als het ware iu
eenen kinderlijken leeftijd verkeerde, wel een voorbe-
reidend onderrigt ontving, maar eerst in deszelfs man-
nelijken ouderdom Christus zag verschijnen, zoo moet
ook het kind door voorafgaand onderrigt tot de kennis
van Christus gebragt worden, om eerst daarna als lid

van Gods koningrijk op te tredeu. Of zou dit rijk
onderdanen vorderen, die deszelfs wetten niet eena
kunnen kenneu, en die tot deszelfs instandhouding
niets kunnen bijdragen ? Zoo is het zedelijk en gods-
dienstig rijk van Jezus geenszins ingerigt, daar het
volledige toewijding van ziclizelf, naauwkeurige kennia
der gegevene bevelen en eene naar goede en zuivere

g2
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beginselen bestuurde gehoorzaambeid vordert. Tot
•zijnrijk moeten zelfs devolwassen menschen, die in het
midden der christenennietopgevoedwerden^met grooto
zorg voorbereid worden, hoe veel te meer nog het
kindj dat toch in kennis en besturing van zichzelf

verre staat beneden den door veel geoefenden Heiden.
Zoo blijkt uit het gezegde genoegzaam de noodzake-

lijkheid, om wel op te merken, dat Jezus aangaande
de door Hem gezegende kinderen niet zegt Imnner,
maar derzulken is liet lconingHjk der hemelen. En wat
Hij hiermede op het oog íiad, blijkt uit hetgeen Hij
volgens het berigt van onzen Evangelist, vers 15, on-
middelijk op de genoemde uitspraak liet volgen :

Voonuaar, zeg ik u : zoo wie het koningrijk Gods
niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve

" geenszins ingaan.^^ Woorden, waarvan de hoofdza-
kelijke zin deze is : Eene kinderlijke gemoedssteni-
ming is noodzakelijk tot het ingaan in Gods koning-
rijk. Op dezelfde wijze, gelijk billijk is, de woorden
derzulken is liet koningrijk der hemelen, opvattende,

moeten wij daaraan deze beteekenis hecliten. Gods
instelling tot heil van zondaren behoort toe aan die men-
schen,diede gezindheid van het nederige, zachtmoedige,

opregte en liefdevolle kind in zich omdragen. Het
komt mij het natuurlijkste voor, dit gezegde van Jezus
voor eene toespeling te houden op het onderrigt,

vroeger door Hem aan zijne leerlingen gegeven, toen
zij Hem de vraag hadden voorgesteld : Wie toch is

de meeste in het koningvíjk der hemelen Toen had
Hij een kind in bun midden gesteld en op dat kind
wijzende gezegd : Voorwaar ik zeg u indien gij niet

geheel anders en den kinderen gelijk wordt, gij kunt
^^in het koningrijk der hemelen niet ingaan.^^ Wie
dan zichzelve nederig achtcn zal, gelijk dit kind, die

is de meeste in het koningrijk der hemelen. Hetgeen
hun Meester nu getuigde moest wel het vroeger ge-

sprokene voor hunnen geest terugroepen en ter beves-

tiging strekken van den indruk toen op hen verwekt.

Derzulk-n is het koningrijk der hemelen, zijnwoorden,

die ter wille der Discipelen en niet der tot Jezus ge-

bragte kinderen gesproken zijn. Tot deze laatste

staan zij in geenerhande betrekking, en mogen nooit

of nimmer op hen toegepast worden ; zoolang men
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getrouwelijk het doel door Jezus zich voorgesteld, wil

iii acht nemen. Het overbrengen op den kinderlijken

leeftijd van hetgeen met bepaalde toepassing op de tot

rijpheid van jaren gekomenen gesproken is^getuigt van

eene groote verwarring van denkbeelden, die, indien

zij opzettelijk is^ geenerhande verschooning verdient^

en dat te minder, naar mate zij geschikt is, om den
veelomvattenden zin der woorden van Jezus te verdon-

keren. Maar vraagt gij : blijkt dan niet uit onze tekst-

woorden de liefderijke en goedkeurende stehiming van
den Zaligmaker omtrent het kind ? Niemand zal^ noch
kan dit ontkennen. Want Jezus heeft hen gezegend,

ja hen ten voorbeelde zijner volgelingen gesteld.

Maar dat zij als behoorende tot zijn koningrijk op
aarde, of zelfs als regt bezittende op deszelfs deelge-

nootschap moeten beschouwd en aangemerkt worden,
dit moet ieder ontkennen^ die den geest der leerstel-

lingen van Jezus kent, en de bepaalde bedoeling van
onze tekstwoorden in het oog houdt. Eerst daii ver-

werven zij het regt, om in Gods koningrijh in te gaan,

wanneer zij in rijper leeftijd de kinderlijke stemming
huus gemoeds weten te bewaren.

Daarom betaamt het ons deze woorden in derzel-

ver regtstreeksche toepassing op ons zelven als toe-

getreden tot Jezus instelling te beschouwen en ze aan
te merken als een bewijs dat in ons eene kinderlijke

stemming moet heerschen ; met andere woorden, dat

wij in goede gezindheden het kind moeten evenaren,

zullen wij het regt bezitten, om in te gaan tot—of

ons te beschouwen als deelgenooten van—het koning-
rijk der hemelen. Bij dit hoofddenkbecld, wenschte
ik u in het nog overgebleven gedeelte van dit uur
te bepaleu, daaitoe steeds in het oog houdende : eersí

wat aan het kind bepaaldeiijk eigen is, daarna hoe
de christen zich lietzelfde moet eigen rnakeu. Drie
hoedanighedeiij ojyregtheid, Uefde en nederigheid mo-
gen ons de overeeukomst tusschen het kind en den
welgezinden christen doen opmerken en mogen tevens
ons allen begeerig maken^ om in geeno andere, dan
in zulk eene kinderlijke gemoedsstemmiug aan Chris-
tus en het Godsrijk toe te behooren.

I



102

II.

1. Wat zoude ons bij den aanblik aan het kind
eerder trefíen, dan die openhartigheid, die zoo sprekend
in oog en' taal wordt uitgedrukt; dau die opene vrij-

moedigheid, die geene bedektheid doet onderstellen,

en ten bewijze strekt, dat het jonge mensch nog in on-
bekendheid met de sluipgangen van een later tijdvak
leeft? Die openhartigheid, en dat zonder omwegen
trachten naar het begeerde is een schat, alleen aan
den kinderlijken leeftijd eigen, en nog aanwezig bij

die volken, die slechts tot kinderlijke ontwikkeling
gevorderd zijn, bij vooruitgaaude beschaving echter

zich meer en meer verliezende, en in onze dagen bij

velen dergenen, die zich op de grootste veredeling

beroemen, naauwelijks op te merken. Dit laatste is

geenszins een noodwendig gevolg der beschaving
zelve, doch wel van het gebruik of liever misbruik,

door menschen van hunne gaven gemaakt. De ware,
of hetgeen wel hetzelfde beteekeut, de Christelijke

beschaving openbaart zich op eene even behoorlijke

wijze als bij het door allen geliefd kind, door rond-

borstigheid. Het openhartige van den teederen leef-

tijd gaat in de opregtheid van bezadigden ouderdom
over, het regtstreeksch begeeren van een geliefd voor-

werp in een zonder omwegen streven naar het voor-

gestelde doel en het weinig kennen en nooit gebrui-

ken van sluipgangen in eene zich zelven beheerschen-

de matiging van alle bedrog en elke misleiding, al

ware deze voor de eigene belangen bovenmate voor-

deelig. Moge de lagchende aanblik der kinderlijke

openhartigheid voorbijgaan, indien er ware beschaving

aanwezig is, zal de rondborstigheid van den opregten

voor ieder gevoelig hart groote aantrekkelijkheid be-

zitten, alsmede eene nog grootere waarde, die geëven-

redigd is aan onze meer of min naauwo betrekking

tot dien christen. In weerwil van de strengere of

liever de maunelijke houding, door de Evangelische

opregtheid en goede trouw aangenomeu, blijkt zij de

grootste overeensteraming te bezitten met de kinder-

lijke openhartigheid. En klimt men verder op, zoo

moet men erkennen, dat zulk een ongeveinsd karakter

een noodzakelijk vereischte is in hem, wiens het Jco-
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ningrijh der liemelen zijn zal. Want hier, hier sluiten

zich de beginselen der kinderlijke ontwikkeling aan^

aan de voltooijing der hoogste beschaving. Hier
blijkt het, even zeer als elderSj dat eene ten halve

voortgezette verlichting schijnbaar nadeeliger is en

zich in ininder uitlokkende gedaante vertoont, dan
zelfs de eerst aangevangene verbetering en opleiding

van zich zelven.

Zoodra de mensch tot aanvankelijke beschaving

komt, wordt hij door zijnc opgezamelde menschen-
en zakenkennis nitgeloktj om van zijno kunde het

meest mogelijk voordeel te trekken. Hij gevoelt zijne

meerderheid boven anderen, wien rnindere beschaving

of mindere ondervinding te beurt viel^ terwijl zich

daarbij niet zeldzaam het minder edel streven ontwik-

kelt^ onr van' de onervarenheid van dezen laatsten

het meest voordeelig gebruik te maken. De handha-
ving van eenen goeden naam verhindert, wel elk regt-

streeksch aangewend middelj doch juist de meerdere
verlichting heeft bedekte wegen geopend, die men
betreden kan tot eene wisse bereiking van zijne oog-

merken^ zonder zich aan de beschuldiging van leugeu

of bedrog of verleidiug bloot te stellen. Die geheime
wegen worden onder de meest vcrlichte volken en
onder deze door hen^ die de meeste ondervinding en
geestkracht bezitteiij het veelvuldigst opgezocht^ tot

een teeken^ dat de ware beschaving tot veel hooger
trap stijgen kon dan in deze tegenwoordige ceuw. Is

dat een prijzenswaardig streven ? vraagt gij. Bn het

christelijk antwoord is : Het is een misbruik der

edelste gaaf, die ons door den Heer geschonken werd^

een misbruik van liet Godsrijk dat meerdere verlich-

tiug onder het raenschdcm gebragt heeft^ en eene
miskenning van den edelen geest, dieu de Heer Jezus
onder Zijne volgelingen heeft willen invoeren. Elke
misleidingj hoe raenschkundig ook ten uitvoer

gebragt^ is eene zonde voor God. Elk doel langs

slinksche wegen bereikt zal tegen hem getuigeu,

die zich christen genoemd heeft. Terwijl het ge-
braik maken van de onervarenhcid dergenen^
die zich op de goede trouw vau een schijnbaar op-
regt christen verlict, dezen ten oordeel moet aange-
rekend wordeu. Want het Evangelie eischt opregt-
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heid, goede trouw en afkeerigheid van elk bedrog

;

onderstellendo in de geloovigen de opregte bedoeling,

om den naasten, noch in het oponbaar, noch in het

geheim opzettelijk te misleiden. Het (Evangelie)

eischt waarheid. ïïij die zich aan deze vordering

onttrekt, zie toe, dat hij niet van zijne christelijke

roeping vervalle en een iegelijk die op zijne betrek-

king tot God en Jezus Christus en op zijn verboud
met den hemel prijs stelt, hij streve naar dat uitwerk-

sel der hoogste beschaving, dat in onwankelbare op-

regtheid de openhaitigheid der kinderlijke jaren af-

spiegelt, omdat men van hen die zich hierop bevlij-

tig en, zeggen inag : derzulken is liet honingrijh der

hem elen.

2. Hij, die aldus handelt, bewijst met de daad, dat

tij een ieder in zijne betrekking wil eerbiedigen en dat

tij den mensch waardeert, niet omdat deze hem voor-

deel aanbrengt, maar omdat hij als mensch aanspraak

bezit op onze achting, ook hierin aan het kind gelijk,

da ar immers dit geen onderscheid zal maken tusschen

meerdere of mindere onervarenheid, maar met vriende-

liyke zachtmoedigheid diengenen toetreedt, die het met
vi’iendschappelijke gezindheid nadert. De halve be-

schaving werkt hier zeer nadeelig, dewijl zij het onder-

scheid leert opmerken tusschen verschil van stand en
rijkdom eu aanzien, en naar dat onderscheidalle gedra-

gingen, tot zelfs gedachten toe, leert inrigten. Komt
de wereld eens tot de ware en Christelijke verlicliting,

zoo zal de zachtmoedigheid van het kind jegens alle

naderenden, de hoedanigheid van den volmaakten
Christen zijn, en ook ten dezen aanzien zal het woord
van onzen Heer bewaarheid worden : Dcrzulhen is liet

honingrijh der hemelen.

Gij zult hier geenszins de tegenwerping maken, dat

verschil van stand noodzakelijk is in cleze wereld.

‘Want is deze noodweudig, de liefde tot den broeder
behoeft niet verschillend te wezen. kan niet afgemeten
worden naar de ouderscheidene betrekkingen des levens;

is steeds éëne en dezelfde liefde, die mct gelijke harte-

lijkheid den jeugdigen en meer bejaarden, den minder
vermogenden zoowel als den rijkeii omvat, zoodra deze

slechts toonen menschelijk gezind te zijn. Kiet de

stand naar de wereld, maar de eigenschappen des
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harten moeten aanwijzen^ hoeveel regt een iegelijk

bezit op onze hoogachting en liefde. Streeft hij naar

waarheid en Godzaligheid en is er opregtheid en goede
trouw in zijne handelingen en oogmerken, zoo is hij

onze broeder. Het Christelijk gemoed zal hem daar-

voor erkennen volgens de les zijns Heeren^ niet naar

aanzien des persoons oordeelen^ maar bij de toewijding -

zijner genegenheid aan allen door met daden te toonen

zeggen : liij is mensch / en gevoelt hij de waarde van
dit woord, waarin zijne bestemming ligt opgesloten ?

Alsdan zal de zachtmoedigheid en de voor allen gelijk

liefderijke stemming van het kind in den Christen

gevonden worden. Doch ontstond zij bij het eerste

uit weinige ervaring, bij den laatsten ontspruit zij uit

de hoogere beginselen van regtvaardigheid en liefde, en
uit een Clirisfcelijk gevormd hart. Doch die liefdevolle

stemming zelve is in beide uitersfcen van gelijken aard.

Het kind en de Christen beminnen zonder aanzien des

persoons. En voorwaar, hij, die dit uit vaste beginse-

len doet, behoort tot het koningrijk der hemelen.
Zal ik nu nog aantoonen, dat alleen de onvolmaakte

Christen in zijne goede gezindheid omtrent zijne mede-
menschen, schoon deze ook toonen opregt en deugd-
lievend te zijn, kon wankelen ? Het ligt immers reeds

in het gezegde opgesloteu. Hoe zou ook hij, die zich

binnen een bepaalden kring besluit, gezegd kunnon
worden zijne broeders lief te hebben, volgens Christus

bevel lief te hebben ? Handelen niet allen, zelfs de
heidenen, alzoo ? Is er wel eenige verdienste in ons,

indien wij liefhebben hen, wier hulp wij niet ontberen
kunnen ? En van de andere zijde, is het geen zwaar-
wegende getuigenis tegen het Christelijke van onze
gezindheden, wanneer wij den een aanhangen, van den
ander aíkeerig zijn en omtrent velen ons onverschillig

betoonen ? En is het niet bejammerenswaardig, dat de
algemeene welwillendheid en zachtmoedigheid, die bij

een kind wordt aangetroffen, slechts zeldzaam bij den
Christen wordt opgemerkt ?

3. Vraagt gij naar de oorzaak van deze verkeerde
rigting des geestes ? Gij zult ze veelal in den hoogmoed
vinden. Want waar de mensch nederig gezind is, zonder

aanmatiging, daar zult gij nevens opregtheid eenen
zachtmoedigen aard opmerken. Wel is waar, deze
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hoogtnoed is van zeer onderscheiden natuur. Bij
sommigen neemt deze hartstogt eene afzigtelijko ge-
daante aan door groote waarde te hechten aan uiterlijke

houding en aan dergelijke weinig beteekenende klei-

nigheden. Bij anderen wordt dezelve verborgen
achter het masker van welvoeglijkheid die eene be-
paalde afzondering zoude vorderen. De één verheft
zich op zijne voorregten naar de wereld; de ander
meent zich wegenrnnwendige verdiensten veel te mogen
aanmatigen. Doch in welke gestalte ook de verhef-
fing vau zichzelve geopenbaard worde, overal is zij in

strijd met de hooge waarheid van het Evangelie en
het Woord. Inclien gij niet geheel anders en aan dit

kindeken gelijk wordt, zoo zult gij in het koningrijk
der hemelen geeuszins ingaauj is in den volsten nadruk
op den trotschen van toepassing. Hetzij wij denken
aan de betrekking van den geloovigen met zijne ge-
loofsgeuooten, hetzij aan diens betrekking op God^
overal is nederigheid en ootinoed een noodwendig ver-

eischte. In het Godsrijk toch worden allen zondaren
gerekend, die in gelijke raate vergiffenis en genade
behoeven, allen af hankelijk van den Opperbestuurder

;

maar ook allen afhankelijk van elkanders onderlinge
pogingen tot vermeerdering van het wederzijdsch
geluk aangewend. Hoe zou ook de christen op eigene
krachten steunen, hoe door eigene vermogens beslissen,

welke weg ten hemel leidt, terwijl hij door de kennis
van het Evangelie weet, dat er geen naam onder den
hemel gegeven is waardoor wij behouden kunneu
worden, buiten den naam van Christus. Bn bovendien,
hoe zou het nederig gevoelen van het kinderlijk hart

niet in hem zijn, die vrijmoedigheid gevonden heeft

om God zijnen Yader te noemen. Ja het christelijk

hart is vrij van alle aanmatiging, gelijk het kind daar-

van vrij is, dat zelfs aan geeue voorregten boven
anderen denken zal, dat nederig en met vertrouwen
de gestelde verordeningen gehoorzaamt en in alles die

volgzaamheid betoont, die een gelukkig voorteeken is

van de zich vormende geaardheid. Die nederigheid

voegt den christen in zijne betrekking als kind tot den
Vader van allen, maar ook in zijne betrekking als

broeder tot alle menschen, die op deze aarde verkeeren

.

Hebt gij voorregten ontvangen, wie is het, die ze u
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gesclioiiken heeft ? Is Hij het die u geboden heef

t

daarvan misbruik te maken ter onderdrukking, ten

minste tot minachting omtrent hen, die in mindere
mate gezegend werden ? Of heeft Hij u het bevel ge-

geven om des te meer te dienen, naarmate gij meerdere
diensten bewiizen kunt ? 0 dat toch de mensch en
vooral de volgelingen van Christus dit inzagen, dat zij

niet voor zichzelven alleen, maar naar de mate der
talenten, hun toevertrouwd, ook voor anderen moeten
leven, en dat God huu geen heiliger pligt heeft aanbe-
volen en met denzelven geene omvattender genoegens
verbonden, dan die voortvloeijen uit de beperkte be-
trachting der zelfvernedering, anderen dienstbewijzen-

de, en wordt dit gevorderd, zelfs ten koste van eigen
voordeel. Zoo zoude de groote waarde eener kinder-
lijke gemoedsstemming in de dagen van rijper oordeel
en omvattender werkzaamheid meer bij ondervinding
gekend worden en men zoude de waarheid inzien van
het Woord des Zaligmakers : Derzulken is het koning-
rijk der hemelen.

In enkele trekken, mijne Broeders en Zusters ! heb
ik u de overeenkomst tusschen het kinderlijk en
christelijk gemoed voorgehouden. Mij blijft slechts

overig te wenschen, dat de geschetste beeldtenis u aan-
genaam was en door u, uzelven kon toegeëigend worden.
Zoo niet, rekent gij uzelven in sommige opzigten nog
niet tot volmaaktheid gekomen. 0, zoo moogt gij

streven om het gebrekkige te herstellen en met eenen
vasten wil den geest der kinderlijke opregtheid, zacht-
moedigheid en nederigheid in te voeren. Dit sta u
voor den geest, dat uwer het koningrijk der hemelen
niet is, indien gij volgens de bedoeling van Jezus de ge-
lijkheid met het kinderlijk gemoed niet in uzelven vindt.

Wilt gij christen ziju, zoo zij opregtheid, goede trouw
en opofferende liefde uw sieraad, in biddende verwach-
ting, dat de hemelsche Vader allen zegent, die welge-
meende pogingen aanwenden, om Hem welbehagelijke
kinderen te zijn. Amen.



ONDER RAMPEN.=

rV'

En wij woten, dat dengenen, die God liefhebl)en, alle dingen
medewerken ten goede Rom. viii : 28«.

Indien wij een opmerkzamen blik op het verledene

slaan, dan zullen wij weldra bemerken, dat ons de zon-

derlingste wisselvalligheden ontmoet zijn,—zoodat onze
afgelegde levensloop teregt eene aaneenschakeling van
voor- en tegenspoed kon genoemd worden. Hoe dik-

wijls toch, als wij ons verblijdden over de genoegens
van dit leven, troffen ons niet eensklaps de zwaarste

slagen ; zoo zelfs, dat wij soms geene uitkomst uit

onzen nood konden zieu.—Wij werden, ja weder ten

eenigen tijde gered eu ons pad scheen weder effen.

Doch, weldra bemerkten wij het onbestendige van
onzen voorspoed en van al het ondermaansche geluk.

—

En wie zal ons zeggen, welke zware onheilen ons nog -

te wachten staan ? Want gewis zullen, zoo lang wij

hier beneden verkeeren, de rampen en zorgen uiet

ophouden. Maar neen, welke die zijn zullen, kaugeen
sterveling ons immer berekenen.
Onder zulk eene ontzettende onzekerheid nogthans

gerust te kunnen zijn ; met fiere gelatenheid elken

nieuwen storm, welkeu ons dreigt,te durven afwachten

;

met kloek geduld elk nieuw gevaar, waarin wij gewik-
keld worden, te torschen

;
elk nieuw onheil, dat ons

treft, te verduren en—onder de geduchtste ongevallen

niet te vertragen ;—o, hoe schoon en edel ! maar ook
hoe nuttig en noodzakelijk is dit voor den mensch !

—

En hoe vreemd dit ook luide in het oor van hen, die

het Christendom niet kennen, dat kunnen echter wij,

die God eerbiedigen uaar de voorschriften van het

Evangelie onzes Verlossers. Dat kunnen wij, die ons

lot in Gods hand overgeven, naar de ondoorgrondelijke

(*) Leerrede, gehouden na het verdrinken van een kindje van
den Ouderling D. J. Malan.
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genade, welke nij ons wil schenken. Dat kunnen wij,

gelijk het Paulus konde, omdat wij weten, dat den-

genen, die God liefliebben, alle dingen medewerken

ten goede.^^><^

Ik wilde in dit uur uwe verschoonende aandacht

bezig houden met dien (uitnemenden) troost en met
dat blijde uitzigt, hetwelk het Evangelie, volgens

deze getuigenis, des Apostels, den godvreezenden aan-

biedt, ook onder de wederwaardigheden en teleur-

stellingen dezes levens.^^

Christenen ! Het is van het uiterste belang, dat ook

wij met den Apostel dit gelooven. Dat wij ons in dit

geloof laten sterken, en dat dit geloof op geheel ons

bestaan een werkzamen invloed oefene.—Gevoelt gij

dit, gelijk ik hope, met mij : welaan 1 wilt dan nu uw
oor leenen, als wij zullen trachten, om

I. U den zin van dit gewigtig getuigenis des Apos-

tels regt te doen verstaan.

II. De waarheid van dezelve nader te betoogen, en

III. Eindelijk den invloed na te sporen, welken

dezelve op ons hart en op onzen wandel behoort uit te

oefenen.

A. Gaan wij kortelijk eerst liet verhand na, waarin

de woorden van onzen tekst voorkomen.
De Apostel beschrijft in dit hoofdstuk van het Iste

tot het 17de vers eerst den gelukstaat dergenen, die

Gods genade in Christus deelachtig zijn. Doch toont

hun tevcns aan, dat zij van hunne zijde, als verlosten

van den vloek der wet, ook verpligt waren een Gode
welbehaaglijk geestelijk leven te leiden, in de hoop op
eene eeuwige gelukzaligheid.—Anderen mogten hun al,

de tegenheden en gevarcn, waarin zij verkeerden,

tegenwerpen.' Hij kon liun verzekercn, (vs. 18—23)
dat al hun lijden nimmer zoude kunnen opwegen tegen
die onwaardeerbare heerlijkheid, welke zij eens zouden
genieten. En de openbaring derzelve beschouwt hij,

als het voorwcrp des vurigen verlangens van al het

geschapene, zoowel als van hen, die er de eigenlijke

bezitters van zijn.—Daar dus de opregte Christenen

hun geliik vooral in de toekomst zouden genieten,

beschrijft hij hunnen tegemvoordigen toestand (vs. 24

1
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—27) als een staat van hoop, waarin het hun aan geene
hulp in hunne zwaklieid zoude ontbreken.—Groot is

derhalve de troost en de bemoediging in alle omstan-
digheden des levens voor al degenen^ die door de ver-

lossing iu Jezus Christus van alle gevolgen der zonde
bevrijd zijn (vs. 28—34).—En bijgevolg moesten
(vs. 35—39) geene verdrukking, geene rampen, noch
vervolging hunneu moed ter nederslaan

; maar hen
veeleer bevestigen in hunne overtuiging aangaande de
liefde van God en Christus voor hen.—Zoo verzekert

hij hun in onzen tekst, dat volgens Gods bestemming,
hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten

goede.

B. Laat ons nu deze woorden zelve overwegen.

1. Niet van alle menschen zegt de Apostel, dat

hun alle dingen ten goede medewerken, daar hij be-

paaldelijk spreekt van hen, die God liefhebben, Hij

sluit dus diegenen uit, die als zonder God in de we-
reld leven. fíet zijn dus ook niet zulke naamchris-

tenen, die God wel openlijk als hunnen Schepper en
Heer belijden, of die Hem in het Godshuis met de
gemeente alle uifcvvendige eeredienst toebrengen ; doch
wier hart nocí verre vau Hem is. Neen ! Dat is da
liefde niet, welke hier bedoeld wordt. Dat is slechta

©ene schijnliefde, om het oog der menschen te bedrie-

gen. Doch Hij, die de harten doorgrondt, zal een-

maal, als zij voor Zijne Vierschaar zullen moeten
verschijnen, hen veroordeelen tot het helsche vuur.

Maar zij, die naar waarlieid kunnen gezegd worden,
God lief te hebben, zijn alleen diegenen, die God met
geheel hun harfc, als hunnen hemelschen Vader er-

kennen
;

die Hem de meest ongeveinsde genegenheid
toebrengen ;

Hein al hun yerfcrouv/en schenkeu, en in

zijne gunst en goedkeuring hefc hoogste belang stel-

len.—Hefc zijn alleen diegenen, die Hem, als den
Allervolmaaksten, in al Zijne volkomenheden hoog-
achten ;—die Hem als den oppersfcen Wetgever en
Heer eerbiedigende, zich beijvcren, om Zijnen wil te

volbrengen.—Die dus Zijne wet, in hun binnonste

geplant, eu de wefc der openbaring— vmoral do voor-

schriften van het dierbare Evangelie tofc rigfcsnoer van
hun gedrag en vau hunnen wandel aannemen.—Die
Hem met het diepst ontzag vereerende, een afschrik
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hebben, om Zijnen heiligen naam te misbruiken, of

zelfs dat maar van anderen te hooren. En verval-

len zij tot zonden, dat niet doen met het oogmerk,

om Hem te beleedigen en tot de dienst van den

duivel en van de woreld terug te keeren. Want
dezulken zullen_, wegens hunnen afkeer van hetgeen

Gode mishaagt, als regtgeaarde kinderen zich over

het gepleegde kwaad innig bedroeven. Zij zullen tot

Zijne vaderlijke barmhartigheid en vergevende genade,

om de verdiensten van Christus weder de toevlugt

nemen en zich in het vcrvolg door den bijstand dea

Heiligen Geestes meer tegen de zonden wapenen.—
Allen die dus zóó gezind zijn mogen met den Dichter

van den 116 Psalm zeggen ; God heb ik lieP^ en

hun, hun alleen, zullen volgens de leer van Paulua

alle dingen medewerken ten goede.

2. Maar wat is nu dat ^oeííe, waartoe ? ? Be-
staat het in het enkel genot van aardsche genoegens,

op welke de slaaf eener lage zinnelijkheid den hoog-
sten prijs stelt ? Is het gelegen in het bezit vau
aardsche goederen en scliatten, waarnaar de mensch
dikwerf zoo zeer zwoegt ? Zijn het eer en aanzien

iu de wereld ? (Is het rust, gemak, zinnelijk genot?)

Is het zelfs eene bloeijende gezondheid of langdurig

leven op aarde ?—Helaas ! Dit alles is aan de onbe-
stendigheid en vergankelijkheid onderworpen en kan
diis het ware goed niet uitmaken. Nogthans kunnen
de aardsche goederen, wel gebruikt zijnde, tot mid-
delen strekken, om het ware geluk van ons zelven en
van andereu te helpen bevorderen. Doch wéé den
mensch, die deze gaven ongebruikt laat liggen, of die

dezelve misbruikt 1 Dit toch kan hem ook zijn onge-
luk berokkenen, verhaasten en vergrooten.—Dewijl
dus het ware goede niet in de aardsche bezittingen

en ligchamelijke genietingen zelve gelegen is, van daar
is het dan ook te verklaren, dat de opregte bemin-
naars van God, niet zelden in jammer en ellende, in

miskenning en belastering, in ziekten en gevaren
verkeeren; maar nogthans dit alles geduldig en ge-
laten, ja zelfs blijmoedig kunnen dragen.
Doch wat met regt den naam van het goede kan

dragen is slechts datgene, wat den mensch nuttig en
hcilzaam is, wat zijne wezenlijke blijdschap en
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zijn waar geluk uitmaakt. Het is dus datgene^ wat
ons waarlijk veredelt. Het is datgene^ wat ons regt-

matige en zekere stoíïe geeft van zuiver genoegen en
dat de kwelling des gewetens bij ons vermindert:

Ja, wat meer is, dat ons meer welgevallig doet zijn

in bet oog van God, onzen besten Vader.—Het is

datgene, wat ons in staat stelt, om oiize kracbten en
vermogens meer overeenkomstig liet doel, waartoe de
liefderijge Schepper ons dezelve sclionk, te gebruiken.

En wat is dit dus anders, daii ware wijsheid, ware
godsvrucht : met één woord de vordoring in heilig-

heid en daarmede verbondene gelukzaligheid.—Die
zedelijke volmaking moge, wel is waar, hier beneden
altijd nog zeer gebrekkig blijven

;
maar alle dingen

werken daartoe den godvruchtigen mede, tot dat de-

zelve eenmaal in hun regte vaderHnd tot in eeuwig-

heid ongestoord zal toenemen.

Geliefden ! kunt gij u dus een ander goed uitdenken,

waardoor dit goede immer zoude kmmen overtroffen

worden ?

3. Indien wij nu als zulke vrienden van God naar

dat ware goed streven, dan zullen ons daartoe alle

dingen medewerlcen. Medewerken zegt men van die

personen of zaken, welke ons in het verrigten of tot

het verkrijgen van iets behulpzaam zijn.—A1 datgene

kan dus gezegd worden tot onze volmaking en zalig-

heid mede te merhen, wat bevorderlijk is, om ons van
onze verkeerdheden te genezen ; wat ons als een middel

dientj om in kennis en godsvrucht toe te nemen en wat
onze zaligheid voor dit en het volgende leven kan
vermeerderen.

4. Maar welke dingen zullen den godvreezenden
daartoe medewerken ? De Apostel zegt in den tekst

onbepaald alle dingen. Wij kunnen hier denken aan
al hetgene den opregten vereerders en beminnaars van
God onder Zijne Yaderlijke zorg en wijze Yoorzienig-

heid wedervaart en dus aan alles, wat eenige verande-

ring in hun lot en in hunnen staat teweeg brengt j aau
alles, wat hun blijdschap of droefheid aanbrengt ; wat
hun doet werken of lijden : het geringe zoowel, als het

groote.

Doch meer bijzonder had Paulus het oog op de
rampen en tegenheden, welke zijne Medechristenen te
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Kome te lijden hadden. Wij kunnen heden, Gode zij

dank ! ons ongestoord Jezus Christus en dien gekrui-

sigd, in onze heiligdommen hooren verkondigen. Wij
leven in een land en in eenen tijd_, waarin wij onze

godsdienst ongestoord kunnen uitoefenen ; doch zoo

was het in den leeftijd van Paulus en vervolgens ook
met de Christenkerk niet gesteld. /odeTi door teleur-

stelling in hunne verwachting, en Heidenen door haat

en trotschheid gedreven, verzetten zich met laster en
geweld, ja met de zwaarste vervolgingen tegen alle

voortgangen des christendoms ; zoodat zij, die Christus

beledeu en die hun leven naar de voorschriften des

Evangelies inrigtten^ aan allen hoon en verdrukking
bloot stonden

;
ja zelfs den gruwelijken marteldood

moesten ondergaan. Hoe geschikt_, hoe troostrijk was
dus de toespraak des Apostels voor hen onder al die

wederwaardigheden 1 Neen, al dat lijden moest hen
niet afschrikken, om in die liefde jegens God te volhar-

den, verwachtende van Hem, dat Hij dat alles ten

hunnen imtte zoude doen nitkomen. Want eeumaal
zoude al dat lijden vergoed worden, door de heerlijk-

heid, welke hun zoude geopenbaard worden. Maar is

dit nu zoOj wel 1 wat kan er dan zoo treurig en zoo

grievend uitgedacht worden, dat den vriend van God
niet tot heil en zaligheid zoude medewerken 1

5. Pauius zegt ook in den tekstj dat dit zoo is : Dat
weten wij. Hij geeft dus hiermede te kenneuj dat hij

zelf van de zaak ten volle overtuigd was. Eu hij ver-

onderstelt ook dat zij, aan wien hij dezen brief schreef,

hierin met hem instemdeu. Want hij zegt niet : Ik
weet dat ; maar wiJ weten het ; wij die naar Gods voor-

nemen geroepen zijn. Wijj wie het Gode, naar Zijnen

weldadigen wil, behaagdej te noodigen en toe te bren-

gen tot de aanneming van het Evangelie der zaligheid.

Hetgeen dus dat Evangelie ontdektj waaronder ook de
belofte in onzen tekst vervat isj dat vertrouwde hij,

dat ook zijne medechristenen te Rome geloofden en
dat zij dus ook in deszelfs voorregten deelden.

C. Wat deihalve den zin der tekstwoordeu aangaat,

zoo wil de Apostel met andere woorden zeggen : Ge-
liefde Medechristenen 1 laat ons niet opzien tegeu het
lijden dezes tegenwoordigen tijds. Maar wat ons
ook moge overkomon, laat ons met lijdzaamheid en

II
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vertrouwen de heerlijklieid afwachteuj welke God zijuen

opregten vereerders en waren vrienden zal schenken.

Want gij zijt met mij overtuigd^ dat zoowel de tegenr

heden^ als de aardsche genietingen, zoodanige men-
schen, elk naar zijne behoefte, middelen zijn tot toene-

ming in deugd en godsvrucht, en tot bevordering

van gelukzaligheid.

II.

Wij zouden in de tweede plaats de waarheid van de

getuigenis des A^oostels nader betoogen. 'jh

Dengenen, die God liefhebbenj werken alle dingen

mede ten goede.^^

Gelooven wij deze getuigenis ? En is deze overtui-

ging zoodanig, dat dezelve met de doorgaande leer der

Heilige Schrift en met de rede niet strijdig is ?—Zoo
toch behoort dezelve te zijn.—Zijn er soms onder mijne

Toehoorders, die de Apostolische getuigenis nog niet

kunnen aannemen, het zal dan niet ongepast zijn,

dezelve nader te staven, terwijl dit bij hen, die van de

waarheid derzolve overtuigd zijn, deze overtuiging zal

levendig houden en versterkeu.

Zien wij daartoe

A. Of deze waarheid ons iu Gocls Woonl nader

geleerd wordt.

B. Of dezelve overeenkomt met hetgeen de rede

ons leert.

C. Of de dagelijksche ondcrvinding ons in dezelve

bevestigt.
^ A. Dengenen, die God liefhebbeu, werken alle

dingen mede ten goede."’^—Dit betuigt ons de groote

Apostel Paulus, die zelf reeds zooveel voor het Evan-
gelie had geleden en nog leed, en die dus bij eigeue

ondervinding kon spreken. Doch kon hij dan niet

falen, als hij uit hetgeen omtrent hem geschied was,

wilde aíleiden, dat elken waren Godvereerder in het
bijzonder ook de rampen dezes levens ten beste zouden
uitloopen ?—Maar al wat Paulus voorschreef, om te

gelooven en te betrachten, was immers op waarheid
gegrond. Of werd hij dau niet, even als de andere
heilige mannen, die ons Gods wil en den weg ten leven

openbaarden, door den Heiligen Geest gedreven ?
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Docli dit is daarenboven niet de eenige plaats in de
Heilige Schrift, waarop wij behoeven te bouwen. Onze
beste Vader kwam ook hierin ons zwak geloof te hulp.

Ja^ elke bladzijdo van onzen Bijbel predikt ons het

denkbeeld ; God is Uefde, En hebt gij onder het

lezen van dat dierbaro boek niet opgemerkt, dat Hij

dio liefdo op de luisterrijkste wijze heeft betoond
omtrent degenenj die op Hem als op hunnen Vader
vertrouwden en Hem met kinderlijke vreeze gehoor-

zaamden ?

1. Gaan wjj de verschillende Bijbelgeschiedenissen

na, hoe dikwijls zien wij dan niet de braven in ramp-
spoed en onheilen gedompeld of in de hagchelijkste

gevaren verkeeren ! Hoe dikwijls schijnen zij ons toe

als van God verlaten I Maar als wij hen in hunnen
verderen levensloop volgen, dan blijkt het ons duidelijk,

dat God zijne Vaderhand niet van hen aftrok. Dan
worden wij gedrongen te erkennen : Waar de nood
ten toppunt geklommen was, daar was de redding het

meest nabij.^^—Wie moet niet opgetogen stilstaan, als

hij met nadenken de lotgevallen leest van eenen Job,

Abraham, Jakob ; als hij die leest van Jozef, Mozes,
David ;

van de Apostelen en van zoo vele anderen I

En hoe was de toelating van die rampen niet juist de
geschikste weg, om hen te sterken in de volbrenging
van hunnen pligt en om hen op te leiden tot hunne
verhevene bestemming !—Kortom ; alles moest hun
medewerken ten goede.

2. En deze waarheid wordt ons niet slechts door
verschillende voorbeelden van den levensloop dezer
meuschen, als zigtbaar voor oogen gesteld ; doch zij

wordt ook door ontelbare uitsp'cilcen der Heilige Schrift

nader bevestigd.

a. Gelijk de Heer reeds tot Abraham gezegd had
tot ver'sterking van zijn geloof en vertrouwen ; Vrees
niet Abraham ! Ik ben u een schild^^ (Gen. xv : 1).

Zoo getuigde ook de vrome David : Gods weg is vol-

maakt Hij is een schild, allen, dië op Hem betrou-
wen. Want wie is God, behalve de Heer ? En wie
is een rotssteen, dan alleen onze God ?—Ziet, des
Heeren oog is over degenen, die Hem vreezen : op
degenen, die op zijne goedertierenheid hopen ; om
hunne ziel van den dood te redden, en om hen bij

h2
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het leveu to behoudeii in den houger. Onze ziel

verbeidt den Heer. Hij is ouze hulp en ons scliild.

Want ons harb is iu Hem verblijd, omdat wij op den
naam zijuer heiligheid vertrouwen^^ (2 Sam : xxii

:

31, 32; Ps. xviii : 31, 32; xxxiii : 18—21). Zoo
getuigde de Heilige Dichter van het nut, dat ook de
rampen op zijn bestaan hadden uitgeoefend : Eer ik

verdrukt werd, dwaalde ik ; maar nu onderhoud' ik

uw woord. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben
geweest, opdat ik uwe iuzettingen leerde^"’ (Ps. cxix:

67, 71, 75).

3. Maar zoudt gij ook hier de goddelijke getuigenis

van den Zaligmaker willen hooren ?

a. Hooi t dan, wat Hij belooft aau alleu, die Hem als

den besten Herder volgen willen eu die naar Hem luis-

teren als dengenen, die hun het plan der verlossing

openbaarde : Ik geve mijnen schapen het eeuwige
leveu, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwig-
heid, en niemand zal dezelve uit mijne hand rukken.

^^Mijn Vader, die ze mij gegeveu heeft, is meerder dan
allen, eu niemaud kan ze imkkeu uit de hand mijns
VadeiV^ (Joh:x; 28, 29). Hoort lioeHij vertroost

en welk eene blijde hoop Hij geefb aan alle verdrukte

vromen : Zalig zijn, die vervolgd worden om der

geregtigheid wil ; want hunner is het koningrijk der

hemelen.—Zalig zijt gij, als u de raenschen smaden
en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken,

om mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, waut uw
loon is groot in de heraeleu^^ (Matth. v : 10—12).

h. En diezelfde leer der waarheid eu der vertroostinor

lieb Hij ook zijnen jongeren verkondigen. En God
heeft er voor gezorgd, dat ook wij dezelve dagelijks in

hunue scLriften kunueu lezen. Zoo zegt Jacobus

:

Acht het voor groote vreugde, Mijne Broeders

!

wauueer gij in velerlei verzoekingen valt’jr (i : 2).

Eu wilt gij, om niet meer plaatseu aan te halen ; want
gij kunt die te huis zelve in uwen Bijbel lezen, wilt gij

eiudelijk Johannes hooren, let dan hoe hij betuigt

:

“ De wereld gaat voorbij en hare begeerlijkheden, maar
die dcn wil van God doet, blijft in der eeuwigheid^^

(1 Joh. ii : 17).

V. Wanneir wij nu deze verschillende getuigeuissen

nagaan, dan kunnen wij er voorzekev dat gevolg uit
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trekken : Hefc is eene doorgaande leer der Heilige

Schriffcen, dafc zij, die hun vertrouwen op God sfcellen

en inefc een dankhaar harfc Zijue bevelen zoeken na te

komen, overal onder Zijne leiding veilig zijn ; en dafc

Hij hun leven zoo bestuurt^ dafc zij onder afwisseling

van vreugd en smart, van vaderJijke tuchfciging en

uitredding opgeleid worden tofc meerdere vollvomen-

heid en tot eeuwige zaligheid.

Op die openbaring Gods zich verlatende^ kan dus de

ware Christen weJgernoed zijnen weg bewandelen, hoe

moeijelijk hem dezelve ook moge toeschijnen. Wanfc

weefcj dafc dengenenj die God liefhebbcn_, alle

dingen raedewerlcen ten goede.’’^

B. Dit is is dus eene waarheid, welke ous door den

Bijbel geleerd wordt. Het is er echter verre vau daan,

dat de Bijbel ous iets te gelooven zoude opleggen, dat

mefc de rede in strijd warc. En wij willeu dus, ten

tweede, nader zoeken te betoogen, dat de rede ons niet

de minste twijfeling overlaat, om de betuiging van
Paulus aan te nemen.

Letten wij dan daartoe slechfcs op de gezonde denlc-

heelden, weike wij ons kunnen vormen omtrent hefc

volraaakte Wezen, dafc wij God noemen, en omtrent
de hetrelddng, waariu het menschdom en vooral de god^

vruchtigen tofc Hem staan.

1. Als wij van God spreken, dan denken wij aan
Hem, die de Oorsproug is van alles wafc bestaat, en die

van alle schepselen op aarde het meesfc befc geluk van
den mensch bedoeld heeffc. Han denken wij tevens

aan dien wijzen Albestuurder, wiens oog met één opslag

hefc heelal doorloopt ; die de harten der menschen door-

grondt ; die dus op hefc naauwkeurigst weet, wie zich

aan zijue leiding willeu overgeven en wat zij behoeven.

Maar lcuufc gij u uu zulk eeuen Pegeerder der wereld

redelijker wijze voorstelleu, die niet het lofc zijner

opregte dienaren ten goede zoude besturen ? Gewis !

Hij zal hun niet meer opleggeu, dan zij dragen kunuen.
Hij zal hun genoegzame krachten scheuken, om den
goeden strijd te líunnen strijdeu eu om hun geloof te

behoudeu. Hij zal hen bescherraeu, verdedigen en

teu geschikten tijde verlosseu uifc alle ougelegenheden,
welke hun op den weg der trouw en gehoorzaamheid
overkomen. Ja, Hij zal hen ceuwig in zijne goedkeu-
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ring en vreugde doen deelen. Hoe tocli zouden wij

eene weldadige en wijze Yoorzieniglieid kunnen aan-

nemenj indien de Koning der koningen en de Heer
der heeren niet in het heil zijner trouwe onderdanen
voorzag.

2. En die God Í3 onze beste Vader. Een aardsch

Vader, die zijne kinderen opregt bemint, zal die zijnen

kinderen in alles toegeven ? Zal hij in hunne opvoeding
hen niet dikwijls raoeten bestraffen, beteugelen en hun
onthouden, wat hun nadeelig is ? Zal hij niet alles aan-

wenden, wat hun geluk kan bevorderen ? Maar, kunt
gij u dan den liefderijhsten Vader voorstellenj die zijne

gehoorzame kinderen niet in al zijne wegen met hen,

tot het hoogste geluk zoude vormen en opleiden ?

Immers neen ! Die kinderen raogenj wegens hunne
kortzigtigheid al dikwijls in zijne voorschriften, tuch-

tigingen en onthoudingen, dat goedej waartoe dezelve

moeten strekken, niet inzien ;
zij zullen echter, tot

rijper jaren gekomen, van achteren leeren^ hoe dat allés

tot hun hoogste geluk moest medewerken.
3. Nog eens.—God is de regtvaardigste Eegter van

allen. Indien nu zoo vele ware Godvereerders op deze

aarde slechts gedeeltelijh het genadeloon van boven
ontvangen ; is het dan strijdig met de rede, dat gij

eenen staat van helooning naditleven zoudt vaststellen;

in welken zulk een Regter een iegelijk zal vergelden

naar zijne werken en alzoo het geluk zijner opregte

dienaars zal voltooijen ?

Waarlijk, wie aan eenen God gelooft, die dengenen,
welke Hem liefhebben en vreezen niet zoude goeder-

tieren zijn, niet ^^alle dingen ten goede doet mede-
werken,^^ die verloochent God. Hij lastertHem. Hij

wederspreekt zichzelven en wroet aldus de grouden van
zijn geloof en van zijne hoop omver.

—

C. Maar, zegt welligt de een of ander onder ons,

strijdt dan de getuigenis des Apostels niet met het-

geen de dagelijhsche ondervinding ons leert ? Zien wij

dan niet, dat den vriend van God in dit leveuj zoowel
als den goddeloozen, rampen en onheilen overkomen ?

Ja, dat dezelve den vromen wel eens een tijd lang meevj

dan den booswicht schijnen tc treffen ? Zien wij hen niet

wel eens door angstvalligheid en radeloosheid heen en
weêr geslingerd ? En, hoe, kan men dan zeggen, dat
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hun alle dingen medewerken ten goede ? Maar^ juist

deze klagt lieeft de vermetele bedilzuclit der ongeloo-

vigen ten allen tijde tegen deze troostrijke leer des

christendoms ingebragt. Ook schijnt deze tegenwer-
ping tegen de belofte van den tekst^ in den eersten

opslagj regtmatig te zijn. Maar laat ons de zaak eens

meer van nabij beschouwen ! Wie zal zich toch ver-

meten, om het geluk of ongeluk, dat den mensch in

eene grenzelooze eeuwiglieid zal te beurt vallen, te be-

oordeelen, naar de vreugd of smart van dit engheperkte

leven ! Neen 1 Die hier uitwendig de gelukkigste schij-

nen, zullen ua dit leven uiet de gelukkigste blijven,

tenzij zij tevens huu hart aan de dienst des hemelschen
Yaders toewijden. En velen mogen hier beneden het

geluk der goddeloozen al benijden
;
maar als zij wisten,

hoe kwellend, hoe onrustig en hoe verwijtend het hun
van binnen gesteld ware_, zij zouden gewis het lot van
eenen vromen_, hoe arraoedig dan ook^ geenszins met
dat van zulk eenen willen verwisselen.

Docli wij gaan nog 'Verder. Zelfs iu dit leven

leert ous de ondervindiug reeds^ welk eenen heilza-

men invloed^ ook de onheilen hebben op de volma-
king en dus tevens op de zaligheid van hen, die God
liefhebbeu. Want, welke zijn toch die rampen, van
welke men zulke schrikbare schilderijen afmaalt?

a. Is het een soher en armoedig hestaan, in welk
men ter naauwernood met zwaren arbeid, voedsel en
deksel kan verdienen en zich naauwlijks met zijne

dierbaarste betrekkingen in eene schamele hut tegen
storm en onweder, tegen hitte en koude kan
bergen ?

h. Maar leert dan de ondervinding niet, dat juist

die arheid voor den Godvreezenden een geschikt rnid-

del is, om hem te bewaren voor traagheid en vadzig-
heid ? om zijne ziels- en ligchaamskrachten te oefeneu
en alzoo winst te doen met de talenten, die God
hem heeft geschonken?—Zoo wordt hij, door dien
arbeid, een werkzaam en waardig lid in de maatschap-

P'j- Hij leeft niet te vergeefs en wordt voorbereid
voor eene hemelsche maatschappij, waarin geen ledig-

gauger zich zal bevinden.

c. Eu wat die drukkende armoede aangaat, leert
zij den vromen niet inzien, dat het ware leven niet
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hier beneden is ? o Zij trekfc zijn oog en harfc gedui-

rig naar boven : naar boveiij waar zijn grootsfce en
dierbaarste schat alleen te viuden is. Waar alle traan
zal ophouden te bestaan.—Hij inoge voor eenen tiid •

moedeloos worden, onder de drnkking der zware
lasten

; doch weldra in God gesterkt^ zien wij hem
gerust^ ja zelfs met dankbare blijmoedigheid, voor
de tot nu toe nog genotene weldaden, zijnen weg
betreden. Want hij weet, dat Hij, die zelfs de
jonge raven voedt en die hefc muschje niet vergeefc,

. ook zijne behoeften kent en alle dingen tot zijn heil

bestunrt.

h. Of is hefc een zivah en zielcelijh ligchaam, dat
- de vriend van God hier ronddraagfc, of hem aan zijue

legeratede kluistert ? Dat hem wel eens allen lust en
moed beneemt, of waardoor hij zelfs wel eens belem-
merd wordfc iu de werkzaamheid van zijnen geesfc ?

—

Maar juist dit is hem, gelijk ons de ondervinding
met zoo vele voorbeelden leert, een middel in Gods
hand, om al zijne kracht en sterkte hier boven to

zoeken ; om hem in geduld, lijdzaaraheid en vertrou-

wen op God te oefenen : om zijue vleeschelijke lus-

ten en driften te beteugeleu : om hera te sparen

voor verbodene genietingen en hem op te wekken, om
zijne geringe krachten of herstelde gezondheid des

te naauwgezetter en dankbaarder te g«bruikeu tot

eer van God.—Zoo wordt hij opgeleid tofc een leven,

waarín hij van alle smefc des stofs bevrijd, den
Heer voor eeuwig in geest en in waarheid zal

dienen.

^ c. Of treurt hij om het gemis van hen, die hem
op aarde de naaste en dierbaarste waren ? Hie hem
den weg hier beneden zoo aangenaam maakten ?

—

Hun heengaan mag, en met regfc, zijn hart roeren

en zijne wangen raefc fcranen bevochtigen. Doch het

wordt hem dikwijls eene nieuwe opwekking, om hen
in hunne deugden na te volgen en ook zich met erusfc

voor te bereiden, onder de leiding des Heiligen

Geestes, voor dat betere leven, in hefcwelk zijne ge-

liefden hem voorgingen en waar hij eens mefc hen
door naauwer en heiliger band vereenigd, het ware en

ongestoorde geluk hoopfc te zullen smaken.—Hefc is

liem tevens eeue aansporing, om niemand of niets iu
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heinel of op aarde te vergelijkeu bij den eeuwigle-

venden eu onveranderlijken God, die hem altijd bij

blijft op zijne reis naar de eeuwigheid.

d. Maar hoe dikwijls oudergaat hij, die God lief

heeft, mishand.eling
,

hespotting, laster, fvervolgíngj en
. wat niet al ? Gaat het niet dikwijls zoo ver, dat

zijn goede naam er bij moet lijden ? het leven hem
verbitterd en de vrijheid hem ontnomen wordt?-^
Doch ook dat zien wij niet zelden hem ten goede
medewerken.—Hier beneden toch is de ware oefen-

school, om den christen te vormen naar het beeld
van zijnen Verlosser en Heer, die ooh eerst na do
zwaarste mishandelingen, bespottingen, lasteringen en
(vervolgingen) in zijne heerlijkheid is ingegaan. Zoo
leert hij hier ijverig strijden, dulden en vertrouwend
op het heil des Heeren wachten. Hier is het, dat

hij door zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en ver-

gevensgezindheid eene eer voor zijnen Zaligmaker,

een sieraad voor het christendom, een voorheeld voor
zijne medemenschen kan worden. Ja, hier is het,

waar hij voor zich zelven het vrolijkste nitzigt ver-

krijgt op de onverderflijke kroon van heerlijkheid

en zaligheid, welke hij door het geloof zich reeds

aan het einde van zijne loopbaan ziet opgehangen
en welke zijnen moed ontvlamt, om de zwaarste
onheilen te verduren, (met den hemel in het hart).

Is dit nu zoo, komt, zien wij dan eindelijk, welk
eenen invloed de getuigenis van Paulus, aldus opge-

helderd en nader bevestigd, op ons hart en op onzen

wandel behoort te hebben.

A. Wij moeten, voor eerst, het geluhliongschatten,

dat God beloofd heeft aan allen, die ÏÏem liefhebben

en dat Hij ons met ronde woorden, door den Apostel,

heeft doen verkondigen.
Welk eene troostrijke leer is toch deze : ^^wij

weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede 0 hoe gelukkig zijn wij,

dat God ons die belofte in zijn dierbaar woord heeft

geopenbaard ! Want hadden wij dezc belofte niet.
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hoe menigmaal zouden wij dan den opiegten God-
vereerder onder het lijden dezes levens alle hoop
zien benomen en onder de rampen zien bezwijken

!

Ach 1 Hoe vele natuurgenooten zijn er nog van dien

verheven troost beroofd 1 Hoe vele duizende Heidenen
en, helaas ! wij mogen het niet ontveinzen, hoe vele

christenen, (ook onder ons,) dwalen er nog in de
duisternis en onkunde rond ! Hoe velen zijn er, die,

ofschoon zij kunnen lezen, nogthans het dierbare

Evangelie nooit in handen nemen ! Eú, hoe velen

zijn er niet, die nooit ter kerk gaan, om derzelver

troostrijke leer en beloften te hooren verkondigen

!

Zoo blijven zij onbekend, ook met deze belofte ; zóó

blijven zij verstoken van de beste hoop en troost en
zwoegen onder de drukkende lasten.

Gij dan, die het voorregt hebt genoten, reeds vroeg
onderrigt te genieten, of het ook nu nog moogt ont-

vangen, van den inhoud van dat Evangelie ; hebt
gij wel opgemerkt, ^^hoe hoog in waarde die schat

is,'^ welken de Godvruchtigen reeds aanvankelijk

verkrijgen in dezen tijd, en eens in de eeuwigheid ten

volle zullen bezitten ?—Het is een schat, welken geen
sterveling, hoe groot ook in magt en in rijkdom, ons
immer kan schenken. Het is een schat, welke het

fijnste goud en het kostbaarste edelgesteente verre

in waarde overtreft : een schat, die tegen alle ver-

gankelijkheid bestand, ja zelfs voor eene uitgestrekte

vermeerdering vatbaar is en waarvan ons nimmer
eenig schepsel kan berooven. Het is een schat, welken
het gehoorzame kind, schoon altijd nog met zoo

talrijke tekortkomingen omgeven en met zoo vele

zonden bevlekt, uit de hand van den heiligsten, doch
tevens besten Yader toekomt, en kiijgt daardoor nog
te meer waarde, wijl hij denzelven gansch onverdiend

ontvangt. En om zulk eenen schat voor den waren
Godvereerder te bereiden, heeft zelfs Gods eigen Zoon
Zijne heerlijkheid verlaten, de menschelijke natuur

aangenomen, ja zelfs den kruisdood ondergaan.

0 wie zou dan, bij ernstig nadenken, het geluk

der vromen niet hoogschatten, waartoe hun reeds in

dit leven alle dingen medewerken ? AVie moet niet

het genot van die zaligheid, welke nooit in des men-
schen hart is opgekomen en welko zij eens ten volle
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ziillen smaken_, verre boven allen uitwendigen voor-

spoed stellen ?—Neen. Wij kunnen geen schooner
geschenk van den hemelschen Vader uitdenken en
moeten gewis ook hier zijne genadige ontferming
bewonderen.
Maar het is niet genoeg, Mijne Vrienden 1 dezelve

op te merken en te verheffen.

B. Doch wij moeten er ook zelven naar verlangen,

om onder het getal te helworen dergenen, die God
liefhebben en alzoo ook zelven dat goede deelachtig

te worden. (En ziet daar eene 2de aanmerking).
A. Dat behooren zij op te merken, die nog geenen

eerbied en liefde voor den genadigen God hebben of

betoonen.—Ach ! arm mensch 1 Hoe diep zijt gij ge-

zonken I Gij hebt daar gehoord, hoe de hemelsche
Vader hier zijne dierbare kinderen tot volmaking eu
tot het genot van zaligheid wil opleiden. Maar hoe !

GiJ weigert, om ooli eenmaal de beste gave uit zijne

hand te ontvaugen I Gij wilt dan liever in de zonde
en ongeregtigheid blijven voortleven ! Gij wilt dan
de wereld liever dienen, dan onder de schapen van
den goeden Herder behooren ! En dat—omdat de

wereld en hare begeerlijkheden u nog zoo verleidelijk

aanlagchen !

a. Maar hoe laag haudelt gij daar gij het geschapene
bemint ; en den Schepper en uwen Weldoener zelven

uit het oog verliest ;—dat gij van het goede, dat u tot

nut en heil is geschonken, zulk een misbruik maakt,
of er uw hart aan verslaaft

!

h. En hoe ondanhhaar betoont gij u ! daar gij Hem
niet wilt eerbiedigen en liefhebben, die u al den tijd

van uw leven zoo overvloedig heeft welgedaan ; die zoo

veel onheil van u afweerde en ook voor u nog zoo veel

deed medewerken ten goede; die vooral zijn eigen

Zoon niet spaarde; die ook iiet roepen tot zijne

gemeenschap en u verzekert, dat Hij in Christus ook
uw Vader ziju wil. Nog laat Hij u immers het Evan-
gelie der genade verkondigen. Nog roept Hij u toe :

Keert weder, gij afkeerige kinderen I Ik zal uwe
afkeeringen genezen !^^ (Jer. iii : 22). Nog wijst hij

u in zijn woord den weg aan, die ten leven en ter

zaligheid leidt.

c. En hoe diuaas is uw gedrag ! daar gij u wilt ver-
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gapen aau eene wereld^ die u bedriegt; aan eene wereld,

die gij eenmaal moet verlaten ; aan eene wereld, waariii

gij nu reeds zoo vele smarten ondervindtj en welke u
in verscheidene gevallen zoo weinig troost oplevert.

A Neen, zóó levende^ kunt gij den barmhartigsten

Vader niet behagen. Zoo levende zult gij zekerlijk

verloren gaan !—Nu dan, wat ik u bidden mag, wendt
u iu het ootmoedig gebed tot God 1 Belijdt Hem deze

uwe verkeerde handelwijze ; en sraeekt Hem in den
naam en om de verdiensten van zijnen Zoon, om ver-

geving van zonden en oni verbetering des gemoeds
door zijnen Heiligen Geest. o 1 Zoekt alzoo van nu
voortaan uwe veiligheid alleen in de vriendschap met
God tegen de onzekerheid der toekomst eu tegen de
verschrikking van dood en eeuwigheid : Ziet, nog is

het de welaangename tijd : uog is het de dag der zalig-

heid.^^ Weldra staat de dood aau de deur en het zoude
voor eeuwig te laat zijn I

B. En gij, die den Heer al uwe liefde wilt waardig
schatten en u als zijne regtgeaarde kinderen aan zijne

Vaderlijke leiding wilt overgeven 1 o Hoe gelukkig
zijtgij!

a. Waarlijk, gij kondt geenen beteren Leidsman
gekozen hebben. Hij tcch weet het best, wat tot uw
heil van nooden zij. Tot op den dag van heden hield

Hij een wakend oog over geheel uw bestaan. En
ofschoon gij ook soms geene uitkomst zaagt iu zijne

Vaderlijke kastijdingen eii slagen, moest'gij dan niet

de uitkomst getuigen : Waarlijk, de Heer was
mij nabij. Alles, alles heeft Hij ten beste gekeerd

h, Maar bleef die dankerkentenis u wel gestadig
bij? of werden die weldaden Gods na verloop van tijd

niet maar al te dikwijls vergeten ? En moet gij niet

tot uwe beschaming erkennen, dat gij den Heer nog
niet zoo geheel en al liefhebt, als het wel betaamde ?

Dat jnist het verflaauwen van uwe liefde zoo dikwijls

eene oorzaak werd van nieuwe zonden eu daaruit

voortkomende onheilen ? En dat het bewnstzijn daar-

vau, u veel kwelling en verdriet baarde ?—Nu, dit

leere u dan toezien, om u niet van den Heer te ver-

wijderen, opdat uwe zonde en ellende niet te grooter

worde.—Dit driuge u, om telkeus met beroiiw uwe
zonden voor ílem te belijden, die u dezelve wil cu zal
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vergeven. Dit spore u aanj om God meer onverdeeld

uwe liefde te sclienken. Zoo zult gij, door zijnen

Geest bestraald, door een^ naauwgezetten wandelj meer
en meer voorbereid worden tot dat heilige leven, waar
geene verleiding, struikeling of val meer zal bestaan

;

waar de knaging des gewetens niet meer gekend wordt;
en waar do zuivere liefde jegens God, geene liinder-'

palen meer zal ontmoeten, waaraan zij zich zoude
stooten.

C. Als wij nu God zóó liefhebben, dau betaamt het

ons, Hem dikwerf met onze kinderlijke en vurige

geheclen te naderen en welgemoed te zijn in het ver~

trouiuen op Heni.

Als wij op aarde een vriend^ of eene vriendin uaar

ons hart gevonden hebbeu, aan wien wij al hetgeen
ons op het hart ligt, zonder schroom, kunnen mede-
deelen ;

dio ons met heilzame raadgevingen voor geva-

ren wil hoeden; die ons door vertroosting enopbeuring
het lijden dragelijk maakt en ons uit nooden wil

helpen ;
zegt mij, zouden wij zulk eenen vriend of

vriendin niet op hoogen prijs stelleu en hem of haar
ons vertrouwen waardig schatten ?—Wel nu, zulh eenen
vriend vinden wij in God, ja veel rneer, dan in den
getrouwsteu vriend op aarde. Bij een aardscheu vriend

toch inoge de luií om ons te helpen al eens goed zijn ;

doch zal het hem niet menigwerf aan de magt ont-

breken ? Zou zijn verkeerd doorzigt in onze zaak hem
niet menigmaal in zijne raadgeving, hoe welgemeend
ook, kunnen doen falen? Zou hij zoo niet eene oorzaak

van nieuwe rampen voor ons zijn ? En, zou hij in zijno

eigene behoeften wel eens kunnen voorzien ?—Maar
ziet nu ecns welk eenen Yriend wij hier boven hebben !

Hij alleen keut onze behoeften op het naauwkeurigst.

Hij alleen luil en han er ook in voorzien. Als Hij

spreekt, dan moet alles op zijne wenken letten. Als
wij Hem weder lief hebben, dan wil Hij elke stille

zucht bij ons opmerkeu. ^^Eer er nog één woord op
onze lippen is, kent Hij reeds de begeerte van ons
hart.^^ In alles bedoelt Hij volkomen ons heil.

—

o Zegt het mij ! Tot welk eenen Yriend zouden wij

ons dan, in onze ontelbare behoeften, beter kunrren
wenden ? En bedenkt nu eens even den afstand, welke
er bestaat tusschen de hoogsto Majesteit en den nieti-
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gen aardbewoner. Wel ! Moet gij dan niet bekennen,
dat het een onuitsprekelijk voorregt is tot dien God in

het gebed, als een vriend tot zijnen vriend te mogen
spreken ?—Van Hem al onze hulp en bijstand te mogen
afwachten ? En vooral ook de belangen onzer onsterfe-

lijke ziel in zijne hand veilig te mogen overgeven ?

—

Dikwijls, ik beken het, zult gij ondervinden, dat er

4 aan uwe begeerte, welke gij den Heere in uw gebed
voordraagt, niet zal voldaan worden en dat gij alzoo

in uw vertrouwen op Hem bij de uitkomst zult meenen
te zijn teleurgesteld. Maar de zaak zelve is enkel

schijn. Want als gij iets van God afsmeekt, dan wilt

gij immers niet uw eigen verderf ? Wel nu I de Heer
weet beter, dan gij, wat zijne Hem liefhebbende kin-

deren tot heil kan strekken en de verhooring van uw
gebed, zoude gewis daartoe u niet bevorderlijk zijn.

Ja ook dan nog kunt gij bij de uitkomst zeggen :

Waarlijk, de Heer verhoorde mijn gebed ; want Hij

deed, schoon langs eenen beteren weg, dan ih van
Hem begeerde, alles mij ten goede medewerken.

Mijne Vrienden 1 Als wij dus biddend en vertrou-

wend, al de lotgevallen van ons leven beschou-

wen, als middelen in Gods haud tot bevordering

van onze volmaking en van onze zaligheid en dus
tot ons waar geluk; o, hoe verligt dat ons bij

alle zwaarmoedige gedachten I Dat doet ons opzien

naar boven. Dat doet ons, onder afwachting van
Gods zegen, ous werk met vernieuwden lust, moed
en krachten weder aanvansren en voortzetten I Hoe
vergenoegd leven wij dan niet met het tegenwoordige,

(ofschoon ook ons tijdelijk bestaan armoedig zij).

Hoe denken wij dan niet met dankbaarheid aau het

verledene terug 1 En hoe zien wij dan met vertrouwen

de toekomst te gemoet 1 Dan eerst merken wij de ver-

schillende wegen, langs welke ons de wijze Voorzienig-

heid leidt, met naauwkeurigheid op. Dan eerst kun-
nen wij met Paulus bij eigene ervaring spreken : Wij
weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede.^^ En als wij alzoo deze

waarheid gelooven, bedenken en op onze omstandig-

heden toepassen, dau eerst kunnen wij ook daarvan

in alle lotgevallen des levens, zoo in voor- als in tegen-

spoed, het regte nut smaken.
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D. Eindelijk : als wij van de waarheid van deze

toezegging aau de vrienden Gods overtuigd zijn, dan
moeten wij dezelve ook aanwenden, tot opwekkiug,
troost en bemoediging van elkander en van onze mede-
menschen.

Willeii wij toch de gewigtige les van den Zalig-

maker opvolgen, dan moeten wij onze naasten lief-

hebben, als ons zelven. Even als wij nu voor ons
zelven wenschen, dat wij eens het ware goed ten volle

zullen mogen genieten en dat daartoe ons alles dienst-

baar zij
; zoo moet het ons ook niet onverschillig zijn,

iets te mogen bijdragen tot bevordering van het heil

onzer natuurgenooten. Zoo deed ook Paulus omtrent
zijne Medechristenen te Rome. Zelfs in zijn afwezen
dacht hij aan hun heil en vertroosting, en schreef hun
alzoo dezen heerlijken brief en in denzelven de belofte

van onzen tekst.

En, o welk eene vreugde zoude het ook u zijn, wau-
heer gij alzoo als een middel in Gods hand zult hebben
inogen medegewerkt^ om eenen afgedwaalde van den
rand des verderfs terug te trekken : of om eenen gods-
vriend, in rouw gedompeld of onder de lasten gebukt
gaaude, verligting in zijne smart toe te brengen eu
ziju geloofsvertrouweii te versterken.

Nu dan, laat ons niet vertrageu, om God lief te

hebben met geheel ons hart en Hem door de uitoefe-

niug Zijuer bevelen, als Zijiie gehoorzame kindereu te

verheeiíijken ! Laat ons geene geschikte gelegenheid
doen voorbijgaau, om elkander en anderen tot troost en
bemoedigingtoe te spreken : Wij weten,dat dengenen,
dieGod liefhebben,alle dingen medewerken, ten goede.^^

—Zoo zullen wij niet te vergeefs geleefd hebben, en
eenmaal, aan den eindpaal des levens gekomen, dat
goede, als eene onvergankelijke erfenis ontvangen uit

de hand van den Zaligmaker, die hetzelve ons door Zijn

bloed heeft gekocht.—Amen.



HERVORMINGSPvEDE-

En liij zeide: Waarbij ziillen wij lietkoniugrijk Gods vergelijken?
of met wat gelijkenis zulíen Trij lietzelve gelijken ? Name-
lijh Ijij een mostaardzaad^ heíwel]?:, wanneer het ik de
aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden, die

op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het
. op, en wordt het meeste van al de inoeskruideu, en maakt

groote takken, alzoo dat de vogelen des hemels onder
aijne schaduw kunnen nesteleu. Mark:. iv : 30—32.

Zoo di^wijls wij eene gelijkenis door den Zaligma-

ker uifcgesproken in de Evangelien lezen, vinden wij

ous in de gelegenheid gesteld, om de uitnemende
wijsJieicl en goedheid op tc merken, waarmede Hij al-

tijd liet onderwijs zijner onkundige en ongeoefende
toelioorders beharfcigde. Hij was in de wereld ge-

komen, om hefc heil der menschen te bevorderen;—

•

Waar zich dan ook de gelegenheid daarfcoe aanbood

;

liefc Hij die ook niet ongebruikfc voorbijgaan; maar
besteedde die veeleer op de gescliiJcste wijze. Hoe
meer nut Hij konde stichteu mefc zijne gcsprekken,

lessen en voorbeeld, des te grooter was de vreugde,

welke ziju menschlievend harfc mogt smEiken. Zoo
leerde Hij de gewigfcigste waarheden aan zijne tijd-

genooteu en droeg dezelve meerrnalen ic gelijkenis-

sen voor, opdut hefc vei’sfcand van korfczigtige eu we-
reldgezinde menschen dezelve meer zoude kunnen
bevatten en ze dieper indruk zouden nalafcen in hefc ge-

moed der zinnelijke toehoorders. Die geiijkenissen

ontleende Hij veelal uifc de natuur en wel, zoo als die

zich dagelijks voordeed aan het oog van diegenen,

met welke Hij sprak.—Hefc Hoofddeel van hefc Evan-

, gelio van Markus, waaruit mijnc teksfcwoordeii ont-

leend ziju, l.everfc daarvan mcer dan eeue proef op.
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Er was (vs. 1) eene groote schare aan den oeverder ^

zee bijeengekomen, om de lessen der verhevenste

wijsheid uit Zijnen mond op te zamelen. Hij had
zich digt bij het strand in een schip nedergezet,

opdat Hij niet door de menigto verdrongeu werd en

elk Hem meer ongestoord koude aauhooren. Om hen
nu de zoo verschillende uitwerking te doeu opuier-

keu, welke ééne cn dezelfde Evangoliepredikiug op

de harten van onderscheidene hoorders pleegfc te heb-

ben, bedient Hij zich van het beeld eens landmans,

die éên en hetzelfde zaad strooit in onderscheiden

grond, met zeer verschillenden uitslag (vs. 8—20).

—Om alzoo den onmerkbaren voortgang en de ves-

tiging van zijne gemeente, en van het goede, dat de

verkondiging van de leer des Evangelies zoude aan-

brengeii te kennen te geven, bepaalt Hij zijne hoor-

ders bij den stillen en van dag tot dag toenemenden
wasdom van het koorn, dat aan eene vruchtbare aarde

toevertrouwd is, totdat het eens, als de oogstijd daar

was, deszelfs vollen groei zoude bereikt hebben
(vs. 26—29).—En met deze gelijkenis heeft in zeker

derde veel overeenkomst die welke ik thans tot het

onderwerp onzer godsdieustige overdenking gekozen
heb. In de daad, Mijne Hoorders ! indien gij niet

geheel onverschillig zijt omtrent de gewigtigste stuk-

ken van Jezus onderwijs, dan zult gij het u niet

beklagen, uwe aandacht bij deze gelijkenis eenige

oogenblikken te bepalen. Immers,

I. Hoe eenvoudicj (en gemakkelijk) dezelve zij, zal.

u aanstonds blijken, wanneer ik slechts eene en

andere kleine aanmerking ter opheldering zal hebben
voorafgezonden

.

II. Hoe schoon en hoe rijk van zin en bedoeling

ze zij, zal ons nader bij de onhoikkeling van haren
zakelijken inhoud, onder het oog vallen.

III. En hoe gewigtig en nuttig zij ook tot onze

leeriiig en stichting zij, zult gij uit eenige bijgevoegde
toepasselijke aanmerkingen kunnen opmaken.

I.

a. De groote Leeraar begint hier zijn voorstel met
j
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eene vraag vs. 30. Hij zeide : waarhij znllen wij het

Koningrijh van God vergelijken ? Of door welke gelijke-

nis zullen wij hetzelve afheelden ? Dit deed Hij dus,
deelsom deaanííac/iízijnerhoorders op tewekkenyoX^oiEÁj
zeide : Wat dunkt u ? Oordeelt eens : indien wij eens
eene gelijkenis voor die zaak wilden zoeken, welke
zoude dan wel daartoe

.

geschikt kunnen zijn ? Beels
om hen voor te bereiden voor een gewigtig onderwijsy

dat onder de schors van eene eenvoudige zinnebeel-
dige voorstelling verborgen lag.

h. Op die vraag laat dan ook de Heiland, (mogelijk
na eene korte poos stilzwijgens,) zelf, vs. 31, het
antwoord volgen. Bij een mostaardzaad, zegt Hij

;

bij zulk eene zaadkorrel kunnen wij het Koningrijk

van God zeer geschikt vergelijken.—Do Heiland
spreekt hier niet van het mostaardzaad

; zooals het

n deszelfs geheolen aard voor den natuuronderzoeker

kenbaar wordt ;
noch ook van deszelfs kracht, smaak

en de nuttigheid tot meer dan een gebruik : doch
Hij spreekt er slechts van, zoo als het, in de aarde

geworpen en gezaaid zijnde de kiem in zich bevat

van eene plant, ja zelfs van eenen grooten struik of

heestergewas. Gij merkt dus hieruit tevens, dat wij

Gods Koningrijk hier in geen ander opzigt bij een

mostaardzaad vergelijken moeten, dan voor zoo verre

ook dat in deszelfs beginselen klein en gering is

;

maar eerlang tot eene aanzienlijke grootte zoude toe-

nemen. Dit is dus het derde punt van overeenkomst,

hetwelk hier te vinden is.

Van het raostaarzaad zegt dus de Heiland vs.

31, 32, dat hetj als het in de aarde gezaaid, wordt, het

minste is van al de zaden^ die op de aarde zijn.

Maar dat hety wanne<r het gezaaid is, opgaat en het

meeste wordt van (grooter wordt dan) alle moeskrui-

den en groote takJcen maakt, zoodat de vogelen des

hemels onder deszelfs schaduw kunnen nestelen.^Yoor

de menschen, voor wien Jezus deze woorden sprak,

hadden dezelve niets vreemds of duisters. Maar ons,

die in een gansch ander land leven, eu met hetgeen

de Oosterling dagelijks zag, niet zoo bekend zijn,

komt deze beschrijving van den mostaardstruik in

den eersten opslag ora twee redenen eenigszins beden-

kelijk voor.—(Met weinige woorden echter zullen wij
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deze bedenkingen nifc den weg traclifcen fce ruimen.)

a. Wafc de hlcinte of geringheid van hefc mosfcaard-

zaadje befcreffc, er zijn zaden, die kleiner zijn dan de

korrel van den mosfcaard. Er zijn zaden van kruiden,

die naauwelijks mefc vergroofcglazen zigfcbaar zijn.

Doch de Zaligmaker sprak, en moesfc om versfcaan te

worden, spreken van die zaden, die bij de meuschen
van zijnen tijd en van zijn land algemeen bekend
waren ;

mogelijk ook wel sprak Hij in hefc bijzonder

van de zaden der moeskruiden. Nu, onder deze was
hefc mostaardzaadje hefc hleinste; fcenzij men liever den
teksfc zóó wilde opvatten alsof er stond ; Difc is van
de kleinste aller zaden.^^—De Heiland spreekfc hier in

deu geiuonen volhsstijl, Wij wefcen ook van elders, dat,

wanneer de Oosterlingen van iets spreken, dat bij uit-

nemendheid gering is, zij hefc dan bij een mostaardzaad

plegen te vergelijken. Daarom vinden wij zelfs nog
eenen trek in hefc gezegde van den Zaligmaker,

Luk. xvii: 6j Matfch. xvii : 20: Indien gij geloof

hadfc als een mostaardzaad

;

d. i.: indien gij síechts

de geringste mate van waar geloof bezafc.

h. Van difc geringe zaadje nu getuigt de Heer, dafc

het op den akker gestrooid, allengs zich ontwikkelfc
;

boven den grond in de gedaanfce van eene plant te

voorschijn komfc, ongemerkfc opschiet, en grooter luordt

dan alle moeshruidenj of wel één der grootsfce moes-
kruiden wordfc

;
ja, dafc het, volgens de gelijkluidende

plaats bij Matth. xiii : 32, tot eenen boom of (zoo als

men hefc ook vertaleu kan) tofc een grooten sfcruik of

heestergewas opgroeije. En deze planfc maaht^ volgens
onzen teksfc, groUe tahheUj zoodat de vogelen des hemels,

hefc gevogelte dat in de lucht vliegfc, onder deszelfs sclia-

dmu hunnen nestelen en zich ophoudeu. Daar nu de
mostaardplanfc in (onze) koudere landen zich wel nooifc

in zulk eene aanzienlijke gedaaute zal verfcoonen,

mogen wij daaruit geen argwaan nemen, dafc hefc niet

zoo in de warme Oosfcersche landen gesteld zoude zijn.

Trouwens, wij hebben de berigten van reizigers naar
Palestina, die het ons als ooggefcuigen verzekeren, dafc

deze struik daar zeer welig opgroeije, vele takken mako
en tot de hoogfce van 12, ja raeer voeten opschiete.

Hetgeen ons dus de Zaligmaker van hofc mostaard-
plantje zegfc, komt in de hoofdzaak hierop neder : klein

j2
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en gering is het voor het oog in de beginselen ; maar
groot en aanzienlijk wordt het door den tijd : allengs

komt het tot vollen wasdom, zoodat men ongemerkt
uit dat geringe dat aanrAenlijhe, en uit dat kleine het
groote ziet voortkomen.

2. En daarin komt nu het Koningrijk van God met
een mostaardzaad overeen.—Door het Koningrijk van
God, waarvan zoo dikwijls in het N. V. gewaagd wordt,
moeten wij verstaan, dat weldadig bestuur hetwelk
God houdt, over diegenen, die zijnen Zoon Jezus Ohris-

tus als hunnen Zaligmaker en Heer eerbiedigen. Dit
Koningrijk wordt Gods rijk genoemd, orndat God het-

zelve naar zijne ondoorgroudelijke genade heeft willen

daarstellen
;
omdat het dus geheel van God afhangt en

door zijne wetten kan blijven stand houden.—Het heet
ook het rijk van Ghristus, omdat de Heer Jezus door
zijneu Vader als Hoofd en Bestuurder van hetzelve is

aangesteld : die van Hem alle magt heeft ontvangen in

hemel en op aarde
;
doch die iuzonderheid zijne wai’e

onderdanen, welke zich naar Hera noemen, door woord
en Geest wil regeren en leiden. Dit rijk draagt ook
den uituemenden naam van het Koningnjk der hemelen,

om het te onderscheiden van alleaardsche heerschappij.

Het is eene meer edele en voortrelïelijke, het is eene

geestelijke regering, die in de hemelsche heerlijkheid

volmaakt en voltooid zal worden.

En al deze denkbeelden worden ook uitgedrukt door

de spreekwijzen : de Kerk des N. T. ; de nieuwe huis-

houding ; de Evangelische hedeeling en dergelijken.

Hiermede nu zegt Jezus is het even gelegen als met
een mostaardzaad. Dit rijk van God en van Zijnen

Zoon is in de beginselen ook gering ;
doch ook dit zal

ougemerkt uitgebreid en eens luisterrijk en aanzienlijk

wordeu, even als het gezegde zaad.

II.

Deze is dan de groote waarheid, welke wij thans

met elkander wat nader zullen overwegeu eu uit de

drie volgende oogpunten beschouwen.

1. Gelijk het met een raostaardzaad gaat, zoo gaat

het ook met het weldadige plan der Godheid in de oprig-

ting, instandhouding en voltooijing vau zijn rijk, in
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deszelfs geJieeïen omvang en door alle eeuiven heen

beschouwd.
2. Gelijk het met mostaardzaad gaat_, zoo gaat het

ook doorgaaiis met liet Goddelijk Bestuur over hij-

zondere lotgevallen van het Evangelierijk.

3. Gelijk het met een mostaardzaa-d gaat, zoo gaat

het ook doorgaaans met het weldadig bestuur van God
over elk hijzonder onderdaan van zijn rijk.

1. Vooreerst zeide ik : Gelijk het met een korrel

raostaard gaat, zoo gaat het ook met het plan der God-
heid_, in de oprigtíng, instandliouding en voltooijing van
zijn rijk, in deszelfs geheelen omvang en door alle

eeuwen heen beschouwd.
Allés vertoont zich hier in den beginne kleinen niets

beduidend aan het oog j
maar allengs wordt het al

grooter en grooter eu het zal eenmaal, volgens de be-

loften des Evangelies, den grootsten luister bereiken.

Daar echter het Godsrijk nog niet tot deszelfs toppunt

van heerlijkheid is gekomen ; zoo laat ons oiu dit te

staven, thans het oog slaan op het verledeno. Zien

wij ddU.

(a) Op het Hoofd van dat rijk, op Christus ; fhj op
zijne ee7'sie i'ijhsgezanteuj de Apostelen, en /c) op de
kracht der 7'ijkswetten, of der Evangelieleer.

a. Jezus Ghristus de Bestmii'der van het Evangelische

7'ijkj onder welk eene geringe gedaante
;
hoe onaanzien-

lijk vei*toonde Hij zich uiet bij zijne komst op de aarde.

Arm en zwak ligt hij daar in Bethlehems stal (aan de

borst zijner moeder) ; daar moet een der voederbakken
van het vee Hem tot eene wieg verstrekken. Zonder
bescherming wordt Hij, korten tijd na zijue geboorte,

belaagd door den bloeddorst van Herodes, waardoor
zijne moeder eu ziju pleegvader gedrongen zijn met
Hem de vlugt naar Egypte te nemen. Dertig jaren

lang is hij verscholeu in een veracht en gering stadjo

van het Joodsche land, in Nazareth^, en wordt van elk

als een tiramermauszoon gegroet. Gedurende ziju

openbaar verkeer draagt Hij de gestalteuis eens dienst-

knechts, en heeft niets om er het hoofd op neder te

leggen. Drie jaren lang is Hij het voorwerp van
laster, hoon en van de bitterste mishandeling

;
wordt

eindelijk gevangen genomen, geboudeu, gegeeseld, en

ter dood vei oordeeld. Ja ! als een misdadiger tusschen
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twee moordenaars aan het vervloekte krnishout opge-
hangen, blaast Hij op Golgotha, onder de grootste

beleedigingen, en de felste smarten, den adem uit. Hoe
gering en veracht vertoont zich hier niet alles ! En
evenwel, diezelfde Jezus wordt eerlang door zijne

opstanding uit de dooden kenbaar als Gods eigen

Zoon^ als de van God aangestelde, grootste Leeraar en
Hervormer der menschheid en de eenige Zaligmaker
vau zondaren. Hij wordt ten hemel opgenomen in

heerlijkheidj en het bestuur der geheele wereld Hem
opgedragen. Alle dingen regeert de Vader door Hemj
voor wien zich alle knie moet buigen, en komt eens de
dagj waarop Hij de geheele aarde zal rigten, en waarop
het gansche Heelal zijne Goddelijke grootheid zal zien.

Wie moet hier niet in diepe bewondering wegzinken,
als hij hier uit het geringe zaadje zulk een grooten
boom ziet voortkomen ? Waarlijk het is een werk van
Gods alvermogen ; wij zien hetj maar doorgronden
het niet.

h. Ditzelfde merken wij in de eerste gemnten van
Jezus Koningrijh op. Hoe gering komen zij ons niet

in den beginne voor. Hoe diep onkundig in en hoe
onvatbaar voor die verhevene waarheden^ welke zij eens

zouden nioeten prediken. Opgevoed in al de vooroor-

deelen van het Joodsche volk ; zwak en wankelbaar in

hun geloof en belijdenis
;
vreesachtig en lafhartig bij

dreigende gevareu. Zoo wareu zij langen tijd^ terwijí

zij aan Jezus zijde wandelden.—Doch eerlang zien wij

diezelfde menschen met den Goddelijken Geest van
Christus bezield, de reinste leer van het Evaugelie

met welbespraakten mond en wel versneden pen ver-

kondigen en verspreiden. Wij zien hen aau het heil

van allcrlci volkcn met onverschrokken heldenmoed
arbeiden en lijdcn ten bcsto voor hnnnen Heer en voor

zijnc zaalc. Zoo gaf Jezus zelf aan het zaad van weten-
schap en lcrachL in hnnne harten geworpen^ door zijnen

Geest eonen snellen wasdom.—En wie zijn zij nu? Zij,

voorlieon overal veracht, gescliolden,. vcrbannen of

mishandeld, wcrden door liet nitgebreide Christendom
als dcszelfs steunpilaren geëerbiedigd en zullen eens

met Christus de wereld oordeelen.

c. Ook de kracht der wetten van het Messiasrijlcj der

Uvangelie~leer, wordt gevoeglijk door deze gelijkenis
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afgebeeld. Dit zaad des woords had op het oog niets

aanzienlijks. Neen, geene menschelijke wijsheid
;
geene

hoogdravende welsprekendheid ;
geen uitwendig aan-

zien van de predikers dezer leer, precs dezelve aan of

zette haar kracht bij. Het Evangelie was iii den
beginne slechts door weinigen gehoord ; bij weinigen

geacht ; den Jood eene ergernis en den Griek eene

dwaasheid. En nogthans ;
dat Evangelie heeft, als

eene Goddelijke kracht, bij de aauzienlijkste volken,

zoo bij wijzen als bij dwazen, zoo bij slechten als

goeden, eene uitwerking gehad, die nog nooit gezien

was. Het heeft gezegepraald over ongeloof, over laster

en geweld. Het heeft de teinpels der afgoden doen
instorten, of dezelve veranderd in plaatsen der aanbid-

ding van den eenigen waarachtigen God en van den
gezegenden Zaligmaker. Het heeft de ruwe en ver-

derílijke zeden beteugeld en bij duizendeu het verstand

met Goddelijk licht bestraald en in hun hart den edel-

sten troost door het heerlijkst uitzigt uitgestort.—Wij
zien dus hoe dit zaad allengs door verschillende eeuwen
tot op onzen tijd is ontwikkeld. Zoo heeft het Ohris-

tendom niet alleen door deszelfs weldadige wetten en
instellingen stand gehouden, maar is hetzelve uitge-

breid van volk tot volk ; terwijl wij nog van tijd tot

tijd de heugelijke berigten mogen vernemen, dat de
pogingen der Christen-zendelingen onder de Heidenen
niet ongezegend blijven. In dit alles nu zien wij de
aanvankelijke vervulling vau hetgeen de Heer der
Kerk reeds van zijn rijk vooruit zag. Eens zal deze
boom, tot de volste vastigheid gekomen, over de ge-
heele aarde zijne takken uitspreideu. Ook zij, die nu
nog het Evangelie niet kennen of miskennen, zullen

het eens aannemen, als de aarde vol zal zijn van de
kennis des Heeren. Ja, dan zal meii van alle kanten,
in alle lijken onder de schaduw van dezen boom zijne

rust en veiligheid zoeken en vinden. En het wonder-
baar bestuur van* God omtrent zijne Kerk zal men
overal moeten erkennen en eerbiedigen.

2. Ik zeide ook
:

gelijk het met het mostaardzaad
gaat, zoo gaat het ook doorgaans met het Goddelijk
bestuur over hijzondere lotgevallen van het Evangelische
rijk. Ilet (joede, dat wij in des Heeren Gemeeute zien

gebeuren, ontstaat al doorgaans uit kleine beginselen.
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Het groote en heerlijke, waarover wij ous verblijden,

was doorgaans eerst onbeduidend, weiuig beloovend.

Maar dat geringe zien wij ontkiemen, het breidt zich

uit en ongemerkt wordt het datgene, wat het naar

Gods plan en door zijnen zegen worden moet. Wie
opmerkzaam het Godsbestuur in zijne Kerk gadeslaat,

en zijne gangen door de verschillende eeuwen naoogt,

die vindt daarvan telkens de treffendste proeven. Wel
is waar : Nu en dan moeten wi

j
klagen over het verval,

hetwelk wij iu dat Godsrijk opmerken, wanneer daarin

de onkunde, het ongeloof en bijgeloof, de zedeloosheid,

de verbastering der leer haren scepter zwaaijen \—nog-
thans zien wij telkens weder uit den donkersten nacht
den heldersten dag opríjzen, en, de duisternis van
oukunde, dwaling en goddeloosheid eene plaats maken
voor de zon der verlichting en geregtigheid. Dat alles,

gelijk het van achteren in zoo vele bijzondere gevallen

is gebleken, waarbij wij het raadsel zagen opgelost,

—

dat alles moest juist medewerken tot den bloei van het

Godsrijk en om de wijze en goedertierene heerschappij

des Zaligmakers te meerder aan het licht te brengen.
Laat mij u slechts bij één voorbeeld bepalen. Be-

denkt eens, hoe donker het er overal tentijde der geze-

gende Kerkhervorming uitzag. Overal heerschte het

Roomsche bijgeloof en de Gemeente des Heeren van
vroegere tijden was niet meer te herkennen, ofschoon

hier en daar nog eenige trekken van Christelijke deugd
en kennis zigtbaar waren. Maar ziet, daar outwaakt
de ijver van eenen Luther, om te prediken tegen de
Pauselijke Aflaten of zondenquitantien, welken voor

weinig geld verkocht werden. En als wij nu daarbij

in aanmerking nemen, hoe weinig verlicht die groote

inan toeu zelf nog was, wie staat dan niet verbaasd,

dat hij zooveol heeft kunnen nitvoereu voor de zaak

van een e’eziiiveul Christendom ? Wie waren het, die

de leer des Evangelies van de anti-Christe1ijke bijvoeg-

sels ontdeden ? Waren het Pansen, Cardiualcn, Bis-

schoppen ? Neen. Maar hier was het een Klooster-

monnik, dáar een gemeen Priester, ginds weder cen

ander man, dic door naauwkeurig onderzoek de waar-

heid ontdekte. En evenwel ! Het groote werk is door
den bijstaud vau Boven verrigt. Een vcibazend groot

deel van Europa is van de heerschappij des bijgeloofs
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verlost, zonder dat de Banbliksems of moordscbavotten,

zulks hebben kunnen hinderen. Het is waar: onze
voorouders, hebben voor de vrijheid van hun geweten
bloed en have opgeofïerd en verloochend, en naar her-

waarts en andere landen de wijk genomen ; maar hoe is

juist daardoor Gods rijk ook hier en elders uitgebreid ?

En nu, ziet het eens, hoe die gewaande heiligheid, de

Paus, schoon ook heden nog gerugsteund, op haren
vermolmden stoel zit te waggelen en reeds op zeer velen

niet meer het gezag van vroegere tijden kan uitoefe-

nen. En wie weet, hoe spoedig ook dat mostaard-
zaadje, dat reeds tot op dezen dag uit zoo geringe

beginselen tot op deze hoogte is opgeschoten, de heer-

lijkste en de schoonste vruchtdragende boom worde
voor menschen en Christendom.

3. In de 3de plaats merkte ik aan : Gelijk het met
het mostaardzaad gaat^ zoo gaat het ook doorgaans
met het weldadig bestuur van God en Christus over
elk onderdaan des Godsrijks. (Of om eene andere
meer gewone uitdrukking te bezigen, zoo gaat het
met de oprigting van het Godsrijk in den mensch.)

0 indien ware christenen eens nagaan, zooveel zij

dat nagaan kunnen, welke het beginsel was van hunne
verandering en verbetering :—door welk middel zij het

eerst tot eene ernstige nagedachte omtrent hun waar
belang en hunnen pligt gebragt werden :—hoe zij zich-

zelven leerden kennen en beschouwen als ellendige

zondaren en diep onwaardig voor God—hoe zij tot oot-

raoed des harten werden vernederd—en langs A7elken

weg zij eerst tot het geloof en de liefde tot Gpd en
Christus gebragt werden :—ik houd mij verzekerd,

dat het iets gerings is geweest ; iets hetwelk zijzelven,

noch ieinand anders op dien tijd aanzagen als het zaad,

dat zich eenmaal tot zooveel goeds en groots ontwik-
kelen zoude. Het was veelal een gewoon, op zich-

zelven eenvoudig voorstel, eene inrallende gedachte,

eene ongezochte voorkomende gelegenheid—een lezen

of hooren van eenige vermaning, of les, welke een
flaauwen indruk op hun hart maakte : zich telkens

op nieuw aan hunnen geest vertoonde en hen telkens

met grooter krachten tot het goede aanspoorde.

En welk een onderscheid tusschen de geringe zaad-

korrel en den heerlijk opgeschoten struik. Bezie ik
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den opregten christen in zijn begin, in zijnen voort-

gang en in zijn einde^ welk een wonder wordt hij mij !

Zijne hennisj hoe gering is ze in den beginne ;—hoe
duister dikwijls en beneveld door allerlei wanbegrip-
pen en vóóroordeelen 1 Welk een vreemdeling is hij

van zichzelven 1 Welke dwaze denkbeelden heeft hij

. van God ! Welke verwarde bevattingen van het Evan-
gelie en den weg der Zaligheid I—En evenwel ; hij

krijgt allengs een duidelijker, redelijker inzien in de
waarheden ; hij bekomt eene kracht, om zich tegen
de vóóroordeelen en wanbegrippen te verzetten, en
eens in den herael zal hem eene verhevene kennis zijn

deel zijn. Hij zal kennen, gelijk hij gekend is.

Des Christens geloofj hoe zwak is het in den beginne;
hoe flaauw en afgebroken ! hoo belemmerd door allerlei

bedenkingen, twijfelingen en bekommeríngen ! Hoe
weinig bestand tegen de aanvallen van het arglistig

ongeloof ! In hoe weinig vertroostende, bemoedigende
en ijverigmakende kracht vertoont het zich ! En nog-
thansj dat geloof groeit aan, krijgt meer en meer vas-

tigheid ; wordt redelijker en bestendiger; krijgt allengs

meer invloed tot verwekking van liefde, hoop en zalige

blijdschap. En eenmaal zal het over allebestrijdingen

zegepralen en verwisseld worden met een heerlijk aan-

schouwen en de reinste genietingen.

De ijver tot de christelijke deugd, hoe gering is

dezelve meermalen in de beginselen I hoe weinig

bestand tegen de aanlokselen der wereld, de driften

der hartstogten, de aftrekkingen der zinnen, de
bespotting van andere menscheu.
De liefde voor Ghristus, hoe ongelijk is zij aan zich-

zelve. Heden warm en vurig, morgen weder laauw
en koud.

De strijd tegen de zonde^ hoe lusteloos, schroomvallig,

ongelukkig en daardoor weder weemoedig 1 En evenwel,

het zaad, in des christens hart gestrooid, blijft bewaard
en ontwikkelt zich van dag tot dag in edeler gezind-

heden, in eenpariger lust, vaster beginselen, sterker

ijver, standvastiger moed en onoverwinnelijker kracht.

Gedurig maakt hij onder de leiding en door den invloed

des Heiligen Geestes nieuwe vorderingen in de heilig-

making. En eenmaal zal er eene volkomene overwin-

ning over alle zonden, over alle verdorvenheid des
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vleesches^ over alle verleidingen der wereld ; over alle

aanvalleu van den Satan ; over alle moedelooslieid, en

over alle beletselen plaats hebben ; eene gelijkvormig-

heid aan God en Christus en eene volkomene hemelsche

gelukzaligheid.

III.

Hoe veel levert de dua verklaarde en ontwikkelde

gelijkenis des Zaligmakers dan niet voor ons ter lee-

eii stichting op !

1. Zien wij op de wijsheid der goddelijke verorde-

ningen in de oprigting en besturing van het koningrijk

der hemelen m het algemeen. (a) Er is dan aan den

eenen hant voor deu spotter met de godsdienst en voor
den ongeloovigen verwerper van het Evangelie geene
reden om laag te vallen op den geringen staat van
JezuSj deszelfs stichter^ en van zijne Apostelen. Die
God, die in de natuur den stevigen eik uit de onge-
merkte kiem van eenen afgevallen eikel doet ontstaan ;

die den luister en de pracht der schoonste bloem eenen
geruimen tijd in het geringe zaadje houdt opgesloten ;

die het kleine^ zwakke^ behoeftige en onkundige kind
eerst na eene reeks van dagen tot eenen gvooten, ster-

ken en wijzen man doet opgroeijen ; diezelfde God
houdt in de zedelijke besturing van het rijk der waar-
heid en der Godzaligheid denzelfden gang, dien Hij

houdt in het rijk der natuur. En het is doraheid en
vermetelheid hierin Gods wijsheid niet te erkennen.

(h) Aan den anderen kant is er nu voor den vriend

van Jezus en voor den opregten onderdaan van zijn

rijk geene reden om te vreezen, dat het christendom
vernietigd of verminderd zal worden. Er gebeure dan
ook, wat er gebeure ; God zelf, die deze orde heeft

bestemd, zal ze ook handhaven. Het kleine zal niet

altijdj Idein : het zwakke niet aïtijd zivah hlijYeJi. Neen,
het moet eens groot en heerlijk worden. De heer-

schappij van dwaling en ondeugd, van ongeloof en
bijgeloof, zal niet altijd de overliand behouden

;
de

waarheid en de Godzaligheid zullen eens volkomen
zegepralen. Wanneer ? Ja, dat weten wij niet : maar
eeninaal zeker aan het einde vau deze aardsche huis-

houding. Welk eene aanmoediging voor den waren
christen om in die zalige hoop te arbeiden en in zijnen
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kring rond te zien hier of daar, of er niet eenig onkruid
uit te roeijen ; of er niet eenig struikje of boompje
aan te kweeken, te buigen of te besnoeijen valt.

Welk eene reden van opmerking eu bïijdschap

hebben wij dan niet, ook over het minste goed ! Wan-
neer dus hier of daar in eenig land, maatschappij of

huisgezin, vooroordeelen, dwalingen, zondige gewoon-
ten, ougodsdienstigheid worden bestreden en over-

wonnen ; wanneer kennis, verlichting, verbetering, hoe
gering ook^ wordt bewerkt ; waniieer hier of daar een
wijs en vroom man opstaat; wanneer er eene stichte-

lijke leerrede gedaan, een nuttig boek uitgegeven
wordt ; o laat ons daarover ons verhlijden / Het is moge-
lijk een zaadje, onder Christus liefderijk oog tot heer-

lijke eiuden gestrooid. Het zal welíigt wat groots

worden ; al zien_, al kennen wij het niet. 0, laat ons
Jezus Woord gelooven ; laat ons in het geloof werken:
laat ons onder het werken orn de verdere komst van
Jezus rijk bidden ; laat ons biddeu om regen en zonne-

schijn op elk zaadje en plantje ; om tier en groei van
al wat eenmaal onder des Heeren zegen een boom
worden kan.

2. Zien ,wij op het bestuur van God inet hijzondere

menschen, dan moeten wij hierbij vooral het volgende

opmerken.
a. '^Het Goddelijke genadewerk in de harten der

Christenen begint met wat kleins en gei’ings.^^ Gelijk

niemand op eens een volkomen mensch wordt ; maar
eerst een zwak kind is ; zoo ook wordt eenmaal
eenmaal een geheel vernieuwd en bekeerd raeusch.

Het zaad der bekeering komt wel op een maal
daar ; raaar de bekeering zelve vordert langzaraerhand

;

even als de heester in de mostaardkorrel allengs op-

groeit, en dus niet in eens tot don vollen wasdom komt.
a. Er zijn er die wel van verandering en bekeering

zelfs met vele vrijmoedigheid spreken
; doch die tevens

met de grootste opgeblazendheid spreken als of zij zeer

ras de grootste vorderingen in de genade gemaakt had-
den. Er is, helaas 1 een soort van menschen, dat

gaarne voor mannen en vaders in Christus zoude willen

gehouden worden, en dat zich nog nooit in den staat van

kinderen en jongelingen heeft kenbaar gemaakt. Doch
deze gelijkenis van het mostaardzaad beschame elk die
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zoo gesteld is. Elk zij veeleer baug zichzelve groot te

maken. A1 het groote begint van wat kleins. Over-

winning komt niet, dan na strijd Hoe het ook zij, dit

staat vast. Geeít God iemand, (na geringe beginse-

len) eenen spoedigen wasdom in de genade, Hij geeft

hem dan ook groote nederigheid en ootmoed ; waarvan
een Paulus, ofschoon zoo verre op den weg der Godza-
ligheid gevorderd, ons ten getuige kan verstrekken.

6. Laat ons Gods werk in onzen evenmensch niet

gering achten, omdat wij nog veel gebrehhigs in hem
zien. Veracht toch uwen broeder niet, omdat hij die

mate van kennis, geloof en ijver in de godsvrucht niet

bezit of betoont, welke gij hebt of meent te hebben,

of welke gij oordeelt, dat een bekeerd mensch hebben
moct. Wacht liever den tijd eens af. Hetgeen nog
niet is, kan worden. Hetgeen nu nog gebrekkig is

kan eens volmaakt worden. Wilt dan niet roemen bij

uzelven. Neen, laat ons niemand te spoedig verach-

ten. Ons oordeel over raenschen is dikwijls zoo ligt-

vaardig en verkeerd. De Heer der Kerk is het, aan
wien wij het oordeel moeten overlaten. 0 ! velen zul-

len mogelijk in den hemel komen, die wij er niet had-
den durven (of niet hadden willen) verwachten, en velen

zullen er welligt (buiten blijven), die wij er in onze
gedachten in gepíaatst hadden. Elk zie dus veel eer

voor zichzelven toe, en vrage zichzelven af : Hoe veel

staat mijzelven nog te doen, om onder de goddelijke

leiding rijp te worden voor de eeuwige gelukzaligheid ?

c. Ach ! hoe velen zijn er, die de hun gegevene genade
verwaarloozen en tegeustaan ! Onderzoekt uzelven,

Mijne Geliefden ! of gij u ook niet hieraan schuldig
gevoelt. Gij hebt gehoord, welke geringe ge-
legenheden, middelen en wegen de hemelsche Vader
zoo dikwijls gebruikt, om het goede in onze harten te

weíken. Maar hoe velen daarvan hebt gij niet ver-

waarloosd of misbruikt ! Dat ligt alles voor uwe re-

kening. Gij zijt daarvoor verantwoordelijk. Elk ver-

zuim ook van het minste geuademiddel, billijkt dea
Heeren uitspraak tegen ons : Gij wilt tot mij niet

komen.^^ Wie tveet íiet, hoe dikwijls gij de stem van
uw kloppend hart hebt veronachtzaamd en de over-
tuigingen van uw angstig geweten hebt trachten te

5moren ! Wat zoudt gij nu al hebben kunnen zijn,
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indien gij de goddelijke stem hadt gehoor gegeven en
uwe goede voornemens had trachten to volvoeren !

Maar dat zaad is verstikt of vertrapt I Ach I beklaagt
u daarover voor God en vraagt Hem om vergiffenis in

hetbloedvan Jezus Christus.—Volgt nu nog de raad-

gevende en overtuigende genade op, door de prediking

des ïïeiligen woords en door den ïïeiligen Geest u ge-
schonken ;

opdat u niet wat ergers overkome.
d. Het verhandelde strekke ook ter besturing van

eenen welmeenenden, doch te driftigen ijver om het
verkeerde zaad in de maatschappij en kerk in weinige
oogenblikken uit te roeijen. Bedenk toch, o ijverig

mensch ! dat wij met wat gerings moeten beginnen en

niet alles, niet te veel in eens moeten doen ; maarliever
ons werk langzamerhand en met overleg moeten voort-

zetten. Er is een ijver ook zonder verstand. Voor
dezen moeten wij ons wachten, willen wij niet meer
afbreken dan opbouwen. ïïetgeenveel opzien in den
beginne baart, eindigt dikwijls Idein en wordt door
elk beschimpt en veracht. Gaat dan veel liever in

stilte voort ; overspant uzelven niet ; onderneemt niet

met de krachten eens kinds, hetgeen het werk is van
volwassene mannen. Laat het vuur allengs aanglim-

men ; zet niet alles te gelijk in brand. Zoekt niet

alles, vooral buiten uwen kring (en met drift) te ver-

helpen. Wie zal al het kromme regt maken ? Be-
paalt u eerst eu naast bij uwen eigen kring. Een ie-

gelijk beproeve en zuivere dus zichzelven, eerhij eenen
anderen bestraffe.

Elk huisvader zoeke in zijn eigen huis en geslacht

verbeteringen daar te stellen, eer hij zich bij anderen
als hervormer wil opdoen. 0, indien deze wijsheid

meer in beoefening gebragt werd
;
dan zoude het goede

zaad weliger opschieten en meer overvloedige vrucht

voortbreugen.

e. En Gij, mijne hoorders, die klaagt over gebrek
aan kennis, aan geloof, ijver en moed ; over gedurige
aftrekking van binnen en van buiten

; klaagt vrij

;

ontlast vrij nw hart tot klagen. Doch geeft ii aan

geene moedeloosheid over.— Ach 1 zcgt gij, wat zal

er van mij worden 1 Ik- zal bezwijken onder de ver-

'^zoekingen. Ik zal sterv^en in inijne zondeu. Ik zal

^^nooit worden wat andereu zijn.^^—En waarom niet ?
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Omdat gij het nu nog niet zijt ?—Ei gaat naar buiten.

Aanziet de boomen ! Zijn zij op eenen dag tot die

hoogte opgegroeid? Is het mogelijk dat alle dwalin-

gen en vooroordeelen bij u op eens worden uit-

geroeid ? Dat de kracht der zonde en verdor-

venheid op eens worde gefnuikt ? Ook anderen
waren eerst zuigelingen. Houd moed dan. De lust

tot vordering in kennis en genade, dien gij in uw hart

gevoelt, de weinige vordering reeds gemaakt^ hoe ge-

ring ook nog, is een zaad door God gestrooid.

Erkent het daarvoor en weest dankbaar. Hij, die

het zaad geeft, doet ook den boom daaruit opgroeijen.

Houdt dan moed ; kweekthet goede, onder opzien tot

God, aan. Waakt, bidt en strijd. Hetgeen gij heden
niet kunt afdoen, zult gij morgen met versche krach-

ten ondernemen. Daar gij nu nog onderligt, zult gij

eenmaal en welligt nog eerlang overwinnen.

h. Zieii wij op het bestuur van God met hijzondere

menschen, dan leert ons deze gelijkenis tevens, dat het

goddelijke genadewerk, ofschoon het met iets gerings

aanvangt, echter niet altijd even klein blijft ; doch dat

het meer en meer aanwast en eenmaal groot moet
worden

.

Het is dan geen goed teeken, wanneer men in plaats

van vorderingen te maken in deiigd en Godsvrucht,

veeleer achteruit gaat en verflaauwt. Ziet dan toe

naai* de redenen van uw stilstaan of van uwe vertra-

ging in den strijd tegeu de zonde en bidt God om
zijnen bijstand, dat gij met nieuwen moed en krachten
den strijd weder moogt opvatten (en volstandig blijven

ten einde toe).

Vergenoegt u ook niet met de eerste beginselen der
kennis ; met een altijd dobberend en twijfelend geloof

en met een altoos werkeloozen ijver. Neemt geen ge-
noegen in een aanhoudend klagen over kleinheid, gees-

teloosheid, magteloosheid en doodigheid. Rigt liever

onder opzien tot God en onder afsraeeking van zijnen

Heiligen Geest, de trage handeu en slappe knieën op.

Er moet toch van onze zijde gearbeid en gejaagd wor-
den naar de volmaaktheid. Dit is een waar kenmerk
van de genade : Die heeft, dien zal gegeven wordeu.

0, Mijne Geliefden ! Wie wij ook zijn mogen : laat

ons dit altijd onder het oog houden. Hier beneden
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ia en blijffc alles in ons zelven en in anderen onvolmaaJct.

Difc wefcen wij. Maar hefc is nog niefc geopen-
baard^ wafc wij zijn zullen. Doch ook difc weteu wij,;

Is het mosfcaardzaad hier eersfc klein, het zal eens aan
de vruchtbare aarde toevertrouwd, een hoom zijn. En
zoo zal dan ook langs den aangewezen weg vau geloof

en heiligmaking, hij die hier beneden klein en gering

was, groot kunnen worden voor de eeuwigheid.—Amen

!

I



KERSDAG.

En van stonden aan was er met den engel eene menigte dea
hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende : Eere
zij God in de hoogste hemelerif en vrede op aarde, in den
menschen een welbehagen !”—Luk, ii ; 13, 14.

Wij ziju iu dit uur te zamen gekomen, om dien juich-

toon, die nog nooit op aarde gehoord was, op te vangen^
Och deden wij het met gretigo ooren, met verblijde en
dankbare harten ! Och lieten wij ons door zulk een
luisterrijk voorbeeld aanmoedigen, om onze stemmen
met die juichende hemelbewoners in lofzangen te ver-

heíïen tot roem van God en zijnen grooten Zoon : Eere
zij God in de hoogste hemelen ! vrede op aarde. In de
menschen een welbehagen !

Om uwe geheiligde aandacht op de beste wijze

gaande te houden, dunkt het mij het voegzaamst te

zijn, dat ik

I. Eerst zoo veel noodig is zegge tot opheldering

van hetgeen in Lukas verhaal eenige verklaring noo-
dig heeft

;

II. En dat ik dan met u den veelzeggenden inhoud
van dit hemellied wat gezetter overwege.

1 .

De gewijde Geschiedschrijver geeft ons

A. Vs. 13 op het verhaal van de verschijning eener

groote menigte heerlijke wezens.

a. Hij noemt ze : eene menigte des hemelschen heir-

legerSj en hij verstaat er die voortreffelijke schepsels

door, die de Bijbel ons onder den naam van Engelen
bekend maakfc, die Jezus meermalen op aarde verheer-

lijkt liebben, en die als Godsgezanten en zijne boden
gebruikt worden, om de belangen van zijn rijk en volk
uit te voeren, en diegenen, die de zaligheid beërven

K
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zullen ten dienste te staan. Zij komen ons hier onder
eenen naam voor, die liunne heerlijke waardigheid en
verrigtingen aanduidt. Gelijk groote legers uit vele
duizenden bestaan en in eene juiste orde tot groote en
kloeke daden worden toegerust en aangevoerd onder
hunne opperhoofden, zbo zijn de heilige hemelsche heer-
lijke Engelen, het talrijk, tot alles grootsch^ wel toege-
rust heir van den ïïeer der ïïeirscharen ; zijne troon-

dienaars, die op zijne wenken vliegen ; magtige helden,
die zijn welbehagen doen.—En gelíjk hun getal bij den
Profeet Daniel beschreven wordt te zijn duizendmaal
duizenden, en tienduizendmaal tienduizenden, om eene
onberekende menigte uit te drukkeuj zoo mogen wij

daarnitj dat Lukas hier van eene menigte des hemel-
schen heirlegers gewag maakt, met velen besluiteuj welk
een aanzienlijk getal van Gods hemelboden tot het
statelijk gezantschap zal verwaardigd zijn.

h. En daar waren er, of liever kwamen daar, kwamen
daarbij van stonden aan» terstond of wel onverwachtj
met den Engelj met dien eenen uitmuntenden Godsbodcj
door wien de Bethlehemsche herders eerst verwittigd

wareu van de geboorte des Yerlossers. Wanneer bij

deze godvruchtige mannen de verwarrende schrik door
des Engels luisterrijke verschijning veroorzaakt_, ver-

anderd was in verrukkende blijdschap op het hooren
van dat heugelijkst nieuws : Heden is u een ZaligmaJcer

in Davids stad gehoreuy wanneer zij nu voorbereid

waren, om nog ontzaggelijker vertooning te zien en
het hemelsch geluid te hooreuj moesten zich geheele

scharen van hemelsche Troongeesten met den eersten

Boodschapper vereenigen.

c. En wat was hunne verrigting ? Zij jprezen God,
zegt LukaSj en zeiden dien lofzang, die ons in vs. 14
geboekt staat. Zij hieven uitdrukkelijke lofspraken

aan ter eere der Oppermajesteit met luider stemme en
blij gejuich ; maar of zij dit bij wijze van gezang, of

wel van beurtgezang gedaan hebben, wie zal dat zeg-

gen ? En wie behoeft ook de vragcn, die de mensche-
lijke nieuwsgierigheid hier gedaan heeft, te beantwoor-
den ? Zoo veel kan men met genoegzame zekerheid

zeggcn, dat alles ingerigt zal zijn geweest tot het oog-

merk der bezending, de uitdrukking namelijk van de
liefde, do vreugd en den lof van God bij do verhcvene
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sprekers en de bevordering van de blijdschap der her-

deren. Met wijs beleid schijnt het gansche lofgezang

zoo beknopt, afgebroken en zaakrijk te zijn ingerigt,

opdat de gelukkige hoorders het gemakkelijker en

vaster in het geheugen konden bewaren en overbreu-

gen. Weslialven het dan ook, even als de lofsprakon

van Zácliarias, Maria, Simeon en Anna, een lofzang of

loflied plagt genaamd te worden. Wij zijn ook zoo
gelnkkig, dat Lukas ons deze schoone hemeltaal ge-

boekt heeft. Die
B. Volgens vs. 14 dus luidde; ^^Eere zij God 'in de

heogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen.^^ Dan wijl deze lofspraak zoo afge-

broken is en in eene nu doode taal zonder scheiding

opgeteekend is, is ze zoo verstaanbaar niet meer voor
ons als zij voor de Herders was, welke die taal, van
welke zicli de Engelen zullen bediend hebbeu, gewoon
waren te spreken en voor wien de juiste zin, door de
kracht en wijze vau der Engelen uitspraak, klaar ge-

noeg bepaald zal zijn gewoest. ïïet is hier van daan,

dat de Uitleggers van dit gezang zeer verschillende

verklaringen aan hetzelve gegeven hebben, met welker
opnoeming en beoordeeling uwe aandacht niet mag
opgehouden en vermoeid worden. / Laat mij alleen toe,

te zeggen, welk gevoelen mijns achtings het eenvou-
digste en het naaste aan de waarheid schijnt te zijn.

a. Ik merk dan, om u dit te beter te doen vatten,

vooraf aan :

1. Dat het woordje en, hetwelk de eerste uitspraak
Bere zij Gocl in de lioocjste hemelen, met de tweede

:

Vrecle op aarde, verbindt, ons aanleiding geeft om te

denken, dat deze beide uitspraken in eenen gelijken

zin moeten worden opgevat, zoodat als het eene een
gelukwensch is, het andere ook voor een gelukwensch
moet gehouden worden.

2. Dat wijl ditzelfde woordje niet gevonden wordt
tusschen de tweede uitspraak : vrede op aarde en de
de derde : In de menschen een welhehagen / dit ons aan-
leiding geeft om het geheel in twee en niet in drie

deelen te verdeeleu. Waarvan het eerste bevat : Eere
zij God in de hoogste hemelenj Vrecle op aardej^^ (te

meor wijl het woord God iu deu grondtekst juist iu het
midden staat) en het tweede : In de menschen een weh
hehacjen / ii2
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3. Dat het woord, door de onze vrede vertaald^ eene
ruime beteekenis heeffc en veel overeenkomt met ons
woord zegen, Yrede zij w is zegen zij u. Zoo zegenen
wij elkander, d.i., zoo wenschen wij elkander heil en
zegen toe ;

maar ook zegenen luij God. Wij zeggen
God zij gezegend, God zij geloofd, Gode worde eer toe-

gehragf, of om het met onzen tekst uit te drukken :

Vrede zij God ! In denzelfden zin zal difc vrede te vatten

zijn : als in dien blijden uitroep der schaar, die de Hei-
land korfc voor zijnen dood te Jeruzalem onthaalde

:

Vrede zij in de hemelen ! heerJijlcheid (in onzen teksfc

eere) in de hoogste 'plaatsen, Luk. xix : 32), waarvoor
Mattheus korter heeft : Hosanna in de hoogste heme-
len (Hoofdst. xxi : 9).

4. Wanneer men dan het gansche stuk in twee
deelen deelt ; waarvan het eerste de loftuiting zelve en
wel eene loftuiting bevat, en het andere de oorzaak en
reden dezer lofspraak ; dan kan men het geheel met
andere dichterlijke eerbetuigingen aan het Opperwezen
vergelijken en uit dezelve gevoegelijk toelichten, b.v.

Ps. 149: 1—4; Jes. xlix : 13.

h. Op deze gelegde gronden zal het danniet moeije-

lijk zijn de juichende taal der hemelboden wel te vatten.

1. Bepalen wij ons kortelijk bij elk der twee leden.

a. Het eerste zal dau de loftuiting zelve bevatten :

Eere zij Gode in de hoogste hemelen en vrede, d.i. :

eere zij Hem op aarde.^^ Daarmede geven zij dan te

kennen, hoe zeer zij het betamend schatten en hartelijk

wenschen, ja wilt gij er dit bij doen, het wenschen
aankondigen en voorspellen dat den allerhoogsten

God, den Vader van onzen Heer Jezus Christus, de eer

en de Iieerlijkheid toegebragt, dat Hij gezegend, ge-

roemd, geprezen worde, eer in den hemel, eer op de
aarde ;

dafc de Engelen en gezaligde menschen in de
gewesten der onsterfelijkheid zich vereenigen met de

bewoners dezer benedenwereld in den roem der Godheid.

h. En waarover ? Dat wordt in het 2e lid opgege-

ven : In de menschen een welhehagen ! God wordfc

gezegd niefc alleen dan een welgevallen in menschen te

hebben, wanneer zij zich welgevallig, overeenkomstig

zijnen wil gedragen ;
maar ook, wanneer Hij hunvoor-

korat mefc zijn gunsfcbewijzen en toont lust te hebben,

zijn genoegen te stellen in aan hen wel te doen. Dat
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kon nu meer dan ooit in nadruk gezegd worden, nu
God zijnen eigen Zoon niet gespaard, maar Hem ten

beste van bet vloekwaardig Adamskroost overgegeven
had. Dit nu is de stof van der Engeleu blijdschap, in

wier mond het vooral nadrukkelijk is, als zij zeggen :

God heeft in menschen welbehagen, alsof zij zeiden ;

Hij neemt de Engelcn, onze afvallige natuurgenoo-
ten niet aan, maar Abrahams zaad, Adams kroost.

Hierover willen zij, dat zich hemel en aarde verheugen
en der menschen Ontfermer lof en dank voor worde
toegebragt.

/ 2. Het gansche Engelen lied zal dan dezen zin heb-
ben : Eer zij God in den hemel en op aarde, in menschen
is zijn luelbehagen ; oi met andere woorden : Geloofd
zij God van de hemelingen, geprezen zij Hij ook van
de aardbewoners, waiit in menschen heeft Hij zijn wel-

gevallen getoond.

Met welke aandoeningen van de streelendste blijd-

schap zullen de Bethlehemitische herders dit gejuich

hebben aangehoord ! Hoe zullen zij nu opgetogen en
verrukt hebben gestaan bij dit hemels akkoord 1 Heeft
ooit iemand in de gewesten der sterflijkheid voor-

smaak gehad van de verbazing en vreugd, die de ver-

losten des Lams bij hunne intrede in den hemel heb-
ben zullen, dan hebben het deze godvruchtige veehoe-
ders gehad. Hun gansche leven lang zal het hun in

de ooren nageklonken hebben. Het zal hun als de
beste aanleiding tot Godverheerlijkende dankzeggin-
gen en gezangen zijn bijgebleven tot aan het uur hun-
ner ontbinding, wanneer zij hunne hallelujas met die

der Engelen zamenpaarden. Kom aan, laat ons dit her-

derlijk voorbeeld navolgen en

II.

Den veelzeggenden inhoud van het Engelenlied nu
nog eens met gezetter aandacht gade slaan. Bedenken
wij eerst de stof hunner lofbetuiging : God heeft zijn

welhehagen aan menschen hetoond. Dan, hoe zij daar~

over zichzelven met al de bewoners des hemels opwek-
ten tot den roem der Algoedheid. Eere zij God in de

hoogste hemelen; en eindelijlc, hoe zij ook den mensch
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tot dankbaarheid opsporen: Vrede, eere dj God op
aarde /

A. Zaligste juichstof : God heeft aan den mensch een

welbehagen ! God ontfermt zich over menschen. God
toont zijn lust en genoegen om menschen te behouden.

a. Godj de hooge, de heerlijke God, de Schepper,

de Bestuurder, de Heer van al wat is^ laat zich aan

geringe menschen, aan zijne schepsels gelegen zijuj

die naar Hemniet vragen. God, de Hoogstzalige ver-

blijdt Zich^ als Hij ook menschen zalig maakt. God,
de Eegtvaardige, de Heilige, vindt er zijn behagen in,

omdat Hij het middel daarsteltj door hetwelk Hij, zon-

der Zichzelven te onteereUj genade kan bewijzen en zijn

Vaderlijke gunst schenken aan snoode wederspanni-
gen, die niets dan zijnen vloek en toorn verdiend had-

den.

h. God heeft aan menschen een welbehagen ! Hoe
groot I aan menschen—niet aanEngelen diehun begin-

sel verlaten hebben. Laat de hel grimmen^ laat de Dui-
velen vloeken

; zij zijn met eeuwige ketenen tot het

oordeel des grooten daags bewdard . Hij neemt Adams
zaad en geene duivelen aan. Ja_, dat de gezaligde En-
gelen plaats voor den verlosten mensch maken. Jezus

Christus heeft niet der Engelen maar der raenschen

natuur aangenomen I is niet der Engelen, maar dor

menschen broeder geworden. Zij zijn zijne dienaarsj

maar wij zijne bloedverwanten. Door Hem is de
mensch met eer en heerlijkheid boven de natuur der

Engelen gekroond.
c. Onuitsprekelijk groot hlijh van goddelijk welbe-

hagen. Alles wat God geven kan, liet grootste dat

Hij. hadj dat geeft Hij, zijnen eigen geliefden Zoon.

Zoo lief heeft Hij de wereld gehad dat hij dien niet ge-

sjDaard heef t. Dien Zoon laat Hij uit eene vrouw en
onder de wet geboren worden. Dien Zoon brengt Hij

onder de verpligting ora de wet, den menschen gege-

ven, te onderhonden. Dien Zoon ontzegt Hij voor

eenen tijd het Vaderlijke ]\uis, opdat bastaardeii de
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Op dien

Zoon doet Hij al onze ongeregtighedeu aauloopen :

Stelt Hein tot eene betooning zijner regtvaardigheid ;

zoekt aan Hem de geschondene regten der Godheid te

huis. Maakt Hem zonde voor ‘ onS; magtigt Hem als
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Leeraar, Verlosser en Zaligmaker, opdat wij gereg-

tiglieid Gods in Hem zouden zijn. Waarlijk, die God,

die Zijnen eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hein
voor ons allen heeft overgegeven ; hoe zal Hij ons ook

niet met Hem alle dingen schenken ?

d. Ja, dit alles mag met nadruk een tuelhehageiij een

vrij en genadig welbehagen heeten. Noemt het vrij

zoo, Engelen ! Gij zaagt het, er was niets in ons, dat

er God toe bewegen, en uitlokken kon. Wij hebben
Hem niot eerst lief gehad, Hij heeft ons uitverkoren

iiaar het 'welbehagen zijns willens : Hierin is do
liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat

hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft

tot eene verzoening voor onze zonden,^'’ zegt Joh : 1

br : IV : 10. Het plan daartoe was reeds van voor de

grondlegging der .vereld beraamd, meermalen aange-

kondigd, maar nu uitgevoerd en niets, geen schuld of

bederf zal de voltooijing van dat plan des goddelijken

Avelbehagens kunnen hinderen.

B. En dit, mijne vrienden, is de stof van der Encje-
' leii gejuich, hierover wekken zij zichzelven met al de
hemelbewoners tot den roem der Algoedheid op.

a. Ja, menschen 1 over uw heil verblijden zich de
Engeleu. A1 wat Gods welbehagen is, dat is ook het

hunne, en over de uitvoering van Gods plannen, ver-

blijden zij zich. Zouden zij het dan niet over de groot-

ste en voornaamste in de gansche regering der wereld
doen ? In dib plan zijn geheimen, in welke zij ook
zelve nog hegeeren in te zien (1 Pet. 1 : 12). Even-
wel hun volmaakt verstand zag er reeds zoo veel in tot

eervan hunnen Schepper, tot opluistering zijner deug-
den en volkomenheden, dat zij daarover niets anders
dan verblijd zijn en den Heer de eer geven kunnen.—De
Engelen, die hun begiusel bewaard íiebben onderschei-
den zich ook daardoor van hunne booze en afvallicreo
natuurgeuooten, dat zij menschenvrienden zijn,

gaarne meuschen lielpeii en zich verblijden over eenen
zondaar die zich bekeert. Zouden wij dan niet juicheu
nu de mensch behouden werd, de Zaligmaker der
wereld te voorschijn kwam ?

De Engelen haddon reeds zoo lang met droevige
deernis het rampzalig lot aangezien, in welk het
menschdom door de verleiding der duivelen gestort was.
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Zij hadden zoo menigmalen reeds de uitvoerders moeten
zijn van Gods regtvaardigen toorn over het goddeloos
nakroost van Adam ;

zouden zij zich dan niet verblijden,

nu Hij geopenbaard werd, die den duivel overwinnen en
hem zijn prooi ontrukken zou ?

De Engelen hebben eene naauwe betrekking op en
zuiveren eerbied voor Christus, die ook hun Hoofd is,

wien zij ook aanbidden. Zouden zij dan niet juichen,

nu Hij die ook verlangt het voorwerp van der menschen
aanbiddingte worden, zijn groot werk beginnen zou ?

De Engelen hadden zoo menigmalen reeds de komst
van den Messias als aanstaande moeten aaukondigen ;

zouden zij zich niet verheugen, nu zij aan de wereld
konden zeggen en elkander toejuichen: Hij is gelio^nen?

0 ja, de Engelen verblijden zich reeds bij voorraad

over datgene, dat de menschen nu nog niet eens voor-

uitzagen, zij verheugdeu zich, dat zij in zoo vele ge-

vallen tot eer van den Heer Jezus, tot dienst van hun
Opperhoofd en tot heil van hen, die de zaligheid beër-

ven zullen, stonden gebruikt te worden. Is het wonder
dan, dat de hemelen weergalmden van het gejuich der

Engelen : Eer zij Ooclj loanf in cle menschen heeft

Hij zijn welhehagen ?

h. En wat zou ons beletten te denken, dat als het

hemelsch heirleger in het gemeen de hemellingeu

opwekt om Gode eer te geven, het dan ook daarbij de
gezaligde menschen bedoeld heeft eu dat ook werkelijk

in den hemel, die duizenden, die in de vorige tijden

ter heerlijkheid reeds waren ingegaan, thans zich met
de Engelenrijen hebben vereenigd, om den roem te

vermelden van God in de zending van dien Verlosser,

dien zij verwacht, op wien zij gehoopt, dien zij voor

het nageslacht afgebeden hadden en door wien zijzelven

ook gezaligd waren ? Hoe zullen zij zich niet verblijden

en God gedankt hebben over het heil hunner mede-
broederen op de wereld, hunner kinderen en kindskin-

deren te beurt vallende. Hoe zal een Adam, een Abra-
ham, een Jakob, een Mozes, een David, hoe zullen zoo

vele Profeten van den ouden dag te moede geweest
zijn ? Ik durf mij hier niet inlaten, opdat ik raij niet

verdiepe in bespiegelingen, die mogelijk meer fraai

dan gegrond zouden kunnen zijn. Zalig
!
ja driewerf

zalig ! hij, die verwaardigd zal worden na dezen tijd,
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die verheerlijkten in den hemel te ontmoeten en hefc

uit hunnen onsterflijken mond te zullen hooren ! Ook
dat zal zaligheid zijn I

c. Laafc ons nederdalen en blijven op de aarde, om
fce zien hoe de menigfce van hemelsche Boodschappers
ook de menschen aansporen fcofc dankzegging en lof

voor de befcooning van hefc goddelijk welbehagen in

hen door hefc zenden zijns Zoons gefcoond : Eer zij Gode
op aardo I Dafc raakfce de menschen : Eer zij Gode op

aarde ! roepen ons de Engelen fcoe. Hefc is, dunkfc mij,

alsof zij zeggen : Menschen 1 verblijdfc u 1 Jezus is ge-

boren I meuschen 1 die verzouken liggen in jammer en

ellende : Hij is geboren, die u verlossen en uifcredden

zal. Adamskinderen 1 roemfc God
!
gij hebfc 4000 jaren

de rampzalige gevolgen bezuurd van deu val uws alge-

meeuen vaders. Maar daar is Hij : de fcweede mensch,
die hersfcellen zal, wafc de eerste bedorven had. Bede-
lijke schepsels

!
prijst uwen Schepper ! naar zijn beeld

gevormd, zijt gij verlaagd door de zonde beneden het

redelooze vee, en uw lot zou het lot der duivelen zijn !

Maar dankt God ! Hij is gekomen, die de zonde te niet

zal doen en u door schuldverzoening en verbetering zal

opvoeren tot boven Engelengeluk. / Gods volk ! Israël

roemt nu uwen God ! Gij hebfc lang genoeg gezuchfc

onder de diensfcbaarheid der Wet, haast zoudfc gij vrij

raken. Hij is gekomen, de Zoon, die u waarlijk vrij

zal maken. Menschen ! van alle volken ! Heidenen,
Bomeinen, Grieken, Barbaren roemt God ! Tofc nu toe

dwaaldet gij zpnder kennis van uw waar heil naar hefc

goeddunken uwer booze harten, vervreemd van de
goddelijke gemeenschap. Maar Hij is gekomen, die

het onderscheid der volken te niet doen, die de alge-

meene Leeraar en lielper zijn en het gansche huisgezin

der meuschen bijeeeuvergaderen zal. Meuschen ! die

nog niefc weet, wat uw waar geluk en wafc uw ongeluk
uitmaakt, haasfc zult gij het weten, Jezus zal hefc u
leeren. Ook haast zulfc gij God danken. Gij volgende
eeuwen ! O gij kinderen, die nog niet geboren zijfc, gij

zult Hem, die dezen nacht in een stal te Betlehem ge-

boren is kunnen noemen uwen Heiland en van Hem
juichen dien gij nooit zaagt : Een Kind is ons gehoren,

een Zoon is ons gegeven. Gij gansche aarde ! Juicht

den Heere : u, voor u, niet voor ons, is dat kind geboren

!
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6ij, mensclien-kínderen, vereeenigfc u met ons en met
uwe broederen in den hemel ! Niet ons, maar u en hun
is deze Zoon, Gods eigen Zoon, gegeven.

III.

d .

Die vermaning, die opwekking raakt ook ons. Het
past 071S vooral God te verheerlijken over de zending
Zijns Zoons in de wereld. En hoe zullen wij datdoen?
Door drie dingen ; 1. Door erkentenis der goddelijke

volkomenheden in het zenden van den Zaligmaker der

wereld ; 2. Door een opregt geloof in Hem ; en 3,

Door eenen godzaligen wandel.

A. Gij moet u een opgeklaard denkbeeld zoeken te

maken van de goddelijke deugden en volkomenheden,
die door de zonden waren verdonkerd ; maar die de
Heer zelf heeft opgeluisterd door de overgift /an zijnen

Zoon, als daar zijn, zijne wijsheid, trouw, regtvaardig-

heid, heiligheid, magt, en goedheid. Daartoe moet gij

veel letten op Jezus komst in het vleesch en op al dat

lijden, dat daarvan een gevolg is geweest ; op de hooge
oogmerken, die hierdoor in het algemeen voor het

menschdom en in het bijzonder voor hen, die in Jezus
gelooven, bereikt zijn. Dit, met dien ernst en indruk
gedaan, die het gewigt der zaak vordert, dit onder
biddend opzien naar het goddelijk geleide van den
Heiligen Geest gedaan, zal niet nalaten ons gemoed
met eerbiedige dankbaarheid en onzen mond met blijden

lof te vervullen ; en het zal niet noodig zijn, dat men
ons gestadig opwekke, gelijk David zijne Spitsbroeders

doen moest : smaakfc en ziet dat de Heer goed is.

B. Doch het zal dan ook niet anders kunnen zijn of

het andere waarvan ik sprak zal zich in ons binnenste

openbaren, geloof meen ik, in d«n Heere Jezus. Wij
moeten het er niet bij laten blijven, zoo in het alge-

meen Gods liefde jegens de menschen te roemen : veel

te spreken van de dierbaarheid van Christus, en de

grootheid der goddelijke geuadegift. Wij verheer-

lijken den grooten Gever niet regt, zoo lang wij

niet dat geschenk, dat de goedertieren God uit

vrije genade aan arme zondaren doet, als ook
zoodanig uit des ïïeeren h^nd, als een genadege-
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schenk aannemen ; van Jezus gebruik maken als omen
Jezus, onzen Zaligmakei’j onzen Borg, om door Hem
geleerd, geregtvaardigd, verbeterd, en geheiligd te

worden. Dit gelooven in Jezus, dit aannemen van
Hem, geeft eerst dien vrede en blijdschap des gemoeds,
die ons tot de ware Godsverheerlijking in staat stelt,

C. Dan, ook dit gevoel des harten, deze uitspraak

der tong moet gestaafd worden door eenen regt god-

zaligen wandel. Daarom toch is Jezus zoo dierbaar

voor zijne liefhebbers, omdat Hij van de zonde verlost.

Daarom schonk God Hem, en die Hem aannemen,
nemen Hem ook daartoe aan. Hierin wordt God ver-

heerlijkt, dat zij veel vrucht van goede werken dragen.

En zij, die in dc zonden blijven, onteeren daardoor en

den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.

Dit alles wordt ons duidelijk ontwikkeld in het dier-

baar Evangelie, en op deze wijze roepen het ons de En-
gelen toe dat wij God verheerlijJcen zullen.

1. Ja dit raakt ook u ! onbekeerde zondaar ! die tot

nog too den Hcer Jezus niet hebt hoog geschat, nooit

zoo veel dierbaarheid in Hem zaagt, dat gij God verheer-

lijktet. Gij wordt in het Evangelie ook nog op dezen
dag en dit uur tot dat werk genoodigd van God zelven,

tot dat aangenaam en zalig werk, waarín zich de En-
gelen en de gezaligden verlustigen.

Dat Evangelie verklaart u nog : God lieeft in en om
Christus in menscJien zijn welhehagen. Daar wordt
geene uitzondering gemaakt. Daar wordt niet gezegd
in dezen of dien, zoo en zoo behoedanigden, in dezen
of dien daartoo uitverkoren, zoo luidt noch der Engelen
lied, noch de Evangelie-boodschap. Het is in menschen,

is Gods welbehagen. Ook nog iu u, die -tot nog toe

geen welgevallen in God of zijne gemeenschap en diensb

vondt. Nog lieeft de Heer lust, niet in uwen dood,

maar in uw leven. Niet in 'u te strafíen, maar in u
genade te bewijzen. Niet in uwe volliarding in de
zondo en liet ongeloor, maarin uw geloof en bekeering.

Daartoe wordt Christus u nog gepredikt eu die predi-

king als geschouken. Gij hebt dat voorregt in dit

land boven andere volken. Gij in uw*persoon boven
duizenden. Gij die leven moogt boven zoovelen, als

inet u gelecfd hebbcn en in ongeíoof gestorven zijn, eu
voor welke de dag des welbehagous voor eeuwig teu
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Och ! hebt dan nu nog medelijden met u zelven ! Zoo
lief heeft God de wereld, ook u, gehad, dat Hij Zijnen

Eeniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk

die in Hem gelooft niet verderve, maar het Eeuwige
leven hebbe. Och I dat gij zoo lief u zelven hadt, dat

gij zonder tijdverzuim in Jezus geloofdet, het verderf

niet moedwillig over uwe zielen haaldet, en uzelven

des eeuwigen levens niet onwaardig oordeeldet.

2. Godvruchtigen 1 Liefhebbers van den Heer Jezus!

dit raakt boven alles u. Aan u heeft God niet alleen

zijn ^relbehagen door algemeene weldaden en door

de prediking van het Evangelie betoond ; maar ook
door de vernieuwing uwer harten door den Heiligen

Geest. Door het geloof met Christus vereenigd, zijt

gij in staat en verpligt uwen God te roemen en het

hemelwerk hier te beginnen.

0 zalige bezigheid 1 hoe goed is het u hierbij 1

Dan, wanneer gij met uw geloofsoog indringt in die

heilgeheimen, die ver voor de tijden der eeuwen ver-

borgen, maar nu geopenbaard zijn, dan wordt er eene

vi’eugd in uw hart geboren, meer dan de goddeloozen

bij overvloed van aardsche wellust en zinnelijk genot

kennen. Ai 1 laat toch mond en hart meer van den
lof des Heeren orervloeijen. Op uw doodbed zult

gij u anders het zoo beklagen, dat uw moud zoo

weinig sprak ter eere van den eeuwig aanbiddens-

waardigen God.—Zijt gij niet het volk, dat zich de
Heer geformeerd heeft om zijnen lof te vertellen ?

De koninklijke priesterschap, moet ze niet Gods deugden
verkondigen ? niet zijne eev

!

de booze wereld spant

met de duivelen te zaraen om God te onteeren en
Jezus te lasteren. Zult gij u met de Engelen ver-

eenigen om God te verheerlijken en zijnen Zoon hulde
te doen ? Zoudt gij ongeoefend iu dat werk in den
hemel komen ? Ai 1 Bescliouwt tocli dit leven als

het begin des volgeiiden ! Daar gij het hier laat,

zult gij heb ginds opvatten.

Gij die God vreest, vereeuigt u daarin ook zamen.
Niet één Engel kwam hier om God te verheerlijken,

maar ras was er eene gansche menigte. Vereenigt
gij ook u met elkander. Hoc onderscheiden ook
in andere gevoelens, in dit komt gij toch met
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elkander overeen. Laat het hier één hart en

ééne ziel zijn. Ja vereenigt u in den geest met
allen, die Christus aanroepen over de geheele aarde I

Laat die gemeenschap der heiligen veel door u in

onderlinge zamenkomsten, bij de openbare godsdienst-

oefeningen, ook aan de Heilige Bondstafel, ja in

uw bidvertrek geoefend worden. Zóó kan zich zelfs

de strijdende kerk op aarde met de zegepralende in

den hemel vereenigen.

Zoekt ook hen, wien het tot nog toe een vreemd
werk was, door onderwijs, aanmoedigingen, en voor-

beeld op te wekken tot dit zalig werk ! Engelen
hebben zoo veel liefde tot u, dat zij er u toe op-

wekken, en zich verblijdeu als zij het ons zien doen

;

zoudeu wij onze medemenschen, onze medebroeders
daartoe dan niet aansporen, ons hartelijk verheugen

en God danken als wij het van hen zien ? En zullen

wij het niet onze hoogste eer rekenen, daartoe mede
te werken ? Gij zijt ook Godsengelen, als gij Jezus

aankondigt.

Laat u tot dit alles en vooral tot allen Godzaligen

en Godverheerlijkenden wandel aanrnoedigen, door

de heriunering van Jezns grootheid en heerlijkheid,

die hier zoo luisterrijk bevestigd is door de aankon-
diging van een geheel hernelsch heirleger ! 0, Hij

dien alle Engelen Gods aanbidden is het zoo waardig,

dat onze tong Hem belijdt, dat alle knieën zich

voor Hem buigen.

Laat datzelfde u ook in een auder opzigt bemoe-
digen. Gij zucht over uw eigen gebrekkig verheer-

lijken van God. Maar in den hemel wordt het vol-

inaakter gedaan. Hij ook, die bij zijne geboorte
zijnen hemelschen glans verborg, doet dien nu schit-

teren iu den hemel. Daar zien zij, die bij Hem zijn,

zijn Goddelijk licht en ook gij zult Hem eeus zien,

(niet meer door geloof en teekenen, maar van aange-
zigt tot aangezigt.)

Trenrt gij, dat Jezus nog van zoo velen miskend
én gelasterd wordt en dus God zoo weinig verheer-

lijkt ; verblijdt u : voor het slot der eeuwen zullen

er tijden komen, waarin de einden der aarde,

Joden en Heidenen zich vereenigen zullen om den
vcrsmaden eii vervloekten Jezus te aanbidden en
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te dienen ^tot heerlíjkheid Gods des Vaders. Bidt
dat dio tijd haast komo en zegt ook zoo met de En-
geleu : geheiligd worde uw naam, eere zij Gode op
de aarde!

Wordt gij wel eens akelig bij de gedachte aan den
vorst der duisternis en aan zijne engelen I Schrikt

niet te zeer, het is een overwonnen vijand ; hij ligt

aan banden, zijn grimmen en brullen vervare u
niet. Benijdt hij uw geluk^ de Engelen verblijden

er zich over ; aan hen hebben wij vrienden, die mag-
tiger zijn dan onze helsche vijanden, en zij worden
ten • dieuste uitgezonden van hen^ die do zaligheid

beërven zullen.

Klaagt gij ovcr uwe lustoloosheid cn flaauwheid,

oubestendighcid en rnenigvuldig gcbrek in Godsver-
heerlijking, ziet of er cene bijzondere reden voor zij

en zoekt dan dien tegenstand te overwinnen. Klaagt
het ook bij den Heer aau. Smeekt om den u ver-

worven en beloofden Geest en zegt ; Mijne ziel .

kleoft aan het stof. Maak rnij leveudig naar uw
woord

; open mijnen mond, zoo zal ik uwen lof

vertellen.

Laat 11 ondertiisschen door dit gebrek niet te zeer

ontmoedigen. Gij zijt menschen en geeno Engelen.
God eischt van ii menscheu- on gecn Engelen werk.
Gij kent nog maar ten deele, nog en is liet eeu'wig niet

'

(Lodest). Doch Ider zoo goed als gij het hier kunt
met Gods genade ; claar zult gij het doen, zoo als gij

dan zult kunnen. A1 doende leert men, en om Christiis

wil is het gebrekkigste God aangenaam, als of het

volraaakt ware. (lemand zong aldus :)

Seraf, hoort gij iiaar mijn lied ?

Ja, ik zing en schaam ’t mi j niet.

Zijn inijn toonen dof van kíank,

Goed, mijn dank is echter dank.
’k Ben mi stof, maar lioe A'erhlijd,

Benk ik aan een heter tijd.

Als mijn handen zijn geslaakt,

o, Dan zing ik ook vohnaakt.
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Ja ! dan, dan zal het volmaakte daar zijn.

Hier zulfc gij u zelven nimmer regfc kunnen voldoen
;

maar dan, danzulfcgij zonder strijd, zonder tegenspraak,

zonder vermoeijing of eenigerlei gebrek, in hefc gezel-

schap der hemelingen op den hoogsten toon uitgalmen :

Eere zij Gocl in de hoogste hemelenj vrede oj) aardoj in

de menscJien een welhehagen.

Amen.



DE KRUISELINGEN-

(L'ijdenspreeh.J

[Paarlj 10 April 1870.]

En een van de kwaaddoeners, die geliangen waren, lasterde

Hem, zeggende : Indien gij de Christus zijt, verlos ii zel-

ven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem,
zeggende : Yreest gij ook God niet, daar gij in lietzelfde oor-

deel zijt ? en wij toch regtvaardiglijk
;
want wi j ontvangen

straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben
;
maar deze heeft

niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus : Heere,
gedenk mijner, als gij in uw Koningrijk zult gekomen zijn.

En Jezus zeide tot Hem : Voorwaar zeg ik u : heden zult

gi
j
met mij in het paradijs. zijn.—Luk. xxiii : 39—43.

' Wij ontmoeten liier twee ter dood veroordeelden,

hangende elk aan een kruishout, tusschen welke de
Heiland iu het midden hangt. De een dezer, verhard
in de zonde, lastert en tart Christus, op eene honende
wijze met de verstokte Joden, die Hem als den val=

schen Messias mede aan het kruis hadden laten

nagelen. De andere, dit hoorende, bestraft zijnen

medeschuldige daarover, en brengt hem de billijkheid

der straffe, die zij ondergingen, onder het oog ; terwijl

hij van Jezus erkent, dat hij onschuldig en onverdiend
met hen lijdt. Deze betergezinde, schuldbelijdende en
in Jeziis geloovende kruiseling, beveelt zicli daarop
zijner barmhartigheid ’aan, als Hij na dit lijden in

heerlijkheid zoude zijn ingegaan. Waarop Jeziis hem
de dadelijke zaligheid toezegt, zoodra hij dezen kruis-

dood zou hebben doorgestaan en zijn verheven rijk

zoude aanvaarden. Dit geheele tafereel is van meer
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dan eono zijde voor ons leerzaain. Wij willen dan

I. Vooreerst deze geschiedenis overwegen en waar

het noodig is, ophelderenj om

II. Daarop deze stoffe tot onze leering, vermaning,

waarschiiwiog, en vertroosting aan te wenden.

. I.

A. De dag, waarop drie misdadigers de doodstraf

zouden hebben moeten ondergaan, was ‘thans aange-

broken. Barabbas zou er een van dezen geweest zijn.

Maar ten gevalle van het wufte Joodsche volk was hij

reeds door den wankelenden Pilatus losgelaten, en Jezus

aan de woeste menigfce door hem ten prijs gegeven,

opdat Ilijj ouschuldige, iu deszelfs plaats, den kruis-

dood zoude oiidergaan. Zoo zocht men dus zijnen

hoon te vergrooten, daar men Hem met de misdadigers

gelijk schatte. Reeds in den vroegen morgen werd
Hij met de beide anderen, wier namen ons niet staan

opgeteekend, voor het regthuis van Pilatus, naar de
plaatse der strafoefening henengevoerd, door eene

groote schare vergezeld wordende. Reeds was men
ten drie, d. i., naar onze telling ten, negen ure, op den
kruisheuvel Golgotha met de veroordeelden aangeko-
men. Het is hier, waar wij hen reeds aan het hout
hangende zullen gadeslaan.

B. Vestigen wij het oog op elk afzonderlijk.

1. Yooreerst op den kwalijk gezinden,

2. Dan op den betergezinden kwaaddoener, en
3. Eindelijk op Jezus zelven.

1. Watdanden eersten betreft, daarvan lezen wij in

Ys. 39 van ouzen tekst : En één van de hwaaddoeners, die

gehangen ivarenj lasterde Heyn. Aan welk eene misdaad
deze twee kruiselingen schuldig stonden, wordt ons
niet uitdrukkelijk vermeld en is geheel ouzeker. Matth,
xxvii : 38, 44 en Markus xv : 27, noemen hen wel
mt ordenaars, immers naar onze verfcaling. Doch uifc

het oorspronkelijke woord vrijbuifcers, roovers, is dit

uiet blijkbaar. Yeeleer hebben wij te denken aan
zulke ijvei’aars der Joodsche vrijheid, die zich in staats-

li
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oiilnsten aan oproeriglieden en rooverijen liaddcn schul-

dig gemaakfc. Van eenen Barabbas echfcer wordfc ons
opzettelijk gezegd, Mark, xv: 7, dafc hij in hefc oproer
(te Jeruzalem) eenen doodslag begaan had en Luk.
xxiii : 19, dat hij ora eenen doodslag in de gevaugenis
geworpen was.

Wat hiervan ook zij, zooveel leeren wij de mede-krui-
selingen hier kennen, dafc beide zeer in geaardheid ver-

schilden, blijkens hun gedrag jegeus den Zaligmaker.
Ofschoon toch Mafcth. xxvii : 44 en Mark. xv : 32&,

het doen voorkomen, als of heide den Heer verweten en
versmaadden, leeren wij echter van Lukas, die hiervan

een breedvoeriger berigt geeffc, dat dit slechts den
eeuen dezer ongelukkigen moefc fcen laste gelegd wor-
den. De beide overige Evangelisten de gewone manier
van schrijven volgende, en de spofcters des Heeren, uifc

verschilleudo soorten, of standen van menschen opge-
vende, verhalen zoo kortelijks, dafc zelfs de medege-
kruisigden Hem niet ongestoord liefcen.

In navolgiug dus eener dolzinnige menigte, welke
mefc de aanzienlijken en soldaten Jezus hoonde, braakfc

ook deze de schandelijke lastertaal, wie weet, hoe her-

haalde keereu en op welk eenen afgrijselijken toon,

tegen den zwijgenden en felste doodssmarfcen lijdenden

Jezus uit. Hij schikte zijne lastering naar zijnen

toestand :
” Indien gij d,e Christns zijt, zoo hooren wij

hem hier toesnouwen, verlos uzelven en ons Hij wil

dus met andere woorden zeggen : Indien gij waarlijk

de beloofde Messias zijt, waarvoor gij u hebt uit-

^^gegeven, toon dan, dat gij eene hoogere magt
^^bezit. Bevrijd dan eersfc uzelven en daarop ons
uwe lofcgenooten. Auders zijfc gij te regt voor een

^^bedrieger en volksverleider te achten.^^

0 welk een laag karakter vertoont zich in dezen
rampzaligen ! Welk een verhard, verwilderd en ont-

menschfc natuurgenoot zien wij in dezen zondaar I

Hoewel zelf een ellendeling, schimpt hij zijneu lot-

genoofc Jezus, dien hij toont niet fce erkennen en
met wiens folfceringen hij geen medelijden toonfc fce

hebben. Als een man, die allen gevoel van geweten
had uitgeschud en zich niefc meer stoorde aan God
en zijn gebod, wil hij Christus voor eenen dienaar

der zonde niaken, even alsof Hij moest komen, om
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do stoorders der openbare rust in vrijheid te stellen,

het regt en de goregtigheid te bestrijden en wanorde
in den staat te stichten. Hij eischte dus verlossing

van eene welverdiende straf, zonder dat het hart zelf er

door vermurwd was. Zoo hoont hij vermetel den Mes-
sias zelven en wel op een tijdstip, waarop zelfs veelal

do spotlust in het hart der woesten eii snoodsten weg-
kwijnt. Terwijl hij zelf in het midden van de ijselijk-

heden der doodstraf verkeert en hij binnen weinige

uren dit leven zou moeten verlaten ; hoe had hij dan
niet veeleer dien korten tijd moeten aanwenden om
vrede met God te maken ? Wie ziet hier niet de

onbekeerlijkheid des harten van den zondaar, die zelfs

door de geduchtste strafoefeningen niet verbeterd ; maar
slechts verstokter wordt : dio weldra voor den hoogsteii

Regter rekenschap zou moeten geven ; doch omtrent
zijnen toestand niet bekommerd is, zijne zonden niet

belijdt en Gods genade niet afsmeekt.

Daar hij bijna geene hope mag voeden op een beter

leven, wordt hij onverschillig omtrent het lot, dat hem
voor eeuwig staat te wachten en dat hij weldra in deu
mond loopt. Zoo toonde hij zich dus een volslagen

booswicht, die als zonder God en godsdienst op deze

aarde geleefd hebbënde, geene hoop meer kon koes-

teren op zijue eeuwige behoudenis. Zóó zijne wanhoop
en siddering voor het onherroepelijke vounis, niet raeer

wetende te stillen, en die nogtana zoekende te vennin-
deren, slaat hij tot een volkomen menschenhaat over ;

zoekt anderen, tot het laatste levenspunt, nog smarten
te veroorzaken en zich tegeu God te verzetten. Welk
een treurig bewijs van het diep bederf van het men-
schelijk hart zien wij dan niet in hem ? Wie siddert

uiet voor zulk een lot ! Wie moet niet afkeerig zijn

vau zulk een bitteren wrevel en van zulk eene volsla-

gene halstarrigheid ! Daardoor wordt alle edel gevoel
in het hart des rnenschen eindelijk geheel uitgebluscht,

die zichzelven tot een onmensch en tot een pest voor de
maatschappij verlaagt ; want, zoo levende verwaarloost
hij de redelijke gaven van het verstand en verstikt het
zedelijk gevoel. Zoo kan hij nimmer voldoen aan het
oogmerk zijner schepping, vindt geene rust iii Gods
wet; laat zich door zijne driften besturen, maakt zich

tot al het kwaad in staat ; ontwent aan de Godsverheer-
l2
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lijking en is claardooi’ voor zichzelven het diepst onge-
lukkig en wordt een onmededoogend spotter van
andere ongelukkigen; ja, zelfs van hen^ die met hem
in dezelfde onheilen verkeeren. Zulk een moet wel
alle menschelijkheid uitgeschud hebben, die zelfs in de
uiterste ellende, zijn lotgenoot durft te beleedigen en op
het zien van zijne smarten niet wordt verteederd.

2. Van eene tegenovergestelde, van eene meer gun-
stige zijde doet zich de andere kwaaddoener in den
tekst aan ons kennen. Daardoor is hij dan ook nog
geheel vermurwd, wanneer hij meent in Jezus een
medemensch, een deelgenoot in gelijke ellende te

beschouwen. Hij draagt nog een medelijdend hart

met zich orn, en omdat zijne vertwijfeling nog niet

geheel daaruit is verbannen, daardoor is hij dan ook
nog niet tot het uiterste toppunt van ellende gestegen.

Dezulken, die op een schavot sterven, worden veelal

als het uitvaagsel der maatschappij beschouwd, en zoo
werden ook gekruisigden en opgehangenen onder
Israël voor vervloekteu gehouden. Doch hoe ligt kan
men zich vergissen in eene ligbvaai’dige beooi’deeling

aangaande het hart van zijnen evenmensch. Of zijn er

dan niet velen geweest, die door de hand van Eegters
zijn omgekomen ;

zelfs met de vaste overtuiging, dat

hun vonnis naar regt was ; terwijl nogtans die gevon-
nisden, beter gemoed in zich omdroegen, dan de wreede
tyrannen, welken het alles medeliep in de wereld en
die op zachte bedden hun leven mogten eindigen !

Maar de deugd wordt niet altijd in dit leven beloond ;

ja, meermalen wordt zij zelfs versmaad en vervolgd en
zeer dikwijls (onregtvaardig) onschuldig gestraft. Ook
de kwaaddoener, dien wij aan de zijde des Heeren zien

hangen, bezat een beter hart in zich dan de onregt-

vaardige Eegters.

Wij zien in hem den opregt heroimliehhenden zondaar,

Hij had zich wel tegen de wet vergrepen, maar had
nog niet alíe godsdienstig gevoel uitgeschud. Hoort
Iiij zijnen medepligtigen den onschuldigen Lijder

bespotten, hij wilde niet met hem mededoen en zoo

nieuwe misdaden bij de vorigeu voegen. Eeeds grieft

hera deszelfs taal en snijdt hem door de ziel. Daar
hij dezelve innig vei’foeit, doet zij hem leed

;
(rneer

nog, opdat ik mij oens zoo uitdrukke, dan de nagelen
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door zijne handeu en voeten.) Zoo zijne eigene vorigo

snoodheid verfoeijende en betreurende, hestraft liij den

snooden^ Godvergeten en verstokten lasteraar. Hij

verheft zich boven de algemeene ergeruis aau het kruis

van Christus. Nu valt hij zijnen vorigen makker met
billijk misnoegen en betamelijke verontwaardiging in

de rede met deze woorden : (vs. 40 Zí) Hoe vreest cjij ooh

God nietj daar gij in hetzelfde oordeel zijt ! Daar gij

zoo wel als (deze en) ik dezelfde straf moet verduren,

leert gij ook God niet te eerbiedigen. Hij gevoelde

dus eerbied voor God en was overtuigd van de nabij-

heid des Eegters. Hij wil tot zijn lotgenoot zeggen :

dat andere omstanders met hunne grieven het lijden

vau dezen vergrooten, laat zich nog eenigzins verkla-

ren, daar zij zelve de rampen niet gevoelen. Hoewel
zij diis zich altijd tegen de goddelijke wet dermensch-
lievendheid bezondigeu, door zulk een gedrag ; is uwe
schuld nogtans te grooter, daar gij reeds op den oever

des grafs staat en uwe eigene smarten met den dood
zullen eindigen. Juist uwe ongevoeligheid verraadt

uwen geringen eerbied voor God.—En zoo hooren wij

hem tevens zijue eigene zonden en de hiUijhheid der

straffe vrijwillig erkennen : En ivij wel regtvaardijj

zegt hij (41 ajf Want wij ontvangen straffe ivaardig

Jietgene<.ivij gedaan hehhen. Wat ons aangaat, wij ver-

duren dit vonnis naar verdiensten ;
wij ontvangeu loon

naar ouze werken
; de straf, welke door de wet op onze

euveldaden gezet is. Indien hij dus geen ootmoeclig

leedwezen over zijne misdrijven in zich had gevoeld,

dan zou hij deze belijdenis niet ongeveinsd hebben
afgelegd ; maar veeleer naar de geneigdheid van het

bedorven hart zijne gebreken en misdaden verbloemd
en verschooud hebben. Maar hoe edel dit nu reeds op
zichzelf is, zien wij hem nog een stap verder gaan en
hooren wij hem de onschuld openlijk van een lotgenoot
belijdeu tot beschaming der spotters : Maar deze, zegt
hij 416, tegen welken gij u vergrijpt, heeft niets onhe-

hoorlijlcs, niets strafwaardigs gedaan —o, Hoe moest
die taal niet de Priesterschare en de Regters, die Jezus
als een Godslasteraar veroordeeld hadden, getroffen

hebben en het volk, dat Jezus kruistlood op derzelver

aanstoken begcerd had, hebben verbrijzeld I—Maar,
helaas ! zij bleven eveu verstokt. Hoe lieveusvvaardig
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komt ons dus deze boetvaardige voor ! Hij liad onge-
twijfeld voorheen van Jezus gehoord

; waarschijnlijk

wel Hem in persoon hooren preken en zijne leer met
wonderen zien bevestigen. Nog nooit had hij van
Jezus vernomen- dat Hij zich ergens in was te buiten

gegaan, noch de openbare rust gestoord, noch eenig

mensch schade had toegebragt. Welligt had hij reeds

gewetenj hoe Pilatus openlijk verklaard had geene
schuld in Hem te vinden, en hoe nogtans het wreed-
aardig : kruis Hem ! kruis Hem ! tegen den onschul-

digen was uitgesproken. Terwijl dus de man ernstig

nadenkt over den toestand van Hem^ die zich voor den
Messias verklaard had en dit vergeleek met zijne

onschnld en met de voorspellingen der Profeten, dan
kon hij reeds veel overeenkomst tusschen den beloofden

Messias, die door lijden moest verheerlijkt worden, en

tusschen den voor hem hangenden verbiijzelden opmer-
ken. Hoe het ook zij, dezen kon hij geenszins voor

eenen bedrieger houden.

Zelfs thans, wanneer Jezus zich op het uiterste van
zijn lijden bevindt, zien wij zijn geloofixí Hem hier

uitblinken. Terwijl de aanschouwers Hem, inwien zij

te voren iets bovenmenschelijks bewonderd hadden^
lasteren

;
terwijl hun geloof in Hem aan het wankelen

slaat en niemand hunner meer op Hem zijne hope
durft bouwen ;

zoo ontwaart deze berouwhebbende
zelfs thanSj op het gelaat van deu versmaden de God-
delijke kalmte, de rust des gemoeds, stille onderwer-
pÍDg aan Gods wil en den hoogen vrede. Nn vormt
hij zich verhevener denkbeelden van zijn persoon en

van zijn rijkj dan men doorgaans plagt te doen. Daar
hij zelf toch niets meer van een aardsch rijk kon ver-

wachten, zoo hooren wij hem hier niet om eene

dadelijke verlossing van het kruis, gelijk zijn makker,
maar om hemelscho gocdoren vragen. Hij vcrtronwt,

dat don Messias eon beter koningrijk bcstemd is dan op

deze aarde, en daar liij zidi vast overtnigd hondt dat

zijn eigen ligchaam eerlang op Golgollia, den wormen
ter vcrteering zonde gegeven worden, docli zijne ziel

nog zonde blijvcn bestaan, zoo keort hij lict lioofd

reeds dadelijk tot Jezus en bidt Hem met vast ver-

trouwen : (42) Heere
!
gedcnk mijner, als gij in uw

koningrijk zult gekomen ziju.^^ Ofschoon Jezus dus
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tliaus volstrekt geene gedaante scheen te hebben en

een zelfde lot met hem te ondergaan ;
noemt hij nogtans

een medegekriiisigdeii zijnen Heer

;

hij ziet in Hem
een grooter magt en Inister, dan al deszelfs vijanden

te zamen aan Hem betoond hadden. Hij houdt zicli

overtuigd, dat Hij zelfs in de eeuwigheid als hoogsto

Rigter het lot der zielen zal bepalen en over zijne

vijanden zegepralen. Kn daar hij vertrouwt dat Hij

dat koningrijk weldra zal aanvaarden, smeekt hij den
Heer, dat Hij ook hem in zijne gunst zal willen geden-
ken en hem een deelgenoot der edele genoegens maken,
die aan zijn rijk verbonden waren. o, Hoe onderscheidt

zich dan deze man boven de meesten zijner tijdgenoo-

ten, die even als hij konden weten, wat Jezus reeds

van zijn Messiasrijk geleerd had
; en hoe Hij zijne

belijdenis bevestigd had gedurende zijne omwandeling,
en lioe Hij die thans met den dood wilde staven. Hij

ergert zicli dus niet aan liet kruisliout, waaraan die

Koning ten spotte hangt. En welke dwaalbegrippeu

liii ook nog van deszelfs rijk moge gevormd hebben
;

zijne bede vloeide voort uit een ongeveinsd hart en
juist daarom was zij Gode welgevallig en werd zij door
Christus op eene vereerende en vertroostende wjjze

niet onbeantwoord gelaten. Wat dit antwoord was,
zullen wij bij onze

3de Bijzonderheid vernemen, wanneer wij het oog
op den Heiland zelven zullen vestigen. Ja, Míjne
Hoorders ! daar anders een misdadiger, die door het
zwaard des gerogts gestraft wordt met den dood, nog
veeltijds gewoon is het mededoogen bij de omstanders
op te wekken, zoo spant hier alle geweld te zamen, om
tegen den vlekkeloozcn en heiligen Jezus, los te bars-
ten. Niet de beide misdadigers worden bespot

; maar
men verdenkt hier de reinste onschuld

; tergt zijn

vertrouwen op God en miskent zijne magt. í)ie dus
geene zonde gekend of gedaan had, zien wij hier als

een zondaar voor ons beliaiideld. Hij hiug daar aan
het kruis, als een weerlooze, die geene magt scheen to
hebben om zichzelven en anderen te kunnen verlossen :

met wien het geheel gedaan scheen te wezon : wiens
aandenken zijne vijanden meenen voor altijd ver-
foeijenswaardig te liebben gemaakt. Maar die ten
uiterste too zijiie gehoorzaamheid aan zijiien Vader
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wilde blijven toonen en de voorspellingen omtrent zijn

geweldig sterven alzoo vervullen (Jes. liii). Maar
ofsclioon ten diepste vernederd, zien wij Hem ook hier

met goddelijke grootheid prijken. Terwijl Hij daar

hangt onder het folterendste lijden en door een ieder

schijnt te zijn verlaten, is Hem zelven de lust nog niet

vergaan, om wel te doen en te zaligen^ wat anders ver-

loren is.

Wij vinden hiervan het bewijs in zijn geduld en
vergevensgezindheid.

Wordt Hij bespot, geen verkeerd woord komt over
zijne lippen : en in zijn hart woont niet de minste
bittterheid of wraak. Veeleer schijnt Hij den smaad
des eenen kruiselings niet te hooren. Maar ter naauwer-
nood is aan de andere zijde de bede uit den mond des
opregten boetelings gevlogen, of Hij, die zelf troost

schijnt te behoeven, snelt dadelijk toe om den behoef-

tigen en ootmoedigen op te beuren en zelfs meer_, veel

meer te beloven, dan hij van Hem had afgebeden. Hier
toonde Hij zijne heerlijkheid in het vermogen om het

eemvige leven te schenken naar zijnen wil. Neen, zijn

arm was niet verkort. Hier toonde Hij niet alleen de
onschuldige mensch te zijn^ wiens werk Gode welge-

vallig was : maar dat Hij veel meer, Gods eigen Zoon
en God is^ die zelfs aan het hout der vervloeking

hangendej met het vermogen^ tevens den luil heeftj

om zulke weldadeii van genade te schenken^ als de
magtigste Vorst op aarde niet zoude kunnen. En zoo

is en was cn blijft Hij dezelfde tot in eeuwigheid. De
Heiland rigt pas zijn goddelijken blik naar dezeii inau^

of Hij kent de meening en den ziu van zijn gebed.

Hij kent hem zelven reeds van vroeger dagen.

Mogelijk had Hij hem meermalen onder zijne volge-

liugen mogen tellen. Doch hoe dit zij. De Heer leest

in zijn binnenste en ziet, dat zijn hart thans waarlijk

zuiver voor Hem klopt en dat zijne woordcn dio der

blanke opregtheid en waarheid waren. Daaroni wil

Hij dit gebed ook verhooren met dit antwoord
: (48).

Voorivaar zerj ih u : Ileden zuU ji/j met mij in liet Fara,-

dijs zijn. Wannoer dc Zaligniaker liier spreekt van

het Faradijsj dan bedoelt Hij het vcrblijf der geluk-

zalige zieleii en do staat der zaligheid iia dcu dood

;

het eeuwige leven in het land van rust en vrede ; in
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deii reiuen eu zaligen herael dááv boven ; waar geen
lijden irieer gekeud wordt; geeue tïauen raeer vlieten.

Het beeld is dus outleend vau deu lusthof, waariu ouze

eerste Voorouders, vóór dat zij de zoude kendeu, ge-

lukkig leofdeu. Dus belooft Christus hera eenealtoos-

durcndo cu onuitsprekclijko zaligheid. Daar zult gij,

zegt Hij^ met mij zijn. Door dit lijden zal ik in die

heerlijkheid iugaau, ora er uiramermeer gelasterd^ of

beschimpt te wordeu. Ik ga u daarin voor en waar
ik beu^ daar zult ook gij met mijne dienaren ziju,

welke ik daaraan zal deelachtig maken. En gij zult

daar zijn, niet over vele jareu, ofschoon er nog tijden

moeten verloojDeu^ eer ik ten jongsten gerigte zal

wederkomeu
; maar heden d. i. van stondenaau ; zoodra

gij den geest zult hebben uitgeblazen en gij van dit

ligchaam der zoude eu des doods zult ontdaan ziju.

Hoewel anders de gekruisigden dageu achter een aan
het kiuis den dood kunueu trotseereUj wist Jezus
echterj dat Hij zelf spoedig met dezen man deze aarde
zoude verlaten : en nogtaus kon dit naar menschelijke
wijze uiet met zekerheid bepaald wordeu, daar dit

alleen van het verzoek der Joden aan Pilatus omtrent
de beenbrekiug afhing (Joh. xix : 31). En tot ver-

sterking vau des mans geloof, voegt er de Heer uog
bij : Voorwaar iJc zelf zeg liet u : Ik, wien alle magt
wordt gegeveu in hemel en op aarde, kan u dit plegtig

verzekereu, dat deze belofte aan u zal ver/uld worden.
Hoe groot en heerlijk is Jezus dan iiiet te midden

ouder het zwaarste lijdeuj waardoor men zijuen roem
geheel zocht te bezwalken en zijueu naara uit te wis-

schen ! Zoo sprak Hij weder teii juisteii tijde iu korte,

doch veelbeteekeueude woorden. Zoo toonde Hij, dat

H'j zouder geveinsdheid van zich beledeu had, de
Messias te ziju eu dat de beschikkiug der heraelsche

goedereu aan Hem was toevertrouwd. Ja zoo toonde
Hij, dat zijue vijaudeu uiets over Hem vermogteii,
tenzij het huu vau deu Yader verguud werd^ eu dat
Hij waarlijk alle magt had orn zichzelveu en anderen
volkomen te verlossen.

Maar hoe verblijdeud en vertroostend zal dan
niet dcze taal in de ooreu hebbeu geklonken van
dieii boetcliug, daar de Heer hem meer bcloofde,
dau hij immer had kunueu deukeu of weuscheu ?
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Hoe zal zij ziju verbrijzelcl hart hebben verkwikt

!

Hoe zal zij zijn overig lijden aan het kruis hebben
verzacht_, bij het vooruitzigt der zalige toekomst I

Want wat was dit lijdeu_, dat welhaast zoude voor-

bijgaan, in vergelijking van de eeuwiglieid I Ja wie

weet, hoe verlangend hij nu op groud van deze ver-

zekering, zal hebben uitgezien naar die jongste urCj

waarop zijne beenderen welhaast zouden verbroken
worden en hij den laatsten snik zoude geven, en

waarop zijn geloofsvertrouwen in aanschouwen van
die heerlijkheid zoude worden verwisseld.

II.

1 . Het eerste, dat ons kan leeren en waarschuwen,
is het voorbeeld van den roekeloozen booswicht, die

het leven eindigt aan het kruis en den Messias, den
grooten Profeet en wonderdoener Gods, durft lasteren :

Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons 1^^

Aldus hooren wij hem tegen Jezus uitvaren. Ver-
schrikkelijke taal 1 Wie ijst niet, die eeu beter hart in

zich omdraagt, op het hooren of onder het lezen van
dezelve I Hoe verre kan de mensch zich zelve vergeten !

Hoe diep kan hij vallen !

Ach ! Als men van het spoor der godsvrucht is

afgewekcn, of nimmer daarop een voet heeft gezet

;

als men God en zijn gebod vergeet en vertrapt; als

nien een leven na dit leven loochent en de gedachte
aan eene eeuwige vorgelding uit zijn binnenste ver-

bant : als men geenen grond van hoop meer voor zich

heeft en tot volslagene wanhoop overslaat
;

ja als men
weldra de eeuwigheid durft iii te treden, zonder eenig

teeken van waren ootmoed en berouw te geven : o wat
is dan de mensch tot verheerlijking van God gescha-

pen ! Hoe diep rampzalig voor tijd en eeuwigheid !

Hoe velen worden er, helaas! nog onder de Christenen

genoemd, die zich als onchristenen geheel aan de zonde
verslaven ! die eens tgt den dood van Christus gedoopt,

zich als zijne vijanden en van zijne gemeente gedra-

gen ! Zij gewennen zich hoe langer zoo meer aan de

dienst der zonde ; vinden daarin al hun Inst en rainp-

zalig vermaak ; bestrijden haar ten laatste niet meer ;
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worclen teti eenen male gevoelloos voor hetgeen heilig

en goed is en sterven in hunne zonde. Anderen ziet

men ligt op den weg des verderfs vervallen, door eene

volslagene oukiinde of het voldoen aan hunne zinnelijke

genietingen. Daardoor verzuiraen zij hunnen korten

tijd waer te nemeu en onderzoek te doen naar den
weg, dio t'en leven leidt. En daar zij dag aan dag
voortleven, zonder ernstig na te denken om de belan-

gon hnnner ziel, merkeu zij het gevaar, dat zij te

gemoete gaan niet op en worden volkomene spotters

cíer godsdienst, die zij nooit in hare voortreffelijkheid

leerden kennen. Zoo moet do geregtigheid reeds

dikwijls de schandelijkste straffen gebruiken om
dezulkeu te beteugelen in hunnen euvelmoed. Maar
indien nu de booswicht reeds zoo verre ontaard en

verstokt is geworden, dat zelfs de wereldlijke straffe

hem niet meer kan verootmoedigen en tot nadenken
brengen, A7at hoop kan men dan op zijn behoud
stellen. Grewis de eeuwige straffen staan hem te

duchten.

Spiegelen wij ons aan dezulken eu mogten zij ons

tot een waarschuwend voorbeeld zijn. Beklagen wij

zulke natuurgenooten, ofschoon wij hunne misdaden
verfoeijen en zien wij hen zelfs met mededoogen aan,

wanneer wij hen tot de strafplaats zien henen voeren.

Er zullen er wel geene in ons midden wezen, die op
gelijke wijze, als deze kwaaddoener, den Zaligmaker
zulleu belasteren of bespotten en zich niet zoo ver-

metel als zulke onmenschen zullen gedragen. God
beware oiis allen voor zulk een bestaan ! Maar er

zulleii er wel zijn, die Hem, elk op zijne wijze, ver-

srnadeu cn verwerpen ;
die zijnen heiligen naam ver-

metel op hnnne lippen nemen
;

zijne geboden verzui-

men en zich tegen de zijnen moedwillig bezondigen ;

waardoor zij ook í vonzeer hunuen Heer in den hemel
beleedigen. Zoo worden er, lielaas I altijd velen gevon-
den, die hunne naasten, bijzonder viome Christenen,

lasteren en bespotten. Dit trekt Jezus zich aan. En
hoe bederft men zich zelven niet, wanneer men zoo
zijn hart verhardt en zich niet om het geestelijke en
eeuwige schijnt te bekreunen ? Wat ik u bidden mag I

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt

!

Ziet toe, dat gij geenen geloovigen ergert en uzelven
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het gezelschap der gezaligden geheel ouwaardig maakt I

Angst, wroeging, kwelling en verdriet zoudt gij u
zelven reeds in het tegenwoordige leven berokkeneu.
En de Heer, die nu verre boven de aarde is verheven,

is een regtvaardig Regter, die alle dagen toornt en die

het kwade niet ongestraft laat.

2. Maar niet minder vruchtbaar in onderwijs is het

voorbeeld van deu anderen boetvaardigen medekrui-

seling.

Tlij vreesde God. Wij zagen het, hoe hij zijnen

medgezel in het kwade daartoe zoekt te bewegeu,
zoodra hij zelf reeds tot nadenken is gekomen. Hij

erkent de billijlíheid zijner straft'e, terwijl hij reeds

zijne misdaad verfoeit en betreurt en verklaart Jezus

onschuld. Hoe blinkt hier zijn opregt berouw ; zijne

hartelijlce belijdeuis van scliuld en zijn volkomen ver-

trouwen op Jezus uit ! Hoe duidelijk zien wij derhalve,

dat hij nog niet ten eenen male bedorven is eu uog
niet voor de eeuwigheid is verloren. Een hartelijlc

leedwezen over onze zonden is Gode welgevallig. En
indien wij onze zonden (opregt) belijden, (de Heer) is

getrouw en regtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeve
en ons reinige van alle ongeregtigbeid (1 Joh. 1 : 9)

o, Staau wij naar zulk een ootmoedig berouw, opdat
er onder ons vele Tollenaars en Petrussen gevonden
worden, en die gevoeleus van dezen boetvaardigen

kwaaddoener in ons mogen wonen. Bidden wij God
daartoe-om zijne genade en hulp. Maar aan de andere

zijde, stellen wij daarmede niet uit tot ons doodbed.
Het is toch gelieel onzeker of wij een doodbed zullen

hebben cn of wij oud zullen worden. Ons leven is zoo

wisselvallig. Wij zijn gedurig iu gevaar van te ster-

ven. De dagelijksche ondervinding leert het ons met
zulke trefíende gevallen. (En de Bijbel predikt liet

ons zoo nadrukkelijk ; dat het den mensch gezet is te

sterven, en dan voor het oordeel te verschijnen.) Stel-

len wij dus onze bekeering niet dwaselijk uit. De
kruiseliug geeft er ons geen regt toe. Wie zegt ons^

dat hij niet reeds te voren op den weg der kenuis der

waarheid geweest is ;
maar door af te wijken en zich

aan de verleiding over te geven, diep is gevallen ?

Maar al ware ook zijne bekeeringop zijn laatste levens-

einde geschied ; ook dan nog kan het ons niets anders.
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(ian ootmoed, beroiiw en geloof leeron. 0, maken wij

dan onze roepiiig en verkiezing vast en bedenken wij

in tijds, wat tot onzen eeuwigeú zielevrede van noode

is ! Nog is bet de welaangename tijd. Nog is het

heden de dag van zaligheid I Vragen wij liever den

Heer, dat Hij onzer gedenke 1

Nog eene opmerking. Wij zien aan, wat voor oogen
is. De Heer alleen kent het hart. Een schiildige

gekruisigd en nogtans aan hem de zaligheid toegezegd !

Hoe zouden wij hem, indien wij hem niet uit dien meor
edelen trek kenden, ligtelijk met den anderen veroor-

deelen. Hoeden wij ons dus voor loszinnige en

liefdeloozo oordeelvellingen ! Wat dikwijls door ons,

wegens ons kortzigtig oog, verworpen werd, is niet

zelden door God dierbaar geacht. Oordeelen wij dan
niet, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden I

Want ^^Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden,^^

spreekt de Hecr. Maar wat ons voegt is dit: dat wij

toezieu, dat wij zelve niet vallen ; dat wij mededoogen
hebben met ongelukkigen en dat wij voor de gevalle-

nen biddeu.—Heere ! werk in ons, door Uw Woord eu
door uwen Geest, eenen Geest van liefde, van zacht-

moedigheid en van barmhartigheid, en wees mij

zondaar ten allen tijde, en vooral, als ik sterve, gena-
dig ! Dit zij onze bede, onze verzuchting, ons dage-
lijks werk.

3. Er is overig, om van den aan het kruis genagelden
en onschuldig lijdenden Jezus te leeren, om onder het
lijden en ouder het smaden in zijne voetstappen te

treden.

Jezus deed niet alleen wel, toen Hij op aarde rond-
wandclde. Ook aan het kruis is Hij nog met weldoen
en zaligen bezig. Hij, gevloekt en gelasterd, zegent
en vloekt niet. Hij stort balsem uit in het verbrijzeld

en boetvaardig gemoed van eonen ongelukkigen, die

zich tot Hem wendt. “ Heden zult gij met mij in

het Paradijs zijn !^‘’ 0, Welk eene magt ! Welk eene
liefde ! Hoe is Hij nog werkzaam tot aan den rand
van het graf, ter behoudenis van zondaren ! Hoe
betoont Hij zich geheel dezelfde die Hij te voren was !

Hij offert zich op aan het kruis, opdat wij door zijn

sterven zoudeii leven, en dáár hangende en lijdende

vergeet Hij nog zijnen bcrouwhebbeuden en geloovigen
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broeder niet ! Eerbiedigen wij Hem in zijne aanbid-

delijke grootlieid. Eercn wij Hem, gelijk wij den
Yader eeren. Want ofsclioon Hij naar het vleescli een
zoon des menschen is en zijn leven eindigt op het hout,

Hij is nogtans de Zoon van God en God, die slechts

onze natuur aannara en voor ons leed en stierf, om ons

te verlossen van den vloek der wet. Juichen wij dan
in zijne genade 1 Wordt onszelven mishandeling aan-

gedaan, dragen wij het dan geduldig en met onder-

wei*ping ; altijd het oog gevestigd (houdende) op het

smadelijke kruishout van Hem, dio, zelf de Regtvaar-

dige, dit alles voor ons onregtvaardigen wilde verduren.

Zien wij anderenlijden, troostenwijhen en beuren wij

hen op met devertroosting des Evangelies. Of lijden wij

met hen, zoo laat onsniettreuren en wankelraoedig zijn,

even als zij, die geene hope hebbcn : maar veel eer met
het geloofsoog op Christus met lijdzaamheid loopen de
de loopbaan, die ons is voorgesteld. Stichten wij alzoo

de een den anderen rnet leer en voorbeeld 1 Zoeken wij

alzoo voor allen alles te zijn^ Eéne ziel to redden van
den dood geeft Engelen vreugd en voegt eene parel

te meer aan onze kroou. En wanneer wij op het voet-

spoor van Jezus, op onze reis naar do oeuwigheid, voov

onze medemenschon zijn willen, onder vreugd en

lijden, onder vóór- en tegenspoed, wat Hij voor de
zijnen was en bleef tot zelfs onder het bitterste lijden

toe; ook dan zal ons werk Gode eu onzen Koning wel-

gevallig wezen. En wanneer wij als zljne opregte en
dankbare onderdanen ook ons zclven Gode heilig zoe-

ken voor te stellen door eenen ouberispelijken en God-
zaligen wandel; dan zal ook ons barmhartiheid ge-

schieden en onze Heer, die nu reeds in allo heerlijk-

heid regeert, zal ons overvloedig doen deelen in zijne

uitnemende gaven. Ja, dau zal ook ons even als den
kruiseling, die in Jezus geloofde, ®ok ons door zijn ver-

zoenend lijden en sterven dat zalige woord in de ooren
klinken : Gij zult met mij in het (hemelsclie) Paradijs

zijn 1—Amen I



AVONDSMAALSREDE-

En Thomas autwoordde eu zeide tot hem : Miju Heere eu miju

God !—Joh. 20 : 28.

I. Gij verwaclifc van mij niefc, Waai'de Toolioorders !

dafcik u in dezen morgennre de gescliiedenis zelve van ons

fcekstverhaal uifcvoerig voorsfcelle. De fceksfc is onfcleend

uifc liefc verhaal van eene merkwaardige verschijning

van den Zaligmaker ook aan Thomas, achfc dagen na-

dafc Hij aan de aiidere discipeleu zich verfcoond had op
den dagzijner opsfcanding.

De diepbedroefde en fcroosfcelooze Thomas kon niet

gelooven, dat de Heer waarlijk was verrezen. Maar
ziofc andermaal verschijufc Jezus in huu midden

; na-

derfc Thomas en zegfc :

“ Breng uwen vinger hier, en
zie mijne handen, en bieng uwe hand, en sfceek die

in mijne zijde
; en zijt niefc ongeloovig, maar ge-

loovig.^^ Verbeeldfc u zoo gij kunt, de verbazing en
de verrukking, welke hij den discipel aanbrengt.

Deze ziefc Hem niet slechfcs mefc de oogen ;
rnaar ver-

neemt ook de voorwaarde, mefc welke hij gezegd had
te geloovfcu (vs. 25). Nu wijken alle bedenkingen,
gelijk de nevelen in den morgenstond voor het licht

der zon. llij roepfc in deze blijde verrassing uit

:

Mijn Heer en Mijn God 1^^ Meer kon hij niefc spre-

ken. Maar hoe veel gaf hij reeds te kennen ! Neen’
hefc was geene bloote uifcroep vaii verwonderiug ; maar
hefc was een woord dat Thomas tofc zijnen meester
zelven rigtte, gelijk de teksfc uitdrukkelijk leerfc en
dafc ons dus doefc zien, hoe hij pver Hem dachfc. Welke
verhevene denkbeelden koesterde hij (nu) voor Hein
enJioe naauw zal zich zijne ziel aau Hem verbonden ge-

voeld hebben ? Hij noemfc hem (zijnen) Ileer

;

dien

hij geruimen fcijd gevolgd en die hem goleerd had.

—
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maar ook (zijnen) God en kent Hem als zooclanig het

(leolgcnootscliap aan cle Godclelijko natnur toe, en
drukt de betrekking op Hem en de verwachting welke
hij zich van Hem koesterde uit door Hem toe te roe-

pen : Mijn Heer en mijn God V’

Maar over de beteekenis dezer benamingen zal ik

niet verder uitwijden^ nocli ook de waarheid van
Thomas verklaring brccdvoorig or behandeleii

; te raeer_,

daar dit in de XIII Zondags afaeeling onzes Heidel-
bergschen Catechismus opzettelijk geleerd word en u
gemakkelijk eene o£ andere verklaring van de overige

Apostelenof den Hcer zelven voor den geest brengt.

II. Ik wil liever kortelijk den invloed aantooncn,

welken de waarheid van den tekst in dit uur, op onze
Avondmaalsviering moet uitoefenen.

I. Zij moet ons met den diepsten eerbied doen na-

deren tot de tafel des Heeren. Of is niet deze gemoeds-
gesteldheid betamend in den dienstknecht en onder-

claan als hij nadert tot zijnen Heer of Koning ? Maar
wat zijn aardsche Heeren en Koningen bij Hem, wiens
gedachtenis wij heden vieren en aan wiens discli wij

weldra verschijnen zullen ? Hij is de Hocr bij uitno-

mendheid. Hij is de Heer der Heercn en de Koning
der Koningen. Hij is onze Koning en onze Heer

;

jjij alleen ; en die Heer is God. Hij bestond eer de
wereld was. Alle dingen zijn door Hem gemaakt en
Hij draagt ze door het woord zijner kracht. Ja ook
de herstellig van Adaras gevallen nakrooost is aan hem
opgedragen. Daarom kwam Hij op aarde ; daarom
leeft Hij nu in den Hemel. Daarom bozit Hij do
sleutelen des doods en des grafs en heeft de Vader Hem
alle oordeel overgegeven.

0 Bedenkt dit bij uwe Avondraaalsviering. Verbant
alle oneerbiedigheid voor uwen Heer en uwen God uit

uw hart. Het isimmers van daar, dat wij wel zonder
nadenken of met eenige onverschilligheid tot de tafel

des Heeren naderen. Het is van daar, dnt wij meer
zien op hen, die aanzitten, dan op hern die ons aan
zijnen disch ontvangt. llet is van daar, dat somini-

gen ojD een weinig eerbiedigo wijzo verschijnen en de
eerste plaats aan de tafel dcs Heeren trachten te ver-

krijgen. Broeders on zusters ! niet alzoo zij ons

bestaan in dezen urc. Maar laat ons ons levendig voor
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den geest breugen, wie Hij is^ wiens aandenken wij

beden vieren. Als wij regt nadenken dat Hij krachtig
bewezen is te zijn de Zoon van God uit de opstandiug
der dooden en dat God Hem tot een Heer en Christus

gesteld heeft; als de gedachte aan deze goddelijke

grootheid en aan zijne betrekking tot ons, ons geheel
doordringtj dan kan het niet anders^ of de diepste

eerbeid zal in onze harten wonen en ons naderen tot,

ons aanzitten aan en ous verlaten van de tafel zal ter

verheerlijking van den Zaligmaker en tot onderlinge
stichting, van deze eerbiedige stemming onzes ge-
moeds de kennelijkste blijken opleveren.

2. Doch niet alleen dit, maar wij moeten dan ook
met opregtheid aan de tafel des Heeren gaan. Ja dat
moeten wij. Want hoe zal toch dedienaar zijnen Heer
welgevallig zijn als hij Hem niet dan uitwendig vereert

(en in zijn hart afkeerig van Hem is ?). Dat dan ook
ons hart opregt zij voor onzen Heer. Laat ons Hem
waardig erkennen voor hetgeen Hij is ; laat ons Hera
van harte liefhebben, van harte zijne bevelen opvolgen
en zijne voetstappen drukken ! Als wij aanzitten aan
zijne tafel, dan belijden wij, dat dit ons bestaan en dat
dat onze keuze is. En is zij dat niet, dan huichelen
wij ;

dan meenen wij niet, wat wij met onze daden
betuigen ; dan zoeken wij onzen Heer, dan zoeken wij

onze medechristenen, en onszelven te misleiden en te

bedriegen. Maar wat spreek ik van den Heer te be-
driegen ? Neen dat kunnen wij niet, want Hij is tevens
onze God. En gelijk Hij wist, toen Hij omwandelde
op aarde, wat in den mensch was, dat weet Hij ook
nu, nu Hij verheerlijkt is in den hemel. Hij kent aller

zin en keus. Hij doorgrondt onze gedachten
; Hij

slaat ons gade op alle paden, en komt eenmaal om als

Herder de schapen te scheiden van de bokken, en een
iegelijk te vergelden naar zijne werken. Denkt dit

toch in dienaars der zonde en der begeerte 1 Indien gij

aan Hem uw hart niet gegeven hebt ; iudien het genot
van het goed dezer aarde de eerste plaats in uw hart
bekleedt ; indien gij de wellusten liever wilt blijven

dienén
;

gij moogt dan al de tafel des Heeren naderen
om uwe medemenschen te bedriegen en te vrijer in

uwe zonden voort te leven ; neen, de viering van het
heilig Avondmaal zoude u niet baten ; maar zoude

M
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tegen u getuigen in den dag des oordeels. Wie wij

dan ook zijn, laat ons allen deze waarheid levendig

voor den geest houden^ opdat wij nogmaals ouszelven
ernstig beproeven en alle dubbelzinnigheid afleggende,

met opregtheid aan de tafel des Heeren verschijnen.

Opdat wij op de vragen :
gelooft gij dat : hebt gij

mij lief ; wilt gij voor mij leven In waarheid kun-
nen antwoorden : Ik geloof Heere_, kom mijne onge-
“ loovigheid te hulpe ; Heere gij weet alle dingen, gij
“ weet dat ik u lief heb^ en dat het de keuze en de lust
“ mijns harten is u te dienen^ uwen wil te volbrengen,
“ en uwe voetstappen te drukken.^^

3. Of zal de gedachte aan deze waarheid ona terug-

houden van de tafel des Heeren ? Neen zij zal ons in

deSdeplaats veeleer opwekken^ om met vrijmoedigheid
tot dezelve te naderen.

Want is Christus onze Heer, en heeft Hij bevolen

:

^^Doet dat tot Mijne gedachtenis dan zouden wij

ons schuldig maken aan ongehoorzaamheid^ als wij

terugbleven ; A1 doen wij dat uit menschelijke be-

ginselen^ die ons edel voorkomen. En is Hij onze

God, dan moeten wij ook het bevel volbrengen, dat

Hij ons gaf in den laatsten avond van Zijn aardsche

leven. Het is zoo. Hij tot wiens disch wij nade-

ren is de vlekkeloos Heilige^ God vlekkeloos

heilig is. Maar Hij is tevensj gelijk God de liefde

zelve * isj een barmhartig en genadig Heer. Toen
Hij omwandelde op aarde, was het Zijne lust en

grootste vreugde op te zoeken en te zaligen, wat
verloren was en nog zoodanig is Hij nu gesteld, nu
Hij leeft in den hemel.—Het is zoo : wij 2!Íjn zonda-

ren ;
diep verdorvene strafwaardige zondaren I Maar

als zoodanigen kende Hij ons toen Hij voor ons

stierf op Golgotha; als zoodanigen kende Hij ons,

toen Hij ons iiet noodigen aan Zijne tafel en het

was en is zijne begeertej niet om regtvaardigen,

maar zondaars te roepen tot bekeering, om dezen

van verderf en dood in eeuwigheid te redden en

tot Gods kinderen aan te ncmen. Wat buigt gij u

dan neder zondaars en zondaressen 1

Jezus Christus wil ons aannemen^ niet om ons geloof

en onze werken, maar omdat Hij rijk is in genade en
barmhartigheid. En als wij ons zelven als zondaars

voor God erkennen, dan worden wij eerst vatbaar voor



179

het genot van datgene wat ïïij ons aanbiedt ; dan
kunnen wij ook vetrouwen dat wij door ïïem bedoeld

en geroepen worden. Broeders en Zusters ! laat ons

allen dat gelooven, en terwijl wij met diepen ootmoed
pnze zonden betreuren, nogthaus met dat geloof ver-

vuld tot de tafel des ïïeeren naderen in eenvoudigheid

des harten, in gehoorzaamheid aan zijne bevelen en in

het vertrouwen op zijne belofte : Komt tot mij, gij

allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust

geven ! Wie tot mij mij komt, ik zal hem geenszins

uitwerpen.’’^

4. Nog eens, ïïij, wiens gedachtenis wij vieren willen

is onze ïïeer en God, dat moet ons in de vierde plaats

opwekken, om met luare danlthaarheid te naderen.

Broeders en Zusters ! ïïoe meer wij dit indenken,

hoe meer wij den onnaspeurlijken rijkdom zijner ge-

nade zullen inzien en ons gedrongen gevoelen, met
den Apostel te erkennen : ïïier is eene liefde, die

alle kennis te boven gaat. Ofsohoon in de gestaltenis

Gods zijnde, heeft ïïij niet 'geaarzeld, op aarde te

komen en de gestalte van eenen mensch, ja, van eenen
dienstknecht aan te nemen, om daar allerlei ontberin-

gen en beleedigingen te ondergaan ; eu, vervolgens

zelfs gehoorzaam te worden tot den dood, ja, tot den
kruisdood. En dat alles, om door zijn lijden voor ons,

ons zich te heiligeu ; om onze ïïeer en medelijdende

ÏÏDOgepriester te kunnen ziju en door zijne almagt
en weldadige heerschappij ons heil te bearbeiden naar

onze behoefte ; dat alles, om ons voor het genot van
den hemel op te kweeken en te vormen ; om ons eens

in het huis van zijnen Vader in te brengen ; en als

verloste onderdanen in zijne vreugde en heerlijkheid

eeuwig te doen deelen.

Wat dunkt u, Broeders en Zusters 1 als wij dat ver-

eenigd ons voor den geest brengen ; als wij ernstig

nadenken, wie ïïij voor ons is en hoe ïïij ons aan het
Avondmaal wordt voorgesteld, kan het dan anders, of

wij moeten ons den duren prijs, voor welken wij ge-

kocht zijn, diep en levendig beseffen en ons opgewekt
en gedrongen gevoelen, om met ware dankbaarheid
dus aan de tafel des ïïeeren aan te zitten om dus aan
den Eedder onzer zielen te gedenken.

5. Eindelijk, ïïij, wieus gedachtenis wij aan het
Heilige Avondmaal vieren, is onze ïïeer en God ; dat
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moet ons, ons in ïïem doen verheugen met eene heei’-

lijke en onuitsprekelijke vreugde. Of zal niet de
dienaar zich verblijden_, als ïïij eenen ïïeer bezit, die

in al zijne nooden kan en wil voorzieu ? Zál niet

de onderdaan zicli verheugen_, als hij eenen Koning
heeft_, die hem verlossen wil van al zijne vijanden en
hem waarlijk gelukkig wil maken ? En zouden wij

ons dan niet verheugen ?—Broeders en Zusters !

groot en vele zijn onze behoeften; maar de ïïeer_,

wiens wij zijuj kent ze allen; en ïïij kan en wil

ze vervullen. Want, ïïij is de Alwetende, de*

Almagtige, de Barmhartige en onwankelbaar G etrouwe.

O, ïïoe gelukkig, dat wij onder zijn bestuur zijn 1 dat

wij onder de leiding van zulk eenen ïïeer staan I ïïoe

geíukkig, dat wij zulk eenen Zaligmaker hebben ! Nu
weten wij, dat wij eenen volkomen Eedder bezitten,

die ons vertrouwen volkomen waardig is ; en dat ïïij

ons verlost heeft door Zijn bloed. Nu kunnen wij ons

verzekerd houden, dat wij aan Zijne hand en door de
hulp van Zijnen geest in den strijd der zonde, eens

de volkomene overwinning zullen behalen. Nu staat

het vast, dat het ons aan licht, aan kracht, aan op-

beuring, noch aan vertroosting zal ontbreken
; dat wij

naar het beste plan opgevoed en gevormd worden voor

de eeuwigheid en dat alles ons ten goede zal mede-
werken. Nu is er geen twijfel, of wij zullen ïïem
volgende en in zijne dienst volhardende tot het einde,

ja, zelfs over dood en graf, door ïïem gelukkig leven

en eeuwig zijn waar ïïij is. Broeders en Zusters !

komt naderen wij dan met die gemoedsstemming tot

Zijne tafel. Sterken wij daar ons geloof
; brengen wij

ons daar voor den geest, wat ïïij voor ons zwakke, schul-

dige stervelingen gedaan heeft, wat ïïij voor ons was, is

en zijn zal in eeuwigheid, en nemen wij ïïem daar bij

vernieuwing als onzen Zaligmaker aan. Dan zullen wij

ons op nieuw verheugen in ïïem en in Zijne heerschappij

met de beste vreugde ;
dan zullen wij het hobbeligste

pad moedig bewandelen; dan zullen wij ons over zijne

wederkomst verblijden en hier reeds den voorsmaak

genieten van die zaligheid, welke aan gindsche zijde

des grafs zal voltooid worden en welke onze vrome in

den ïïeer ontslapene vríenden nu reeds daar boven ge-

nieten mogen.

—

Amen.



NABfiTRACHTING OP HET HEILIG
ATONDMAAL.

Wij dan, geregtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij

God, door onzen Heere Jeziis Ohristus.—E.om. v: 1.

Mij daclit liet zou Ulieden niet onaangeuaam zijn_,

éens iets van den vrede te liooren ; wij hooren dagfelijks

zoo veel Van oorlog en verwoesting, van ziekten en
dood. Allerlei ontzettende gebeurtenissen vervullen

onze harten met vrees en zouden’ welligt ons geheel

neerslagtig maken. Ik wil nu uwe aandacht eens van
al de wereldsche onrust en verwarring aftrekken en
dezelve bepalen bij aangename zaken. Ik wil u eens

aanwijzen, hoe wij in het midden van den oorlog en
besmettelijke ziekten vrede kunnen genieten.Xlk werd
daartoe nu bijzonder opgewekt^ omdat wij voor acht

dagen het Heilig Avondmaal vierden en gedachten aan
den dood van onzeu Heer Jezus Christus, door welken
die vrede gemaakt is.T^Onze tekst^ gGlijk gij vanzelven
bemerkt^ zal hiertoe zeer geschikt zijn.—Ik zal

I. Eerst iets tot verklaring van denzelven aan-

merken. En

II. Dan de zaken zelven nader overwegen,

I.

Nadat Paulus in het voorgaande hoofdstuk den waren
aard van de Evangelie-leer voorgesteld en bevestigd
had, begint hij met dit hoofdstuk de heerlijke voordee-
len^ welke het geloof aan deze leer aanbrengt, aan te

prijzen -en daaruit de zekerheid van den heilstaat der
Christenen af te leiden. Volgens het voorstel van den
Apostel kwam de Evangelie-leer hier op neer, dat, daar
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alle menschen gezondigd hebben en niets in hun is,

waarop zij voor God zich zouden kunnen beroemen,
God nu eeu weg geopend heeft, waar langs zij om niet,

zonder dat eenige verdiensten in aanmerkiug komen,
alleen uit genade door de verlossing, die Jezus Christus

door zijnen dood te weeg gebragt heeft, regtvaardig

verklaard worden, en dat deze regtvaardiging, deze

vrijverklai’ing van de schuld en straf der zonde aan
alleu, die gelooven, ten deel valt.

De noodzakelijkheid van zulk eene regtvaardiging

uit het geloof in het breede aangetoond en uit het

voorbeeld van Abraham en eenige uitsprakeu van
David bevestigd hebbeude, begint nu de Apostel met
ons hoofdstuk het groot geluk, dat daardoor aan de
geloovigen te beurt valt, te verheffen.

In do eerste plaats roemt hij hun geluk, daar zij

hierdoor vrede met God geuieten. Wij dan, dus
schrijft hij in het eerste vers, loij dan, wie wij ook zijn

mogen, g^regtvaardigd zijnde uit liet geloof; wij dan,

door het geloof in Jezus Christus vrij verklaard zijnde

van de straf der zonde, hehhen vrede hij, of met God,

d. i., wij genieten vrede of vriendschap met God : wij

hebbendan niet meer van Gods regtvaardigheidteduch-

ten ; maar kunnen verzekerd zijn, dat Hij ons genegen
is ; dat * Hij ons, in plaats van te straffen, als een

Vriend en Weldoener alles goeds schenken zal. En
dezen vrede met God hebben wij door onzen Heer Jezus

Christus

;

wij hebben dien aan den dood van Jezus

Christus te danken. Want hierop ziet de Apostel,

gelijk wij uit het 9de en lOde vers leeren.

Na dit eene bewijs van de gelukzaligheid der Chris-

tenen door het geloof, gaat de Apostel voort in de vol-

gende verzen met nog andere zegeningen op te noemen. )(

Dan, ik zal daarvan thans niet spreken, wijl dit ééne

ons overvloedige stof tot aangename overdenking

geven zal.

II.

4 Ik wil daarom terstond overgaan om de zaken, in

onzen tekst vervat, wat nader te beschouwen.—Drie

stukken verdienen ouze aandachtige overweging : 1.

Een Christen heeft vrede met God. 2. Die vrede is
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door Jezus Chvistus gemaakt, en eindelijk ten 3. Die
vrede wordt verkregen door het geloof.

Het groot aanbelang van deze zaken zal^ hoop ik, in

staat zijn om uwe aandacht gaande te houden. Ach !

dat de Heer Jezus Christus onze harten opene, opdat

wij gesticht, vertroost en verblijd worden door Zijn

Evangelie.

A. Een Christen heeffc vrede met God. Dit is het

eerste stuk dat ons de Apostel leert. Vrede^ vriend-

schap met God 1 o, Welk een aangenaam Woord !

Welk een zalig voorregt ! Waar zal ik woorden vinden,

om u de waardij, de zaligheid van zulk eenen staat te

beschrijven en te doen gevoelen ?—Vrede : hetgenoeg-
lijkste, het beste deel van een mensch op aarde ! Het
leven van dit leven ! Vrede, vriendschap met God

!

dit gaat alle begrip te boven. Er bestaan in de men-
schelijke taal geene woorden^ om het gevoel van den-

zelven aan anderen mede to deelen.—Maar
Komt, laat mij eens beproeven om u er eenig denk-

beeld van te geven. Stellen wij ons eens voor : wie

dezen vrede genieten ? met wien zij denzelven hebben ?

en welke de eigenschappen en gevolgen van dezen

vrede zijn?

a. Het zijn menscheuj nietige, zoudige^ strafwaar-

dige schepseleiij die dezen vrede genieten ; welker

toesfcand van natuur rampzalig is^ daar zij in vijand-

schap met God leven en door hunne boosheid en zonde
zich voor het eindeloos verderf rijp maken.—Het zijn

zulken, op 'v/elke kan toegepast worden, hetgeen wij

in het Iste^ 2de en 3de hoofdstuk leeren, waarvan ik

alleen maar het 3de hoofdstuk_, vs. 10—18 u voorlezen

zal : ‘^Daar is niemand regtvaardig, ook niet één. (11)

Er is niemand, die verstandig is^ er is niemand, die

waarlijk God zoekt en dient. Allen zijn zij afge-

weken, te zamen zijn zij onnut geworden, allen te

zamen verdorven ; er is niemand^ die goed doet, nie-

mand beoefent deugd of menschlievendheidj ook niet

tot één toe. (13) Hunne keel is een geopend graf ;

met hunne tougen plegen zij bedrog, spreken zij

'Walschheid ; slangen-venijn, adderen vergift is onder
hunne lippen

; (14) Hun mond vloeit over van ver-

^Wloekingen en bittere verwenschingen
; (15) Hunne

voeten zijn snel om bloed te vergieten
; (16) Vernie-
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ling en ellendiglieid is in hunne wegen ; anderen te

verdrukken en in ellende te storten is kunne handel-

wijs en bedoeling
; (17) Den weg van vrede en

gelukzaligheid kennen zij niet
; (18) God eii zijuen

'Wrede en eerbied houden zij niet voor oogen/^

—

Menschen van zulke bedorven beginselen^ van zulke

booze zeden^ die niet dan onrust, kommer en verdriet

in de wereld zich op den hals halen, die geene anUere
dau verschrikkelijke uitzigten in de eeuwigheid kunnen
hebben ; die niet dan met schrik en wauhoop aan den
regtvaardigen Regter der aarde kunnen denken, in

welker ooren reeds het ontzettend vonnis kliukt

:

Gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige
vuur, hetwelk den duivel en zijnen engelen bereid is/^

Zulken zijn het^ die dezen vrede genieten.

Gevoelt gij niet reeds, Mijne Vrienden ! Welk een
onuitsprekelijk voorregt, dit is, van de duisternis tot

het vrolijk licht, uit de hel in een Paradijs te komen I

0 welk eene groote zaligheid is dit reeds ! Maar nog
sterker moet gij dit gevoeleu^

h. Als gij u in de 2de plaats voorsteltj met wien zij

dezen vrede hebben ? Het is een vrede, het is een
vriendschap met God ! Vrede en vriendschap op aarde

met de menschen, o welk een genoegen, welk een zalig

voorregt is dit niet reeds ! Welk eene stille rust^ welk
eene blijdschap en vrolijkheid^ welk eene aangename
veiligheid ! Welk een gezegende voorspoed en bloei

verspreidt de vrede op aarde^ de vrede met menschen
niet ? Maar wat komt deze vrede bij den vrede en
vriendschap met God ? Met God_, deu oneindigen Op-
perheer, den Schepper en Onderhouder, den Regeerder
en Regter der gansche wereld ? Wat mogen wij niet

verwachten van eenen vrede en vriendschap van den
Almagtige, in wiens hand alle schepselen zijn_, zonder

wiens wil niemand zich roeren, noch bewegen kan^ bij

Wien al de volken der aarde ijdelheid zijn, minder dan
een stof je aan de weegschaal ! Wat mogen wij ver-

wachten van eenen vrede en vriendschap met den alleen

wijzen, alwetenden, alomtegenwoordigeu God ? die al

onze nooden kent^ al onze gevaren ziet, aan alle plaat-

sen ter onzer hulpe tegenwoordig is ? Wat mogen .

wij verwachten van eenen vrede en vriendschap met
den barmhartigen, getrouwen God en Vader van onzen
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Heer Jezus CliristuSj die onze zwakheden kent, die

altijd dezelfde is en niet laat varen het werk Zijner

handen ! In de daad van zulk eenen vrede kunnen wij

ons geene te hooge_ denkbeelden vormen. Gij znlt dit

eerst regt beseífen^ Mijne Yrienden I

c. Als wij in de 3de plaats de eigenschappen en ge-

volgen van dezen vrede wat nader beschouwen en ons

dezelve voorstellen als een heilzamen en bestendigen

vrede.

a. De vrede met God is een heilzame en voordeelige

vrede.

1. Wanneer een mensch vrede en vriendschap heeft

met God, dan wordt hij bevrijd van onrust in zijn hart,

van kommer en angst.
,
Zoolang wij als het ware in

opstand zijn tegen God ; zoolang wij God als onzen
regtvaardigen Regter moeten aanmerken, dan hebben
wij geene rust^ ons hart veroordeelt ons. In alle ram-
pen en tegenspoeden zien wij de strafíende hand van
eenen heiligen God_, die de werkers der ongeregtigheid

niet kan gedoogen. En schoon wij al voor het uit-

wendige ons in aangename omstandigheden bevinden,

zoodra wij weer aan God denken, zoodra wij onze mis-

slagen ons herinneren^, is alle vreugd ons benomen ;

maar hebben wij vrede en vriendschap met God^ dan
gevoelen wij rust en vrede in onze harten ; dan kunnen
wij zingen en roemen in de verdrukkingen : Gij hebt
mij vreugd in mijn hart gegeven, meer dan den godde-
looze ten tijde wanneer zijn koorn en most vermenig-
vuldigen.

2. Wanneer wij vrede met God hebben dan zijn wij

bevrijd van schade aan onze ziel^ van de straf en
verdoemenis. Is God ons genegen dan is er geene
verdoemenis meer voor ons. Want wie zou beschuldi-

ging inbrengen tegen de geliefden Gods ? God is het,

die regtvaardig maaktj wie zou dan verdoemen ?

Christus is het die voor ons gestorven is^ ja dat meer
is, die ook ter regterhand Gods zit, die ook voor ons
bidt.

3. Yrede met God geeft ons vrijmoedigheid in het

^ gebed tot Hem. Wij naderen tot onzen Yriend en
Weldoener. Wij mogen dan al biddende denken :

Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook
Zijnen eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem
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voor ons allen overgegeven, lioe zal Hij ons ook met
Hem niet alle dingen scheuken ?

4. Vrede en vriendschap met God boezemt ons een
vast vertrouwen in op zijne hulp en uitredding in den
nood. Onze Yriendj dat mogen wij denkeu, zal ous

niet begeven of verlaten ; menschen^ alle dingen zullen

ons medewerken ten goede, en zoo kuunen wij dan
zingen :

lu de grootste smarten,
Blijven onze liarten,

In den Heer gerust

:

’k Zal Ilem uooit vergeten

;

Hem miju Helper heeten,

A1 mijn hoop en Inst.

5. Een 5de gevolg van dien vrede en vriendschap

met God is, dat wij ook den vrede zoeken met elkander.

Als de vrede en vriendschap van God onze harten

verkwiktj o dan kunnen wij niet in ourust en twist met
elkander leven ;

maar dan jagen wij den vrede na en de
heiligmaking, zouder welke niemand den Heer zien en
zijne gunst genieten zal

;
wij vergeten dan alle belee-

digingen en denken : Indien God ons alzoo lief gehad
heeft^ dan zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben.

Ziet; zoo aangenaam en zoo heilzaam is de vriend-

schap met God en nog hooger rijst derzelver waarde
daar dezelve

6. Zoo bestendig is. Aardsche vrede wordt al ligt

gebroken. De grond van dezelve is niet zelden eigen-

belang, toevallige omstandigheden berooven ons van
denzelven ;

maar geheel anders is het met deu vrede

en de vriendschap van God. Liefde^ zuivere liefde lag

den grond tot denzelve, eene liefde, zoo oneihdig, dat

God Zijnen eigen Zoon overgaf tot eene verzoening

voor onze zonden. Deze vrede is ook boven hetbereik

van alle booze aanslagen, van nijdige^ heerschzuchtige

schepselen. Hoe veel onrusL hoe veel verwarringj

hoe veel twist en tweedragt er dan ook op de aarde

onder de menschen mogen woeden, de vrede met God
blijft ongestoord ;—welke verwoestingen de oorlog,

ziekten en dood onder de meuschen mogen aanrigten ;

hoe veel haat er ondcr hen heersche ; hoe ook de liefde

en vriendschap van velen moge verkoelen, de vrede

en vriendschap met God houdt stand. Ja, wij kunnen
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verzekerd zijn_, dat nocli dood^ noch leven^ nocli over-

heden, noch magten, noch tegenwoordige^ noch toeko-

mende dingen^ noch hemel, noch hel^ noch eenig ander

schepsel ons zal scheiden van de liefde, van den vrede

en de vriendschap met God : Bij Hem toch is geene

verandering of schaduw van omkeering.

De vrede en vriendschap met God verduurt de

eeuwen en zal gevolgd worden van eene onuitspre-

kelijke zaligheid in den hemel, welke de Heer beloofd

heeft dengeneuj die Hem liefhebben. Ja dan zal

het regte genot van den vrede met God eerst ge-

smaakt worden_, wanneer wij God zullen zieu, wan-
neer alle tranen van de oogen zullen worden afge-

droogd en wij zullen ingaan in de rust en vreugde
van onzen Heer.

0 hoe zalig is hij, die dezen vrede geniet ! Voelt
gij uw hart niet getroffen, Mijne Vrienden I—Voelt
gij u niet opgewekt om God al zingende te looven,

dat Hij zoo groote zaligheid aan arme zondaren
schenken wil ?

B. Aan wie denkt gij, dat een christen dezen zoo
heilzamen vrede met God te danken heeft ? Het is

onze Heer Jezus Christus, die dezen vrede gernaakt

en verworven heeft. Wij hebben vrede met God
door onzen Heer Jezus Christus.

Wij arme zondige menschen hadden de sti*af van
den regtvaardigen God verdiend, en Hij, de Heilige,

regtvaardige Opperheer, kon den strafschuldigen

mensch zonder betooning van zijne regtvaardigheid,

zonder handhaying van zijn gezag niet verlossen en
zaligmaken. Maar hetgeen wij niet konden doeu,
heeft Jezus Christus gedaan. God heeft Jezus Chris-

tus behandeld als een zondaar in onze plaats, opdat wij

voor Hem zouden regtvaardig zijn.

Jezus Christus, die het zich geenen roof geacht
heeft Gode evengelijk te zijn, heeft zichzelven vernie-

tigd, de gestaltenis eens diehstkuechts aangenomen
hebbende, en is den menschen gelijk geworden; en
in gedaante gevonden als een mensch, heeft Hij zich

zelven vernederd^ gehoorzaa,m geworden zijnde tot

den dood, ja den clood des kruises.^^ (Phil. 2 : 6

—

8). Veel, zeer veel heeft het onzen Heer Jezus ge-
kost om ous tot God weder te breugen I
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Wij liebben van dit lijden en sterven van den Heer
Jezus Christus voor weinige dagen gedachtenis ge-
vierd, het gebroken brood eu de uitgegoten wijn stel-

den ons voor oogen dat bitter lijden en sterven van
den Zaligmaker.

Hoe oneindig veel verpligting hebben wij dan niet

aan den Heer Jezus ! ^ Komt looven wij den Heer, die

ons leven verlost heeft van het verderf^ zingende :

Het Lam dat geslagt is^ is waardig te ontvangen de
eer, de heerlijkheid en dankzegging tot in alle eeuwig-
heid.^^

Verlangt gij niet ookin díen zaligen vrede met Grod

door Jezus Christus te deelen ?

iQ C. Onze tekst leert ons het middel kennen
; de

vrede is met God een gevolg van het geloof aan het
Evangelie : Wij dan^ geregtvaardigd zijnde door het

geloof, hebben vrede met God^ door onzen Heer Jezus
Christus.

Het geloof is het eenige middel om in den vrede en
de vriendschap met God te deelen. Door het geloof

omhelzen wij de beloften van het Evangelie en hou-
den dus God voor ouzen genadigen Yader in Jezus
Christus.

Zoo lang wij niet gelooven^ zijn wij nog in vijand-

Bchap tegen God^ en hoe zouden wij dan in den vrede

met hem kunnen deelen ? Dit geloof intusschen is

geene belijdenis met den mond^ maar het geloof des

harten, waardoor wij vertrouwen, dat ook ons genade,

vrede en zaligheid uit genade door Jezus Christus ge-

schonken is. Ziet daar het middel om vrede en vriend-

schap met God te genieteu.

III.

Wat dunkt u, is dat niet eene groote genade Gods,

dat aan ons vrede verkondigd wordt T Onder al de

onrust in de wereld kunnen wij dan nog een aangena-

men en bestendigen vrede genieten, een vrede met
God. Vindt gij dat nu regt troostrijk in dezen tijd,

waarin wij van zoo vele onheilen hooren, zooveel on-

rust ondervinden ? o Wie onderscheidt ons I Er zijn

zoo vele menschen, die dit voorregt missen, niet al-

leen Heidenen, maar ook onze mede christenen
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—hoo velen mogelijk ook onder ons^ 'die zich moed-
willig onttrokken aan het H. Avondmaal des Heeren,
ontwijkende daardoor Hem, die hun den zaligsten

vrede met zich aaubood, om iien op te leiden tot die on-

vergelijkelijke genoegens, welke in zijne gemeenschap
te genieten zijn ? Of hoe velen mogelijk, naderden
die gewijde tafel, aanschouwden die beweeglijke tee-

kenen, en ontvingen die dierbare panden, zonder na-

denken, zonder gevoel, zonder eenige aandoening over

de liefde van God en over de genade van Jezus Chris-

tus ? Zonder eenige zucht om voortaan voor dien

Heiland te leveu, die voor ons heeft willen sterven, en
door zijne kracht de kluisters dier zonden te verbre-

ken, welke Hem, dien redder onzer zielen, een zoo

zwaar lijden en eenen zoo eerloozen en smartelijken

dood hebben aangedaan ? Mogelijk verkeeren zulken

in die verbeelding, dat zij nu alles gedaan hebbeu, wat
van hen gevorderd wordt, nu zij uitwendig deze pleg-

tigheid hebben bijgewoond, en zij weten zoo weinig

het middel, waardoor wij alleen schuldvergifíenis, en
den vrede en vriendschap met God erlangen kunnen,
met het heilige doel der vergevende genade, dat

zij rneenen : zij meenen deze uiterlijke hande-
ling heeft de schuld van hunne vorige zonden wegge-
nomen, eu zij kunnen nu op uieuw het voorheen be-

treden pad van zorgloosheid en ondeugdweder inslaan.

o Menschen ! welker gedachten ik daar geschetst heb,

leert toch anders denken 1 Gij mist den vrede en
vriendschap met God ! Gij hebt dus voor uzelven het

regte genot niet gehad, noch den waren Avondsmaals
zegen genoten, en gij hebt aan het liefderijk en gewigtig
oogmerk daarvan niet beantwoord.—o Leert dan toch,

met betrekking tot uzelven, deze vernederende waar-
heden verstaan : Wij zijn van natuur kinderen des

toorns, met de geheele wereld verdoemlijk voor God,
en worden om niet geregtvaardigd uit zijne genade
door de verlossing die in Christus Jezus is."’^ (Eph.
2 : 8, Rom. 3: 24). Begeeft u tot nadenken over u
zelven en tot het gebed. Let op die groote beloften

van het Evangelie, welke tot nu toe door u niet ge-
waardeerd, noch omhelsd werden, omdat gij het ge-
wigt daarvan niet inzaagt, en niet vatbaar waart om
derzelver vertroostingen te ontvangen. 4^ertegenwoor-
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digt u liet gevierde Avondmaal, waar de hoogste liefde

zoo veel deed, om uwe harten te verteederen
; maar^

waar gij onaandocnlijk bleeft
;

en^ houdt op, dooreene
gedurige verstrooidlieid eii door het koesteren der ver-

beeldingvan onstraíïelijkheid
; houdt op, door een ligt-

zinnig en gevaarlijk uitstellen van het behartigen van
uw heil, en door het verzondigen vaii alle ornstige in-

drukselen, den H. Geest te wederstaan^ die het geloof

in het hart werkt, waardoor wij vrede met God ver-

krijgen.—En vraagik: Is dat dan niet dwaas vau
zoovelen, dat zij dezen vrede niet zoeken ? o Arme
menschen ! kunt gij dan gelukkig zijn zonder vrede
met God ? Immers neen ! Wel nu, wilt gij dan in

dien vrede deelen, gelooft in den Heer Jezus Christus.

Zegt niet : zou die vrede voor mij wel zijn ! ik beu
zoo vijandig tegen God, (dat ik niet kan gelooven).

Bidt liever, ik geloof, Heer ! kom mijn ongeloof te

hulp

!

o, Welk een voorregt, als wij gelooven ! Laat ons
niet wankelen in ons geloof, kinderen van den hemel-
schen Yader ! Het Heilige Avondmaal Iierinnert ons
de liefde Gods, en hetgeeu wij met de oogen zagen,

daaraan kunnen wij niet meer twijfelen.

^ Wat er nu gebeure, al werd de gansche aarde ver-

woest ; al stonden alle menschen tegen ons op, al na-

dert de dood onzen drempel om onze dierbaarste be-

trekkiugen of ons zelven met zijn slagzwaard to

vellen : Wij dan, geregtvaardigd zijnde door het ge-

loof, hebben vrede met God door onzen Heer Jezus
Christus. Nu mogen wij roemen in de verdrukkíngen.
Wij toch hebben nu weder de gedachteuis vernieuwd
van den dood onzes Heeren, welke de grondslag is van
onze regtvaardiging en de oorzaak van onzen vrede

met God ; wij vierden het weemoedig vrolijk feest van
onze verlossing, en ontvingen, in de beeldtenis van het

ligchaam en bloed van Jezus, de panden van zijne

onveranderlijke trouw en van zijne alles overklim-

mende liefde. Verheugt u dan in die liefde, beroemt
u in deze trouw, en geeft u geheel over aan de heuge-
lijke gewaarwordingen van het heil, dat verbonden is

aan eenen staat van vrede met God. Poogt, ter verle-

vendiging van uwe godsdienstigheid^ op eenen dag ala

deze, iets te gevoelen van de uitgebreidheid van uw
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geluk, en meer dan ooit uwe gekeele oplettendheid te

bepalen op die menigvuldige en rijke bronnen van
genoegen^ welke in deii vrede en vriendsohap met God
zijn. Maakt gebruik van de vrijheid, u gegeven om
te gaan tot Hem, om gemeenschap te oefenen met Hem
als met uwen God, die alles, wat Hij is, is voor u, als

met een verzoend God, een ooh met u verzoend God, en
laat Hem niet minder een voorwerp van uwe verlusti-

ging dan van uw eerbiedig ontzag wezen. Bespiegelt

zijne heerlijke en beminnelijke volmaaktheden, inzon-

derheid zoo als deze zich indenwog van verzoeningopen-

baren.^Wekthet geloof opaandieVaderlijke Voorzienig-

heid,welkemet eindelooze wijsheid uwelotgevallen regelt,

en niet één oogenblik ophoudt werkzaam te wezen tot

uw heil. Overtuigt den wereldling, dat hij alleen weU
geluhzalig zij, wiens Gocl cle Heer 'is.NC Herinnert u
elken dag, wat aan u van de zijde des Heeren verze-

kerd werd in het Avondmaal, en waartoe gij u op
nieuw verbonden hebt. Laat het lijden en sterven van
Hem, clio uw vrecle is, gedurig voor uwe aandacht, en
Hijzelf het dagelijksche voedsel uwer ziel zijuy^treeft

meer en meer naar gelijkvormigheid aan God, en laat

niet toe dat de stoffelijke dingen, of onbedachtzame
en te groote toegevendheid aan bloot zinnelijke ver-

lustigingen, uwe ziel onvatbaar doen worden voor het

smaken van de geestelijke genoegens in God. Onder-
werpt u lijdzaam aan al de bestellingen van zijne hand,

welke ten doel hebben u aan deze meer te gewennen,
van die meer los te maken. Wordt de troostrijke

bewustheid van den vrede en vriendschap met God
somtijds afgebroken door verachtering of ontrouw,

wel, rust dan niet voor die vrede en vriendschap her-

steld zij door vernieuwde oefeningen van boetvaardig-

heid en geloof

!

Welk eene dure verpligting ligt nu op ons ! Hebben
wij vrede met God, dan moeten wij niet beangst zijn

als degenen, die geene hoop hebben. Dan moeten wij

niet vreezen voor degenen, die het ligchaam dooden

;

dan moeten wij niet twijfelen, of alle dingen zullen ons
ten goede medewerken

;
dan moeten wij ons benaar-

stigen om vrede te bewaren, opdat wij vau den Heer
Jezus Christus bij zijne komst mogen gevonden worden
in vrede.
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Eel Í3 het dat wij nog gedurig door onze zwakheid
bevreesd gemaakt worden, laat ons het qog gevestigd

houden op het rijk vau vrede, dat eens bloeijen zal,

en nu, volgens de teekenen der tijden, spoedig op
handen is. Wij toch zijn er vaste leden van ; wij zullen

eens volkoraen vrede genieten.—Araen.



OPSTANDING VAN JEZDS-

En laat na den sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten

dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria,

om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde eeue groote

aardbeviug : want een Engel des Heeren, nederdalende iiit

den hemel, Irwam toe, en wentelde den steen af van de deiir,

en zat op denzelven. En zijne gedaaute was gelijk een blik-

sem, en zijne kleeding wit gelijk sueeiiw. En nit vrees van
hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden
als dooden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrou-
wen : Vreest gijlieden niet : want ik weet, dat gij zoekt

Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet
;
want hij is op-

gestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de
plaats, waar de Heere gelegeu heeft. En gaat haastelijk heen,
en zegt zijnen discipelen, dat hij opgestaan is van de dooden

;

en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien.

Ziet, ik heb het ulieden gezegd.—Matth. xxviii : 1—7.

(Mark. xvi : 1—7 ;
Luk. xxiv : 1—8, 10; Joh. xx : 1.)

Wauneer wij het geheele geschiedverhaal van Jezus
opstanding, zooals Mattheus ons dat (in den tekst en
in dit geheele hoofdstuk) heeft opgeteekend, met de
berigten der overige Evangelisten vergelijken, dan
vinden wij daarin eenige verscJieidenJieid. Elk hunner
heeft ons opgeteekend, wat hij of zelf bijgewoond, of

van geloofwaardige oog- en oorgetuigen vernomen had
en wel hetgeen hem daarvan het meest had getroffen

of het meest aan het doel van zijn schrijven beant-

woordde. Zoo kunnen ons verschillende geloofwaar-

dige menschen gelijktijdig eene en dezelfde gebeur-
tenis verhalen, welke zij zonder afspraak beschreven
hebben. En ofschoon hunne beschrijving in eenige
bijkomende omstandigheden moge uiteenloopen, zoo
zal men echter niet kunnen zeggen, dat zij met
elkander strijden of onwaarheid vermelden. De een
N
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tocli kan de zaak meer van dezey en de andere meer
van gene zijde besckouwen. Ja, zelfs kan dieverschei-
denheid en die schijnstrijdigheid de geloofwaardigheid
van hun verhaal veel meer bekrachtigen dan doen ver-
ílaauwen. En dit is vooral het geval bij deze belang-
rijke gebeurtenis. De eene Evangelist moge ons deze,

de andere weder eene andere bijzonderiieid mededee-
len ; in de hoofdzaak echter : Ghristus is uit den dood-
slaap weder ojpgeiveht en is van de zijnen gezien, komen
zij allen overeen en elk hunner brengt voorbeelden bij

van de ontmoetingen, welke de lieiland op verschil-

lende tijden met de zijnen gehad heeft om die waarheid
te staven. Welaan laat ons dan

I. Vooreerst uit het berigt van den tekst^ vergeleken
met dat der overige EvangelisteUj zien^ wat er op den
morgenstond van die heerlijke verrijzenis onzes Heeren,
om en nabij zijn graf plaats vond.

' II. Laat ons daarop dit gedeelte der geschiedenis

van Jezus opstanding nader beschouwen als een ver-

haal, dat rijke stoíïe oplevert van blijdschap en troost

voor allen, die Hem als hunnen Heer aannemen^ en
III. Eind.elijh zien, hoedanig de stemming van ons

hart behoort te zijn bij de herinnering van deze zoo
gewigtige gebeurtenis.

I.

De Zaligmaker was dan na zijnen dood door twee
aanzienlijke mannen ten grave bosteld, om na eene
korte ruste in volle kracht uit hetzelve weder op te

staan, En dit geschiedde nu als het hegon te dagen
op den eerstcn dag der weelc, welke dag tot plegtig aan-

denken van deze gebeurtenis door de christenen de dag
des Heeren genoemd wordt. Ik stel mij bij deze ge-

beurtenis den heerlijksten morgenstond voor, welke
immer deze aarde heeft toegelagchen en wij willen ons
te zamen, in de verbeelding, in den omtrek en in de
nabijheid van de grafspolonk verplaatsen. Dezelve

werd door eene wacht, welke op verzoek der Over-

priesters en Farizeën aldaar door den Landvoogd
geplaatst was, bewaakt. Een zware steen aan haren

ingang, waarop bovendien het zegel van den Joodschen

Baad gedrukt stond, belette den toegang. Wij zien
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hier Jezus vriendinnen^ die van dit alles onkundig
waren, reeds zeer vroeg in den morgen bij de eerste

scliemering zicli derwaarts begeven, om het graf te

hezien, Zij badden naauwkeurig acht gegeven waar

men zijn lijk gelegd had, doch bij den invallenden

Sabbathj waren zij naar Jeruzalem wedergekeerd, om
daar naar Gods gebod rustdag te vieren. Evenwel
hadden zij het vaste voornemen, om na den afloop van
denzelven den laatsten pligt der liefde en dankbaar-

heid aan het overschot van haren dierbaarsten vriend

te bewijzen.

Onder deze Galileesche vrouwen worden ons door

de Evangelisten vóór alle anderen genoemd Maria van
Magdala, wie als aan het hoofd van dit edele gezel-

schap stoud, alsmede Mariaj de moeder van Jahobusy

den jongere. (Beide hadden den Heer steeds de
blijken van liefde en dankbaarheid betoond.)—Voorts
noemt Markus ons nog onder dezelve Salóme, de
vrouw van Zebedeus en moeder van Jakobus en
Johannes ;

en Lukas, welke uitdrukkelijk zegt, dat er

nog sommige met haar waren, ook Johanna, de vrouw
van Chusas (vs. 10 verg. viii : 3.)

Zij wilden, naar Oostersch gebruik, het lijk van haren
dierbaren Heer nog met kostbare specerijen balsemen.
Zooara was dus niet de Sabbath afgeloopen^ welke
(even als dezelve Vrijdag avond met zonnenondergang
een aanvang nam,

.
even zoo) Zaturdag avond ten zes

ure eindigde ; of Maria Magdalena, de andere Maria
en Salóme hochten eenen genoegzamen voorraad van
dezelve aan. Zij maahten dezelve gereed, en hebben
zich reeds voor Jiet aanhreJien van den dag vereenigd,

om zich naar het graf te begeven. Doch nu eerst

komt het haar in de gedachte, dat de toegang tot het

graf door eenen zwaren steen was afgesloten^ welke,

naar Markus berigt, zeer groot was (4). Bekommerd
vragen zij dus :

“ Wie zal ons den steen van den ingang
des grafs afwentelen Zij begrepen wel, dat hare

zwakke krachten daartoe verre te kort zouden schieten.

Terugkeeren ? Daartoe konden zij evenwel niet beslui-

ten. Hadden zij echter geweten, dat de steen ver-

zegeld was geworden, en dat eene wacht van
Koineinsche krijgsknechten bij het graf geplaatst

was, dan hadden zij zelfs zich niet op weg der-
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waarts durven begeven. Doch hetgeen zij zich nu
niet mogelijk hadden voorgesteld, zoo vinden zij bij

hare aankomst de zwarigheid uit den weg geruimd.
Want meer nabij gekomen zien zijj tot hare verbazing^

dat de steen reeds afgeiventeld was (vs. 4). En wat was
daarvan de oorzaak ? (Komt, zien wij, terwijl wij hier

eenigen tijd de vrouwen uit het oog verliezen, hetgeeu
ervooraf had plaats gehad.) Mattheus borigt ons dit

vs. 2—4. Terwijl de wachters het hun toevertrouwde
graf bewaakten, was de aarde rondom hetzelve en de
rots zelve geweldig hegonnen te schndden. Daarbij

zagen zij eenen Engel des E.eeren, die i n zijn voorhomen
was gelijh een hliksem en iviens Tdeeding ivit ivas gelijk

sneeinv, met volle majesteit uit den hemel nederdalen.

Deze wentelde den steen cif van de grafdeur en ging
daarop nederzitten, en de Heer zelf was van de dooden
opgestaan. Geen wonder^ dat de wachters uit vrees

voor den Hemelgezant hevig ontroerdeii. Dien vreese-

lijken blik konden zij niet verdragen^ te meer_, wanneer
zij zich al het gebeurde raet den gekruisigden te bin-

nen bragten. Als dooden zonken zij dus ter aarde

neder en naauwelijks weder tot zich zelven gekomen,
vlugtten zij plotselijk weg naar de stad. Daar moesten
zij het eerst het berigt van het gebeurde aan de Over-
priesters brengen en hun toonen, dat geene menschelijke

list en magt bestand is tegen den wil en de kracht

Gods. Zoo was dan het graf geopend. Zoo waren
de wachters weggevloden, terwijl de vrouwen op weg
waren. Naauwelijks is Maria Magdalena met hare
vriendinnen aan den ingang van den hof aangekomen,
of zij ziet den steen weggenomen (Joh. vs. 1.) Dit doet

bij haar het vermoeden oprijzen, dat men het lijk van
haren Heer had weggenomen. Zij loopt dus in aller

ijl weg en maakt dit aan Petrus en Johannes bekend.
Doch de andere vrouwen gaan vol vrees in H graf om
alles naauwkeurig te onderzoeken, maar vinden liet

ligcliaam des Heeren Jezus niet. Terivijl zij oiu daarover

twijfelmoedig waren, werden zij op het onverwachtst
door de aaugenaamste tijding verblijd. De Engel,

die te voren op den steen was gaan zitten, had zich nu
met eenen anderen in het graf begeveu. In het eerst

hadden de vrouwen, door hare ontroering en groote

droefheid, hen niet opgemerkt. ' Doch weldra zagen
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zij tiuee mannen hij liaar sfaan, in schitterende Meederen.

Zij vertoonden zich dus wel niet, geilijk aan de wach-

ters, in eene verschrikkelijko gestalte, maar nogtans,

overeenkomstig liunne hemelsche waarde, vol majesteit.

Deze onverwaclite verschijning nu heving Jiaar wel

met sclirilc en deed Jiaar Jiet aangezigt ter aarde gehogen

Jioucten ; doch een dezer Engelen, die het woord voerde,

en omJdeed met een lang en wit gewaad aan de regter-

zijde van Jiet graf zat, spraJx. Jiaar vriendelijJc aan

:

weest niet ontroercl en vreest niet ; want iJc weet, clat gij

zoeJct Jez2is den Nazarener, clie geJcruisigd is. Maar
ivat zoeJct gij den levenden hij cle dooclen ? Hij is Jiier

niet, %vant Eij is opgestaan. GedenJct, Jioe Hij tot lo

gesproJcen Jieeft, toen Hij nog met u in Galilea was, en

tot u zeide : De Zoon des menscJien moet overgeleverd

worden in de Jianden der zondige menscJien (der Heide-

nen en boosdoeners), en geJcniisigcl worclen en ten derden

dage opstaan. Komt clan Jierwaarts, en ziet cle plaa.ts,

ivaar men den Heer gelegd Jiad, om u daarvan te over-

tuigen. En nu beveelt hij haar, deze blijde boodschap
spoedig aan anderen mede te deelen. Gaat aanstonds

Jieen, zegt hij, en zegt zijnen cliscipelen, en bijzonder

ook aan Fetrus, dat Hij uit de dooden is opgestaan, en

ziet Hij gaat u voor naar Galilea. Dáár zult gij Hem
zien, gelijJc Hij u cjezegcl Jieeft.—Ziet, iJc Jieh Jiet ïi, als

gezant van God^ aangezegcl.

De vrouwen nu luerclen zijner woorden en heloften in-

dacJitig. Zij geloofden dus ook het berigt der Engelen.

Onder eene mengeling van verbaasdheid over deze ver-

schijning, van bíijdschap over de opstanding des Hee-
ren en van hoop van Hem weder te zullen zieu verlieten

zij de grafplaats en bragten de blijmaar, niet alleen aan
de Apostelen, maar ook áan de Hiscipelen, die met het

Paaschfeest overal binnen en buiten Jeruzalem ver-

spreid waren, over. Ofschoon dus de vrouwen en velen

der Leerlingen den verrezen Heer nog dienzelfden dag
zouden zien, bestelde Hij hen nogtaus in Galilea, waar
op verre na de meesten hun verblijf hadden en waar
Hij zelf meermalen nog aan hen verschijnen zoude.

Daar heeft Hij zich dan ook aan meerdan SOObroeders
op eenmaal vertoond (] Cor. xv : 6) en al zijne beloften

aan hen vervuld.
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II.

Komt; Mijiie Geliefcleu ! laat ons nu dit gedeelte vau

des Heilands opstandiug nader bescliouwen als een

verhaal, dat rijke stofíe oplevert van blijdschap voor

allen, die Hem liefhebben en als huimen Heer belijden

.

Zij toch leeren Hem hier keunen :

1 . Als den Zoon van God ; maar te gelijk

2. Als den grooton menschenvriend.

l. Ja 1 wij erkennen iu den opgewekten Jezus van
Nazareth, den eigen Zoon van God.

a. Want Hij werd opgewekt door de hracM en den
wil des Allerhoogsten—Onbedacht bewaakte de wacht
het graf. De Joodsche Eaad meende door deze voor-

zorg zeker te zijn^ dat niemand hetzelve zou durven
genaken, om het te openen ; noch ook het zegel zou

durven verbreken. Zij dachteuj dat zijne voorspellin-

gen nu wel onvervuld zouden blijven en elk in Hem
een^ Bedrieger zoude moeten erkennen. Doch wat
baten alle ijdele plannen en het vermogen der men-
schen, wanneer de Almagtige spreekt en zijnen wil

doet gelden ? Wij bemerkten reeds eene aardbeving
Jezus dood en zagen daarin de tusschenkomst der

Voorzienigheid. Doch nu zien wij vooral bij de op-

standing des Heilands, hoe zeer Hij door God verheer-

lijkt werd. Deze doet eensklaps de steenrots, waarin

het graf van den Gekruisigdeu was uitgegraven, gewel-
dig schudden, en schenkt Hem, die bij het sterven

zijne ziel aan zijne verzorging had aanbevolen^ daarop

het leven weder. En al dat buitengewone en wonder-
bare, werd juist, volgens de voorspelling^ welke de

Heiland meermalen gedaan had, door God beschikt op
den derden dag na zijnen dood

;
waaraan dan ook de

Engel (volgens Luk. vs. 7) de vrouwen indachtig

maakt. Juist daarom hadden de Overpriesters en

Farizeën tot op dien tijd toe van Pilatus een wacht
begeerd, om het graf te verzekeren, omdat zij gedachtig

waren, dat die Yerleider—zooals zij Hem noemden

—

bij zijn leven gezegd had : Na drie dagen zal ik op-

staan maar juist die wacht moest getuigen zijn, welk
eene geduchte kracht God in het werk stelde, om Hem,
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guisd •^ras, in al zijne eer te herstellen. Hij zelf had
niet alleen van zichzelveii bcleden, dat Hij de Messias

was, die komen zoude en op wien de hoop der vaderen

reeds sedert eeuwen gevestigd was ; maar ook, dat Hij

Gods eigen Zoon wns. Toen men van Hem een wonder-

teeken begeerde tot staving van zijn gezag als Godde-
lijk Gezant, gaf Hij het volk en de O^erheden dat

teeken in de voorspelling van zijne opstanding. Op
de belijdenis, dat llij waarlijk Gods Zoon was, is Hij als

een Godslasteraar ter dood veroordeeld en op dat vonnis

heeft Hij den smartelijken en smadelijken kruisdood

moeten verduren. Maar ziet ! na die drie dagen wekt
God Hem op uit de dooden. En alzoo wordt door de ver-

vulling van zijne voorspelUug (door dat groote wonder-
teeken), niet slechfcs zijn gezag op de luisterrijkste

wijze bevestigd ; maar ook zijne afgelegde belijdenis

voor den Joodschen Eaad, door God zelven plegtig be-

krachtigd. Want, wie zou het kunnen verwachten,

dat God, zulk een buitengewoon wonder, als de opwek-
king van Jezus is, ten behoeve van iemand zoude
hebben dpen gebeuren, die zich valschelijk als zijnen

Zoon had opgeworpen ?—Dan bleef ook het leven van
Jezus onsaltijd een raadsel.—Maar neen 1 Hierzien wij

de onmiddelijke tusschenkomst van den hoogsten Reg-
ter, die bij deze gelegenheid openlijkhetgeslagenvonnis
vernietigde en den gestorvenen aan het slavenhout in

zijne onschuld herstelde. Zoo toonde God nu, dat het
werk, dat Sij verrigfc had, Hem welgevallig was.

b. Dit blijkt ook daaruifc, dat hemelsclie Gezanten
Hem tmi'dienste staan. In den aanvang van zijne aard
sche loopbaan zagen wij reeds, hoe Engelen zijnen lof

vermeldden en wel, toen Hij nog als een weerloos kind
met doeken omwonden in een der voederbakken van
Bethlehems stal nederlag. En zouden zij dan nu, in

den heerlijken morgenstond Zijner opstanding, nu Hij
door God hunnen Schepper, zoo uitnemend zoude ver-

heerlijkt worden,—zouden zij dan nu Hem niet alle

teekenen van gewilligheid en dienstvaardigheid geven?
'—Ja gewis ! Zij dalen van den hemel neder om Hem
het graf te ontsluifcen. Ik stel mij voor, dat hunne
eerste bezigheid, bij het ontwaken uit den doodslaap
van Hem, dien zij den Heer noemen (vs. 6), geweest is.
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Hem te aanbidden en eere toe te brengen :—hoezij daar-

op de zwagtels en het lijnwaad, waarmede zijn ligchaam
oinwoLidGu waS;, zallcn ontboiidea liebben en hem tevens
eene*nieuwe geschikte kleeding hebben aangebragt.
En^ ofschoon de luacht ook op hun gezigt hun door-

dringenden aanblik niet veidragen kon, zoo bleven zij

nogtans op zijn bevel achter^ om zijne treurige vrien-

dinnen, die w^eldra zouden aankomenj te troosten.

Welk eene hulde valt dan Hem, die nu herleefde te

beurt ! Waarlijk, Hij die alzoo de Hemelgezanten tot

zijne dienaren heeft^ moet meer dan mensch zijn—moet
waarlijk Gods Zoon ziju;, wien Hij beleed te zijn. Want
hoe zou God een misleider des volks zulk eene onder-
scheiding doen te beurt vallen.

c. Doch wij zieu hier in Jezus tevens den Overwinnaar
van dood en grafen van al zijne vijanden, Hij heeft als

mensch het lot van alle menschen ondergaan. De dood
heeft ook Hem aangerand^ die gene zonde gekeud,
noch gedaan heeft. Doch ofschoon hij om ouze zon-

den is gestorven en onze smarten heeft gedragen : zoo
herleeft hij en sterft niet meer. Want Hij heeft den dood
zijne heerschappij ontnomen. Ofschoon Hij in ^t graf

was neergezonken en daaiin werd opgesloteu ’gehou-

deu, verbrak hij deszelfs kluisters en verrees weder in

volle zegepraal uit hetzelve. En nu heeft het graf

geen overwiuning meer. Ofschoon zijne vijanden

het kwaad met Hem dachteU; zoo heeft God het ech-

ter alles ten beste gekeerd en hen allén beschaamd doen
staan. De vloek, dien zij op Hem'wilden laden, is in

den beston zegeii verkeerd. Op Golgotha had Hij

drie dagen te voren de grootste schande ondergaan ;

hedeuj in de nabijheid van dien grafheuvel_, stapt hij

vol majesteit (en hemelschen luister) uit zijne rust-

plaats : en de Seraf juicht een lied ter eere van Hem,
die leeft in alle eeuwigheid.—KajaphaS;, oudsten van
Israel 1 en Fariseen 1 komt nu bij het graf, dat gij ver-

zegeld hebt, en gij zult verbleeken op de gedachte, dat

gij uwen Heer zoo laaghartig bespot hebt. Nu was alles

door Hem volbragt, wat de Vader Hem had opgedra-

gen. Nu voelde Hij zich verre verheven boven alle

lijden en smarten. Nu kon Hij zich verlustigen met
de herinnering van zijn doorgeworsteld lijden^ met het

genot der goddelijke goedkeuring en met het uitzigt
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op de Hem toegezegde belooning. Nu ontving Hij

de eer van vrienden voor welke Hij het leven bad op-

geofferd
;

ja zelfs der Engelen liulde. Zoo begon liier

reeds dat bemelscbe leven, dat Hem weldra in ^t buis

zijns Vaders te wacbten stond. Zoo bad Hij nu den
toegang bereikt tot den boogsten top van aanzien en

gezag. Alle dingen zijn sedert aan zijn voeten onder-

worpen. Een ieder kan dus zien, boe de steen,

door de bouwlieden veracbt, tot een boofd des boeks

is geworden. Waarlijk, dit is van den Heer gescbied

en bet is een wonder in onze oogen (Ps. cxviii : 22,

23). Hij beeft dien afgebroken tempel zijns ligcbaams

in drie dagen weder opgebouwd (Job. ii : 19). Zoo
toonde Hij, dat Hij naar waarbeid bad gesproken
(Job. 17, 18): Daarom beeft de Yader mij lief,

omdat ik rnijn leven aflegge, opdat ik het weder aan-

neme, enz.

En hoevele stoffe van blijdscbap bevat dus niet deze

waarbeid voor de opregte Cbristenen ? Nu weten zij

dat zij niet met zoovele duizenden blinde medemen-
scben de vanen volgen van den valscben Profeet Mu-
bammed ; maar dienaren zijn van Gods eigen Zoon.

Zij zijn overtuigd, dat alles, wat Hij geleerd, voor-

speld, beloofd en bevolen beeft, goddelijke ontdek-
king, Goddelijke belofte en bevel is. Maar ware Cbris-

tus niet opgewekt geweest en dus niet diegene, die

Hij beleed te zijn, dan ware al dat geloof, dat wij in

hem badden, ijdel.—Nu weteu wij, dat door Hem
voldaan is en wij door Hem vergeviug van zonden bij

den Yader kunnen erlangen. Docb ware Cbristus uiet

opgewekt dan waren wij nog in de zonden. Zijn die-

naar kan dus door Hem het geweld des doods en des

grafs ontvlieden en zal eens voor eeuwig bij Hem
woneu. Zijn aardscbe kleed moge al in bet graf

den wormen ten prooi gegeven en door den tand des
tijds verslonden worden. Eens zal Jezus zijn stof

doen vergareu en op zijn bevel een heerlijker ligchaam
met nieuwe leven daaruit vormen. Dan zal hij eerst

regt geschikt zijn, om met hetzelve een eeuwig zalig

leveu te smaken.—0 welk een zalig uitzigt ! Docb
ware nu Christus niet opgewekt, dan badden wij geene
verzekeriug van Gods vergevende geuade. Onze
boop op eene zalige opstanding ware verdwenen. Welk
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eene blijde boodscliap is dan niet deze voor den Chris-

ten : Jezus leeft ! Hij is waarlijk opgestaan V’ Nu
roemen wij iii liet kruis van Christus eu hopen op
Hem^ die het leven en de onsterfelijkheid heeft aan
het licht gebragt.

2. Dat heeft Hij ook betoond na zijne opstanding.

Hij was op aarde gekomen tot heil van hare bewoners

;

ofschoon men Hem had versmaad en niet waardig ge-

keurd haren grond te betreden.

A. Md ar Hij, die voor zijne vijanden aan het sla-

venhout nog gebeden had : Yader ; vergeef het hun
;

want zij weten niet wat zij doen V’ dienzelfde Heer
bleef dat teedere hart ook bij zijne verheerlijking be-

houden. Ziet.liet, hoe Hij straks zijne jongeren over
dezelfde aarde^ welke zijn bloed had gedronken^ henen
zendt, om overal een Evangelie van heil en zaligheid

te verkondigen. Ziet het, 'hoe juist in het moordhol
het eerste in zijnen naam bekeering en vergeving van
zonden is gepredikt geworden ; en wie zich ook tot Hem
wildeweuden en Hem als Heer aannemen

; wie zich

daartoe door den Heiligen doop iu des Heeren Ge-
meente wilde laten inlijven ; niemand; niemand zijner

moordenaars werd er afgewezen.
B. Doch vooral trekt Hij zich het belang zijner

vereerders aan en zorgt voor hen. De voorbeelden
daarvan, uit onzen tekst genomen^ stellen ons dat

levendig voor oogen.

a. Degeuen, welke Hem van ganscher harte zoeken
te vereeren en te dienen, doet hij hier door zijne die-

naren het eerst de troostrijke boodschap zijner op-

standig verkoudigen.
Gij ziet het in de Galilesche vrouwen. Zij waren Hem

gevolgdj om Hem met hare goederen te dieuen. De
liefde tot Jezus had zulke diepe wortelen in hare

harten geschoten, dat zij Hem, al ware Hij ook
een schandelijken dood gestorven^ niet konden ver-

geten. Zij kenden zijn hart, zijne onschuld, zijne

wijsheid en liefde. Haar was de verachte Nazarener
alles waaïd. Doch toen haar vriend in ^t graf ver-

borgen lag, zaten zij in haar verblijf in de grootste

bekommerÍDg en droefheid gedompeld. Want nu
genoot Hij wel rust^ zoodat zijne wreede vijanden

hunnen lust aan Hem niet meer konden koelen. Nu
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zou hij wel in Paradijs vreugde smaken en daar het

loon voor zijnen trouwen arbeid wegdragen. Maar
*zij misten toch in Hem den besten vriend en weldoener.

Alle hoop van wederzien en van een zoo beminnelijken

omgang was vervlogen. Zij willen nog eenige onkosten
aan zijn lijk besteden. Ach! dat was ook het eenigste

dat zij nog aan Hera doen konden. Hem zoo nog
eenmaal in het graf te aanschouwen, was al de
troost, welke haar nog was overgebleven. Reeds vroeg
met of voor het aanbreken van den dag zoeken zij

elkanders gezelschap op^ om met elkander hare zorgen

te ontlasten, en treurig zien wij haar zich grafwaarts

begeven. Maar welk eene teleurstelling I Zij vinden
het graf ledig en terstond rijst de gedachte bij haar

op :

“ Zouden dan de boosaardige Joden Hem ook na
zijnen dood niet met rust gelaten hebben ? Zij mis-

gunnen ons dan ook zijn stoffelijk overschot meer te
** mogen aanschouwen 1^^—Docli ziet, weldra zal een
Engel des hemels op bevel van den Levensvorst haar

treuren in lagchen doen verwisselen. En ofschoon zij

voor dien verheven Gezant op het eerste gezigt mogten
beven, was nogtans de boodschapj welke hij haar
aanbragtj eene blijdo boodschap. Haar hoofdinhoud
was : Jezusj dien gij zoektj is hier niet meer. Hij

is opgestaan uit het graf en zal zich eerlang in

Galilea levend aan u vertoonen.^^—Yerbeeld u, zoo
gij kuntj de verschillende aandoening dezer vrouwen :

hare verbaasdheidj hare verrukking en blijdschap.

Engelen zelfs brengen haar deze tijding en maken
haar opmerkzaam op hetgeen de goede Heer haar zelf

gezegd en beloofd had. En twijfelen ?—Neen 1 Dat
kunnen zij niet. Hijj van wien zij hadden gehoopt, dat
Israel verlosseu zoUj was aan het verachtelijke slaven-

hout gestorven en toen was al hare hoop verdwenen.
Maar nu is hij' opgestaan, nu juichen zij. Ja, weldra
mogen zij zich verwaardigd zien met eene der eerste

verschijningen van haren Heer.
h. Doch die blijde boodschap laat de Heer ook ver-

kondigen aan zijne overige volgelingen : Gaat aan-
stonds heen/^ luidt het bevel des Engels aan de vrou-

wen, “ en zegt zijnen Discipelen, dat de Heer is

opgestaan van de dooden en dat zij Hem in Galilea

kunnen ontmoeten.^^ De goede Herder was wel
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geslagen en zijue schapen verstrooid geworden. Hij

was overgeleverd geweest in de handen der zondaren.^

Doch nu had Hij alle niagt ontvangen eii zoude ze in

Galilea weder bijeen vergaderen. En ziet het hier,

hoe veel deel de Engelen nemen in de blijdschap der

volgelingen van hunnen verheerlijkten Heer. Zoo
betoont de Heer zelf zijne grootste trouw omtrent
hen, die Hem dieneu. Ja, de liefde en zorg, die Hij

voor hen heeft, blijft voortduren tot over dood en graf ;

en ofschoon Hij nu over hen heerscht, blijft Hij hen
echter als aan zijue hand leiden en opvoeden voor de
eeuwigheid.

c. En ziet het, Mijne Geliefden ! hoe vergevensge-
zind Hij is omtrent de zijnen. Zelfs hij, die zich zwaar
aan Hem had bezondigd

;
doch boetvaardig tot Hem

was teruggekeerd, wordt van die heugelijke tijding :

Jezus uw Meester herleeft, niet uitgesloten. Petrus mogt
den Heer ontrouw geweest zijn. Een ieder mogt hem
dus dat voorregt niet waardig geacht hebben. Doch
de Heer dacht er anders over. Petrus had Hem wel
schandelijk verloochend ;

maar hij had ook bitterlijk

geweend. Zou dan de medelijdeude Heer den zoo diep

gevallen, maar nu zoo hartelijk bedroefdeu leerlingniet

laten vertrcosten ? Ja aan Hem moest vooral deze

boodschap gebragt worden : De Heer is weder in het

leven verschenen want de Heer kende zijn hart.

Zijn misstap was vergeven en eerlang zou Hij hem
weder geheel in zijne waardigheid en betrekking her-

stellen.

Hoe gelukkig dan zij, die hun leven aan Hem toe-

wijden
;
daar zij hem bij zijne opstanding, niet alleen

in zijne verhevenheid, maar ook in zijne zachtmoedig-
heid en ware menschenliefde leeren kennen I Yan Zijn

bestuur kunnen zij dus alles goeds verwachten en doof

Hem het hoogste geluk deelachtig worden, al ware' het

ook, dat zij Hem te voren miskeud hadden.

' III.

Laat ons in de laatste plaats zien, hoedanig de stem-

ming van ons hart behooft te zijn bij de herinnering

aau de heugelijke gebeurtenis ; De Heer is loaarlijh

ojogestaanJ^ Dat moet ons opwekken
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] . Tot geloof in Ghristus. Jezus leeft ! Hij is ver-

rezen 1 Welk eene gewigtige boodscliap, ook voor ons.

Nu heeft God ons zigtbaar voor oogen gesteld, dat

(zijn Zoon geen misleider des volks was en dat) het

Christendonij dat Hij stichtte, niet een werk van men-
sehen, maar van God was. Zoo mogen wij in Chris-

tus, den Zaligmaker en den magtigen Koning, door God
zelven aangesteld^ beschouwen. Zonder deze opstan-

ding zou onze geheele godsdienst op de zwakste grond-
slagen rusten. Dan zou het Evangelie geen Evan-
gelio voor ons meer zijn. Doch nu heeft Christus be-

vestigd, wat Hij te voren van zichzelven getuigd had
en waarop Hij >elfs den dood niet wilde ontwijken.

Komt dan, Mijne Geliefden 1 Neemt hem tot uwen
Herder aan 1 Hij is dat volkomen waardig, als degene,

die de oorzaak geworden is van geheel uw heil 1 Blijft

steeds op Hem vertrouwen en volgt Hem overal na I

Want ofschoon Hij zoo verheven is boven koningen
en magten, wil Hij nogtans cen wakend oog op u hou-

den en u niet beschaamd maken. Hij kan u door zijne

magt alles schenken, wat gij tot versterking van uw
geloof en tot vermeedering van uw geluk behoeft.

En zoudt gij dan dien Heer nog uw vertrouwen weige-
ren ? 0 verplaatst u gedurig nabij Golgotha 1 Daar ziet

gij aan de eene zijde dat hruis staan, waaraan Hij leed

en stierf, voor uwe zonde. Maar daar ziet gij ook aan
de andere zijde die grafspelonh, waar Hij de volkomene
ovti’winning over al zijne vijanden behaalde. Daar
ziet gij dus zijne onuitsprekelijke liefde en tevens zijne

oneindige magt.
Wat wilt gij dan, gij, die nog genegen zijt eene zon-

dige wereld te dienen en nog halsstarrig blijft weigeren
den verheerHjkten Jozus als uwen Heer aaii te nemen ?

Meent gij dan, immer een leidsman te zullen vinden,
die meer liefde en tronw bezit, dan Hij ? Zij, die

met het oog des geloofs op hem zien, zullen Hem
eenmaal in het huis Zijns Vaders, waarheen Hij hun
is voorgegaan en waar Hij hun plaats bereid heeft,

weder ontmoeten en in al zijne heerlijkheid aanschou-
wen. Doch gij, wanneer gij in uw ongeloof blijft voort-

leven, ja, ook gij zult Hem zien, maar op zijnen ge-
duchten troon. Dan zal de dag der verschrikking
komen en gij zult, even als de wachters, willen weg-
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vlieden voor den vreeselijken blik van Hem, die op den
troon zit. Wat zeg ik ? wegvlieden ? Neen

!
gij zult

willen, maar niet kunnen. Dan zult gij roepen tot de
bergen en heuvelen : Valt op ons : bedekt ons voor
het aangezigt van Hem, die op den troon zit 1 Want de
grootedagzijnstoorns is gekomen^en wie kan bestaan?^^

Komt dan ! Gij leeft nog ! Het heden van genade is

voor u nog niet voorbij ! Komt dan ! Nog bijtijds, door
het geloof tot Jezus de toevlugt genomenj opdat gij

door Hem van den eeuwigen toorn behouden wordt

!

2. Doch wij moeten Christus, die zoo luisterrijk is

verheerlijktj niet slechts voor de menschen belijden,

doch ons ook gedrongen gevoelen tot eene luarme

wederliefde. De vrouwen bleven uit liefde voor haren
Heer Hem volgen tot in het graf. Zij offerden hare
bezittingen, ja, ook hare nachtrust er aan op, om zijn

laatste overschot in het graf nog eens te gaan bezien.

De Heer was haar zoo geheel dierbaar. 0, was hij ook
u zoo dierbaar ? Dat toch zou Hij u zijn^ indien gij

uzelven regt kendet als ellendige zondaren ; dat zou
Hij u zijn, wanneer gij in Hem zaagt den Heiland, die

in alle behoéften van uw hart kan voorzien. Maar
ach ! hoe velen zijn er, die men slechts naam-Ohristenen
kan heeten ! Hoe velen achten het niet eens der

moeite waai’dig om van Hem te hooren spreken en om
met zijne vrienden zich over zijne opstanding te ver-

heugen. 0, wanneer het huuj die Jezus naam belij-

den, regt ernst was^ indien zij wisten of regt bedach-

ten wat Christus voor hen gedaan had, hoe geheel

anders zouden zij dan het feest van Jezus opstanding

vieren. Maar, nu in hunne halstarrigheid voortlevende,

kunnen duizend^n hunner op een bekwaam uur van
den dag nog^^eenige voetstappen ver gaan om in het

zoo gewigtige en gedenkwaardige feest van Jezus

opstanding met de Gemeente te deelen. fíoe moesten
zij dien verheerlijkten Yerlosser eeren en dienen ! Hoe
moesten zij Hem al hunne liefde schenken ! Ja, ook
werd de blijde boodschap gepredikt : Jezus is uit

het graf verrezen—Jezus leeft in eeuwigheid.^^

—

Gevoelt gij dan niet dat de Heer niet uw verderf, maar
uw leven zocht ? Wanneer gij Hem dus waarlijk lief

hebt en dat aan den dag legt door een welgevallen te

toonen aan zijne voorschriften, dan zal Hij niet te
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vergeefs voor u gestorven en opgestaan zijn : maar
gelijk Hij leeft, zoo zult gij leven door Hem.
Maar wanneer gij den verheerlijkten Jezus als de

bron van alle zegeningen beschouwt, dan zult gij ligt

gevoelen, hoe koel uwe liefde voor Hem nog is,

onder het genot van zoo vele weldaden. En dat zal

elk onzer in het bijzonder wel gevoelen, wanneer hij

niet doof blijft voor de stem zijns gewetens. Gij dan,

die dat gevoelt en die u schaamt over uwe veelvuldige

dwaasheden en tekortkomingen ! houdt moed, al zijt

gij ook van het spoor der deugd afgedwaald en hebt

uwen Heer bedroefd. Indien uwe tranen en berouw
u ernst zijn en gij tot den Zaligmaker wilt wederkeeren,

dan zal Hij u, even als zijnen Petrus, de tranen van
het oog afdroogen. Ook cu nog laat hij u verkondi-

gen : Jezus die voor u gestorven is leeft. In Hem
^^hebt gij uwen voorspraak en Hij is eene verzoening

'Woor onze zonden.^'’ Wanneer gij deze waarheden
steeds voor oogen houdt, dan zal uwe liefde niet uit-

gedoofd worden. En
3. Zoo zal eindelijk de blijde boodschap : De Heer

is waarlijk opgestaan,^^ onze harten stemmeu tot Gods-

dienstige vreugde.

Zoo mogten de vrouwen zich verblijden met de aan-

gename tijding te ontvangen : Wat zoekt gij leven-

den bij de dooden (Ziet, de Heer is opgestaan

en leeft.)

De Heer is niet meer in het sombere graf, nadat Hij

uit den doodslaap is opgewekt. Welk opregt Christen

zou zich dan niet verblijden 1

Nu kunnen wij Hem niet alleen als Heer en Meester
en als den deugdzaamsten mensch erkennen, maar
tevens als dtm gTootcn Pedder en Verlosser der zielen

en als den Leidsman iiaar het eeuwige zalige leven.

Nu Hij herleefde, nu kon Hij de grondslagen leggen
van die Kerk, waartoe ook gij behoort. Nu is er ver-

zoening. Nu is onze hoop op herstel uit eenen zondi-

gen toestand niet te vergeefs.

Zoudeu wij dan dezen dag met de Christenheid niet

onder de heugelijkste dagen tellen ? Ja, hij is wel één
van de belangrijkste. Daarora bepalen de Apostelen
onze aandacht zoo zeer op denzelven. (Van daar dat

Paulus zijnen Timotheus zoo nadrukkelijk vermaant

;
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‘'^Houdt het in de gedachten dat Christus Jezus uit de
dooden is opgeweht/^

' En o, welk eeneu troost mogen wij smaken bij onze
eigene graven en die onzer ontslapene vrienden bij de
gedachte : Jezus is de o^standing en Jiet leven ! En
zijn woord blijft eeuwig waarheid : Ik leef en gij zult

leven.^^ Wanneer wij dus denken aan onze godvruch-
tige betrekkingen of vrienden, die reeds ontslapen zijn^

dan wekt de gedachtenisviering van des Heilands* ver-

rijzenis eene heilige vreugde in ons. Dan wordt deze
feestdag ons een feestdag der hope eens zaligen weder-
ziens. Als wij hun dus de laatste eere toebrengen of

hunne graven bezoeken, dan kunnen wij wel de rust-

plaats van hun stof zegenen ; doch willen de levenden

niet bij de dooden zoeken. Komt dan^ laat ons elkan-

der verheugen met de blijde boodschap : Jezus is uit

het graf verrezen ! Laat ons van onze zijde dat Evan-
gelie overal onder alle standen van het menschdom
helpen uitbreiden 1 Laat ons in Christus ons verblij-

den 1 Dan zal Hij ook de Redder onzer zielen zijn.

Dan zal Hij eenmaal onze stoffelijke ligchamen uit de

graven oproepen en ons een heerlijker ligchaam schen-

ken, om Hem eens te aanschouwen in de gewesten der

onsterfelijkheid en om daar Hem en den Vader te

dienen in geest en in waarheid.—Amen.
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En alzoo zij himne oogen naar den hemel hielden, terwijl hij

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte Idee-

diug
;
- welke ook zeiden : Gij Galilesche mannen ! wat staat

gij en ziet op naar den hemel ? Deze Jezus, die van ii op-
genomen is in den hemel, zal alzoo komen, gelijkerwijs gij

hem naar den hemel hebt zien heenvaren.—Hand. i : 10, Í1

Toen- de vrienden des Heilands Hem van den
Qlijfberg badden zienl ten hemel varen, keerden zij

verheugd weder naar Jeruzalem e'n waren altijd in den
tempel God lovende en dankende. Zelfs kozen zij

eenen Apostel in de plaats van Judas, den verrader.

Er was zeifs bij hen geen schijn van droefheid en
moedeloosheid. Nergens vinden wij eenige klagt,

maar veeleer dankzegging en vreugde over het heen-

gaan van huunen Meester. Bij eene oppervlakkige
beschouwing moet dit ons vreemd voorkomen. Wij
toch gevoelen ons aangedaan, als iemand onzer betrek-

kingen of vrienden ons het laatste vaarwel of het

goeclen nacht met zijne stervende iippen toespreekt.

Wie uwer zou zoo hardvochtig zijn, van dan niet aan
zijne aandoeningen toe te geven, al wist gij ook dat

hem of haar eeu geiukkiger lot te beurt viel ? Dafc

heengaan toch, hoe zeer het voor den afstervenden

gewin is, blijft niefc te min voor ons veriies : hier nu
had dit scheiden onverwachts piaats. De Heer werd
eensklaps van hen opgenomen. Zoude hefc dus iiiet

natuuriijk geweest ziju, dat zij geklaagd hadden in

•plaats van gejiiicht, en dat zij moedeíoos gewoest
waren in piaats dafc zij ioofden en dankten ?

Difc raadsei wilden wij u opiossen uifc het berigt der

Engelen in onzen tekst aaugaande de hemelvaarfc van
Jezus en zijne wederkomst.

0
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Deze beschouwing strekke om u met diozolfde gevo6'
leus te vervullen als de Apostelen.

Wij zullen daartoe

:

I. Het berigt der Engelen aan de Apostelen ver-

klaren en de zaken zelven eeuigermate ontwikkelen

;

II. Den invloed, welke dit berigt op ons hebben
moet^ aanwijzen

;

III. Om dien invloed bij aanvang of voortduring to

kunnen ondervinden, u eenige middelen aan de hand
geven.

I.

Zullen wij het berigt der Engelen^ den Discipelen
gegeveUj verklaren en de denkbeelden in hetzelve voor-
komende eenigzins ontwikkelen.

De Heiland was lang genocg op aarde geweest na
zijno opstanding om zijne jongeren te overtuigen dat
Hij leefde, en hen te onderrigten de dingen die het
koningrijk Gods aangaan. Nu was do tijd daar dat
Hij zou opvaren tot God_, zijnen Vader_, en het hemel-
rijk aanvaarden. lets vroeger waren zijne jongeren
uit Galilea^ waar Hij hun (voor het laatst) verschenen
waSj naar Jeruzalera opgegaan. Daar openbaarde hij

zich voor de laatste maal aan hen en geleidde hen
onder heilrijke gesprekken naar Bethanië. Toen
zegende Hij hen en werd van hen opgenomen in den
hemel. Wie zal ons de denkbeelden melden^ welke
elkander verdrongen in de ziel der aanschouwers, of

het gevoelj waarmede zij Hem verbaasd nastaarden !

Lukas zegt ons in zijn Evangelie;, dat zij Hem aan-
baden en heilige eerbied hen vervulde

; en in onzen
tekst (vs. 10) dat zij onophoudelijk staarden naar den
hemel. (Zij hielden hunne oogen op naar den hemel.)
Nu zoude de verbazing plaats voor droefheid gemaakt

hebben : en later bij hen of bij hunne volgelingen en
ons de twijfeling of Hij wel waarlijk ten herael ware
gevareu, dan of Hij naar eene andere streek der aarde
verplaatst ware, had God daarvoor niet gezorgd. Dat
deed Hij naar de grootheid van zijne wijsheid enliefde.

Tweo mannen in witto kleeding werden tot hen gezon-
den. Dat deze mannen Engelen geweest zijn^ is on-



211

twijfelbaar zeker. Dat blijkt uit de hoodschap, welke

zij den Apostelen bragten ; uit het geloof dat de Disci-

pelen aan dezelve hechtten. Zoo beschrijft ’Lukas de
Hemelgezanten ook op andere plaatsen, even gelijk bij

des Heeren opstanding, als mannen in witte kleeding

;

zijnde het zinnebeeld van onbevlekte heiligheid. Deze
hadden den luister bijgezet bij de geboorte van den
Heiland_, en waarom zouden zij het niet doen bij zijne

intrede in den hemel, toen Hij weder deze aarde ver-

liet ? Deze G-ezanten zeiden : Gij Galileesche man-
nen \” Zij toonden te weten tot wien zij spraken en
staafden de waarheid van de hemelvaart des Heeren.
Wat staat gij en ziet op naar den hernel Is dit

misschien een teeken van weemoedig gevoel ? Waarom
zoudt gij bedroefd zijn ? Deze Jezusj die van u opge-
nomen is in den hemel, zal alzoo komen_, gelijkerwijs

gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.^^ Zij

spreken van den hemel, of die plaats, welke de Heilige

Schrift als de bijzondere woniug van God beschrijft,

en waar Hij zijne tegenwoordigheid op de luisterrijkste

wijze openbaart, waar de heilige Engelen en gezaligden

wonen. Naar die verblijfplaats was Hij opgenomen.
Met gelijke of dergelijke Majesteit zou Hij weder-
komen. Het is waar : deze Hemelgezanten lecren niet,

wat Jezus zelf hun niet vroeger had geleerd. Doch
daarvoor waren zij ook nog niet bevoegd. Doch het

geloof aan Jezuii hemelvaart moest onuitwischbaar in

hunne zielen ingeprent worden, die thans meer dan
ooit daarvoor vatbaar waren. Twee bijzonderheden
berigten de Engelen :

1. Dat de Heer waarlijk was opgevaren naar den
hemel, en

2. Dat Hij van daar zou wederkomen.

1 . Dat de Heer waarlijk was opgegevaren naar den
hemel, hierin lag veel opgesloten, dat de Apostelen
zelven naderhand uitgebreid en verkondigd hebben.
Hij was nu in de hoogste heerlijkheid gesteld. Met
een verheerlijkt ligchaam was Hij het huis zijns

Vaders ingetreden. Zij hadden Hem gezien als een
dienstknecht, nu was Hij Heer in de Hemelen. Hij
was op aarde bespot_, gehoond, gegeessold, gekrui-
sigd ;

nu echter uitermato zeer verhoogd (en God,
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zijn Vader, heeft ïïem eenen naam gegevenj welke
boven allen naam is ; opdat in den naam van Jezus
zich zou buigen alle knie dergeneu, die in den hemel,

en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle

tong zou belijden, dat Jezus Christus de ïïeer zij, tot

heerlijkheid Gods, des VadeiV^) (Philip. ii : 7— 11).

ïïij was opgevaren ten hemel.—Wat moesten de I)is-

cipelen en wij dus anders daarmede denken, dan dat

Hij, dÍG zich zelven vernietigd had^ nu verhoogd is

aan de regterhand des Vaders ? Nu ontving ïïij als

ïïeer der Gemeente den troon des heelals. Engelen
dienen ïïem. Nu leeft ïïij niet meer in spot en ar-

inoede : doch ïïij geniet de hoogste zaligheid. ïïij is

de ïïeer der ïïeeren, de Koning der Koniugenj die

de reinigmaking van zonde teweeg gebragt heeft.

—

Wie zou zich daaruver niet verheugen ? Die voor ons
gekruisigd en gestorven was, is gezeten aan de regter-

hand des troons Gods ; ïïij geniet de hoogste vreugde
als eene belooning op zijnen arbeid. Dit verkondig-

den de Engelen den Discipelen als een zeker, als een
ontwijfolbaar zeker berigt. Dit was reeds geschikt

om hen te troosten.

2 . Doch dit zou hunne droefheid nog niet geheel heb-
ben weggenomen. Daarom voegen de Engelen er het

ander berigt bij van de wederkomst des ïïeeren, dat

geen minder invloed op hen moest hebben tot bemoe-
diging en vertroosting : Deze Jezus die van u opge-

^^nomen is in den hemel^ zal alzoo komen, gelijkerwijs

gij ïïem naar den hemel, liebt zien heenvaren.'’^

Met dergelijke betooning van magt zou zijne laatste

wederkomst zijn. Niet voor altijd toch zouden zij van
ïïem gescheiden blijven. Zij zouden gedurige onder-

vinding hebben van zijne tegenwoordigheid, ofschoon

niet ligchamelijk. Zij zouden ïïem niet missen
; ïïij

zou wederkomen, als ïïij op velerlei wijzen zijn gezag
en zijne raagt zou toonen. Zoo deed ïïij op den eersten

Pinksterdag, toen Hij zijne Gezanten de gaven des

Heiligen Geest schonk ;
zoo in de vestiging van zijn

koningrijk. (Sommigen zouden den doodniet smaken
enz.) Zoo in de omkeering van den Joodschen kerk-

en burgerstaat, toen Hij over zijne vijanden straf

oefende. Zoo zou ïïij wederkomen, als ÏÏij Lun plaats

bereid had in het huis zijns vaders, om hen op tenemen
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spreken : Gaat weg van mij, gij vervloekten ! in-het

eeuwige vuur^ hetwelk deu duivel en zijnen engelen

bereid is/^ (Matth. xxv : 41). Op zulke en dergelijke

wijze korat de Heer op de wolken des hemels als er

een einde aan de aardsche huishouding zal gemaakt
wordeu. Zoo komt liij dagelijks, door zijne gemeente
in stand te houden door de gaven van zijnen Geest;

troost en kracht van l)oven te schenken op het gebed

;

door zijne echte belijders op zijne voorspraak de godde-

lijke genade deelachtig te maken ;
zijne vijanden te

tuchtigen of te straffen • door dagelijks zijne vrienden

en vijanden door den doQdi op te roepen, dezen tot de

eeuwige straffe in de hel te veroordeelen, geuen tot de

hemelsche zaligheid in te leiden.

Zoo kwam Hij tot zijne eerste volgelingen (en vij-

anden.) En zóó komfc Hij tot een ieder onzer op zijne

wijze en op zijuen tijd. Zoo, ofschoon onzigtbaar> is

Hij nabij iu zijne gemeente. Zoo zal Hij tcn allen

tijde bijzonder tot zijne belijders komen, tot dat Hij

zijn rijk (wie zal zeggeu ivanneer ?) zal volfcooid hebben
en met hemelsch gebied zal verwisselen.

A1 was het dat de Discipelen van Christus fcoen nog
geen duidelijk begrip daarvan hadden_, zoo verfcrouwden

zij evenwel op dit berigt der Engelen^ dafc de Heer
met hen zijn zoude. Geen wonder dan dat zij niet

treurden ; maar juichten ; dat zij niet moedeloos wareu^
maar gerusfc den tijd te gemoet zagen, om hunne roe-

ping als Apostelen des Heeren te aanvaarden.

Het onderrigt dat de Engelen aan de Discipelen

gaven en dat zoo vruchtbaar bij hen werkte en hen
bemoedigde, zij dan ook ons niet te vergeefs voorge-
houden.

II.

Die waarheid^ dat Jezus waarlijk ten hemel is ge-

varen en eenmaal zal wederkomeuj behoort goeden
indruk bij ons te maken.—Welk eeneu invloed zij

op ons hebben moet^ zal ik u in de 2de plaats aan-

toonen. Jezus verheerlijking in den hemel en Zijne

wederkomst moet dan :

A. Ons met blijdschap vervullen.

B, Ons opwekken tot getrouwheid aan Hem.
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C. Ons bemoedigen tot vervulling van onze Chris-

telijke roeping.

D. Ons onder alle leed en zorgen vertroosten.

a. De Apostelen keerden vol vreugdo weder van
den Olijfberg : zij waren verheugdj dat hun Meester
alle lijden te boven was.—Voor wie heeft zich de
Heiland vernederd^ zich laten bespotten ? Is het niet

voor (onsj voor) onze zonden ? Voor ons ? die Gods
liefde ten eenen male verbeurd hadden en den dood
(en der helsche verdoemenis) onderworpen waren ? Bn
ware de Heer, na zulk een heilig leven te leiden^ en
na ons zulk eene heilrijke leei\ geschonken te hebben^
op zulk eene wijze verheerlijkt ; dan zouden wij ons
reeds daarover moeten verheugeUj al had Hij niet voor
ons geleden ; maar hoe veel te meer reden van blijd-

schap hebben wij dan nu niet ? daar Hij om onzent
wil en in onze plaats alle smart^ schande^ den dood, ja

den kruisdood heeft ondergaan
;

(en dat, o wonder van
genade ! om ons van de eeuwige straífe te bevrijden

en een eeuwig zalig hemelleven deelachtig te maken.)
Maar ook om uws zelfs wille moet gij Hem verheffen

en juichen : Hij toch blijft zijne kerk in stand houden
en beschermen, zoo dat de poorten der helle haar niet

zullen overweldigen : zoo dat wij en onze kinderen in

het licht des Evangelies leven mogen. Zoo uw gewe-
ten ontwaakt, is Hij uw Voorspraak ; Hij geeft u de
verzekering van eene genadige vergeving. Hij wil u
den Heiligen Geest, op uw 'gebed bij aanvang of bij

voortgang schenken. Met één woord : Hij leeft om
ons te heiligen en te zaligen.

Nog meer : Indien gij zijne genade wilt aannemen_,

welk eene vreugde is u dan niet weggelegd als Hij

wederkomt ? Die in Hem gelooft en zijne verschijning

lief heeft zal ook dien verheerlijkten Verlosser eens

ligchamelijk aanschouwen in het huis zijns Vaders,

waar Hij hem plaats bereidt. Zouden wij dan God
niet loven en danken, dat hij Jezus Christus aan zijne

regterhand heeft verhoogd en in Hem zulk eenen

Zaligmaker en Heer ons geschonken heeft. Alzoo dit

beschouwende kan het dan wel anders, of Jezus ver-

heffing en wederkomst moet ons tot vreugde wezen ?

b. Maar ook moet dezelve ons opwekken tot getrouw-

heid aan Hem.
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Do Apostelen aanbaden Hem : zij bleven op zijn

bevel te Jeruzalem tot dat zij zoaden zijn aangedaan
met de kracbt des Allernoogsten. Zij liebben Hem
altijd erkend als Heer en Koning.—En is Hij, die

opgevaren is^ niet der Gemeente gegeven tot een

Hoofd en Heer ? Is Hij, dien alle magt gegeven is in

den hemel en op de aarde niet onze Koning en Heer ?

Is Hij dusdanig_, dan zijn wij Hem ook gehoorzaamheid
en onderwerping vei’schuldigd.—Bedenk, o zondaar !

wie Hij zij, dien gij niet eerbiedigt en van wien gij

zegt : Ik wil niet dat deze over mij Koning zij. Wie
zijt gij,^dat gij u tegeii Hem verzetten zoudt ?

Laat ons dan Hem meer eeren in onze harten^ meer
belijden in onze harten en zijne geboden en rijks-

wetten volbreugen. Hij tuchtigt den wederspanuige
en beloont naar den rijkdom zijner genade zijne

opregte volgelingen. Eens zal Hij rekenschap vorde-

ren en wij allen zullcn eens voor zijnen regterstoel

moeteu verschijnen. Dan wordt ons onherroepelijk

vonnis^ door Hem, voor heel de eeuwigheid uitgespro-

ken ;—dan hooren wij uit zijnen mond het : KomL
gij gezegenden mijns Vaders 1 beërft dat koningrijk,

hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld
of het

:
gaat weg van mij^ gij vervloekten ! in het

eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijneu engelen
bereid is'’^ (Matth. xxv : 34_, 41). Bedenkt dat, liard-

nehhige zondaars ! Laat u nog bij tijds bewegen tot

onderwerping (aan Hcin). De Heer zal gewis weder-
komen. dat ook wij, die Heni eerhiedigen, dat
nimmer vergeten ! dan zullen wij een onergerlijk

geweten in ons zoeken om te dragen. Laat onze
lendeuen omgord zijn^ en onze lampen brandende.
Laat ons er naar streven, om getrouw te zijn in de
vervulling van elken pligt, opdat wij bereid zijn, als

Hij komt en dat wij, als de dood totons nadertj kun-:

nen zeggen : Ik heb dcn goeden strijd gestreden ; ik

heb den loop geëindigc)
;

ik heb het geloof behouden

;

voorts is mij weggelegd de kroon der regtvaardigheid,

die mij de Heer^ de regtvaardige Regtei’_, geven zal

;

en niet alleen mij, maar ook allen, die zijne verschij-

niug hebben lief gehad.'’^ Dat zoo de gedachte aan
Hern, die ons tot Heer en Koning is gegeven en die

ous rigten zal_, ons aanspore om wakende en getrouw
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te ziju in de vervulling vau ons beroep.

c. Maar^ zult gij welligt zeggen : Dit is voor ons

zondaars eene zware taak ! Hoo zullen wij dat ten

einde toe brengen ? Maar, mijne vrienden 1 zoo wij

waarlijk die zorge hebbeu, dan zal liet berigt der

Engelen ons in de derde plaats kunuen bemoedigen
tot het vervullen onzer christelijke roeping.

De Apostelen zijn daardoor gesterkt. Zij bleven

eendragtig bij elkander. Yan hunnen Heer en van
huunen Íast zullen zij waarschijnlijk gesproken
hebben. Dat blijkt uit de verkiezing van eenen mede-
apostel. Waarom zouden zij dat anders zoo spoedig

gedaan hebben ? Maar hun Heer was verheerlijkt

;

die zou-hen niet verlaten eii daarom konden zij met
moed hunnen gewigtigen post aanvaarden en ten einde

toe daarin getrouw blijven.

Dus moeten ook wij in de betrekking waarin wij

geplaatst zijn altijd aan het berigt der Eugelen
denken : De Heer wil wederkomeu. Hij wil mij

sterken en de noodige krachten schenken
Dit is ook vooral noodig voor den leeraar. Zonder dat

zou hij mismoedig vrageu : wie is tot die dingen be-

kwaam en uederzinken in moedeloosheid over zijn

veelvuldig gebrek.
Dit is behoefte voor elk^ die zijnen naaste voor den

Heer zoekt te winnen
En zien wij op de verleidingen, dan wanhopen wij,

ooit heilig te zullen worden. Doch gelooveu wij, dat

wij eenen Heer in deu Hemel hebben^ die voor ons
zorgt, die ons helpt en sterkt, dan zeggen wij : Zijne

genade is mij genoeg (Zijne kracht wordt in mijne

zwakheid volbragt) : dan ontvaugen wij hoop en be-

moediging, en dit wekke ons dan op om altijd over-

vloedigj onbeweeglijk en standvastig te zijn in het werk
des HeereUj weteude, dat onze arbeid niet ijdel zal

zijn in den Heere.

d. Zóó; en dit was mijne laatste aanmerkingj zóó

aan de verheerlijking en wederkomst des Heere te

denken, is troostrijk. Troostrijk, als wij op de belan-

gen des Christendoms zien. Hij zal toch die magt, die

Hem door'den Yader geschonken is, totnut Zijner kerk
besteden. Hij komt, om alle aauslagen tegen dezelve

te verijdelen en zal over elken tegenstand zegevieren.
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Gelijk Hij nu voor de geheele gemeente blijft zorg

dragen^ zoo zorgt Hij ook voor elk lid in het bijzon-

der. Zij, die op Hcm vertfouwen, bebben deze ver-

zekeriug, dat zij geenszins zullen verloren gaan.

Hij wil kun allen plaats bereiden. Worden zij belee-

digd en zij geven zicb over aan Hem, die regt-

vaardig oordeelt, dan zal Hij bunne zaak handhaven.

Zijn zij in noodj ja zelfs in levensgevaar, zij ziju niet

wanbopig^ wetende, dat de Heer ben zal opnemen in

heerlijkheid. Hij immers gctuigde zelf, dat Hij

zijnen schapen bet eeuwige leven scbenken wil, en dat

niemand ze uit zijne hand zoude rukken. Ja^ deze

verwacbtiug doet ben wel eeus naar die verschijning

des Heeréu reikhalzen en uitroepen : Kom^ Heer
JezuSj ja kom haastig_, Heer !

Beproef nu een ieder zicbzelven. Zijt gij op dit

beuglijk feest wel zóó verblijd geworden; dat de
Heilandj die zoo ijsselijk leed voor uwe zonden^ dat

alles nu te boven is : dat Hij uw lot zicb nog zoo

aantrekt ? Hebt gij zijne verschijning in waarheid
lief ? Eert en eerbiedigt gij Hem waarlijk als uwen
Koning? Onderwerpt gij u volgaarne aan zijne be-

velen ? Zijt gij opgewekt, om wakende en biddende
u te bereiden voor zijne komst ? Heeft bet u bemoe-
digd eii versterkt, dat Hij u belpen wil

:
(en dat gij

eeus door Zijne kracht de wereld zult overwinnen ?)

Leeft gij in dit blij vooruitzigt, dat Hij u eens zalig

zal inleiden in den hemel ? Ik vreeze^ dat sommigen,
die gevoelens niet kennen. Hoe ijsselijk zal buu die

verscbijniug des Heeren zijn^ als zij voor Zijnen reg-

terstoel zullen gedaagd worden I Hoe verschrikke-

lijk zal bun dat woord in de ooren klinken : Gaat
weg/^ enz.

Ik denkj dat anderen, niet geheel vreemd van die

gevoelens zijnde, zicb des niettemin zullen bedroeven,
omdat zij dezelve nog niet levendig gevoelen. Maar
dan

III.

Wil ik u eenige middelen aan de band geven om
dien invloed der verbandelde waarbeden bij aanvang
of voortduriug te kunnen onderviuden.—Wij moeten
daartoe :
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1 . Leeren Jezus lief te hebben.

2. Veel aan Hem en zijne toekomst denken.

3. Onze zwakheid en hulpbehoevendheid levendig

gevoelen.

4. Jezus aannemen als onzen Yerlosser en Hem
trachten te gehoorzamen.

1. Gij, die Jezus niet lief heeft, o leert dat toch,

zoo lang het vocr u nog heden genaamd wordt

!

Want, die Hem niet lief heeft, zegt de Apostel : zij

bij zijne komst cene vervloeking (1 Cor. xvi : 22).

Ziet dan bij de beschouwing van zijiie verheerlijking

op zijne vorige lotgevallen terug, hoe Hij alle smaad
en lijden, dat gij verdiend hadt, in uwe plaats heeft

geleden. Als gij dat alles ernstig overweegt, zoudt
gij Hem dan niet beminnen ? Hoe meer gij Hem lief

hebt, des te meer zult gij u verblijden over zijne vei-

heerlijking. Hoe meer gij gemeenschap met Hem
oefenen kunt; des te vuriger zult gij dan ook verlan-

gen om eens met Hem te leven.

2. Laat dan alle zorgeloosheid en onnadenkendheid
van u verwijderd zijn. Indien gij waarlijk wenscht
waakzaam te leven, denkt dan veel aan Hem en zijne

toekomst en stelt u die voor als zeer nabij. Wij allen

toch, en wij weten niet, hoe schielijk, moeten voor

den regterstoel van Christus geopenbaard worden,

opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het ligchaam

geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed,

hetzij kwaad (2 Cor. v : 10.—Hier wordt niemand
uitgesloten : Overheden en onderdanen, rijken en

armen, ouden en jongen, van welken stand of jaren

wij ook zij zullen, wij moeten allen bij zijne toekomst
voor zijnen regterstoel verschijnen. Daar zullen wij

dan het laatste en onherroepelijke vonnis voor geheel

de eeuwigheid over elk onzer hooren uitspreken, hetzij

ten eeuwigen leven of tot eeuwige straflijding in de

hel.

a. Ik bid u dan, ouden van dagen ! Yaders en

Moeders ! dat gij door den bloeijenden amandelboom,
door uwe grijze haren moogt bewogen worden, om aan

de komst van den Heer Jezus zóó te denken, dat gij

aan uw huis bevel geeft ; want binnen kort zult gij
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sterven en niet leven ;
slechts nog weinige oogen-

blikken,^en gij bevindt u in die plaats vanwaar geen
terugkomen meer is. De Regter staat reeds voor de

deur : eerlang moet gij voor hem verschijnen, die u
vei'wijzen zal naar uwe eeuwige woning ; terwijl Hij

bij zijne laatste komst, in tegenwoordigheid van En-
gelen en menschen, uwe gedachten, woorden en wer-
ken, in het gerigt brengen zal.

h. Gij, die nog jong zijt^, of in den mannelijken leef-

tijd verkeert ! denkt toch niet dat uwe jongheid of

frischheid u v^erschoont, om aan dat oordeel te denken :

0 allerongelukkigst is uw lot^ zoo gij hieromtrent zor-

geloos zijt I Want sterven moet gij, en gij weet niet^

wanneer ? Althans, clk oogenblik kunt gij sterven

;

eu wie kau u de minste verzekering geven, dat gij niet

nog in dezen ophauden zijnde nacht voor deu Regter
der wereld zult opgeëischt worden ? Ja, wie uwer durft

zoo vermetel zijn van te zeggen, dat hij nog dezen
dag, eer de zon achter de kirnmen zinkt, niet zijn

sterfuur, vinden zal ? En dan vraag ik u : Zijt gij

bereid om voor Hem te verschijnen ? Denkt Mijne
Vrienden ! uw sterfdag is uw oordeelsdag; dan gevoelt
gij u eeuwig gelukzalig, of eeuwig rampzalig ! Immers^
de komst van Jezus als Wereldregter, op de wolken
des hemels, zal u vinden in dienzelfden staat, waarin
uw doodsuur u gevonden heeft.

c. Wie gij ook zijt, ouden en jongen ! leeft zoo, als

gij wenscht te sterven, zóó, dat de komst van Jezus u
heuglijk moogt zijn ! Denkt altijd aan die komst en
derzelver eeuwige gevolgen ! Hoe meer de gedachte
aan een regtvaardig oordeel bij u heerschende wordt

;

hoe meer gij u ook zult opgewekt gevoelen om u te

spenen aan de wereld (en hare genietingen en begeer-
lijkheden) ; om te v/aken, opdat de Heer bij zijne komst
u niet slapende vindt ; en des te meer zult gij dan uwe
zaligheid zoeken te werken met vreezen en beven.

3. En gevoelen wij ons zwak en hulpbehoevend

;

juist dat gevoel drijve u, om altijd biddende te ver-

keeren om hulp en kracht van boven ; om de blijvende

inwoning des Heiligen Geestes. Zoo doende zult gij

in den geestelijken strijd niet bezwijken
; maar als

overwinnaars wederkeeren en getrouw gemaakt worden
aan uwe christelijke roeping. Dit geschiedt vaak al
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te weinig. Velen stellen maar al te weinig prijs op de
verhooging des Heilands en op deszelfs raagt, om in

onze behoefte te voorzieu. Diiarorn, merkt steeds op,

hoe dikwijls, zelfs de beste voornemeus onuitgevoerd,

en de beste gevoelens uitgewischt worden. Hoe menig-
yuldiger gij tot Jezus de toevlugt ueemt en tot Hem
zucht ; des te meer zal uw hart zich opgewekt gevoelen;

en des te naauwgezetter zult gij Hem ter eere leven en

(met verlangen) zijne komst verbeiden.

4. (Maar) om (nu) ongevreesd die komst des Heeren
te gemoet te gaau en (naar) dezelve te kunneu verlan-

gen^ moeten wij Jezus als ouzen Verlosser aannemen
en gelooven, dat al onze zonden ons door het geloof

in Hem vergeven zijn. Gelooven wij dat niet, o dan
moeten wij voor zijne komst beducht zijn ! Voorts
moeten wij er ons op toeleggen, om zijnen wil getrouw
te volbrengen. Dan kunnen wij op de overwinning
hopen. Laat dan geene zorg of droehheid ons veront-

rusten ! Hoe vuriger ons verlangen zich uitstrekt naar

zijne komst, des te meer zullen wij opgewekt worden
om Hem als onzen Verlosser te omhelzen en (als onzen
Heer) Hem te'dienen (en te gehoorzamen). Dan zal

Hij ook niet achterblijveu ; maar ziju woord omtrent
zijne vrienden ook aau ons vervullen : ^Hk zal u (uiet

achter) geene weezen laten
;

ik korae weder tot u.

Vader ! ik wil, dat naar ik ben, ook die bij rnij zijn,

die Gij mij gegeven hebt, opdat zij raijue heerlijkheid

mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt.^^

—

(Joh. xiv : 18 ; xvii : 24).—Amen.



PINKSTERFEEST.

Maar Petrus, staaude met de elven, verhief zijne stem, en sprak

tot lieu : Gij Joodsclie manneu, eu gij allen die te Jeruzalem
woont! dit zij u bekend, en laat mijne ’woorden tot uwe
ooren ingaau. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij ver-

moedt : waut het is eerst de derde ure van den dag. Maar
dit is het •wat gesproken is door den profeet J oël : eu het zal

zijn in de laatste dagen, (zegt God). Ik zal uitstorten van
mijnen Geest op alle vleesch

;
en uwe zonen en uwe dochters

zullen profeteren, en uwe jongelingen zullen gezigten zien, en
uwe ouden zullen droomen droomeu. En ook op mijne
dienstkuechteu, en op mijne dienstmoagden, zal Ik in die

dageu van mijnen Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en teekeneh
op de aarde, beneden, bloed, en vuur, en rookdamp. De zon
zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer

dat de groote eu doorluchtige dag des Heeren komt. En het
zal zijn, dat een iegelijk, die den naam des Heeren zal aan-
roepen, zalig zal wordeu.—Hand. ii : 14—21.

Zeer verscliillend was de nitwerking, welke het voór-

gevallene op den eersten dag des Pinksterfeestes op
de aanwezigen gemaakt had. De Apostelen waren
thans, met de vrienden en vrouwen, die Jezus gevolgd
waren, in eene opperzaal des tempels vergaderd. Daar
zaten zij met alle eensgezindheid en onderlinge liefde

en verwachtten de vervulling van hetgeen hun was
toegezegd. Het was nu de ure des gobeds des morgens
teii negen ure. liehalve de inwoners van Jeruzalem,
hadden ten dezen tijde vele, zoowel geborene Joden
als Jodengenooten (ter viering van het feest), hunnen
intrek binnen deze stad genomen. Het waren men-
schen, die zeer veel voor de Mozaïsche eeredienst over
hadden en die dus uit verschillende, ook de verst

afgelegene landen, ter viering van de groote feesten,'

zich naar Jeliova^s tempel plagten te begeven. Terwijl

deze nu hunne gebeden voor hunnen God uitstortten,

werd er in de vergaderzaal der Apostelen eensklaps
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een verbazend gelnid geboord^ hefcwelk de iiifcstorting

des Heiligen Geestes ten gevolge liad en daarmede
vergezeld ging. — Naauwelijks had de vergaderde
schare in den tempel dit vernomen, of elk spoedde zich

nieuwsgierig derwaarts en stond verbaasd over hetgeen
aldaar plaats greep. Want elk hoorde die verachfce,

eenvoudige en onbeschaafde Galilëers spreken in de
taal of tongval van zijn eigen geboorfcegrond en
wel over de groote daden welke God gedaan had.
In die ontzetfcing werden er velen twijfelmoedig

en vroegen geheel verslagen : ^^Wat wil toch dit

zijn Yan waar en waartoe dat wonderbare dat
er geschied is? Anderen weder, waarschijnlijk zij,

die te Jeruzalem te huis behoorden en voor eenige

weken deel genomen hadden aan den kruisdood van
den thans verhoogden Zaligmaker, werden ook nu
door spotlust vervoerd. En aan hunne ligfczinnigheid

toegevende, deden zij geene moeite, om de zaak, voor
hunne oordeelvelling, eersfc naauwkeurig te ondeizoe-

ken. Geheel roekeloos antwoordden zij dus op de
vraag der overigen :

‘‘ Zij zijn vol zoeten wijns.^^ Maar
zouden nu de Aposfcelen dien lasfcer ongestoord laten

voorbijgaan ? Neen ! Dafc konden, dat mogten zij niet.

Wanfc het gold niet alleen hunnen goeden naam; maar
ook de eer van hunnen grooten Meester. Die wilden

zij nu te meer handhaven, dewijl hetgeeu zich nu ver-

toonde, uitwerkselen waren van den H. Geest, die hen
bezielde.

Laat ons dan in difc uur

I. Het berigfc van den teksfc omtrent die verdediging

en een gedeelfce van de rede daar vermeld, nader over-

wegen en waar dat noodig is ophelderen.

II. Daarop aanwijzen, dat de voorzegging, hierin

vervat, met alle regfc op het Christendom kan worden
toegepasfc.

III. En eindelijk het verhandelde tofc onze opwek-
king aanwenden.

I.-

a. Wij vinden in den tekst : oene korfce verdediging

van den laster der spotters.
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h. En eena verklarÍDg van liet wonder, dat er ge-

beurd was.

a. Terwijl de schare, zoo binnen- als buitenlandsche

Joden^ in de zaal, waar het wonder had plaats gehad,

was zamengestroomd en eenigen de Apostelen liefde-

loos gesmaad hadden, zien wij Petrusj die zich nog
onlangs in den duisteren nacht zoo schroomvallig had
betoondj—nu op den helderen dag en in de volle ver-

gadering met kloeken moed opstaan en methem ook de
elf overige Apostelen : want deze beschuldiging gold
hen vooral. En daar op hungelaat heilige verrukking,

edelo geestdrift, gepaard met hoogen ernst te lezen

was, wekte dit terstond de aandacht en belangstelling

der aanwezigen op. Nu verhief de vurige Petrus zijn

stem en sprak uit naam der overigen tot de gansche
schare, en de Geest, waarmede hij bestraald was, zette

zijne taal kracht eii nadruk bij
: (14) Gij Joodsche

mannen, zoo ving hij aan, en gij allen, die te Jeruza-

lemiuoont, of die daar heden ter gelegenheid des feestes

vertooft ; dit zij u hehend en laat mijne woorden tot uwe
ooren ingaan.” Schenkt raij uwe aandacht en hoort
nict belangstelling naar hetgeen ik tot u spreken zal.

—

Wij zieu hem dus in deze aanspraak zijnen zachtzinni-

gen Meester navolgen. Neen, geene kenteekenen van
drift of wraakzucht vertoonen zich hier ; maar
spreekt zeer bescheiden en innemend. Ook schrijft hij

de beschuldiging niet toe aan opzettelijke boosheid

;

maar doet haar als een vermoeden voorkomen

;

een vermoeden evenwel, dat van allen grond
ontbloot is.—Zoo zegt hij vs. 15. Gij meent van wege
het wondervolle, waarvan gij getuigen zijt, dat deze (op

zijne medeapostelen wijzende,) zich aan onmatigheid
en dronkeuschap zouden hebben schuldig geraaakt

;

doch togen de ougerijmdheid daarvan getuigt tegen
u de vroege tijd. Want het is eerst de 3de ure van den
dag, d.i., naar onze berekening, de 9de ure in den
morgenstond. Op dezen tijd kon of mogt men dus
niet verwachten van menschen, die eenigzins naauw-
gezet waren, dat zij zich aandronkenschap zouden over-

geven. Ook was het bovendien een bestemd uur des
gebeds, waaraau menschen die eenigen prijs op gods-
dienst stelden, niet dan nuchteren deelnamen. Ja op
groote feesten, gelijk het Pinksterfeest was, vastte
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men zelfs tot op den middag. Zoo toonde dus de
Apostel liet onwaarscliijnlijke van den laster der

Joden aan. En dit werd bevestigd door de acbtbare

houding van het geheele twaalftal ; door de gematigd-
heid en bescheidenheid^ waarmede Petrus sprak en de
wijze inrigting van zijne geheele redevoering^ om zijne

toehoorders voor den Heer te winnen. Hij geeft hun
dus terstond

c. Bene verklaring van deze wondervolle gebeurte-

nis en toont hun, dat zij daarin de Godspraak van den
dichterlijken Profeet Joël vervuld konden zien. Vs. 16 :

Dit is liet” zegt hij^ dat gesiDTolíen (dat voorzegd

en beloofd) is door den Profeet Joël : \_Het zal zijn in

de laatste dageUj en wat er verder voïgt tot vs. 21.]

Deze Godspraak komt voor, Ilde Hoofdstuk van Joëls

profetiëiij vs. 28—32. Wij willen dezelve tot regt

verstand kortelijk ontwikkelen en trachten op te

helderen. Nadat de Profeet in het begin van dit

Hoofdstuk aan de Israelieten verscheidene oyiTieilen

aangekondigd en hen daarop tot beJceering aangespoord
had, voorspelde hij hun eerst onderscheidene uit-

wendige zegeningeUj welke deze verootmoediging en
bekeering ten gevolge zou hebben. Die zegeningen
had hij afgeschilderd onder het beeld van eenen over-

vloedigen regeuj waardoor groote vruchtbaarheid zou
worden aangebragt. Doch (vs. 28) daarop opende
zich voor den dichter een veel heerlijker verschiet van
verhevene geestelijJce zegeningen. Bij de beschrijving

daarvan bedient Joël zich van hetzelfde beeld. Gelijk

de regen wordt uitgegoten tot vruchtbaarmaking van
akkers en velden, zoo zouden die geestelijke zegenin-

gen, als ware het in ruime mate worden uitgestortj

waardoor dus het menschdom in kennis en godsvrucht

zoude toenemen. (Vs. 17) Tlet zal zijn in de laatste

dagen, zegt God, door den raond van zijnen Profeet.

Bij Joël lezen wij : Daarna zal het geschieden. Dit

verschil en andere geringe afwijkingen van het oor-

spronkelijke in de aanhaling van Petrus, maken in de

zaak zelve geene verandering. Zij moeten daaraan

toegeschreven worden^ dat de Apostel deze voor-

spelling naar hare bedoeling aanhaalt en Lukas de

Grieksche overzetting des Ouden Testaments volgt,

welke toen veel in gebruik was. Onder de benaming
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van laatste dagen wordt op meerdere plaatsen de
tijd des Nieuwen Yerbonds bedoeld, waarop de Jood-

sche staat zou te gronde gaan en de. scheidsmuur tus-

schen Jood en Heiden afgebroken worden. Op dien

tijd nu zou het geschieden, dat de Allerhoogste van
zijnen Geest zou uitstorten op alle vleesch/^ d.i., over

menschen van allerlei soort^ zonder onderscheid van
.persoon, jaren of rang, over menschen van allerlei

volken en landen. En uwe zonen en mve dochters

zullen profeteren en uiue jongelingen zulíen gezigten

zien en uwe ouden zullen droomen droomen.” Wij
moeten hierbij in het oog houden, dat hetgeen wij

hier lezen, in dichterlijke taal, waarin de Profeten

meermalen spraken, is ingekleed. Het ziet op de
wijze waarop God oudtijds door zijnen Geest de open-

baringen van zijnen wil plagt mede te deelen ; terwijl

dit dan bij wakenden geschiedde in geestverrukkingen

en in den slaap door droomen. De bedoeling dezer

bewoordingen is dus : Allen zullen in die geestelijke

gaven deelen en Gods lof vermelden : zonen en doch-

teren, jongen en ouden. Ja ook vs. 18, op de dienst-

lcnechten en dienstmaagden zou God in die dagen van
zijnen geest uitstorten : Zelfs de geringst geachte soort

van menschen, de slaven en slavinnen, van welke zeer

velen van Heidenschen oorsprong waren, zouden niet

uitgesloten worden ; maar met de aanzienlijken in de
edelste voorregten deelen (daar ook zij met hooger
Geest zouden verlicht worden).

Doch met die uitstorting des Heiligen Geest zouden
tevens groote onheilen en zware rampen in verband
staan. Ziet het in vs. 19. Ik zal wonderen geven

in den hemel d. i. boven in de lucht zullen zich,

naar mijnen wil, wonderbare verschijnselen aan het

oog der menschen vertoonen. En teekenen zal ik he^

neden op de aarde verwekken, als hloed, vuur en rook--

pilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en

de maan in hloed. Het voorstel van den Profeet is

eene geheel dichterlijke teekening van groote omwen-
telingen en oorlogen, van brandstichtingen en rook-

damp, welke voorspeld worden onder het beeld van
eene aardheving

.

Als deze plaats heeft, dan stijgt er

eene dikke rook uit de aarde als pilaren naar boven.
En wanneer dan alles als met eenen donkeren nevel

p
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omhuld is, dan wordt de zon daardoor verduisterd en
schijnt hare verlichtende en verkwikkende stralen

terug te houden ;• tcrwijl de maan daarbij eene bloed-

roode kleur aanneemt. Deze onheilen nu en schrik-

teekenen zouden plaats hebben, eer de groote en door-

luchtíge, de vreeselijke en luistervolle dag des Heeren
komt. Yerschillend zijn de gevoelens aangaande dien

grooten dag. Wij onthouden ons van derzelver op^ave/
terwijl het ons voorkomt, dat de geheele voorze^ing
doelt, niet zoo zeer op eenen bepaalden dag^ maar
veeleer in profetische taal op een geheel tijdi^erk,' en
wel dat des Nieuwen Yerbonds. De vervulling heeft

dan eenen aanvang genomen bij de stichting der

christelijke kerk op den Pinksterdag. Toen heeft de
verheerlijkte Messias, aan des Yaders regterhand ver-

hoogdj de gaven des Heiligen Geestes genomen en
die uitgestort over de menschen. Daar dus Christus

zich sedert dien tijd als Kpoing en Regter zou open-

baren, zoo kon dan Petrus de vervulling dezer voor-

spelling bij deze gelegenheid aantoonen. Wij meenen
echter, dat dezelve toen niet grootendeels of alleen

is vervuld geworden : Maar dat zij dan eerst als

geheel vervuld kan worden aangemerktj wanneer de
godsdienstige bedeeling, welke op den Pinksterdag

eenen aanvang genomen heeft, algemeen geworden en
door alle natien en volken aangenomen zijn zou : Dat
er dus, alvorens dit groote tijdperk zou zijn aan-

gebroken, verschrikkelijke tooneelen van onheilen en
verwoesting^en zouden plaats grijpen.

Ys. 21. Wat er echter ook gebeuren mogt^ zoo

eindigt hier de Godspraak,

—

Éen iegelijk, die den
naam des Heeren ml aanroejpen, zi.u zalig of behouden
worden. Door de aankleving en opregte vereering van
den waren God zal er altijd voor een ieder redding en
ontkoming zijn. Zulke dagen van oorlogen en ver-

woestingen mogten dus voor de goddeloozen al dagen
van straffen zijn ; voor de godvruchtigen zouden zij ter

beproeving dienen en hun waarachtig geluk bevestigen.

Zoo hebben wij dan de rede vau Petrus, zoo verre

die in onzen tekst voorkomt^ met de daarin aan-

gehaalde voorspelling ons voorgesteld. Wij gaan
verder en zullen trachten aan te wijzen^ dat de voor-

spelling met alle regt op het Christendom kan worden
* toegepast.
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II.

Dat blijkt,

1 . Uit deszelfs sticJiting. Indien wij bet belangrijke

Pinksterfeest, waarvan wij thans gedachtenis vieren,

aanmerken als het tijdstip, waarop de Christelijke

godsdienst is ingevoerd en alzoo de eerste grondslagen

des Christendoms gelegd zijn : hoe zeer blijkt het dan
niet daaruit, dat de stichting des Christendoms eene

aanvankelijke vervulling was van Joëls voorzegging ?

Wij zullen niet herhalen wat opzettelijk is behandeld

geworden ; maar indien wij ons het voorgevallene op

dien plegtigen dag herinneren : dat onverwachte geluid

uit den hemel (hetwelk zich in de zaab waar Jezus ver-

eerders vergaderd waren, liet hooren), die tongen als

van vuur (welke zich verdeelden en op ieder der Apos-
telen vestigden) ; als wij bedenken, hoe onder deze

luistervolle teekenen de Heilige Geest over de Apos-
telen in ruime mate werd uitgestort ; hoe zij vervuld

werden met wijsheid en kloekmoedigheid
; bevrijd

van alle dwalingen en vooroordeelen ; hoe zij toegerust

werden met al die bekwaamhedeuj die zij behoefden,

om als gezanten van den verhoogden Christus op te

treden ; werd toen niet vervuld hetgeen gesproken was
door Joë! den Profeet': Het zal geschieden dat ik

mijnen Geest zal uitstorten —Toen op dien dag
ongeletterde en eenvoudige Galileërs, meestal visschers,

^ te midden van eene talrijke schaar, nogtans met vrij-

moedigheid het woord voerden en het vermogen hadden
om in vreemde talen te spreken ; talen, welke zij niet

geleerd hadden
;
gebeurde het toen niet hetgeen voor-

zegd was : Ik zal mijnen Geest uitgieten over alle

vleesch, en uwe zonen en uwe dochteren zullen profe-

teren Ja, toen op dien dag reeds velen ijan allerlei

rang en ouderdom uit alle volken, die op de toen
bekende aarde woonden^ het woord des levens aanna-
namen ; als Petrus hun op hunne vraag : Wat zullen

wij doen, mannen ! broeders 1 kon aanzeggen : ‘^^Be-

keert u en laat u doopen en gij zult de gaven des Hei-
ligen Geestes ontvangen ;—u komt de belofte toe en
uwen kinderen : Zegt het mij, werd toen niet reeds
de belofte vervuld van den Allerhoogste; die zijn
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Geest zoude uitstorten over aXle menschen zoncler onder~

scheid ?

2. Dat de genoemde voorzegging met allen regt op
het Christendóm kan worden toegepast. blijkt voorts

uit de leer, welke het Christendom predikt.

Wordt er in de profetie van Joël gewag gemaakt
van velerlei geestelijke zegeningen, die aan allerlei men-
schen zouden te beurt ‘ vallen :—dan veronderstellen

zoodanige zegeningen ook eene verhevene geestelijhe

Godsvereering, reine en hemelsche gezindheden bij henj

die in dezelve zullen deelen. En hoe zeer voldoet

niet do leer des Christendoms ook aan dit vereischte !

ïïoe verheven is niet alles^ wat zij leertj vordert en
belooft ! Gelijk zij ons God voorstelt als een volmaald
Geestelijh Wezeu, zoo beveelt zij tevens eene Godsver-
eering in Geest en in waarheid ; eene Godsvereering,

die aan tijd noch plaats is gebonden , die door een
ieder in elke omstandigheid kan worden waargenomen.
Schrijft zij instellingen voor, zij zijn geschikt voor alle

landen en volken. Volgens die leer bestaat er^ in

weerwil van alle andere onderscheidingen bij de men-
schen, geeu onderscheid tusschen aanzienlijken en
geringen, ouden en jongen, vrijen en dienstbaren,

Want allen zijn schepselen en hinderen van éénen
Schepper en Yader, welke wil^ dat alle raenschen zalig

worden en tot keunis der waarheid komen. Allen zijn

onderworjpen aan denzelfden Heer, aan wien in alle vol-

ken aangenaam is, die ïïem vreest en geregtigheid

werkt. Die leer maakt ons God bekend als onzen
hemelschen Vader, die aan allen op hun kinderlijk

gebed den Heiligen Geest wil schenken ; die hen door
dien Geest wil leiden en besturen, opdat zij als geroe-

penen tot deugd leveUj opdat zij heilig worden mogen^
gelijk ïïij zelf heilig is ; en alzoo voor den hemelj de
plaats hnnner bestemming, worden gevormd.—Zulk
eene leer is het, die aan allen verkondigd wordt ;—eene

leer, die aan elk (die haar beoefent), wijsheid geeft

;

die een ieder verlicht, verbetert en reinigt
; die aan

zwakken kracht^ aan treurigen en bedrnkten ver-

troosting ; aan verslagenen moed ; aan dienstbareii en

geringen vrijheid ; aan armen eenen uitnemenden schat

belooft. ïïet is eene leer, die het koningrijk der heme-
len voorstelt als een erfdeel der kinderen : die den rei-
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nen van harte toezegt^ dat zij God zullen zien ; die

de hongerigen en dorstigen naar de geregtigheid

zalig spreekt. Eene leer eindelijk, die het nitzigt

opent_, dat eenmaal uit alle geslachteuj tongen
en natiën eene gemeente zal worden vergaderd_, welke
zonder vlek en rimpel Gode den Vader zal worden
voorgesteld door Christus Jezus, die dezelve met zijn

bloed heeft gekocht ten eeuwigen leven. Zulk eene

leer^ is zij niet geheel rein, geestelijJc en liemelsch iu

hare voorschriften en beloften ? En waar nu zulk eene
leer in den naam des Allerhoogsten en zijns Zoons aan
alle menschen verkondigd wordt en in derzelver harten

verlichting, lcennis, lust tot verbetering en hemelsche
blijdschap uitstort, herkent gij dan niet in die verkon-
diging de vervulling van hetgeen God gesproken heeft

door den mond van Joël : Het zal geschieden^ dat ik

mijnen Geest zal uitstorten op alle vleesch en uwe
zonen en dochteren zullen profeteren ; uwe ouden zullen

droomen ; uwe jongelingen zullen gezigten zien. Ja
ook over de dienstknechten en dienstmaagden zal ik

in die dagen mijnen Geest uitgieten.^^

3. Voegen wij nu bij dit alles hetgeen ons de ge-

schiedenis van meer dan 18 eeuwen leert, dan zullen

wij moeten erkennen^ dat niet alleen het gedeelte der

voorzegging, hetwelk wij tot hiertoe beschouwd heb-
ben ; maar ook het overige met allen regt op het chris-

tendom kan worden toegepast.

a. Het is niet mogelijk^ dat wij hetgeen de geschie-

denis der christelijke kerk aanbiedt, zelfs op de opper-

vlakkigste wijze beschouwen. Veel minder^ dat wij

een tafereel schetsen van die uihuerJcselen, welke het

christendom sedert den doorluchtigen Pinksterdag
gehad heeft. Maar hetgeen wij uit den aard der chris-

telijke leer aangetoond hebben, dat geschieden kan, is

volgens de geschiedenis en ondervinding werkelijk ge-

beurd; terwijl de toelcomst de heerlijkste en zaligste

uitwerkselen doet verwachten.

Herinneren wij ons hier weder, hetgeen reeds op
den luisterrijlcen Finksterdag is voorgevallen. Toen
reeds werd er op de eerste prediking van Petrus een

aantal van omtrent 3000 zielen bewogen^ om het woord
(dat verkondigd werd) aan te nemen en zich te laten

doopen in den naam van Jezus Christus, (En zoo
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velen als er van deze mensclien na den afloop van het

feest zicli verspreidden naar de ondersclieidenegewesten,

vau waar zij op liet feest gekomen waren, keerden naar
hunne woningen terug als belijders van de leer des

kruises ; van eene leer, welke vergeving van zonde en
geestelijke zegeningen in ruime mate verkondigde.
Van dien dag af aan traden de Apostelen ojp als ge-

zanten van den verhoogden Christus^ in wiens naam
niet slechts aan de kinderen van Abraham ; maar aan
barbaren zoo wel, als aan inlandschen; aan jongen
zoowel als aan ouden ; aan dienstknechten en dienst-

maagden zoo wel als aan vrijen, eene godsdienst in

Geest en in waarheid gepredikt werd. Yan dien tijd

af aan werden allengs meerderen en meerderen tot de
kennis der waarheid gebragt, toen de temjpelen der

Afgoden gesloopt werden en daarmede tevens de bar-

baarschheidj ongebondenheid, ruwheid van zeden lang-

zamerhand moest wijken. Van dien tijd af aanbegon-
nen de regten der menschen geëerbiedigd en gehand-
haafdj de maatschappelijke inrigting verbeterd, de
burgerlijke en huiselijke betrekking veredeld te worden.
En laat, na 18 eeuwen^ de ondervinding spreken van

ieder^ die in een land woont, waar de christelijke gods-
dienst is gevestigd en van elk die van christen ouders
geboren en onder christenen opgevoed is. Laat inzon-

derheid hier de ondervinding spreken van ieder ojp-

regten christen, van wat rang, stand of ouderdom hij

ook zijn moge. Laat hem nagaan, wat al geestelijke

zegeningen over hem zijn uitgestort door den Aller-

hoogste, dien hij, in den naam van Christus als zijnen

Vader aanspreekt. Laat hem getuigen van de rust en
den vrede des gemoeds ; van de hemelsche blijdschap

des harten^ die hem van boven zijn geschonken te

midden van moeijelijkheden en bezwaren
;
ja zelfs bij

het diepst gevoel van zonde en schuld. Laat hem ge-

tuigen van de hulp en den bijstand, hem van boven
verleendj zoo dikwijls het hem ernstig te doen was^

om in reinheid en heiligheid des levens te wandelen.
En hij zal het ter eere van zijnen God en Weldoener
erkennen, dat hem velerlei geestelijhe zegeningen te

beurt zijn gevallen, waardoor de Barmhartige en Ge-
trouwe vervuld heeft, hetgeen Hij gesproken had

;

Ik zal uitstorten van mijnen Geest op ^alle vleesch.^^
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h. Niemand zal het echter ontkennen, dat diezelfde

geschiedenis der christelijke kerk velerlei droevige ge~

heurtenissen vermeldt en van vele schrihtooneelen ge-

tuigt, welker herdenking ons met huivering vervult.

Het zijn echter geene gebeurtenissen en schriktoo-

neelen, welke noodzakelijk met het christendom ver-

bonden waren. Verre van daar. Yeeleer zijn die

veroorzaakt door hen, die zich tegen hetzelve hebben
aangekant en die de hemelsche leer, welke het predikt,

of verworpen, of verminkt hebben, of door verkeerden

ijver hebben trachten voort te planten.

Wie denkt hier niet aan het lot der JoodscJie natie,

in verband gebragt met het christendom ; toen stad en

tempel verwoest werden en de inwoners ginds en her-

waarts, als ballingen zijn verstrooid geworden ? Wie
denkt hier niet aan de verschrikkelijke vervolgingen en

moordtooneelen, door de Romeinsche Keizers in de

eerste tijden des christendoms aangerigt ? Wie herin-

nert zich niet met afschrik die omiventelingen en ver-

woestingen, naderhand in christenlanden door christen-

vorsten veroorzaakt, wier harten bestuurd werden door

eenen verJceerden ijver en die tengevolge daarvan hunne
handen bezoedeld hebben met het bloed van onschul-

digen ? Dat waren verwoestingen en schriktooneelen,

waarbij de hemel als met een akelig floers bedekt
werd, zoodat de zon en maan weigerden de aarde te

verlichten. En wat al veranderingen en omwentelin-
gen er nog zullen plaats hebben, eer die dag zal komen,
waarop allen deelen zullen in de geestelijke zegeningen
des christendoms ; daarvan zal eenmaal, ter volkomene
vervulling van Joëls profetie, de naJíomelingscJiap ge-

tuigen.

c. Doch bij alles, wat er heeft plaats gehad, is ook
dit vervuld geworden, dat een ieder, die den naam des

Heeren aanriep, is heJiouden geworden. Hulp en red-

ding hebben bij geene omwentelingen en wisseliugen

van het lot ooit ontbroken aan de zoodanigen, die de
toevlugt namen tot Hem, die alleen behouden kan.

En al is het ook, dat wij dit niet kunnen toepassen op
alle redding uit rampen en levensgevaar

; het Chris-

tendom wijst ons ook niet zoo zeer op aardscJie voor-

regten en zegeningen. Het biedt ons veeleer wel-

daden aan, welke, bij^ onheilen en smarten, kalmte
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des gemoeds en blijdschap in God scbonken : welke
in de stervensure hoop geven op de hemelsche erfenis^

die daar boven bewaar’d wordt. En zoo zal het blij-

ven bij alles, wat er nog moge voorvallen. Want de
beloften Gods zijn onveranderlijk. De belofteuj welke
het Evangelie der behoudenis toezegt, zijn aan geen
tijd gebonden en openen het heerlijkst verschiet.

—

Behoudenis en zaligheid worden aan een ieder ver-

kondigd. Aan een ieder wordt het toegezegd : Die
den naam des Heeren zal aanroepen, zal behou-
den worden.^^ En deze blijde boodschap zal

verkondigd worden tot dat alle volken zich scharen

onder de banier des kruises ; tot dat de Geest Gods
wordt uitgestort over alle vleesch en de groote en
doorluchtige dag des Heeren komt.

III.

Wij hebben de voorzegging van onzen tekst be-

schouwd^ als geheel toepasselijk op het Christendom,

en daardoor gelegenheid gehad, om dat Christendom
te leeren kennen in de weldaden, welke het aanbiedt

;

en in de uitzigten, welke het opent. En indien wij

nu, aan het einde dier beschouwing gekomen^ vragen,

welken indruTi dezelve op ons moet maken, dan kan
het antwoord wel niet anders zijn^ dan dat wij er ons
door laten opwekken tot hartelijke hlijdschajg.

1. Wij allen toch genieten het voorregt van te leven

onder de prediking van het Evangelie, dat zoo velerlei

weldaden en geestelijke zegeningen aanbiedt, waar-
van voormaals slechts de belofte en toezegging was
gedaan. Wij leven in dat tijdperk, waarin wij de
vervulling zien van datgene^ waarvan eenmaal onder
het Oude Verbond het uitzigt in ver verschiet werd
geopend. En moet reeds de helofte op een aanstaaud
geluk hartelijke vreugde veroorzaken ; hoe behooren
wij ons dan te verblijden, dat zulk eene gezegende
belofte aanvankelijk hare vervulling verkregen heeft

en allengs geheel verkrijgen zal.—Ziet het is vervuld,

hetgene gesproken is door den Profeet, dat God zou
uitstorten van zijnen Geest over alle vleesch en dat

dus allen^ van wat rang, stand, of ouderdom^ deelen
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zouden in verhevene Geestelijke zegeningen. (Het
Pinksterfeest; dat voor den Jood een gedenkdag was
van de daarstelling der Mozaïsche huishouding, moest
in den tijd der vervulling plaats maken voor eene

heugelijker feestviering^ toen den Apostelen de Geest

in ruime mate werd geschonken om het Godsrijk

onder allerlei volken te kiinnen oprigten. Het Evan-
gelie van genade en zaligheid, dat zij verkondigden,

heeft zich sedert dien tijd naar alle oorden der aarde

verspreid en de duisternis en onkunde verdreven. Die
heilmare is ook onzen Yaderen aangebragt^ die hunne
knieën bogen voor hout en steen, en sedert dien tijd

mogen hunne kinderen met aanbidding en dankzeg-
ging tot den eenigen waarachtigen God naderen.

Ook voor ons schijnt thans de zon op den vollen mid-
dag, Wij weten waar de bron van wijsheid te

zoeken is. In uwe bedehuizen en bij het lezen van
uwen bijbel in den kring uwer huisgenooten kunt gij

verwachten^ dat God u de gaven des Geestes tot ver-

lichting en verbetering niet zal onthouden, ofschoon
die dan ook heden niet meer op die onmiddelijke

wijze als den Apostelen toegedeeld worden. Yer-
blijdt u dan^ opregte Christen ! dat gij in de gemeente
des Heeren reeds door den Heiligen Doop zijt op-

genomen geworden en dus reeds voor dat gij uw
voorregt kondt beseffen).—Yerblijd u (opregte Chris-

ten 1) over den rang^ dien gij verkregen hebt (onder

het bewind van Christus.) Yerblijdt u^ ouden van
dagen ! dat gij met de heerlijkste verwachting uwe
loopbaan ten einde snelt. Yerblijdt u^ zonen en dooh-
teren ! want u komt de belofte toe. Yerblijdt u,

dienstknechten en dienstmaagden ! want Christus
heeft u vrij gemaakt. Yerblijden wij ons allen, dat

wij heden gedachtenis vierden van eene gebeurte-
nisj die voor 18 eeuwen is geschied en welker zege-
ningen wij nu nog mogen ondervinden ! Yerblijden
wij ons, daar wij behooren onder die beweldadigden,
welke God en de Yader van Christus gezegend heeft

met Zijne geestelijke zegeningen ; dat ook wij onder
de leiding van Gods Geest de reize van onze aardsche
vreemdelingschap mogen voortzetten ! O, indien op
dit feest geene heiiige blijdschap onze harten be-

stuurt ; indien wij ongevoelig en koud blijven ; indien
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wij nu niet den juiclitoon aanheffen ter eere van God
onzen Vader en ,van Jezus Christus onzen verhoogden
Heer en Zaligmaker, dan zouden wij gewis de ondank-
baarste schepselen wezen. Niettegenstaande onze
dagelijksche tekortkomingen wil nogtans de beste on
genadigste Heer (gelijk Hij eenmaal aan Zijne leer-

Íingen deed) ook aan ons bij voortduring schenken,

wat wij behoeven, om getroost, bemoedigd, verlicht

en gevormd te worden voor den hemel. En zou ons
hart dan niet voor Hem kloppen ? (En) zullen wij al

die verbeurde zegeningen (die Hij ons wil schenken)

met een onverschillig oog aanschouwen ? Neen ! dan
zijn wij den naam van Christenen onwaardig. En ge-

lijk wij de waarde van die geschonkene weldaden niet

gevoelen, zoo zullen zij ook eenmaal ons veeleer tot

nadeel, dan ten zegen verstrekken. Want gewis : in

den grooten en doorluchtigen dag des Heeren zullen

deze tegen ons getuigen. (Want hoe zouden wij ont-

vlieden, indien wij op zoo groote zaligheid geen acht

gaven : daar God bovendien mede getuigd heeft door

teekenen en wonderen en menigerlei krachten en be-

deelingen des Heiligen Geest naar Zijnen wil : Waar-
lijk, wij zouden den Geest der genade smaadheid aan-

doen en bedroeven en alzoo Gods liefde moedwillig in

eenen vloek veranderen.—Welaan, laat ons dan de

duisternis niet lief hebben boven het licht, en laat ons

ons geluk en vermaak niet langer op de dwalingen

van onkunde, ongeloof en bijgeloof zoeken. Maar
ingenomen met het heerlijk licht, dat ons bestraalt, zoo

laat hooge ingenomenheid), hartelijke blijdschap, ons

bezielen ! Laat dit het kenteeken zijn onzer Christe-

lijke feestviering : opdat het aan ons openbaar worde,

dat wij den rijkdom van Gods barmhartigheid en ge-

nade niet gering achten
;
maar dat wij het heil, dat ons

op nieuw is aangekondigd, met dankbaarheid aanne-

men.
2. Gelijk het behandelde ons kan opwekken tot

blijdschap, zoo kan het ons ook moed inhoezemen

;

moed met betrekking tot onszelven ;—moed met be-

trekking ook tot het Ghristendom. Niet altijd toch

zijn wij even opgewekt. Niet altijd ziju onze

uitzigten even helder. Niet altijd hebben wij

dezelfde vrijmoedigheid, wanneer het gevoel on-
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zer zonden ons drukt. Niet altijd durven wij

ons overtuigd te houden, dat de zegeningen des Cliris-

tendoms ook aau ons in ruime mate worden toege-'

zegd. Niet altijd schijnt de zaak des Cliristendoms

eenen voorspoedigen loop te hebben. In velerlei op-

zigten scbijnt er somtijds vrees te zijn voor aanmerke-
lijken teruggaug. En indien wij van de eene zijde be-

treuren, dat er nog talloooze scbaren zijn, die Cbris-

tus, den Gekruisigden en verboogden Heiland, niet

kennen of Hem verwerpen;—van den anderen lcant be-

merken wij met deernis, dat velen, die den naam van
Cbristenen dragen, een oncbristelijk leven leiden. Zoo
worden onze beerlijkste uitzigten wel eens beneveld

en ontzinkt ons wel eens de moed.
Maar, boe zeer kan onze moed verlevendigd worden

op een feest, als het tegenwoordige, waarop wij her-

dacbt bebben, hetgeen de Bijhel ons leert en de onder-

vinding Nu toch is bet ons op nieuw ge-

bleken, dat de beloffcen Gods in Christus onverander-
lijk dezelfde zijn. Het is ons op nieuw aangetoond,
dat de bemelscbe Vader Zijnen geest niet ontbouden
zal dengenen, die er Hem om bidden. Het is ons ge-

bleken, dat bet Christendom bij alle wisselingen zicb

tot biertoe beeft staande gebouden. En wat er nog
gebeuren moge, het woord van God waarborgt bet

ons, dat een heerlijk einde de kroon zal zijn van eene

zaak, die zulk een luisfcerrijk begin beeffc genomen.
(Komt dan, Feestgenooten ! het hoofd omboog ;

het

bart naar boven I Komt dan, gij treurigen en bedroef-

den 1 zoekt uwe overdrevene zorgen en bekomme-
ringen op dit feest uit uwe barten te verdrijven en uwe
droefheid te matigen. Doefc dat in de overtuiging,

d^t uw geluk niet aan deze aarde is verbonden. U,
die gelooft, kunnen de tijdelijke ontberingen, de blijd-

schap in God niet ontuemen. God wil uwe tekort-

komingen niet gedenken. De dood zelfs kan u geen
koning der verscbrikking meer zijn. Gij, die op God
uwe boop vestigt, wat al onbeilen er nog op aarde

zullen plaats vinden, gij zult niefc bescbaamd uitko-

men. Hoe ook de vijanden der kerk woelen, geen
nood, de Heer regeert, Hij zal ze allen leggen aan de
voetbank zijner voeten. Saulussen zullen veranderd
worden in Paulussen, wanneer de aarde vol zal worden
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van de kennis des Heeren. En alle angst voor de toe-

komstj die u verontrustte, zult gij eenmaal nog in

dezelfs dwaaskeid leeren kennen, als gij zult onder-
vinden, koe alles ten goede moest medewerken.)

3. Maar, het behandelde moet ons dan ook aan-

sporeuj om te beantwoorden aan de hooge verpligtin-

gen, die op ons rusten als Christenen^ als beweldadig-
den des hemelschen Vaders.—Een iegelijk dan, die

den naam van Christus noemt^ sta af van ongeregtig-
heid. Laat deze spreuk ons altijd in het geheugen
blijven en op den bodem van ons hart geschreven
staan !

Een leven besteed in de dienst der zonde : een hart^

dat zich vast hecht aan het aardsche en zich verlus-

tigt in de begeerlijkheden des vleesches, maakt ons
ongeschikt voor de geestelijke en hemelsche zegenin-

gen, welke het Evangelie belooft. Gelijk dan Hij^ die

ons geroepen heeft^ heilig is, zoo moeten ook wij hei-

lig zijn in al onzen wandel. Het zij dan onzer aller

toeleg, mijne Broeders en Zusters 1 om in nieuwigheid
des levens te wandelen. (Dat moeten wij doen naar

den wsg, welke de Apostelen, door Gods Geest be-

straald, ons naauwkeurig hebben aangewezeu en
beschreven. Nemen wij dan dat Evangelie met een

dankbaar hartj dagelijks in de hand, als eene lamp
voor onzen voet en een licht op ons pad. Zoo de naam
des Heeren aanroepende, zullen wij voortgaan van
deugd tot deugd en van kracht tot kracht. En onder
het gevoel van al onze overblijvende zwakheid en
traagheid) zij het onze vurige bede^ die dagelijks uit

ons hart oprijze tot den Vader der lichten, dat Hij

om Christus, zijns Zoons wil, van zijnen Geest over

ons uitstorte ; opdat wij onder zijne leiding opgevoed,

bereid mogen zijn voor den grooten en doorluchtigen

dag, waarop de Heer komen zal en door Hem zalig

worden.
Amen I



LAATSTE OUDEJAARS PREEK DES
OVERLEDENEK-

Pred : 12
; 13, 14.—Vau alles, wat gehoord is, is het einde van

de zaak : vrees God, en hoiid zijne geboden, want dit hetaamt

allen menschen. Want God zal ieder werk in het gerigt

breugen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij

kwaad.

Nadrukkelijk zijn de woorden van deze twee laatste

verzen met welk het voortreffelijk Prediker-boek beslo-

ten wordt. Hetzij dat deze en de vier voorgaande
verzen uit Salomo^s eigen pen gevloeid, hetzij ze door
den lateren verzamelaar van de bedenkingen, lessen en
spreuken, in dit boek vervat, er bijgevoegd zijn.—Zij

kwamen mij regt geschikt voor om er heden mijn pre-

dikwerk voor dit ten einde snellend jaar mede te be-

sluiten. Hebt gij mij menigmaal aangemoedigd en
geholpen door eene getrouwe opkomst in de kerk, door
uwe oplettendheid en belangneming ;

laat mij daarvan
dan ook in dit uur een blijk mogen ontvangen, daar
ik uwe aandacht wensche te bepalen :

I. Bij den zin der voorgelezen woorden beschouwd in

betrekking tot het boek, hetwelk zij besluiten.

II. Aantoonen, hoe het vreezen van God en het on-
derhouden van zijne geboden, op het geluk, zoowel
van de burgerlijke maatschappij in ’t gemeen, als van
ieder mensch in het bijzonder, in elke omstandigheid
des levens, den heilzaamsten invloed heeft.

III. Om eindelijk u te bepalen bij den gewigtigen
inhoud dezer woorden, als wij ze toepassen op alles,

wat wij in dit jaar van de Evangeliepredikers hebben
gehoord.
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I, Onze tekstwoordeu komen mij voor gevoegelijk in

drieën te kunnen worden verdeeld .—Yooreerst toch

wordt het einde der zaak van alles dat gehoord is,

gezegd dit te zijn : Yrees God en houd zijue gebo-
den.^^ vs. 13<x. Dan wordt hierdt hiervan de reden op-

gegeven vs. 136. in de woorden, welke onze Overzet-

ters hebben vertaald : want dit betaamt allen men-
schen.'’^ Eindelijh, wordt ook dit zeggen nader ge-

staafd door het 14 vs. want God zaF^ enz.

A. De schrijver van het boek^ aan welks einde de
voorgelezene woorden opgeteekend staan^ had met een

wijsgeerig menschkundigoog de woelingen en bedrijven

der stervelingen beschouwd, derzelver onophoudelijk

streven naar tevredenheid en genot bemerkt, en de
verschillende wegen, daartoe door hen ingeslagen met
aandacht overwogen. Hij had gezien dat een besten-

dig en bevredigend geluk hier op aarde meestal ge-

zocht werd of in uitgebreide kennis en , wetenschap,

of in uitspanning en zinnelijk vermaak^ of in aard-

sche magt en grootheid, of in rijkdom en overvloed

van tijdelijke bezittingen ; maar dat al deze dingen,

hoe vurig ook begeerd en hoe ijverig nagejaagd^ niet in

staat zijn, om den mensch het doel, waarnaar hij streeft,

te doen bereiken ; dat ze integendeel, gelijk onder-

scheidene voorbeelden toonden, in plaats van wezenlijk

geluk en kalme gemoedsrust te doen genieten, bij de
uitkomst blijken niets anders te zijn dan ijdelheid en
kwelling des geestes ; dat ze niet zelden teleurstelling

en verdriet opleveren. Haarenboven had Salomo, die

nu waarschijnlijk reeds de dagen des hoogen ouder-

doms bereikte, door een langdurige ondervinding ge-

leerd, dat de ontwerpen der menschen, hoe schrander

ook uitgedacht en hoe zoigv’uldig berekend, menigmaal
mislukken, of dat de mensch geen genot heeft van het-

gene hij, met veel moeite en arbeid, verkreeg ; dat het

ligchaam aan ziekten en ongemakken is blootgesteld ;

of de rust der ziel door hevige driften gestoord en de
beste vreugde des levens verbitterd wordt; en dat de
sterveling, wanneer hij ook van dit alles verschoond
blijft, eindelijk door den. bevenden ouderdom overval-

len en uit dit leven afgeroepen wordt, om in het don-

kere gráf neder te dalen, waar hij welhaast van de
achtergeblevenen vergeten zal worden.
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TJit al deze bespiegelingen over den gewonen loop der

mensclielijke zaken, welke vooral ook in onze dagen,

die wij belevenj dienen gelezen^ overdacbt en ter barte

genomen te worden, trekt Salomo een kort^ maar al-

lergewigtigst gevolgj dat bij als Jiet einde van de zaaJcj

als de beste oplossing van alle vragen, als de uitkomst

van alle onderzoekingen aangaande het ware gelak der

menscbenj als de boofdsom van geheel bet onderwijs

daarin begrepen^ voorstelt. En dit is : Vrees God en

lioud zijne geboden.— Vrees God/ Heb eerbied en ont-

zag voor God, uwen Scbepper^ Verzorger, Heer,

Wetgever en Regter en houdt zijne geboden ! A1 wat
u uwe betrekking op God, uwe eigen natuur en be-

stemming, uwe verbindtenis met uwe medemenschen
ten pligt maakt, houdt dat voor Goddelijke geboden. A1
wat u daarvan door rede en geweten^ -door Gods gezan-

ten en de Heilige Scbrift wordt geleerdj boudt dat voor
de stem van dien God^ dien gij den diepsten eerbied,

bet diepst ontzag scbuldig zijt. Betracbt dat met ge-

heel uw bart, met gebeel uwe ziel met gebeel uw ver-

stand en met alle krachten ! Wat God gebiedt te

bedenken, te gevoelen_, te willenj te spreken, te

doen, bedenk dat, gevoel en wil dat, spreek en doe
dat 1 Wat Hij verbiedt^ vlied dat en laat het met de
uiterste zorgvuldigbeid na. Toon zoo uwen eerbied

en uw ontzag voor God.
B. De reden hiervan wordt vs. ISb. opgegeven in de

woorden, welke onze Overzetters met eene kleine in-

vulling bebben vertaald : Want dit (betaamt) aan alle

menschenj docb uit de randteekening blijkt betj dat
zij eene andere vertaling niet verwierpen^ welke mij
toescbijnt naderbij bet oorspronkelijke te komen en
eenen meer gepasten zin op te leveren. Ik zoude
om deze reden liever vertalen : Want dit is het al roor

den mensch of de menschen. De zin kan dan zijn i Dit
is allesj waarvoor bij te zorgen beeft

;
bierin bestaat

voor hem zijn geheel geluk. Dit sluit dus geenszins
de gêdacbte uit, dat bet allen menscben betaamt ; maar
bet bevat nog meer ; Ja eerbied en ontzag voor God j

geboorzaambeid en onderwerping aan Hem^ is des men-
scben hoofdpligt, dit moet zijn boofdwerk zijn. Maar
ook hiermede is zijn boogst belang verbonden. Wat
hij ook moge verzorgen, wat hij ook moge verwerven,
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indien hij dit bestaan inist, het is al vergeefsch, het is

al ijdelheid. Maar wat hij ook mogt ontbeeren, wat op-
offeringen, als hem dit bestaan eigen is^ dan heeft hij

'

alleSj alles wat hem waarlijk gelukkig maakt, voor
dit en het volgende leven.

C. En dat dit zoo zij, wordt nader gestaafd door vs.

14 : Want God zal ieder werh in liet gerigt brengen met
al dat {of ooJc al dat, zelfs al dafj verhorgen is, hetzij

goed, ofhetzij lcwaad. Dit slotwoord des boeks wijst ons
op een goddelijk gerigt, hetwelk niet in dit leven

gehouden wordt
;
maar hetwelk op ons wacht na dit

leven. Wanneer het geheel van ons bestaan en
gedrag gedurende het tijdperk van onze inwoning in

het ligchaam zal zijn afgeloopen^ dan wordt onze ziel

gedagvaard voor Gods regterstoel ; dan wordt er een
gerigt gehouden over al onze werlcen, over al ons
bedrijfj over al onze vrijwillige daden en woorden

; over

alle gemoedsbewegingen en werkzaamheden onzer ziel.

Dan komt voor den Alwetende in aanmerking al het

goede en al het kwade^ dat daarmede verbonden is.

Veel daarvan moge voor de menschen in vergetelheid

begraven zijn^ veel nooit aan het licht zijn gekomen,
veel zelfs in zijn snooden aard en doemwaardigheid
door den bedrijver zelven niet zijn opgemerkt. God
zal het aan den schuldige voor oogen stellen ; ook de
stille deugd des regtvaardigen, zijne miskende on-

schuldj het geringste goede werk, waarop zijn ootmoed
prijs durfde stelleUj zullen met goddelijke goedkeuring
vereerd ten voorschijn komen. Naar dat alles zal dan
zijn lot voor de aanstaande huishouding in de eeuwig-
heid worden beslist. Daarvan zal zijne zaligheid of

rampzaligheid afhangen. Daarnaar zal de onderschei-

den wijze en mate van zijn geluk of ongeluk door
Gods onberispelijke heiligheid en regtvaardigheid toe-

gedeeld worden.—Is dit zoo_, dan ligt er voor den
mensch alles aan gelegen dat hij God eerbiedige en
zijne geboden onderhoude ;

dan behoort dit de hoofd-

zaak zijner zorgen en bemoeijingen in dit leven te zijn.

II.

Deze zelfde drie waarheden wenschte ik ook op
mij en u toepasselijk te maken bij deze gelegenheid,
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welke de laatste zijn zal in dit jaar, om tot u te

spreken. Laat mij dan u
A. Eerst herinneren, dat de hoofdzaak, de slotsom

van al het godsdienstig onderwijs, in dit jaar ge-

hoordj isj vrees God en houd zijne géhoden.

B. Laat mij daarna ons op het hart zoeken te

drukken, dat dit waarlijk het al voor ons is voor
onze bemoeijingen, werkzaamheden, wenschen en ge-
nietingen gedurende het afgeloopen jaar. En

C. Laat mij u eindelijh tot aandrang wijzen op het

aanstaande gerigt, waarin God, ook alles brengen zal,

wat wij dit jaar zullen hebben gedaan, hetzij goed,
hetzij kwaad.

A. Ik tel onder mijne Toehoorders (en ik zeg dit

met innerlijk genoegen) vele, die een min ,of meer
getrouw gebruik van de openbare godsdienst maken.
Andere, vooral jonge lieden, zijn naar ik vertrouwe,

gewoón, bovendien het bijzonder godsdienstig onder-

wijs van leeraren of andere daartoe bevoegde perso-

nen te genieten. En' zoo velen gij leden zijt van
Christelijke huisgezinnen, in ^welke de huiselijke

godsdienst niet verwaarloosd wordt, hebt gij ook uit

den Bijbel en uit stichtelijke boeken veel goeds, veel

nuttigs, gehoord en gelezen. De menschelijke zwak-
heid laat niet toe, dit alles in het geheugen te be-

waren, en het is te bejammeren, dat het woord der
prediking maar al te dikwijls hetzelfde lot ondergaat,

als het zaad, dat, in plaats van in de welbereide
aarde van een leergierig en belangnemend hart be-

waard te worden, te ontkiemen, uit te spruiten en
vruchten te dragen, valt op een hard betreden pad
van onopraerkzame en ongevoelige toehoorders, o£

onder de doórnen van aardsche bemoeijingen en zor-

gen, die elke overtuiging en goed voornemen, onder-
drukken en verstikken. Hoe veel zaad zal er zoo
ook vruchteloos in dit jaar door leeraren, onderwij-
zers, ouders, raadgevers zijn uitgestrooid ? Maar ook
dit vertrouw ik, veel is er niet te vergeefs gesproken
en menig één zou ook nu nog wel ten tweeden male,
deze of die leerrede, dit of dat onderwijs willen hoo-
ren, hetwelk voor korten of langen tijd met genoe-
gen en tot stichting gehoord werd. God weet dit

Q
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alleen! Wat ons aangaat, de slotsom van alles is

:

Vrees God en lioud zijne geboden.

1. Duizend vermaningen tot geloofj bekeering, .hei-

ligmaking ;
duizend voorstellingen van de onderschei-

dene pligten van godsdienst_, menschenliefde en zelf-

behoud^ zijn ons voorgeschreven ; maar de hoofdzaak,

op welke ze allen, als op één middelpunt zamen
liepen was : Vrees God en houd zijne geboden

!

2. Telkens hoordet gij u de goddelijke goedertie-

rendheid^ langmoedigheid en verdraagzaamheid aan-

prijzen ; maar het was altijd om u tot bekeering te

leiden en u zulk eenen God te doen eerbiedigen.

3. Hoe menigmalen zijn u de beloften van dit en
het toekomende leven voorgehouden ; maar het was
om u te overtuigen, dat de Godzaligheid tot alles

nuttig en uwe hoogate zorg waardig is.

4. Hoe menigmaal is het verderf der zonde afge-

schetst en de rampzaligheid gemaald, welke naar

Gods regtvaardig oordeel over den hardnekkigen zon-

daar komen zal ; maar wat was er de bedoeling van
anders, dan om u van de zonde af te schrikken en
u te leeren om in tijds dat toekomstig strafgerigt to

ontvlieden ?

6. Wat werd u meer en nadrukkelijker gepredikt,

dan Jezus Christufej die voor ons in het vleesch ver-

scheen, die zooveel voor ons geleden heeft, en dio

gedood is in het vleesch om onze Zaligmaker en
Middelaar te zijn ? Maar ook dit had de strekking,

om u tot God te brengen^ om u te nopen, dat gij

u met God zoudt laten verzoenen, dat gij u zoudt

laten reinigen van alle ongeregtigheden, en Christus

belijdende, zoudt wandelen als Hij, in eerbied voor

God en in het onderhouden van Zijne geboden ?

6. Hoe vele schoone voorbeelden van deugd en
Godzaligheid werden u uit de Heilige Schrift voor

oogen gesteld ; maar ook hoe vele voorbeelden van
menschelijke dwalingen^ gebreken, zonde en snood-

heden ! Waartoe geschiedde het anders^ dan om u
door deze af te schrikken van de overtreding der

Goddelijke geboden en om u door gene aan te moedigen
tot de vreeze des Heeren?

7. Uw eigen zondige aard en diep bederf, uwe
schuld en doemwaardigheid voor God werd u me-
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nigmaal met ernst' en getrouwlieid voorgeliouden,

maar met geen ander oogmerk, dan om u de nood-
zakelijkheid te doen gevoelen van eene onverwijlde

gehoorzaamlieid aan het hooggunstig gebod : Bekeert
u en gelooft het Evangelie

!

8. Ja 1 wanneer gij ook bepaald werd bij waar-

heden^ die ons de besohouwing der natuur^ die ons

het beloop der menschelijke zaken leeren, dan werden
ook daaruit de lessen afgeleid^ welke de slotsom be-

vatten van alles wat gehoord is : Vrees God en houd
zijne geboden !—Dit zij dan ons ook diep ingedrukt;

dit ga nimmer uit het geheugen ! Want :

B. Dit is ook al voor ons : Dit is alles, wat ons
belangrijk is voor al onze bemoeijingen^ werkzaam-
heden^ wenschen eu genietingen in het afgeloopen
jaar. Al wie onder ons het brood des luiaards niet

heeft gegeten, kan zich op het eindo des jaars her-

inneren aan veel verrigten arbeid, hetzij tot eigen
vorming, hetzij tot best voor het huisgezin_, hetzij

tot vriendenhulp, hetzij tot algemeen heil voor de
burgerlijke en Godsdienstige maatschappij. Maar
van dat alles zult gij voor u zelven alleen in zoo
verre ware en duurzame winst verzamelen, als gij

gearbeid hebt in de vreeze des Heeren en in ge-
hoorzaamheid aan Gods geboden ; vele van uwe be-
moeijingen mogen vruchteloos zijn geweest; maar
deze arbeid zal nooit ijdel, te vergeefs zijn.—Wie
onzer heeft bij het terugzien op het ten einde snel-

lend tijdperk geene stof tot blijde dankzegging voor
genoten zegeningen uit de hand der Algoedheid ; voor
gesmaakte genoegens ; voor verhoorde gebeden ; voor
vervulde wenschen ; voor verschooning van onheilen

;

voor afwending van gevaren; voor matiging van
rampen ; voor hulp in lijden ; voor vertroosting in

droefenis ? Maar gij zult voor dat alles, alleen dan
duurzaam genot hebben, wanneer gij het tot Gods
eer hebt gebruikt of nog gebruikt en wanneer gij het
genoten hebt of nog geniet overeenkomstig de gebo-
den van den hoogen Weldoener. Daarentegen, welke
verliezen en schaden aan goed en bloed gij ook in dit

jaar moogt hebben geleden, welke rampen en
onheilen u mogen getroffen hebben, hoe vele tra-

nen en zuchten u ook mogen zijn afgeperst,—wat
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gij ook hebt moeten ontbeeren, welke verwacbtingen
u hebben teleurgesteld, welke wenschen onvervuld
zijn gebleven, gij zult er u niet over hebben te bekla-

gen ; wezenlijke schade zal het u niet veroorzaken

;

het zal u zelfs medewerken ten goede, zoo gij maar
God onder alles hebt geëerbiedigd, u gebogen onder
Zijne hand, zijne bestellingen in het geloof hebt goed-
gekeurd en u ook nu nog laat oefenen tot gezette

gehoorzaamheid aan de geboden des Heeren. Bij alles

wat u nog in de laatste uren van dit jaar verbeidt en
wat de onzekere toekomst voor u verborgen houdt, zal

het u naar die mate welgaan, naar welke gij God in

eerbiedige gedachtenis houdt en in alles leergierig,

ootmoedig, gehoorzaam vraagt, welke Gods goede wil

zij. Dit is voor u even pligtmatig als zalig. Trouwens
C. Daarvan zal de beslissing van ons eeuwig lot

afhangen op dat geduchte tijdstip, waarop God alles

in het gerigt zal brengen, ook al dat verborgen is,

hetzij goed, hetzij kwaad.—Mogt ik u dit diep in het

hart kunnen drukken, M. G. ! Ook al wat in dit jaar

door u en mij is gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad, dat

staat in Gods gedenkboek aangeteekend.
a. Vreeselijke gedachte voor het hart, dat God niet

eerbiedigt—voor den naam-Ohristen, die wel Christus

zijnen Heer noemt, maar den wil van zijnen hemel-
schen Vader niet wil doen of vergeet te doen 1 Mogt
ik de zoodanigen kunnen doen beven voor zichzelven

en overreden om toch hunne waarachtige bekeering

niet langer uit te stellen. 0, gij onbedacl^tzamen 1

waarmede zult gij uwe ligtzinnigheid, uw eigen gewe-
ten, als dat eens ontwaakt, goedmaken en geruststel-

len ? Wanneer iemand voor een wereldlijk geregt

gedaagd is, hoe dikwijls denkt hij daaraán ? Hoe leven-

dig stelt hij zich zijne regters voor den geest; hoe
angstvallig denkt hij aan het vonnis, dat tegen hem
zoude kunnen geveld worden ? Hoe zorgvuldig is hij

in de keuze van zijne verweermiddelen ? Hoe begee-

rig is hij naar inlichting en raad ? Hoe veel prijs stelt

tij op eenen welsprekenden Pleitverzorger ? Maar gij,

o, Medemensch I en Medezondaar ! Gij mede-aange-
klaagde bij het goddelijk geregt ! Gij die nog voor het

einde des jaars kunt worden opgeroepen, om voor uwen
Regter te verschijnen ! Durft gij den dag des oordeels
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verre stellen ? Durft gij hera te gemoet dartelen ? Durft
gij uwe misdaad dag aan dag te vermeerderen ? Durft
gij onder het oog van uwen Regter voortgaan met zon-

digen ? en ziet gij niet uit naar dien Voorspraak, die

een Verzoener onzer zonden is, op welken een ontfer-

mend God zelf u wijst ? 0 gedenkt toch aan den dag
des geregts, zoo geducht, zoo verschrikkelijk, zoo be-

slissend voor de eeuwigheid ! Laat u niets voorstaan

op uwe gewaande onschuld voor de menschen, want
gij hebt met den Alwetenden God te doen ! Steunt niet

op de genade van God in Christus, zoo gij u door de-

zelve niet hebt laten nopen tot eene nieuwe gehoor-
zaamheid en eene waarachtige bekeering ! Bidt God
om vergeving, maar ook om verbeteríng en heiligma-

king ! De vreeze des Heeren zij van dit oogenblik af

uwe hoogste betrachting ! Dan behoeft gij verder niets

te vreezen.

h. Deze zij ook op den duur en bij vermeerderíng,
uwe betrachting, Godvruchtigen ! Gij weet het bij er-

varíng, dat hierin uw aZ is ! Gij gevoelt u zalig naar
mate gij heilig zijt. Maar helaas ! hoeveel onheiligs,

hoe veel oneerbiedigs jegens God kleeft ook u nog aan,

hoe veel grooter is nog de slotsom van uwe overtre-

dingen, dan die van uwe deugden ! Ook dit beschame
en vérootmoedige u ! Dit doe u roemen in Gods ge-
nade ! Dit spore uwen ijver a^n. Mogten uwe laatste

dagen de besten zijn
; ook u^ goed zal in het geregt

worden gebragt ; ook het verborgene. Het maaijen
zal aan het zaaijen geëvenredigd zijn.—Amen.

Smuts & Hofmeyrj DrukkerSy 11, Kastedstraai, Kaapitad,
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