AANTEKENINGEN

OP

DEUTERONOMIUM

C. H. M A C K I N T O S H

AANTEKENINGEN OP DEUTERONOMIUM

AANTEKENINGEN
OP
DEUTERONOMIUM
door C. H. Mackintosh
uit het Engels vertaald

UIT HET WOORD DER WAARHEID

WINSCHOTEN

4e druk 37.000 ex.

INLEIDING
Het boek dat nu onze aandacht vraagt heeft een heel eigen karakter,
evenals elk van de andere vier boeken van Mozes. Zouden wij alleen
letten op de titel, dan konden we denken dat we hier alleen maar een
herhaling vinden van de vier voorgaande boeken. Dit zou echter een
grote vergissing zijn. Gods Woord bevat nooit louter herhalingen; want
in Zijn Woord of in Zijn werken doet God nooit tweemaal hetzelfde.
Of wij onze God eerbiedig gadeslaan in de Heilige Schrift of in de
Schepping, overal bemerken wij goddelijke volmaaktheid, oneindige
verscheidenheid en een vastomlijnd plan. Naarmate wij geestelijk gezind
zijn, zullen wij al deze dingen kunnen onderscheiden en waarderen.
Maar altijd moeten onze ogen met hemelse ogenzalf gezalfd zijn om te
kunnen zien. Wat een bekrompen opvatting heeft iemand van de inspiratie, als hij ook maar voor een ogenblik denkt, dat het vijfde boek van
Mozes eenvoudig een herhaling is van Exodus, Levitikus en Numeri !
Zelfs in een menselijk boek zouden wij dergelijke opvallende gebreken
niet verwachten; we mogen ze niet verwachten in de volmaakte openbaring, die God in Zijn genade in Zijn heilig Woord gegeven heeft. In
heel de Heilige Schrift is geen enkele overtollige mededeling te vinden.
Er is geen zin of tekst die niet een bijzondere bedoeling en toepassing
heeft. Als wij dit niet inzien, moeten we de diepe betekenis nog leren
van de woorden : „Alle Schrift is van God ingegeven" (2 Tim. 3 : 16) .
Wat een kostelijke woorden ! Begrepen de mensen ze maar meer in
onze tijd. Het is uiterst belangrijk dat de kinderen van God onwankelbaar vaststaan in de grote waarheid van de volledige ingeving van de
Heilige Schrift. Het valt niet te ontkennen dat de belijdende Christenheid dit allerbelangrijkste onderwerp steeds meer loslaat. Voor velen is
het mode om met spot en minachting te spreken over de volledige
inspiratie van de Bijbel. Wie daar nog aan gelooft loopt achter. Het is
echter een bewijs van grote geleerdheid, verstand en denkkracht als men
kritisch de Schrift leest en fouten kan aanwijzen in het dierbare Woord
van God. Zulke mensen zijn echter aanmatigend wanneer ze als rechters
een vonnis willen vellen over de Bijbel. Dat zou alleen kunnen als de
Bijbel een menselijk werk was. Maar mensen wagen het vast te stellen
wat wel en wat niet overeenkomt met de waardigheid van God.
In werkelijkheid waagt men het dus een oordeel uit te spreken over
God zelf. Wat is het natuurlijk gevolg ? Volslagen duisternis en verwa rrin g bij de geleerden zelf, maar ook bij hen, adie zo dwaas zijn om
naar hen te luisteren. En denk eens aan de toekomst. Wat zal de eeuwige
bestemming zijn van hen, die zich voor de rechterstoel van Christus te
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verantwoorden zullen hebben over de zonde van lastering tegen het
Woord van God en over het feit dat ze velen misleid hebben door hun
afvallig onderwijs. Maar wij zullen niet langer stilstaan bij de zonde
en dwaasheid van ongelovigen en twijfelaars - ook noemen zij zich
Christenen - die tevergeefs proberen om dat onschatbare Boek uit te
schakelen, dat God heeft laten schrijven om ons te onderwijzen. Vroeg
of laat zullen zij hun noodlottige dwaling inzien. God geve, dat het dan
nog niet te laat is. Wat ons betreft, laat het onze vreugd en troost zijn
het Woord van God te overpeinzen. Zodoende zullen we altijd nieuwe
schatten delven uit een onuitputtelijke mijn en telkens opnieuw de zedelijke heerlijkheid ervaren van die hemelse openbaring.
Het boek Deuteronomium heeft zijn eigen plaats in de gewijde
Schrift. Luister hoe het begint: "Dit zijn de woorden, die Mozes tot
gans Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf (de Rode Zee), tussen Paran en
tussen Tofel, en Laban en Hazeroth, en Di-Zahab." Hieruit leren we
wáár de wetgever de inhoud van dit prachtige boek heeft 'gegeven. Het
volk was aan de oostzijde van de Jordaan gekomen en stond op het punt
het beloofde land in te gaan. De woestijnreis was bijna ten einde zoals
vers 3 ons zegt. Zo geeft vers 3 de tijd aan en vers één de plaats. "En
het is geschied in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste van
de maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israëls naar alles, wat de
Heere hem aan hen bevolen had." Nu weten we met goddelijke nauwkeurigheid en in bijzonderheden de tijd en de plaats.
Maar de aangehaalde verzen bewijzen nog iets: wat in de vlakke
velden van Moab aan het volk werd meegedeeld is allesbehalve een
herhaling van wat we zagen toen we de boeken Exodus, Levitikus en
Numeri overdachten. Dit wordt overigens afdoende bewezen door Deuteronomium 29: 1. "Dit zijn de woorden van het verbond, dat de
Heere Mozes geboden heeft te maken met de kinderen Israëls, in het
land van Moab, boven het verbond, dat Hij met hen gemaakt had bij
Horeb", Let vooral op deze woorden. Er is sprake van twee verbonden;
het éne bij Horeb, het andere in Moob; en het laatste is volstrekt niet
maar een herhaling van het eerste. Ze zijn zo verschillend als mogelijk
is. Naarmate wij met onze beschouwing van Deuteronomium doorgaan,
zullen de bewijzen hiervan zich opstapelen. De Griekse titel van het
boek betekent: "De wet voor de tweede maal." Daaruit zou men tot
de gedachte kunnen komen dat het een samenvatting geeft van het voorafgaande; maar wij zijn overtuigd dat het werkelijk niet zo is,
Dit boek heeft een eigen plaats, een bijzonder doel en een heel
aparte inhoud. De grote les die ons van het begin tot het einde geleerd
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wordt is gehoorzaamheid; geen uiterlijke, maar gehoorzaamheid in de
geest van de liefde en de vrees. - Gehoorzaamheid omdat men weet in
welke betrekking men staat tot God en omdat men van die betrekking
geniet. - Gehoorzaamheid omdat men zich bewust is van de grote zedelijke verplichtingen die men heeft. De bejaarde wetgever, de trouwe,
geliefde en geëerde dienstknecht van de Heer stond op het punt de
vergadering van Israël te verlaten. Hij zou naar de hemel gaan, zij
zouden binnenkort de Jordaan doortrekken, zijn laatste toespraak was
daarom uiterst plechtig en aandoenlijk. Hij geeft een overzicht van
hun veelbewogen reizen door de woestijn. Hij schildert op treffende
en indrukwekkende wijze de tonelen en omstandigheden van hun veertigjarige omzwerving in zulke bewoordingen, dat ze hun diep in hun
harten moeten hebben getroffen. Wij luisteren, bewonderen en genieten
van deze prachtige redevoeringen. Ze zijn voor ons onvergelijkelijk door
hun goddelijke inhoud, en door de omstandigheden waaronder Mozes
ze hield. Ze spreken met dezelfde kracht tot ons als tot hen, wie ze in
de eerste plaats golden. Menige oproep en vermaning is met evenveel
kracht van toepassing op ons, alsof God ze pas gisteren had uitgesproken. Geldt dit eigenlijk niet van de hele Schrift ? Treft het ons niet
telkens weer hoe de hele Schrift van toepassing is op onze persoonlijke
toestand en op de tijd waarin wij leven ? De Bijbel spreekt tot ons even
duidelijk en fris, alsof ze opzettelijk en nu voor ons geschreven was.
Niets is bij de Schrift te vergelijken. U mag ieder menselijk geschrift
nemen dat u maar wilt, dat uit dezelfde tijd stamt als het boek Deutercnomium. Wat zult u vinden als u een werk, drieduizend jaar geleden
geschreven, kunt bemachtigen ? Een vreemdsoortig overblijfsel uit de
oudheid; iets om in een museum van oudheden neer te leggen naast
een Egyptische mummie. U zult een werk vinden dat volstrekt niet van
toepassing is op ons of op onze tijd; een muf document; een onbruikbaar geschrift, zonder praktisch nut voor ons; dat spreekt van een
maatschappelijke toestand en verhoudingen die sinds lang vervlogen
en vergeten zijn. De Bijbel daarentegen is het Boek voor nu, Gods eigen
boek, Zijn volmaakte openbaring. Zijn eigen stem spreekt daarin tot
ons. Het is een boek voor elke leeftijd, voor elk klimaat, voor elke
stand, voor elke betrekking, hoog en laag, rijk en arm, geleerd en ongeleerd, oud en jong. Het spreekt een taal zo eenvoudig, dat een kind het
kan begrijpen; en toch zo diepzinnig, dat de grootste geleerde het niet
kan doorgronden. Bovendien richt het Woord zich rechtstreeks tot het
hart en raakt het de diepste bronnen aan van ons zedelijk leven, het
bereikt onze verborgen innigste gedachten, en oordeelt ons op volkomen
wijze. In één woord het is, zoals de geïnspireerde apostel ons leert:
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„levend en krachtig, en scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard,
en gaat dóór tot de ver del in g der ziel en des geestes, en der gewrichten
en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen
des harten” (Hebr. 4 : 12) .
Let er ook op hoe wonderlijk veelomvattend de Schrift is. De zeden
en gewoonten van onze twintigste eeuw worden even nauwkeurig besproken als die uit het oudste tijdvak van de geschiedenis der mensheid.
Er blijkt een volmaakte kennis van de mens, in elk stadium van zijn
geschiedenis. De grote wereldsteden van heden en de stad Tyrus uit
1000 vóór Christus worden in Gods Woord met dezelfde nauwkeurigheid en getrouwheid afgebeeld. Iedere ontwikkelingsfase van het menselijk leven is door een meesterhand getekend in dat heerlijke Boek, dat
onze God in Zijn genade tot onze onderwijzing heeft ingegeven. Wat
een voorrecht zo'n boek te bezitten
een goddelijke openbaring te
hebben
kennis te mogen nemen van een Geschrift, waarvan elke
regel is ingegeven door God
een goddelijk volmaakte geschiedenis
van het verleden, het heden en de toekomst. Wie kan dit voorrecht
naar waarde schatten ?
Maar, de Bijbel oordeelt de mens, zijn wegen en zijn hart. Hij
verkondigt hem de waarheid met betrekking tot hemzelf. Daarom houdt
de mens niet van het Boek van God. Een onbekeerde heeft liever een
krant of een spannende roman dan de Bijbel; men leest liever over een
rechtszaak tegen een of andere misdadiger dan een hoofdstuk van het
Nieuwe Testament. Vandaar ook dat men er steeds op uit is om gebreken op te sporen in Gods heerlijke Boek. Alle eeuwen door hebben
ongelovigen van elke rang en stand hun best gedaan fouten en tegenstrijdigheden aan te wijzen in de Heilige Schrift. De vijanden van Gods
Woord vinden we niet alleen onder ruwe, onbeschaafde of onzedelijke
mensen, maar evenzeer onder de beschaafde, goed opgevoede en ontwikkelde mensen. Precies zo was het in de dagen van de Apostelen: „de
aanzienlijke, godsdienstige vrouwen" en „enige boze mannen van het
gepeupel", die in maatschappelijk en zedelijk opzicht wel heel ver van
elkaar afstonden, vonden één punt waarover ze het van harte met elkaar
eens waren: de verwerping van het Woord van God en van hen, die
dit Woord trouw verkondigden. (Vergelijk Hand. 13 : 50 met 17 : 5).
Zo zien wij telkens weer, dat mensen die nagenoeg over alle dingen
verschillend denken, het met elkaar eens zijn door hun beslist afwijzen
van de Bijbel. Andere boeken laat men rusten. Men denkt er niet over
fouten op te sporen in Virgilius of Homerus; maar de Bijbel kan men
niet uitstaan, omdat hij de mens aan zichzelf ontdekt, en hem de waarheid voorhoudt betreffende hemzelf en de wereld waartoe hij behoort.
8
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Zo was het ook met het levende Woord, de Zoon van God, onze Heer
Jezus Christus, toen Hij onder de mensen wandelde. Men haatte Hem,
omdat Hij hun de waarheid verkondigde. Zijn dienst, Zijn woorden,
daden en leven getuigden voortdurend tegen de wereld; vandaar de bittere haat en nooit aflatende tegenstand die men bood. Andere mensen
liet men begaan; maar op Hem loerde men. Hij werd bedreigd en steeds
weer probeerde men Hem te doden. De oversten en leiders van het volk
„trachtten Hem in Zijn woorden te vangen", teneinde Hem aan de overheid en 'de macht van de Sta d hou der over te leveren. Dit gebeurde gedurende Zijn omwandeling, en zo was het nog toen de Gezegende tussen twee boosdoeners aan het kruis genageld was. Deze boosdoeners
liet men ongemoeid; zij werden niet overstelpt met beledigingen; de
overpriesters en oudsten beschimpten hen niet. 0 nee, al de smaad, al
de hoon, al de ruwe spot kwam neer op het hoofd van Hem, die aan
het middelste kruis hing.
Nu is het van belang, dat wij goed begrijpen wat de ware oorsprong is van al de vijandschap tegen het Woord het levende of het
geschreven Woord van God. Dan zullen wij die vijandschap op haar
waarde kunnen schatten. De duivel haat het Woord van God met een
volkomen haat; en daarom gebruikt hij de geleerde ongelovigen om
boeken te schrijven, die bewijzen moeten dat de Bijbel het Woord van
God niet is; en dat de Bijbel dit niet zijn kan. Hij beweert dat er vergissingen en fouten in staan, en dat het Oude Testament wetten en instellingen, gebruiken en gewoonten leert, die onwaardig zijn voor een
barmhartig en goedertieren Wezen. Voor al dit soort bewijzen hebben
wij maar één kort en bondig antwoord. Al deze geleerde ongelovigen
weten er niets van af. Misschien zijn het geleerde, bekwame, diepe en
oorspronkelijke denkers, bedreven in letterkunde, bevoegd hun mening
te geven over allerlei onderwerpen van de wijsbegeerte; en volkomen
op de hoogte om wetenschappelijke kwesties te beredeneren. Verder
kunnen het zeer beminnenswaardige mensen zijn in het persoonlijk
leven, met een nobel karakter, welwillend en menslievend, geliefd en
geëerd. Maar, daar ze onbekeerd zijn en de Geest van God niet hebben,
zijn zij totaal onbekwaam om zich een oordeel over de Schrift te vormen,
en nog veel minder om een vonnis te vellen. Als iemand, die volstrekt
geen verstand heeft van de sterrenkunde, zo aanmatigend zou zijn om
de beginselen van het stelsel van Copernicus te veroordelen, dan zouden
de mensen over wie wij spreken, onmiddellijk op de onbevoegdheid van
de betweter wijzen en hem niet willen aanhoren over het onderwerp
van sterrenkunde. Kortom, niemand heeft ooit het recht uitspraak te
doen over een zaak, waarmee hij volslagen onbekend is. Iedereen erkent
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dit. Dit beginsel nu is ook van toepassing op de zgn. Schriftcritici. In
1 Kor. 2 : 14 zegt de apostel Paulus: "de natuurlijke mens begrijpt niet
de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en
hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden". Dit
is afdoende. Hij spreekt van de mens in zijn natuurlijke toestand, al is
hij ook nog zo geleerd of ontwikkeld. Het gaat niet over een bepaalde
groep mensen, maar over iedereen die niet bekeerd is en de Geest van
God niet bezit. Meent iemand dat de Apostel hier denkt aan woeste,
onbeschaafde barbaren ? Dit is volstrekt niet het geval. De natuurlijke
mens, of hij nu geniaal is of krankzinnig, "kan de dingen van de Geest
van God niet verstaan". Hoe kan hij dan een oordeel over Gods Woord
vormen of uitspreken ? Hoe waagt hij het uit te maken, wat God waardig is op te laten schrijven en wat niet? Maar als hij zo vermetel is om
dit te durven, wie is dan zo dwaas om naar hem te luisteren? Zijn bewijzen missen iedere grond; zijn redeneringen zijn zinloos; zijn boeken
zijn goed voor oud papier.
Deze konklusies berusten op het algemeen aangenomen beginsel,
dat niemand het recht heeft zich uit te laten over een onderwerp, waarvan hij niets weet. Dit geldt voor al de ongelovige schrijvers. Wie zal
luisteren naar een blinde, die gaat spreken over licht of schaduw ? Toch
zou men dit nog beter kunnen doen, dan naar een onbekeerde te luisteren die over de inspiratie spreekt. Menselijke geleerdheid, hoe groot
ook, of menselijke wijsheid hoe diepzinnig ook, kan niemand bekwaam
maken om een oordeel uit te spreken over Gods Woord. Een geleerde
kan handschriften onderzoeken en kritisch vergelijken, hij kan zich een
oordeel vormen over één of andere lezing van een tekst; maar het is
heel wat anders wanneer een ongelovige schrijver de dingen wil beoordelen, die God, in Zijn oneindige goedheid, aan ons heeft geopenbaard.
Nog eens: dat kan geen mens. Alleen door de Geest, die zelf de Schriften heeft ingegeven, kunnen we die Schriften begrijpen en waarderen.
Het Woord van God moet op zijn eigen gezag worden aangenomen.
Als de mens het kan beoordelen of beredeneren, dan is het volstrekt
Gods Woord niet.
Heeft God ons een openbaring gegeven of niet? Zo ja, dan moet
die in ieder opzicht volmaakt zijn; en daardoor kan en mag de mens er
geen oordeel over uitspreken. De mens is evenmin bevoegd de Schrift
als God zelf te beoordelen. De Schrift beoordeelt de mens; niet de
ruens de Schrift. Daarin zit het hele verschil. - Alles wat ongelovigen
tegen de Bijbel schrijven is verachtelijk. Elke bladzij, elke zin, elk woord
bevestigt de waarheid van de woorden van de Apostel: "de natuurlijke
mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn, want zij
10
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zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk
onderscheiden worden". Zijn onwetendheid over het onderwerp dat hij
wil behandelen is even groot als zijn zelfvertrouwen.
Over zijn gebrek aan eerbied spreken wij maar niet; want wie zou
eerbied verwachten in een boek van een ongelovige? Een beetje bescheidenheid zouden we nog kunnen veronderstellen, als we niet overtuigd waren van de bittere vijandschap, die aan al die boeken ten grondslag ligt. Men is bereid andere boeken onbevooroordeeld te onderzoeken; maar het kostbare Boek van God neemt men ter hand met het
vooroordeel, dat het geen goddelijke openbaring bevat en waarom niet ?
Wel omdat de ongelovige vaststelt dat God ons geen geschreven openbaring van Zijn gedachten geven kan. Dat is vreemd. Een mens kan
zijn gedachten openbaar maken, ongelovigen hebben dit tamelijk duidelijk kunnen doen; maar God kan het niet. Wat een verwaandheid! Wat
een dwaasheid! En waarom zou God Zijn gedachten niet aan Zijn
schepselen kunnen meedelen ? Omdat ongelovigen zeggen dat het zo is.
De wens is hier dus de moeder van de gedachte. De twijfelvraag die de
oude slang zesduizend jaar geleden stelde in de hof van Eden: "Is het
ook dat God gezegd heeft ?" is alle eeuwen door telkens weer gesteld
door allerlei twijfelaars, rationalisten, en ongelovigen. Wij antwoorden
zo beslist mogelijk: Ja, geprezen zij Zijn Naam, Hij heeft gesproken,
gesproken tot ons. Hij heeft Zijn gedachten geopenbaard; Hij heeft ons
de Heilige Schrift gegeven. "Heel de Schrift is van God ingegeven, en
is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in
de gerechtigheid; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaakt toegerust." En verder: "Al wat tevoren geschreven is, dat is
tot onze lering geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting
der Schriften hoop zouden hebben" (2 Tim. 3 : 16, 17; Rom. 15 : 4).
De Heer zij geprezen voor zulke woorden. Nu weten we dat heel
de Schrift door God is gegeven, en dat heel de Schrift aan ons is gegeven. Wat een heerlijke band tussen de ziel en God. Wie kan de waarde
ervan bepalen? God heeft gesproken - gesproken tot ons. Zijn Woord
is een rots, waartegen al de golven van de redeneringen van het ongeloof gebroken worden. Maar door zijn goddelijke kracht en eeuwige
duurzaamheid blijft het Woord onaangetast. Gods Woord kan niet wijken. Al de machten van aarde en hel, van mensen en duivelen tezamen
kunnen dat Woord geen duimbreed doen wijken. Het staat vast ondanks
alle aanvallen van de vijand van eeuw tot eeuw. ,,0, Heer, Uw Woord
bestaat in der eeuwigheid in de hemelen" (Ps. 119: 89). "Gij hebt
vanwege Uw ganse naam Uw woord groot gemaakt" (Ps. 138 : 2). Ons
rest nu nog slechts te zeggen: "Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen,
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opdat ik tegen U niet zondigen zou" (Ps. 119 : 11) . Hierin berust het
geheim om vrede te hebben. Ons hart is verbonden met Gods troon, ja
met Gods hart, door Zijn dierbaar Woord. Daardoor bezitten wij een
vrede, die de wereld ons niet geven en niet ontnemen kan. Al de bespiegelingen, redeneringen en bewijzen van ongelovigen zijn tevergeefs. Zij zijn als kaf dat de wind verstrooit. Wie waarlijk door genade
geleerd heeft op het Woord van God te vertrouwen en op het gezag
van de Schrift te steunen, weet dat al de boeken die ongelovigen geschreven hebben waardeloos, zinloos en krachteloos zijn. Dergelijke
boeken bewijzen de onkunde en afschuwelijke hoogmoed van de schrijvers. Wat echter de Schrift betreft, „in der eeuwigheid bestaande in de
hemelen", even onbeweeglijk als de troon van God (1).
De aanvallen van ongelovigen kunnen Gods troon niet aan het
wankelen brengen, en evenmin Gods Woord. Zijn Naam zij geprezen,
ze kunnen ook niet de vrede van het hart verstoren, dat op die onwankelbare grondslag rust. „Wie uw wet beminnen, hebben grote vrede, en
zij hebben geen aanstoot." „Alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid
als een bloem van het gras. Het gras is verdord en de bloem is afgevallen; maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is
het woord, dat u verkondigd is" (Ps. 119 : 165; 1 Petr. 1 : 24, 25). Hier
hebben wij opnieuw de kostbare gouden schakel. Het woord, dat als een
blijde boodschap tot ons kwam, is het Woord van de Heere dat blijft
tot in eeuwigheid. Onze zaligheid en onze vrede zijn dus even b e stendig, als het Woord, waarop zij rusten. Wanneer alle vlees als gras is,
en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras, weet u dan wat de
bewijzen van de ongelovigen waard zijn ? Evenveel als verdord gras
of een verwelkte bloem; en wie die bewijzen levert of wie ze aanneemt,
zal vroeg of laat ervaren dat het zo is.
0, wat een zonde en dwaasheid om tegen het Woord van God te
argumenteren, tegen het enige in heel de wereld, dat rust en troost kan
schenken aan het arme, vermoeide mensenhart. Wat ernstig is het als
men in gaat tegen de blijde boodschap, die spreekt van redding voor
arme, verloren zondaars, van het heil dat komt uit Gods eigen hart.
Misschien maakt iemand hier de tegenwerping die al zo menigeen
heeft verontrust en zich achter het kerkgezag heeft doen verbergen,
namelijk: „Hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God
( 1 ) Men moet er wel op letten, dat met betrekking tot ongelovige schrijvers
juist die de gevaarlijkste zijn, die zich Christenen noemen. Vroeger dachten wij
bij het woord „ongelovige" dadelijk aan mannen als Voltaire; maar nu, helaas,
moeten wij ook denken aan zogenaamde leraars en opzieners van verschillende
kerkgenootschappen. Een ontzettend feit.
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is ?" Het antwoord is heel eenvoudig: „Hij, die in genade ons Zijn
heerlijke Boek gegeven heeft, geeft ons ook de zekerheid, dat het van
Hem is". De Heilige Geest, die de verschillende schrijvers van de Heilige Schrift heeft geïnspireerd, doet ons verstaan dat in de Schrift God
Zelf tot ons spreekt. Alleen door de Geest kunnen we dit beoordelen.
Zoals we al zagen: „de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest
van God is, want het is hem dwaasheid; en hij kan het niet verstaan,
omdat het geestelijk onderscheiden wordt" (1 Kor. 2 : 14) . Alleen de
Heilige Geest kan ons leren en ons zeker doen weten, dat de Bijbel het
Woord van God is; geen mens of groep van mensen kan ons dit ooit
leren. En omgekeerd: als Hij ons deze heerlijke zekerheid geeft, kunnen
wij het wel zonder het getuigenis van mensen stellen. Ik geef ronduit
toe, dat in deze kwestie de geringste onzekerheid een vreselijke kwelling en iets zeer pij vlij ks zou zijn. Maar wie geeft ons zekerheid ? God
zelf. Al waren alle mensen op aarde eenstemmig in de erkenning van
het Schriftgezag; al waren alle concilies die ooit gehouden werden, alle
theologen en alle kerkvaders eenstemmig, en on derschreven ze het leerstuk van de algehele ingeving van de Schrift; al namen alle kerkgenootschappen die er in de Christenheid zijn, de waarheid aan, dat de
Bijbel inderdaad het Woord van God is; kortom, al ondersteunde elk
menselijk gezag de echtheid van het Woord van God het deed niets
af of toe aan onze zekerheid. Als we ons geloof baseren op het getuigenis van alle mensen samen dan zou het in werkelijkheid alle grond
missen. God alleen kan ons zeker doen weten, dat Hij in Zijn Woord
tot ons gesproken heeft. - Geprezen zij Zijn Naam Hij heeft dit gedaan en al de bewijzen en de spitsvondige redeneringen van ongelovigen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon, als rook zullen ze vervliegen, als het stof weggeveegd worden. De ware gelovige houdt ook
deze theorieën voor „schade en drek", en hij rust in heilige kalmte op
die onschatbare Openbaring, die God in Zijn genade ons heeft gegeven.
Het is uiterst belangrijk dat men over dit ernstige onderwerp een
duidelijk inzicht en zekerheid bezit. Anders kan men nooit verheven
zijn boven de invloed van het ongeloof aan de éne, en het bijgeloof aan
de andere kant. Het ongeloof is zo vermetel te zeggen, dat God ons
geen schriftelijke openbaring van Zijn gedachten gegeven heeft, en dat
Hij dat niet kon. Het bijgeloof wil ons wijsmaken, dat, al heeft God ons
een openbaring geschonken wij die niet kunnen begrijpen zonder verklaring van mensen.
Let nu op hoe zowel het bijgeloof als het ongeloof ons willen beroven van de onuitsprekelijke gave van de Heilige Schrift. Dat is het
plan van de duivel. Hij wil ons zo graag van het Woord van God
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beroven, en hij kan dit op twee manieren doen: Hij houdt ons voor dat
we toch niet op ons zelf mogen vertrouwen en zegt dat het nederig is
als we vol eerbied opzien tot wijze en geleerde mannen die gezag hebben. Of hij zet ons aan tot ongeloof en overmoed, zodat we zowel het
gezag van God als dat van mensen verwerpen. Bij voorbeeld: Een vader
schrijft aan zijn zoon in een andere stad een brief, vol vaderlijke liefde
en teerheid. Hij deelt hem zijn plannen en doen en laten mee en spreekt
met hem over alles waarvan hij denkt, dat het zijn zoon belang zal inboezemen. De zoon gaat naar het postkantoor in zijn plaats om te informeren of er een brief van zijn vader is aangekomen. Een beambte zegt
hem: "Er is geen brief, uw vader heeft niet geschreven en kan ook niet
schrijven, Het is dwaasheid te denken dat uw vader door een dergelijk
middel als het schrijven van een brief zijn gedachten aan u kan meedelen". Een tweede beambte komt naar voren en zegt: "Ja, hier is wel
een brief voor u, maar u kunt hem onmogelijk begrijpen; het heeft voor
u geen enkele zin en het kan u alleen schade berokkenen als u probeert
hem te lezen; u bent onbekwaam hem goed te lezen. U moet die brief
hier laten; wij zullen hem stukje voor stukje uitleggen telkens zoveel
als wij voor u nuttig achten". De eerste beambte stelt het ongeloof voor;
de tweede het bijgeloof. Beiden zouden de zoon evenzeer beroven van
de langverwachte brief - die hem bekend maakte met wat er in het
hart van zijn vader voor hem leefde. Wat antwoordt hij de eerste beambte ? Kort en beslist: "Ik weet, dat mijn vader zijn gedachten door
middel van een brief aan mij kan mededelen, en dat hij dit werkelijk
heeft gedaan". Tegen de tweede kan hij zeggen: "Ik weet dat ik de gedachten van mijn vader beter kan begrijpen dan u". Tegen beiden zegt
hij zonder de minste aarzeling: "Geeft mij dadelijk die brief van mijn
vader; hij is aan mij gericht, en niemand heeft het recht mij die brief
afhandig te maken". Zo behoort ook de eenvoudige Christen te antwoorden op de onbeschaamdheid van de ongelovige en de onwetendheid van de bijgelovige. Beiden zijn in onze dagen de werktuigen van
de satan om het dierbare Woord van God uit te schakelen. Al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven." Dat is het afdoende
antwoord aan elke vijand van Gods onschatbare Openbaring, of hij nu
rationalist is of een ritualist. ( 1 ) .
Er volgt nu geen verontschuldiging over deze lange inleiding op
het boek Deuteronomium. Integendeel, wij hebben een dankbaar gebruik
( 1)
Rationalist is iemand, die de rede of het verstand laat beslissen; een ritualist iemand, die personen of zaken tussen God en de ziel stelt. (Noot van de
vertaler) .
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gemaakt van de gelegenheid om iets te zeggen over dc .e hoofdwaarheid:
de goddelijke ingeving van de Heilige Schrift. Laat ieder die dit leest
ervan doordrongen zijn hoe belangrijk en volstrekt noodzakelijk het is
deze vast te houden en niets prijs te geven. Wij moeten het Goddelijk
gezag en daarmee de onbeperkte heerschappij en algenoegzaamheid van
het Woord van God voor alle tijden plaatsen en omstandigheden trouw
handhaven. Het Woord van God hoeft niet door mensen erkend te
worden om gezag te hebben; het spreekt voor zichzelf en bewijst zichzelf. Wij hebben slechts te geloven en te gehoorzamen. We mogen er
geen onderwerp van maken voor een discussie.
Zoals we verderop zullen zien, vormt deze onvoorwaardelijke en
eerbiedige gehoorzaamheid één van de hoofdwaarheden die we steeds
meer vinden in Deuteronomium. Nooit in de geschiedenis van de gemeente van God is het nodiger geweest om te strijden voor het geloof
in Gods getuigenis. Jammer dat men dit zo weinig beseft. De meeste
belijdende Christenen denken dat ze hun eigen mening mogen hebben,
dat ze hun eigen verstand, hun eigen inzicht of hun eigen geweten moeten volgen. Zij geloven niet, dat de Bijbel de goddelijke en enige Gids
is. Zij willen in veel opzichten zelf beslissen. Vandaar de bijna ontelbare
sekten, partijen, geloofsbelijdenissen en richtingen. Geeft men het menselijk inzicht recht van spreken dan heeft de een natuurlijk evenveel
recht als de ander en daardoor is de lijdende Christenheid een aanfluiting van eenheid en eensgezindheid. Het enige middel hiertegen is: zich
volstrekt en geheel te onderwerpen aan het gezag van de H. Schrift.
Men behoort de Schrift niet te lezen om een bevestiging te vinden
van bepaalde opvattingen, maar om Gods gedachten te vinden overal
over, en zich voor dat gezag te buigen. „Ik heb Uw rede in mijn hart
verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou" (Ps. 119 : 11) . Die gezindheid is aangenaam voor God; want Hij zegt: „Ik zal zien op de
arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft" (Jes.
c`G : 2) . Dat is het geheim van onze zekerheid. Misschien is onze kennis
van de Schrift zeer beperkt, maar als wij diepe eerbied voor de Bijbel
hebben, zullen wij bewaard worden voor dwalingen en gevaren. Dan
kunnen we toenemen en groeien in de kennis van God, van Christus en
van het geschreven Woord. Het goddelijk leven in ons zal gevoed en
versterkt worden; de moderne theologie zal op ons geen invloed hebben.
Wie zich zonder meer buigt voor het gezag van Gods Woord, bezit de
waarheid in goddelijke volmaaktheid. Niet de waarheid, pasklaar gemaakt voor een systeem, maar de waarheid op de juiste plaats in het
grote geheel van de goddelijke openbaring, waarvan het eeuwig middelpunt is de heerlijke Persoon van onze Heere Jezus Christus.
Inl.
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„Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israël gesproken
heeft, aan deze zijde der Jordaan, in de woestijn, op het vlakke
veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en
Hazeroth en Di-Zahab. Elf dagreizen zijn het van Horeb, door de
weg van het gebergte Seïr, tot aan Kades-Barnéa (vers 1 en 2) .
De geïnspireerde schrijver geeft zo nauwkeurig mogelijk de
plaats aan waar Mozes de woorden uit dit boek tot het volk sprak.
Israël was de Jordaan nog niet doorgegaan. Ze bevonden zich ten
oosten ervan, en tegenover de Rode Zee, waar God veertig jaar
eerder Zijn grote kracht zo heerlijk geopenbaard had. Uit de nauwkeurige plaatsbepaling kunnen we zien, hoezeer God let op alles
wat Zijn volk betreft. Hij lette op al hun reizen en trekken. Hij
hield precies bij waar ze zich legerden. Er was geen enkele omstandigheid die Hij te gering vond om er genadig kennis van te nemen.
Op alles lette Hij. Zijn oog rustte voortdurend op het hele volk
en op elke Israëliet in het bijzonder. Dag en nacht waakte Hij over
hen. Elk deel van hun reis legden ze af onder Zijn onmiddellijk
en genadig toezicht. Het kleinste ontging Hem niet, en het grootste ging Zijn macht niet te boven.
Zo was het toen met Israël in de woestijn, en zo is het nu met
de gemeente. Niet alleen met de gemeente in haar geheel, maar
ieder afzonderlijk, die tot de gemeente behoort. Zijn Vaderoog
rust onophoudelijk op ons; Zijn eeuwige armen zijn dag en nacht
om en onder ons. „De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen".
De haren van ons hoofd zijn geteld, Zijn oneindige goedheid let
op alles, wat ons betreft. Hij zal al onze behoeften vervullen, en
helpen in al onze zorgen. Hij wil, dat wij al onze bekommernissen
op Hem werpen, zeker van de liefde die Hij ons toedraagt. Hij
nodigt ons vriendelijk uit om alles wat ons ter neer kan drukken
aan Hem over te geven en bij hem te laten.
Dit is werkelijk iets heerlijks. Het zal ons steeds troosten.
Ons hart zal gerust zijn, wat er ook gebeurt. De vraag is maar:
geloven wij het, en heeft dit geloof invloed op ons hart ? Zijn
wij er werkelijk van doordrongen, dat de almachtige Schepper en
Onderhouder van alle dingen, die het ganse heelal draagt, ons voor
de hele reis geheel voor Zijn rekening heeft willen nemen ? Zijn
we ervan doordrongen, dat „de Bezitter van hemel en aarde" onze
Vader is, en dat Hij op Zich heeft genomen van 't begin tot 't einde
16

voor ons te zorgen ? Wordt ons leven beheerst door de woorden
van de geïnspireerde Apostel: „Die ook zijn eigen Zoon niet
gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe
zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken ?" (Rom. 8 : 32) .
Ik ben bang dat we maar weinig afweten van de kracht van deze
grote, en toch zo eenvoudige waarheden. Wij spreken er over; we
belij den ze; we stemmen ermee in, maar in ons dagelijks leven
blijkt telkens weer, hoe zwak wij dit alles verwezenlijken. Als wij
van harte geloofden, dat onze God overal voor wil zorgen, zouden
wij al onze hulp zoeken bij Hem. Dan zouden wij niet proberen
te putten uit natuurlijke hulpbronnen, die zo spoedig uitdrogen
en ons alleen teleurstellen. De theorie van het geloofsleven beamen
is nog niet het geloofsleven leiden. Wij misleiden onszelf altijd
als we ons wijs maken dat wij leven door het geloof, terwijl wij
in werkelijkheid op mensen steunen, die ons vroeg of laat in de
steek laten.
Zo is het toch ? Zijn wij niet steeds geneigd de fontein van
levend water te verlaten, en gebroken bakken uit te houwen, die
geen water kunnen bevatten ? (zie Jer. 2 : 13). En toch zeggen
wij dat we door het geloof leven ! Wij belij den dat de levende
God zal voorzien in onze behoeften, maar in feite proberen we
een natuurlijke bron aan te boren. Is het vreemd, dat wij dan
teleurstellingen ondervinden ? Het kan niet anders. God wil niet
dat wij afhankelijk zijn van iets of iemand anders dan van Hemzelf. Op veel plaatsen in Zijn Woord deelt Hij ons mee wat Hij
ervan denkt als wij op mensen vertrouwen, en Hij waarschuwt
ons tegelijk voor de noodzakelijke gevolgen. Lees bijvoorbeeld
Jeremia 17 : 5 en 6: „Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van de Heere
afwijkt ! Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het
niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen
in de woestijn, in zout en onbewoond land".
Let op de tegenstelling: „Gezegend daarentegen is de man,
die op de Heere vertrouwt, en wiens vertrouwen de Heere is !
Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en
zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en het niet gevoelt, wanneer
er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van
droogte is hij niet bezorgd, en houdt niet op vrucht te dragen"
(vs. 7 en 8).
Hier stelt Godzelf in krachtige en duidelijke taal ons beide
zijden voor van dit hoogst belangrijke onderwerp. Vertrouwen we
hfdst. 1
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op een schepsel, dan halen we ons een vloek op de hals, en het
einde is dorheid en woestheid. God maakt in Zijn trouw, dat elke
menselijke hulpbron uitdroogt, en alle steun van mensen het
begeeft. Hij doet dit opdat wij zouden inzien hoe dwaas het is af
te wijken van Hem. Is er een sprekender of indrukwekkender beeld
dan „een heide in de wildernis", of „dorre plaatsen in de woestijn",
of „een zout en onbewoond land". Daarmee vergelijkt de Heilige
Geest ons als we van mensen afhankelijk willen zijn en op een
schepsel vertrouwen. Let daarentegen eens op de voorstelling die
God geeft van iemand, die de zegen van God verwacht, en eenvoudig vertrouwt op de Heere: „Een boom, die aan het water geplant
is", „die zijn wortelen uitschiet aan een rivier", „zijn loof blijft
groen", „hij houdt niet op vrucht te dragen". Wat prachtig ! Zo
is het met iedereen, die op de Heere vertrouwt, ja, wiens vertrouwen de Heere zelf is. Hij beschikt over eeuwige bronnen, zijn toevlucht is het hart van God. Is er „hitte", hij voelt het niet. Het
„jaar van droogte" schaadt hem niet.
Al drogen tienduizend natuurlijke bronnen uit, hij merkt het
niet, want hij is daar niet van afhankelijk. Hij blijft dicht bij de
altijd springende fontein; en hem „zal niets ontbreken", want hij
leeft door het geloof.
Laten we nu proberen te begrijpen wat leven door het geloof
wil zeggen, en laten we nagaan of wij dat leven leiden. Soms hoort
men over dat leven spreken, alsof het alleen betrekking heeft op
voedsel en kleding. Van mensen die geen betrekking hebben, geen
vast inkomen en geen eigen bezittingen, zegt men dan, dat ze
„leven door het geloof". Alsof het geloofsleven niet veel hoger
en verder reikt dan de tijdelijke dingen, de voorziening in stoffelijke behoeften !
Dat is een heel verkeerde opvatting over het leven door het
geloof. Zou een Christen, die wel een vast inkomen heeft, het voorrecht moeten missen om te leven door het geloof ? Beperken en
verlagen we ons geloofsleven tot vertrouwen op God voor de voorziening in onze stoffelijke behoeften ? Verwachten wij niet meer
van God, dan dat Hij ons bewaren zal voor honger of ontberingen ?
Nee !, het leven door het geloof moeten we zo niet opvatten !
Wat betekenen eigenlijk de woorden: „De rechtvaardige zal door
zijn geloof leven ?" Ze komen het eerst in Habakuk 2 voor; en
worden door Paulus, als hij de leer van het heil gaat ontwikkelen,
in Rom 1 zo aangehaald: „De rechtvaardige zal op grond van
geloof leven". Verder gebruikt hij ze in Gal. 3, als hij de „betover18
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de" gemeenten, met wie hij ten einde raad was, terugroept tot de
grondslagen die zij in hun dwaasheid verlieten. Tenslotte komen
ze voor in Hebr. 10, waar hij zijn broeders waarschuwt die gevaar
liepen hun vrijmoedigheid weg te werpen en de wedloop op te
geven.
Nu is het ons ongetwijfeld wel duidelijk hoe ontzaglijk belang.
rijk deze woorden zijn en wat een praktische betekenis ze moeten
hebben: "De rechtvaardige zal op grond van geloof leven". Op
wie is dat van toepassing? Alleen op deze of gene dienstknecht
van de Heer, hier of daar, die geen vast inkomen heeft? Volstrekt
niet ! Op iedereen die een kind van God is en aan wie God de
titel geeft van "een rechtvaardige". We mogen deze tekst niet
beperken tot een deel van de rechtvaardigen, of alleen toepassen
op stoffelijke noden. In werkelijkheid is er geen onderscheid, want
het leven op grond van het geloof is één geheel.
"Geloof" is het grote beginsel van het leven uit God, van het
begin tot het einde van ons leven hier op aarde. Op grond van
geloof zijn wij gerechtvaardigd, en op grond van geloof leven wij;
op grond van geloof staan wij vast en op grond van geloof wandelen wij. Van het begin tot het eind van de christelijke wandel is
alles op grond van geloof.
Ziet u nu in, dat het ook uw heilig voorrecht is, te leven door
geloof in overeenstemming met Gods woord ? Wij mogen met de
Apostel zeggen: "Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad, en Zichzelf voor mij heeft overgegeven". Laat u door niets of niemand
dit hoge voorrecht ontnemen dat iedere gelovige toekomt. En al
falen wij, al is ons geloof zwak als het sterk en moedig moet zijn,
een vrijmoedig geloof is God welgevallig.
Als wij de Evangeliën nagaan, zullen wij zien, dat Christus
niets zo op prijs stelde als een geloof, dat vast op Hem bouwde.
Lees b.v. de geschiedenis van de Syrofenicische vrouw in Mark. 7
en de heidense hoofdman in Luk. 7.
Hij beantwoordde ook wel een zwak geloof, ja zelfs het
zwakste. Hij beantwoordde een: "Als gij wilt" met "Ik wil"; en
"Als gij kunt" met "Als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk". Wie Hem in het geloof aanraakte werd geholpen; maar het
deed het hart van de Heiland goed en Hij werd verkwikt, als Hij
zeggen kon: ,,0 vrouw, groot is uw geloof" (Matth. 15 : 28); of:
"Ik heb zulk een groot geloof zelfs niet in Israël gevonden".
Vergeet niet, dat het vandaag nog precies zo is, als toen onze
hfdst. 1
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gezegende Heer op aarde wandelde. Hij heeft graag, dat men veel
van Hem verwacht. Wij kunnen nooit te veel rekenen op Zijn
liefdevol hart of op Zijn sterke arm. Voor Hem bestaat geen te
klein of te groot. Alle macht bezit Hij in hemel en op aarde. Hij
houdt het heelal in stand. Wijsgeren mogen spreken van natuurkrachten en natuurwetten, de Christen denkt aan Christus, aan
Zijn hand, Zijn woord en Zijn almacht. Door Hem zijn alle dingen
geschapen; door Hem blijven zij in stand.
En dan Zijn liefde ! Wat een rust, troost en blijdschap geeft
het te weten en eraan te denken, dat het de almachtige Schepper
en Instandhouder van het Heelal is, die ons met een eeuwige liefde
liefheeft; die ons volmaakt liefheeft. Altijd let Hij op ons. Zijn
hart is altijd vol van ons; in al onze behoeften, natuurlijke of
geestelijke zal Hij voorzien. Er is niets dat wij nodig hebben, of
het is in Christus, onze schatkamer, aanwezig.
Waarom zouden wij ons dan ooit tot anderen wenden en onze
noden direkt of indirekt bekend maken aan een arme sterveling,

in plaats van aan Jezus ? Hebben wij behoefte aan meegevoel ? Wie
kan met ons meevoelen, als onze medelijdende Hogepriester, die
al onze zwakheden kent. Hebben wij op een of andere manier hulp
nodig ? Wie kan ons helpen als onze almachtige Vriend, die over
onnaspeurlijke rijkdommen beschikt ? Hebben wij raad of leiding
nodig ? Wie kan raad geven als de Gezegende, die zelf de wijsheid
van God is, en die ons van Godswege wijsheid geworden is. 0,
laten we Zijn liefhebbend hart niet bedroeven, en Zijn heerlijke
Naam niet onteren door ons van Hem af te wenden. Laten we
waken tegen de natuurlijke neiging om het van mensen te verwachten.
Laten we dicht bij de bron blijven, dan zullen we nooit gebrek aan
water hebben.
Wij gaan nu door met ons hoofdstuk en lezen de merkwaardige
tussenzin van het tweede vers. „Elf dagreizen zijn het van Horeb,
door de weg van het gebergte Seïr, tot aan Kades-Barnéa." Elf
dagen, en zij hadden er veertig jaar voor nodig ! Hoe kwam
dat ? Wij behoeven niet lang naar het antwoord te zoeken. Het
ging hun zoals het met ons gaat. Hoe langzaam en met hoeveel
moeite gaan wij voorwaarts ! Hoe vaak moeten wij terug en een
gedeelte overdoen ! Wij lopen zo langzaam, omdat wij zo langzaam
leren. Wij verwonderen ons erover, dat Israël veertig jaar deed
over een tocht van elf dagreizen. Maar wij kunnen beter verwonderd
zijn over onszelf. Evenals zij worden ook wij opgehouden door ons
20
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ongeloof en onze traagheid van hart, en wij zijn veel minder te
verontschuldigen want onze voorrechten zijn veel en veel groter
dan de hunne.
Hebben we niet vaak reden ons diep te schamen omdat we
zoveel tijd nodig hebben om onze les te leren. De woorden van
de Apostel zijn dan op ons van toepassing: „Terwij 1 gij leraars
behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van node, dat
men u leert, wat de eerste beginselen der woorden Gods zijn; en
gij zijt geworden als die die melk nodig hebben, en niet vaste spijs"
(Hebr. 5 : 12) . Onze God is een trouwe en wijze, een genadige
en geduldige Leermeester. Hij wil niet, dat wij onze les oppervlakkig leren. Soms denken wij, dat we onze les kennen en verder
kunnen gaan; maar Hij weet het beter, en Hij ziet, dat het nodig
is er dieper op in te gaan. Hij wil niet, dat het voor ons theorie
blijft, die we in ons hoofd hebben, maar hij oefent ons zo lang
totdat we de les van harte geleerd hebben.
Het is voor ons zeer vernederend, dat we zo hardleers zijn,
maar Hij is vriendelijk en wil al die moeite aan ons besteden. Wij
mogen Hem wel danken voor de manier, waarop Hij ons onderwijst,
en ook voor Zijn geduld, waarmee Hij hetzelfde telkens weer met
ons doorneemt totdat wij de les door en door kennen. ( 1)
„En het is geschied in het veertigste jaar in de elfde maand,
op de eerste der maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israëls,
naar alles, wat de Heer hem aan hen bevolen had" (vs. 3) . Deze
woorden zijn zeer belangrijk voor elke dienstknecht van God,
( 1 ) De reis van Israël van Horeb tot Kades-Barnéa herinnert ons aan wat
menig gelovige doormaakte voordat hij vrede had. Vele kinderen van God leven
jarenlang in twijfel en vrees, zonder de gezegende vrijheid te kennen, waarmee
Christus de Zijnen heeft vrijgemaakt. Wie zich met zulke mensen bezighoudt,
weet hoe bedroevend de toestand is, waarin sommigen hun leven lang blijven
verkeren door wettischheid, verkeerd onderwijs, misleidende boeken over een
vroom leven en dergelijke. Tegenwoordig treft men onder de Christenen zelden
iemand aan die werkelijk weet, dat hij vrede heeft met God. Men beschouwt
het als een teken van nederigheid wanneer men twijfelt. Als iemand op God
ver tr ouwt zegt men dat hij hoogmoedig is. Men kent het Evangelie niet. Men
plaatst de gelovigen onder de wet in plaats van onder de genade. De hedendaagse godsdienst is doorgaans een droevige vermenging van Christus en het
eigen-ik, van wet en genade, van geloof en werken. Hun hele leven door
blijven de mensen in onzekerheid en twijfel. Iedereen die de verantwoordelijkheid op zich neemt predikant of leraar te worden, mag dit wel ernstig
overwegen. De dag nadert snel waarop iedereen rekenschap zal moeten geven
van zijn dienst.
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die geroepen wordt het woord te bedienen. Mozes gaf het volk
precies, wat hij ontvangen had van God, niets meer en niets minder.
Hij bracht hen rechtstreeks het levende woord van Jehovah. Dit
blijft altijd het grondbeginsel van alle dienst. Niets anders heeft
enige werkelijke waarde. Het Woord van God is het enige dat
standhoudt. Daar is goddelijke kracht en goddelijk gezag mee
verbonden. Alle menselijke geleerdheid is van voorbijgaande aard
en kan ons nooit een fundament geven, waarop wij rusten kunnen.
Laat daarom iedereen, die het Woord van God spreekt tot
Gods kinderen er scherp op toezien, dat hij alleen het Woord
predikt in al zijn zuiverheid en eenvoud. Wij mogen het Woord
slechts aan mensen geven, zoals wij het zelf ontvangen hebben
van God. De uitspraken van de Heilige Schrift moeten de hoorders
voor de aandacht gesteld worden. Zulke dienst zal niet nalaten de
harten en gewetens van de hoorders te raken. De ziel komt dan
door het Woord in aanraking met God zelf; het gevolg is, een
zekerheid, die menselijk onderwijs nooit kan geven.
Wat zegt de apostel Paulus hier over? "En ik broeders, toen
ik tot u gekomen ben, ben niet gekomen met uitnemendheid van
woorden of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God.
Want ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus
Christus, en die gekruisigd. En ik: was bij ulieden in zwakheid, en
in vrees, en in veel beven; en mijn rede en mijn prediking was
niet in beweeglijke woorden der menselijke wijsheid, maar .in
betoning van de Geest en der kracht" (1 Kor. 2: 1-4). Waarom
was hij in vrees en beven? "Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God" (vs. 5).
Deze oprechte en trouwe dienstknecht van Christus streefde
er naar zijn hoorders rechtstreeks en persoonlijk in aanraking te
brengen met God zelf. Hij wilde ze niet verbinden met zichzelf.
"Wie is dan Apollos, en wie is Paulus?
Dienstknechten, door
welke gij geloofd hebt!" (1 Kor. 3 : 5). Als de spreker de hoorders
aan zichzelf wil verbinden, verheft hij de dienstknecht en sluit
God buiten. Zijn dienst is verkeerd en plaatst de hoorders niet op
het enige, goddelijke fundament. De ware dienstknecht daarentegen, zoals bijvoorbeeld Mozes of Paulus, streeft er naar de hoorders nauwer aan God te verbinden. Daardoor komt de dienstknecht
op zijn ware plaats, hier slechts een instrument, maar God wordt
verheven; en de zielen worden opgebouwd.
De apostel Paulus spreekt hier ook over in 1 Korinthe 15:
"Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie, dat ik u ver-

22

hfdst. 1

kondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook
staat, waardoor gij ook zalig wordt, (indien gij het behoudt op
zodanige wijze als ik het u verkondigd heb), tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven,
wat ik ook ontvangen heb":
niets meer, niets minder, niets
anders
„dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de
Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij ten derden dage is
opgewekt, naar de Schriften" (1 Kor. 15 : 1 4) .
Dit prachtige gedeelte verdient de ernstige overweging van
iedereen, die oprecht en werkelijk een dienstknecht van Christus
wil zijn. De Apostel wilde de Korinthiërs alleen geven wat hij zelf
had gekregen uit die levende bron, het hart van God. Hij besefte,
dat al het andere geen waarde had. Had hij hen aan zich willen
verbinden, dan zou hij zijn Meester oneer hebben aangedaan, hij
had de Korinthiërs benadeeld en zelf had hij in de dag van Christus
schade geleden.
Iedereen, die een dienstknecht van Christus zegt te zijn, moet
het voorbeeld van Mozes en Paulus volgen. Dat zou Gods kinderen
ten goede komen. Maar het blijkt steeds duidelijker dat de Christenen, evenals vroeger de Israëlieten, het gezag van het Woord van
God hebben prijsgegeven. Wat is dat treurig ! In de Christenheid
wordt de Schrift genegeerd. Ja, men gaat rechtstreeks tegen de
gedachten van Christus in; en dit wordt door naamchristenen goedgesproken en verdedigd. Vraagt men naar het goddelijke gezag
waarop deze of gene instelling of gewoonte berust, dan antwoordt
men: „Christus heeft ons geen aanwijzingen gegeven over de gang
van zaken in de gemeente. Hij laat ons in alle kwesties van bestuur
en eredienst vrij. We moeten handelen naar ons geweten, ons
inzicht of ons godsdienstig gevoel." Men vindt het onzin om in de
Bijbel te zoeken, wat de Heer zegt over het leven en de dienst
van gelovigen. Men meent, dat zij die het Christendom belij den,
volkomen vrij zijn om zich in zogenaamde kerken te verenigen,
hun eigen bestuursvorm te kiezen, hun eigen maatregelen te nemen
en hun eigen ambtsdragers te kiezen.
Nu is de vraag, die de gelovige te overwegen heeft, deze:
„Zijn dan deze dingen zo ?" Is het mogelijk, dat onze Heer Christus
Zijn gemeente in 't onzekere gelaten heeft over zulke belangrijke
dingen ? Wordt de gemeente, wat onderwijs en gezag betreft, ten
achtergesteld bij Israël ? In onze aantekeningen op Exodus,
Levitikus en Numeri hebben wij duidelijk gezien, welke moeite
Jehovah nam om Zijn volk te onderwijzen over de kleinste bijzon-
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derheden van hun openbare eredienst en persoonlijke leven. Als
God Israël vrij had gelaten te doen, wat volgens sommigen de
gemeente mag doen, dan was een enorme verwarring en verdeeldheid het gevolg geweest. Ontelbare sekten en partijen zouden
onvermij delij k geweest zijn!
Maar Hij liet hen niet vrij . Voor alles wat een Israëliet moest
doen of nalaten gold: "naar alles, wat de Heer hem aan hen bevolen
had" (vs. 3). Niemand was vrij om te zeggen: "ik zie dit anders",
of "daar ben ik het niet mee eens", of "dat strookt niet met mijn
denkbeelden". Dergelijke ideeën kwamen voort uit eigenwil, men
zei eigenlijk: "ik ben het niet eens met Jehovah". Een Israëliet
had te gehoorzamen - niet te redeneren, niet te beoordelen, niet
te betogen, maar te gehoorzamen.
Helaas ! zij hebben gefaald. Zij deden hun eigen wil en kozen
hun eigen weg; "ieder deed wat recht was in zijn ogen". Ze
luisterden niet naar het Woord van God, maar volgden de overleggingen van hun eigen zondige hart. Daardoor haalden zij zich
de toorn van God, die zij oneer aandeden, op de hals, en verkeren
zij tot op de huidige dag in ellende. Zij zullen nog verdrukkingen
door moeten maken, die zonder weerga zijn. En staat het de
Christenen nu vrij om zelf uit te maken hoe zij God zullen dienen ?
Is het Woord van God voor hen niet genoeg ? Is er nog iets aan
ons eigen oordeel overgelaten ? Volstrekt niet ! "Heel de Schrift
is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging,
tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;
opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt
toegerust" (2 Tim. 3). De Schrift bevat alles, wat de mens Gods
ooit nodig kan hebben om hem ten volle toe te rusten voor dat
wat "een goed werk" genoemd mag worden. En als dit geldt voor
de mens Gods afzonderlijk, dan is het niet minder waar voor de
gemeente Gods in haar geheel. De Schrift is in ieder opzicht voldoende voor ieder persoonlijk, en voor allen samen. Wij danken er
God voor; want wat moesten wij beginnen, en wat zou er van ons
worden als het niet zo was? Als wij aangewezen waren op de
overlevering en regeling van mensen, in de dingen die God betreffen, wat een hopeloze verwarring en meningsverschillen zouden
er dan ontstaan! Ieder mens heeft immers evenveel recht om zijn
mening te zeggen en zijn ideeën te opperen! Dat er toch ontelbare
sekten, partij en, geloofshelij denissen en richtlij nen zijn, hoewel
wij de Heilige Schrift bezitten komt eenvoudig doordat wij weigeren ons geheel te onderwerpen aan het Schriftgezag. Dat is
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het geheim en de ware oorzaak van alle sektevorm in g, die een
schande is voor alle kinderen van God, en die ons moet bedroeven.
Sommigen beweren dat de verdeeldheid in de Christenheid een
noodzakelijk en goed gevolg is van de vrije meningsuiting en
het persoonlijke inzicht, die in het Protestantisme gehandhaafd
worden. Het geeft daarom niet tot welke partij, kerk of sekte
men behoort, zegt men ! Voor de rechterstoel van Christus zal
echter nooit iemand zich op zo'n manier kunnen verdedigen.
Integendeel, die hoog geroemde vrije meningsuiting en dat persoonlijke inzicht is lijnrecht in strijd met de diepe en eerbiedige
gehoorzaamheid, die ons past tegenover onze aanbiddelijke Heer
en Meester. Heeft een knecht ooit het recht zijn eigen mening
te laten gelden als zijn meester duidelijk heeft gezegd, wat zijn
wil is ? Volstrekt niet ! Een knecht heeft te gehoorzamen en niet
zijn mening te geven over wat hem gezegd wordt. Hij gedraagt
zich niet meer als knecht, juist als hij zijn persoonlijke mening
laat gelden. Hiermee is iedereen het eens als het menselijke verhoudingen betreft; maar in de dingen die God betreffen acht de
mens zich gerechtvaardigd naar eigen inzicht te handelen. Dit is
een noodlottige dwaling. Het Woord van God is genoeg. Als
wij ons maar lieten leiden door dit Woord, zou er eensgezindheid
zijn, want de Schrift kan onmogelijk iets leren dat met de Schrift
zelf in strijd is. De Bijbel brengt niet de een in de Hervormde,
de andere in de Gereformeerde en de derde in de Vrijgemaakte
Kerk. Het is onmogelijk dat men met elkaar strijdige godsdienstige richtingen op de Bijbel fundeert. Wil men dit goddelijk Boek
de schuld geven van alle verwarring in de christenheid ? Iedere
gelovige moet verontwaardigd een dergelijke gedachte verwerpen.
De Schrift kan zichzelf niet tegenspreken, en of er nu twee of
tienduizend personen zijn, als ze zich door het Woord alleen laten
onderwijzen, zullen ze allen hetzelfde denken.
Wat zegt de Apostel tot ons en tot de heiligen te Korinthe.
„Ik bid u, broeders ! door de naam van onze Heere Jezus Christus, ( 1 ) dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat er onder u geen
scheuringen zijn; maar dat gij samengevoegd zijt, in één zelfde zin
en in één zelfde gevoelen." Nu is de vraag, hoe dat heerlijke
resultaat bereikt kan worden. Door ieder vrij te laten in zijn
persoonlijke mening ? Neen, want juist hierdoor ontstond al de
verdeeldheid en twist in de gemeente te Korinthe, die de Heilige
( 1 ) Let op het krachtige motief, dat de Apostel aanvoert.

hfdst. 1

25

Geest zo scherp afkeurt. Deze Korinthiërs meenden het recht te
hebben hun eigen gedachten en inzichten te volgen, en zelf te
kiezen. Wat was het gevolg? "Mij is van u bekend gemaakt, mijn
broeders! door die van Chloë, dat er twisten onder u zijn. En dit
zeg ik, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos,
ik van Kefas, ik van Christus. Is Christus gedeeld i" (1 Kor. 1 : 11,
12).

Hier zien we welke treurige, maar onvermijdelijke gevolgen
het heeft als we onze eigen gedachten volgen. Iedereen vormt zijn
eigen mening, niemand kan een ander zijn inzichten meedelen.
Hoe komen we ooit uit zo'n verwarring? Door alle eigen inzichten
opzij te zetten, en ons te buigen voor het gezag van het Woord.
Daartoe vermaant de Apostel ons ook hetzelfde te spreken, één van
zin te zijn en één van gevoelen.
Niemand in de gemeente, zelfs niet de verstandigste of meest
begaafde had het recht om te zeggen wat de anderen mochten
zeggen of denken. Er was slechts één absoluut, goddelijk, gezag
dat voor allen bindend was, of liever, waar allen zich aan mochten
onderwerpen.
In het algemeen onderwerpen de gelovigen zich echter niet
aan het gezag van Christus, die spreekt in Zijn Woord. En zolang
men dit niet inziet, is het tijdverspilling om te proberen tot een
overeenstemming te komen tussen verschillende kerken of groepen.
Het is onze heilige plicht elke kerk, elke vorm van eredienst en
elke belijdenis te toetsen aan het Woord van God; ziet men dat
niet in, dan heeft geen enkele samenspreking nut. Wanneer wij
ais grondslag aannemen, het nuttigheids-beginsel of het persoonlijk
inzicht en geweten, dan is het geval hopeloos, en kan er geen
sprake zijn van vrede voor de ziel en rost voor het hart. Steeds
moet gelden voor de grondslag, waarop we staan; voor het pad,
waarop we voortgaan; en voor het werk, dat wij doen: "Zo heeft
de Heere gesproken". Kunnen wij dit niet zeggen dan verkeren
wij in een verkeerde positie, die wij hoe eerder hoe liever moeten
verlaten.
Gode zij dank, dat Zijn kind, of Zijn dienstknecht, geen uur
in verbinding hoeft te blijven met wat verkeerd is. "Ieder, die
de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid" (2 Tim.
2 : 19). Hoe weten we wat ongerechtigheid is ? Uit het Woord
van God. Alles wat in leer of leven in strijd is met de Schrift
is ongerechtigheid. Daar moet ik me van onttrekken, het koste

26

hfdst.·l

wat het wil. Dit geldt voor ieder persoonlijk. "Ieder, die
enz."
"Als iemand mijn stem hoort." Niet de stem van deze of gene
Christen, niet de stem van de kerk of van de kerkvaders, maar de
stem van onze eigen geliefde Heer en Meester. Het persoonlijk
geweten komt in rechtstreeks, levend kontakt met de stem van
Christus, het levend, eeuwig blijvend Woord van God, de Heilige
Schrift. Niet met iemands verklaring van het Woord, maar met het
Woord zelf. Er mag volstrekt niets geduld worden tussen het
geweten van de mens en de openbaring van God. Men spreekt
over het gezag van de kerk. Wat is dat? Veronderstel dat een
begerige, oprechte, ernstige gelovige de weg naar Gods gedachten
zoekt. Men zegt hem dat hij naar de stem van de kerk moet
luisteren. Hij vraagt: welke kerk ? De Griekse, Roomse, de hervormde of de gereformeerde ? Geen twee van al deze kerken stemmen met elkaar overeen. Bovendien zijn er allerlei partijen en
richtingen in een en dezelfde kerk: confessionelen, evangelischen,
ethischen, enz., enz. En als hij ten einde raad zich van de grote
kerken afwendt, om licht te zoeken bij de kleinere afgescheiden
kerken, zal het hem niet beter vergaan. Wat is er dan aan de hand?
De hele belijdende Christenheid verzet zich tegen het gezag van
Christus, en kan onmogelijk iemand tot gids dienen. In Openbaring 2 en 3 wordt de gemeente beoordeeld, en zevenmaal klinkt
dezelfde stem: "Wie oren heeft, die hore"
Wat? Wat de
kerk zegt? Neen, niet de kerk, die daar zelf geoordeeld wordt,
maar: "die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt".
Maar waar kunnen we die stem horen ? Alleen in de Heilige
Schrift, die God in zijn oneindige goedheid heeft ingegeven om
ons te leiden in vrede en waarheid, ondanks het hopeloze verval
van de gemeente en troosteloze verwarring in de Christenheid.
De waarde en de belangrijkheid van deze onfeilbare en algenoegzame gids voor onze persoonlijke en gemeenschappelijke wandel
is onuitsprekelij k.
Laten we echter nooit vergeten, dat wij verantwoordelijk zijn
om voor dat gezag te buigen en die gids te volgen. Want men
stelt zich aan ernstige gevaren bloot als men belijdt, dat de Bijbel
goddelijk gezag heeft en de enige gids is, en zich toch niet volkomen aan het Woord onderwerpt. Deze fout maakten de Joden,
toen de Heere op aarde was. Zij bezaten de Schriften, maar luisterden er niet naar.
Wij bidden dat de Heilige Geest deze bladzijden gebruiken
wil om de harten van hen die de Heere toebehoren te neigen,
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zodat zij zich eerbiedig onderwerpen aan Zijn gezegend Woord.
En ook in de tegenwoordige Christenheid is het zo: men bezit
de Bijbel, maar het gezag van de Bijbel wordt genegeerd. Er worden
allerlei dingen gedaan, geduld en geleerd die men niet op de
Schrift kan baseren en die zelfs lijnrecht tegen de Schrift ingaan.
Allen die godvruchtig willen leven in deze laatste dagen van de
gemeente op aarde, worden gekenmerkt door diep ontzag voor
het Woord van God en oprechte gehechtheid aan de persoon van
onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het Woord van God en de
persoon van de Heere Jezus zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
„De Heere, onze God, sprak tot ons bij Horeb, zeggende: Gij
zijt lang genoeg bij deze berg gebleven. Keert u en vertrekt, en
gaat in het gebergte der Amorieten, en tot al hun geburen in het
vlakke veld, op het gebergte en in de laagte en in het zuiden, en
aan de havens der zee; het land der Kanaánieten, en de Libanon,
tot aan de grote rivier, de rivier Frath" (vs. 6, 7) .
Het hele boek Deuteronomium door zien we, dat de Heere
meer direkt en eenvoudig Zich tot het volk wendt dan in de vier
voorafgaande boeken. Ook hieruit blijkt, dat Deuteronomium niet
maar een herhaling is van wat in de vier boeken staat. Er wordt
bijvoorbeeld in de aangehaalde verzen niet gesproken over het
optrekken van de wolk, of over het blazen op de trompetten. „De
Heere, onze God, sprak tot ons." Wij weten uit Numeri 9 en 10,
dat het volk opbrak wanneer de wolk optrok en dat het vertrek
door trompetsignalen werd bekend gemaakt. Maar hier wordt de
trompet of de wolk niet genoemd. Het is veel eenvoudiger en
vertrouwder. „De Heere, onze God, sprak tot ons bij Horeb,
zeggende: Gij zijt lang genoeg bij deze berg gebleven."
Dit herinnert ons aan de tijd, toen de Heere sprak tot de
aartsvaders en aan de vriendelijkheid en de eenvoud waarmee Hij
tot Abraham sprak, zoals iemand tot zijn vriend spreekt. Niet door
trompetgeschal of door het optrekken van een wolk deelde de
Heere zijn gedachten mee aan Abraham, Izaak en Jakob. Hij was
zo dicht bij hen, dat het niet nodig was hun dergelijke uiterlijke
tekenen te geven. Hij bezocht hen, at bij hen, en genoot van hun
gastvrijheid als een persoonlijke vriend. Dat maakt de verhalen
uit Genesis juist zo mooi en bekoorlijk.
In Exodus, Levitikus en Numeri vinden wij echter uitvoerige
typen, schaduwen en godsdienstige gebruiken die toen aan het
volk werden voorgeschreven. De betekenis hiervan vinden we in
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de brief aan de Hebreeën: de Heilige Geest duidde daarmee aan,
':Idat de weg tot het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was,
zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, waarin gaven en slachtoffers
geofferd werden, die hem, die de dienst pleegde naar het geweten
niet konden heiligen, die alleen bestaan in spijzen en dranken en
verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vlezes, tot
op de tijd der verbetering opgelegd" (Hebr. 9 : 8-10).
Onder dit systeem was het volk op een afstand van God. Het
was met hen niet, zoals met hun voorvaderen in het boek Genesis.
God was nu binnen, en zij waren buiten. De Levitische eredienst
betekende voor het volk: dienstbaarheid, duisternis en op een
afstand blijven. Terwijl alle typen en schaduwen vooruitwezen
naar dat éne, grote offer, dat de grondslag is van al Gods wonderlijke raadsbesluiten en plannen. Op grond van dat offer kan Hij
in alle eeuwigheid volkomen rechtvaardig en in overeenstemming
met al de liefde van Zijn hart, een volk bij Zich hebben tot lof
van de heerlijkheid van Zijn genade.
We zeiden al, dat we in Deuteronomium betrekkelijk weinig
godsdienstige plechtigheden en vormen aantreffen. De Heere
spreekt meer rechtstreeks tot hen en is in gemeenschap met zijn
volk. De priesters die krachtens hun ambt bevoegd waren in te
gaan treden weinig op de voorgrond; er wordt meer gewezen op
de betekenis van het priesterschap dan op het werk, dat hun ambt
meebrengt. We zullen nog ruimschoots gelegenheid hebben hier
op te wijzen in de loop van het boek.
"De Heere, onze God, sprak tot ons bij Horeb, zeggende: Gij
zijt lang genoeg bij deze berg gebleven; keert u, en vertrekt,
en gaat in het gebergte der Amorieten." Het was een bijzonder
voorrecht voor het volk, dat ze de Heere zo dicht bij zich hadden,
en dat Hij zoveel belangstelde in al hun reizen en in dingen die
hen betroffen, kleine en grote. Hij wist hoe lang zij op een pleisterplaats moesten blijven, en waarheen zij daarna moesten. Zij
hoefden zich niet druk te maken over de vraag, waar ze heen
moesten, of iets dergelijks. Hij sloeg hen gade, zij waren in Zijn
hand, Zijn wijsheid faalde nooit. De Almachtige, wiens hulpmiddelen onuitputtelijk waren, had in Zijn onbegrensde liefde de
zorg voor hen op zich genomen. Hij kende al hun behoeften en
was bereid overal in te voorzien. Hij wilde zo Zijn liefde en de
macht van Zijn heilige arm openbaren. Wat moesten de Israëlieten
nu zelf nog doen ? Wat was nu eenvoudig hun plicht ? Alleen
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gehoorzamen. Zij mochten rusten in de liefde van Jehovah en
gehoorzamen aan de geboden van Jehovah, hun VerbondsGod.
Deden ze dat, dan konden zij leven in vrede, in geluk en zekerheid.
Zij hoefden zich volstrekt niet bezorgd te maken over hun reisroute of veiligheidsmaatregelen. Hun reisplan was vastgesteld door
Hem, die elke stap kende van de weg, die van Horeb naar KadesBarnéa leidde. Zij moesten bij de dag leven in gelukkige afhankelijkheid van Hem.
Dat is een grote zegen en een heilig voorrecht, maar het vereist een gebroken wil, een geest van gehoorzaamheid en een hart
dat onderworpen wil zijn. Hadden zij, toen Jehovah sprak: "gij
zijt lang genoeg bij deze berg gebleven", besloten er nog een
poosje te blijven, dan hadden zij daar moeten blijven zonder Hem.
Ze konden alleen op Zijn gezelschap, Zijn hulp en raad rekenen
als ze in gehoorzaamheid hun weg gingen.
Zo was het met Israël in de woestijn, en zo is het met ons als
pelgrim. Wij mogen ons hele leven overgeven, niet slechts aan een
VerbondsGod, maar aan onze liefhebbende Vader. Hij stelt vast
waar wij heen moeten gaan, Hij bepaalt in welke plaats we zullen
wonen; Hij zegt ons, hoelang wij ergens blijven, en waar wij dan
heen moeten gaan. Hij zegt tot ons in genade: "Weest in geen ding
bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken,
met dankzegging bekend worden bij God". En wat dan ? "De vrede
van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
zinnen bewaren in Christus Jezus." (Fil. 4: 6).
Misschien vraagt iemand: "Hoe leidt God Zijn volk nu ? Wij
kunnen Zijn stem nu toch niet horen, hoe kan Hij mij zeggen,
wanneer ik ergens heen moet gaan ?" Wel, het kan nooit zo zijn
dat Israël in de woestijn duidelijker door God geleid werd, dan
de gemeente van God, het lichaam van Christus nu. Zou God
Zijn kinderen of zou Christus Zijn dienstknechten niet in al hun
handel en wandel, en in al hun dienst kunnen leiden ? Wie zou
die dierbare waarheid ook maar een ogenblik durven betwijfelen?
Wij zullen wel geen stem horen en geen wolk zien; maar wat wij
bezitten is iets veel hogers.
Er zijn drie manieren, waarop wij geleid worden. Wij worden
geleid door het Woord, door de Heilige Geest en door de goddelijke natuur. We moeten daarbij niet vergeten, dat de goddelijke
natuur, de leiding van de Heilige Geest en het onderwijs van de
Heilige Schrift altijd met elkaar overeenstemmen. Iemand kan
menen dat hij zich laat leiden door de goddelijke natuur, of door
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de Heilige Geest, maar als hij dingen doet die in strijd zijn met
het Woord van God, is bewezen dat hij zich vergist. Het is erg
gevaarlijk impulsief iets te doen of af te gaan op een bepaalde
indruk. Men kan dan al gauw in de strik van de duivel vallen en
grote schade berokkenen aan de zaak van Christus. Wij moeten
rustig blijven en in het heiligdom biddend onze indrukken overwegen; we moeten ze toetsen aan de toetssteen die God ons geeft:
Zijn goddelijk Woord. Dan blijven wij bewaard voor dwaling en
misleiding. Alleen het goddelijk gezag is onfeilbaar, en onze eigen
indrukken hebben dikwijls veel weg van een fata morgana (1)
in de woestijn. We moeten niets zo wantrouwen als ons eigen
menselijk gevoel; op de Schrift daarentegen kunnen wij bouwen.
Wij zullen zonder uitzondering zien, dat iemand, die zich laat
leiden door de Heilige Geest en de goddelijke natuur, nooit iets
zal doen wat in tegenspraak is met het Woord van God. Dit mogen
wij een axioma noemen in het leven van een gelovige; een regel
zonder uitzondering die we zonder bewijs aan mogen nemen. Was
hij in de hele kerkgeschiedenis maar meer in acht genomen. Werd
die regel ook nu maar meer opgevolgd !
Wat de goddelijke leiding betreft is ook het volgende heel
belangrijk. De mensen spreken dikwijls over "Gods voorzienigheid", als iets, waardoor wij ons moeten laten leiden. Dit houdt
echter heel vaak in, dat men zich laat leiden door de omstandigheden, en dit is zonder meer te verwerpen voor een Christen.
Natuurlijk kan de Heer weleens Zijn gedachten bekend maken
en ons de weg wijzen door Zijn Voorzienigheid; maar als we niet
heel dicht bij Hem leven, zullen we niet in staat zijn de wegen
van de Voorzienigheid goed te begrijpen.
Dan kan "de weg van de Voorzienigheid" ons er toe brengen
dat wij van "de weg der gehoorzaamheid" afdwalen. De omstandigheden buiten ons, en de indrukken in ons, moeten we beoordelen in de tegenwoordigheid van God, bij het licht van Zijn
Woord. Doen we dit niet, dan komen we tot de vreselijkste dwalingen. Voor Jona was het misschien heel duidelijk de "weg van
de Voorzienigheid", dat hij een schip vond, dat naar Tarsis voer.
Maar als hij in gemeenschap met God was geweest, had hij dat
hele schip niet nodig gehad. Om kort te gaan, het Woord van
(1) Fata morgana is een luchtspiegeling, die soms in hete woestijnen voorkomt;
men meent een oase, een stad of andere dingen te zien, die er in werkelijkheid
niet zijn.
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God is voldoende; alle dingen, uiterlijke omstandigheden en innerlijke indrukken, ons gevoel, onze neigingen moeten we aan het
Woord toetsen.
Kunnen we dan een bepaalde tekst verwachten voor elke
bijzonderheid van ons dagelijks leven? Misschien niet, maar er zijn
bepaalde hoofdbeginselen in de Schrift neergelegd, die de afhankelijke gelovige, goddelijke leiding verschaffen, zelfs waar hij geen
bepaalde tekst kan noemen. En dit niet alleen, maar wij weten zeker,
dat onze God Zijn kinderen in alles kan leiden, en dat ook werkelijk
doet. "De treden des mans zijn van den Heere." "Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal de zachtmoedigen zijn
weg leren." "Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij
gaan zult."
Hij kan ons duidelijk maken wat Zijn gedachten zijn over
allerlei bijzonderheden in ons leven. Waar zijn we aan toe als het
niet zo is ? Hoe moeten wij dan verder ? Hoe weten wij of we
verder moeten of niet ? Moeten wij hier heen of daarheen ? Zullen
de omstandigheden dat wel uitwijzen? Zijn wij aan het toeval,
aan opwellingen en aan onze eigen gedachten overgegeven ?
Gode zij dank, zo is het niet. Hij kan op Zijn eigen volmaakte
wijze ons in elk geval zekerheid geven en ons Zijn gedachten
bekend maken. Zonder deze zekerheid moeten wij nooit iets doen.
Onze Heere Christus kan zijn wil meedelen aan Zijn dienstknecht.
Hij maakt duidelijk wat Hij hem wil laten doen, en waar hij heen
moet gaan; en een trouwe dienstknecht zal er nooit aan denken
iets te doen zonder dat de Heere het hem zegt. Als wij het niet
zeker weten, laten we dan niets doen en wachten. Vaak maken we
ons zorgen hoe we iets moeten doen, dat God ons in het geheel
niet heeft gezegd. Iemand zei eens tegen zijn vriend: "Ik weet
volstrekt niet meer, welke weg ik moet inslaan". Het wijze antwoord luidde: "Sla geen enkele weg in".
Uiterst belangrijk bij dit alles is de zielstoestand waarin we
verkeren. Wij moeten nooit vergeten, dat het de zachtmoedigen zijn, die Hij "in het recht leidt en Zijn weg leert". Als
wij nederig zijn en niet op onszelf vertrouwen; als wij met een
eenvoudig hart, een oprecht gemoed en eerlijke bedoeling tot God
gaan, zal Hij zonder twijfel leiding geven. We kunnen God nooit
raad vragen over een zaak, waarin wezelf al hebben beslist en
waarin onze wil werkzaam is.
Let eens op Josafat in 1 Kon. 22. "Het geschiedde in het
derde jaar, toen Josafat, de koning van Juda, tot de koning van
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Israël afgekomen was" - hij begon al met een grove fout - "dat
de koning van Israël tot zijn knechten zei: Weet gij, dat Ramoth
in Gilead van ons is ? en wij zijn stil, zonder dat te nemen uit de
hand van de koning van Syrië. Daarna zei hij tot Josafat: Zult
gij met mij trekken in de strijd naar Ramoth in Gilead? En Josafat
zei tot de koning van Israël: Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn
volk, als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden." En zoals we
lezen in 2 Kron. 18 : 3 : "Wij zullen met u zijn in deze krijg."
Hier zien wij, dat hij zijn besluit genomen had, voor hij er aan
dacht God om raad te vragen in deze zaak. jesafat verkeerde geheel
en al in een valse positie en in een verdorven sfeer. Hij was gevallen in de strik van de vijand, doordat zijn oog niet eenvoudig was;
en nu was hij niet in de juiste toestand om zich door God te laten
leiden. Hij handelde in eigenwil, en de Heere liet hem de vruchten
daarvan plukken. En zonder Zijn onbegrensde en vrije genade, zou
hij gesneuveld zijn in de strijd tegen de Syriërs.
Hij zei wel tegen de koning van Israël: "Vraag toch heden
naar het woord des Heeren" ; maar wat had dit voor zin? Hij had
al beloofd dat hij meeging. W at een dwaasheid, een besluit te
nemen, en dàn om raad te gaan vragen! Was zijn zielstoestand
goed geweest, dan zou hij in dit geval nooit om raad gevraagd
hebben, want hij had van tevoren geweten, dat de Heere heel de
verbintenis afkeurde. Maar zijn toestand was slecht, zijn positie
vals, en zijn plan in lijnrechte tegenspraak met de gedachten en
de wil van God. Toen Micha, de profeet van Jehovah, de gehele
tocht ernstig afkeurde, deed hij toch zijn eigen zin, en redde
ternauwernood zijn leven.
Hetzelfde zien wij in Jeremia 42. Het volk vroeg aan de
profeet of hij hun Gods gedachten mee wilde delen over hun
vertrek naar Egypte. Maar zij hadden in hun hart reeds besloten
te gaan. Toch zeggen zij tegen Jeremia: "laat toch onze smeking
voor uw aangezicht gehoor vinden, en bid voor ons tot de Heere,
tJW God", (Waarom niet "de Heere, onze God?") voor dit ganse
overblijfsel; want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk
als uw ogen ons zien; dat de Heere, uw God, ons bekend make de
weg, die wij zullen ingaan, en de zaak, die wij zullen doen. En de
profeet Jeremia zeide tot hen: ik heb het gehoord; zie, ik zal tot
de Heere uw God, bidden naar uw woorden; en het zal geschieden,
het ganse woord, dat de Heere u zal antwoorden, zal ik u bekend
maken; ik zal u niet één woord onthouden. Toen zeiden zij tot
Jeremia: De Heere zij tussen ons tot een waarachtig en gewis
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getuige: indien wij niet naar alle woord met hetwelk de Heere,
uw God u tot ons zal zenden, alzo zullen doen ! Hetzij dan goed
of kwaad, wij zullen aan de stem des Heeren, onzes Gods, tot welke
wij u zenden, gehoorzaam zijn; opdat het ons welga, wanneer wij
aan de stem des Heren, onzes Gods, zu llen gehoorzaam zijn" (Jer.
42 : 4-6) .
Dit leek allemaal erg vroom. Maar let op het gevolg. Toen zij
merkten, dat de gedachten en de raad van God niet overeenkwamen
met hun wil, spraken
al de trotse mannen, zeggende tot
Jeremia: „Gij spreekt leugen; de Heere, onze God, heeft u niet
gezonden, om te zeggen: Gijlieden zult niet gaan naar Egypte,
om aldaar als vreemdelingen te verkeren" (Jer. 43 : 2) .
Hier blijkt de ware toestand van het hart waarin hoogmoed
en eigenwil werkzaam waren. Ze meenden niet wat ze beloofden.
„Gewis, gij hebt uw zielen verleid", zegt Jeremia, „want gij hebt
mij tot de Heere, uw God gezonden". Er zouden voor hen geen
moeilijkheden zijn geweest, als het antwoord dat God gaf maar
met hun eigen wil had overeengestemd; maar daar het tegen hun
eigen wil in ging, verwierpen zij het woord van God.
Hoe dikwijls komt dit niet voor ! Het Woord van God past
niet in iemands schema, het veroordeelt zijn plannen, en keurt ze
af. De wil en het verstand van de natuurlijke mens zijn altijd in
strijd met de wil en de gedachten van God. De Christen, die
inderdaad door God geleid wil worden, moet zijn eigen wil en
verstand opzij zetten. Jona wilde naar Tarsis, toen hij naar Ninevé
moest gaan, en het gevolg was dat hij terechtkwam in de afgrond
met „het wier om zijn hoofd gebonden". Josafat wilde naar Ramoth
in Gilead gaan, terwijl hij in Jeruzalem hoorde te blijven; en het
gevolg was, dat hij omsingeld wordt door Syrische soldaten. Het
overblijfsel, in de dagen van Jeremia, wilde naar Egypte gaan toen zij
in Juda hadden moeten blijven; en het gevolg was, dat zij omkwamen
door het zwaard, door de honger en door de pest in Egypte, waar zij
heen wilden gaan, om daar voorlopig te gaan wonen.
Zo zal het altijd gaan. De weg, die wij in onze eigen wil gaan is
zonder uitzondering een donkere, droevige weg. De weg, die wij in
gehoorzaamheid gaan is daarentegen vol licht en zegen, daar genieten
we de gunst van God. Het lijkt misschien een smalle, oneffen en eenzame weg te zijn; maar een gehoorzame gelovige vindt op die weg
leven, vrede en zekerheid.
„Het pad des rechtvaardigen is als een schijnend licht, voortgaande
en lichtende tot de volle dag toe." Laten wij altijd op die weg wandelen!
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Voor van dit praktische onderwerp af te stappen, wil ik nog even
wijzen op een mooi gedeelte uit Lukas 11. "De lamp van het lichaam
is uw oog; als uw oog eenvoudig is, is ook uw hele lichaam verlicht;
maar als het boos is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat het
licht dat in u is geen duisternis is. Als dan uw hele lichaam verlicht is,
zonder enig deel te hebben dat duister is, zal het geheel verlicht zijn,
evenals wanneer de lamp u met haar licht verlicht" (34 - 36).
Een mooi en belangrijk gedeelte ! Eerst is er sprake van "een eenvoudig oog." Dit is absoluut nodig om Gods leiding te genieten. Het
duidt aan een gebroken wil, en een hart dat oprecht bereid is om de wil
van God te doen. We staan niet toe dat er in ons hart nog gedachten
leven die tegen Gods wil ingaan, we verdragen bij onszelf geen dubbelhartigheid, alle persoonlijke belangen worden opzij gezet: we verlangen
alleen Gods wil te doen, en Hem te behagen wat het voor onszelf ook
berekent, Als het nu met de ziel zo is gesteld, stroomt het goddelijk
licht naar binnen, en is ons hele lichaam verlicht. Hieruit volgt dat, als
het hele lichaam niet verlicht is, ook het oog niet eenvoudig is; er zijn
bijbedoelingen, er is eigenwil of eigenbelang in het spel; wij zijn niet
oprecht voor God. Al het licht, dat wij belijden te hebben, is duisternis; en we zullen weldra in de dichtste duisternis rondtasten. Als wij
ons door eigenwil laten leiden, terwij1 we belijden dat we in het licht
van God zijn, zullen we onder dit oordeel vallen. Dit zal in al zijn verschrikkelijkheid gezien worden in de Christenheid, wanneer "de ongerechtige zal geopenbaard worden, die de Heere zal verdelgen door de
Geest van zijn mond, en teniet maken door de verschijning van zijn
toekomst; hem, wiens toekomst is naar de werking van de satan, in alle
kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en in alle verleiding van
de ongerechtigheid in degenen die verloren gaan; daarom dat zij de
liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
En daarom zendt God hun een kracht van de dwaling, dat zij de leugen
zouden geloven: opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid
niet bebben geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheidn (2 Thess. 2 : 8 -12).
Vreselijk ernstig voor de naamchristenen! Maar raakt het niet het
geweten van ons allen ! Het licht, waarnaar wij niet handelen, verandert
in duisternis. "Als dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is
de duisternis I"~ (Matth. 6 : 23). Aan de andere kant zal weinig licht,
waarnaar men eerlijk handelt, zeker toenemen; want "aan hem die heeft
zal gegeven worden", en "het pad des rechtvaardigen is als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe".
Dezelfde gedachte vinden we in Luk. 11 : 36. "Als dan uw lichaam
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geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is"
geen verborgen hoekje, waar het hemelse licht niet mag komen, geen enkele
onoprechtheid „zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de
kaars u met het schijnsel verlicht." Een gehoorzame gelovige heeft dus
niet alleen licht voor zijn eigen pad, maar het licht straalt naar buiten,
zodat anderen het zien als het heldere licht van een lamp. „Laat uw
licht alzó schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen
zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Matth. 5 : 16) .
Wat een tegenstelling met Jeremia 13 : 16. „Geef ere aan de Heere,
uw God, eer dat Hij het duister maakt, en eer uw voeten zich stoten
aan de schemerende bergen; dat gij op licht wacht, en Hij dat tot een
schaduw des doods stelt, en tot een donkerheid zet." Eer geven aan de
Heere onze God is: gehoorzamen aan Zijn Woord. Dat was het pad van
onze gezegende Verlosser die zeggen kon: „Als iemand in de dag wandelt, stoot hij zich niet, aangezien hij het licht van deze wereld
ziet" (Joh: 11 : 9).
In de rest van ons hoofdstuk vertelt Mozes het volk nog eens de
feiten, in verband met de aanstelling van de rechters en de uitzending
van de verspieders. Hier schrijft Mozes het aanstellen van de rechters
toe aan zijn eigen voorstel: Het volk had gevraagd verspieders uit te
zenden. Deze trouwe knecht van God meende dat de last van het hele
volk te zwaar voor hem was. Nu, zwaar was die zeker; maar wij weten,
dat Gods genade ruimschoots voldoende was voor alles, wat er van hem
gevraagd werd. Die genade kon even goed door middel van één man
werken als door zeventig.
Toch kunnen wij ons wel voorstellen, dat het moeilijk was voor
Mozes: de zachtmoedigste man op de hele aarde (zie Num. 12 : 3) .
Hoor, hoe hij er over spreekt: „En ik sprak terzelfder tijd tot u, zeggende: Ik alleen zal u niet kunnen dragen". 0 nee, dat kon nooit ! Wie
had dat gekund ! Maar God was er, en Mozes mocht elk ogenblik op
Hem rekenen. „De Heere, uw God, heeft u vermenigvuldigd, en zie,
gij zijt heden als de sterren des hemels in menigte. (De Heere uwer
vaderen God, voege aan u, zoals gij nu zijt, duizendmaal meer toe, en
Hij zegene u, gelijk als Hij tot u gesproken heeft !) " Een prachtige
tussenzin, waaruit het ruime en nederige hart van Mozes spreekt. „Hoe
zou ik alleen uw moeite en uw last en uw twistzaken dragen ?" (verzen 9 - 12).
Nu weten we wat de oorzaak was van die „moeite" en „last". Zij
waren het niet met elkaar eens; er was woordenstrijd, twist en meningsverschil. Wie kon daarin voorzien ? Welk mens kon zo'n last torsen ?
Maar had het niet heel anders met hen kunnen zijn ? Waren zij in liefde
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met elkaar omgegaan, dan waren er geen rechtszaken geweest, en er
waren ook geen rechters nodig geweest. Had iedere Israëliet het welzijn
en het belang van zijn broeders op het oog gehad, dan zou er geen twist
of moeite geweest zijn. Had ieder gedaan al wat hij kon doen in het
belang van het algemeen, dan zouden de gevolgen heerlijk geweest zijn !
Met Israël in de woestijn was het echter niet zo gesteld. Wat echter
nog verootmoedigender is, het is ook niet zo gesteld in de gemeente,
die nog veel hoger voorrechten geniet. Nauwelijks was de gemeente
gevormd door de aanwezigheid van de Heilige Geest, of er was gemor
en ontevredenheid. En waarover ? Enige weduwen had men over het
hoofd gezien. Waarschijnlijk niet met opzet. Maar hoe het zij, het eigen
ik was in het spel. Was er geen opzet geweest, dan hadden de Grieksen
niet mogen morren; was het opzettelijk gebeurd, dan waren de Hebreeën
schuldig. In dergelijke gevallen is er meestal aan beide zijden schuld.
Maar de aangewezen weg om alle onenigheid en twist te vermijden, is
zichzelf verloochenen, en ernstig het welzijn zoeken van anderen. Had
men deze uitnemende weg gevolgd van het begin af, dan had de schrijver van de kerkgeschiedenis een heel andere taak gehad. Maar, helaas,
de geschiedenis van het Christendom is een droevig en vernederend
verhaal geworden van verdeeldheid en verwarring. In aanwezigheid van
de Heere zelf, wiens hele leven één volkomen zelfverloochening was,
maakten de apostelen er ruzie over wie van hen de meeste was. Zo'n
vraag zal nooit opkomen, als ieder weet dat zijn plaats is in het stof,
als ieder nederig wil zijn en het beste zoekt voor de anderen. Als wij
weten hoe God erover dacht als wij onszelf verloochenen, zullen we
nooit meer de beste of de hoogste plaats voor onszelf willen zoeken.
Dicht bij Christus te zijn is alles voor het nederige hart; eer van mensen, onderscheidingen en beloningen hebben dan hun waarde verloren.
\Y/aar echter het eigen-ik in het spel is, daar is nijd, jaloezie, twist, verwarring en andere zonde. Lees in dit verband eens het verhaal van de
twee zonen van Zebedeüs en de tien discipelen in Markus 10. De twee
zonen van Zebedeüs zochten zichzelf en vroegen om een goede plaats in
het koninkrijk. De tien namen dit zeer kwalijk. Had iedereen zichzelf
verloochend, dan zouden de twee niet aan hun eigen belang gedacht
hebben, en de tien hadden hen niets kwalijk hoeven te nemen.
Nu gaan we weer naar ons hoofdstuk.
"Hoe zou ik alléén uw moeite en uw last en uw twistzaken dragen ?
Neemt u wijze mensen en verstandige en ervarene, van uw stammen,
dat ik ze tot hoofden stel. Toen antwoorddet gij mij en zeidet: Dit
woord is goed dat gij gesproken hebt om te doen. Zo nam ik de hoofden uwer stammen, wijze en ervaren mannen, en stelde ze tot hoofden
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over u: oversten van duizend, en oversten van honderd, en oversten van
vijftig, en oversten van tien, en ambtslieden voor uw stammen."
Dat is een regeling die onze bewondering afdwingt ! Nu er eenmaal een regeling getroffen moest worden, was niets beter geschikt om
de orde te handhaven, dan een opklimmende reeks van gezagsdragers,
vanaf een overste over tien tot een over duizend. De wetgever zelf stond
aan het hoofd van allen en bleef in onmiddellijke verbinding met de
Heere, de God van Israël.
Wij vinden hier geen toespeling op het feit, in Exodus 18 vermeld,
d.at de aanstelling van deze oversten plaats had op voorstel van Jethro,
de schoonvader van Mozes. Evenmin vinden we hier, wat Nu m eri 11
ons meedeelt. Wij vestigen hier de aandacht op, omdat het weer eens
bewijst, dat Deuteronomium niet maar een herhaling bevat van de voorafgaande Boeken van Mozes. Ieder boek heeft zijn eigen karakter. Overal blijkt, dat het doel van de geëerde wetgever, of liever van de Hei lige
Geest, hierin bestaat om tot het hart van het volk te spreken, en zo zijn
doel te bereiken. Dat doel maakt het hoofdkarakter van het boek uit,
van het begin tot het einde, namelijk: uit liefde gehoorzamen aan al de
inzettingen en geboden van de Heere hun God. Wij moeten dit in herinnering houden, als we uit het boek Deuteronomium Gods gedachten
willen leren kennen.
„En ik gebood aan uw rechter ter zelf der tijd, zeggende: Hoort de
geschillen tussen uw broeders, en richt rechtvaardig tussen de man en
tussen zijn broeder, en tussen zijn broeder en tussen zijn vreemdeling.
Gij zult het aangezicht in het gericht niet kennen; gij zult de kleine zowel als de grote horen; gij zult niet vrezen voor iemands aangezicht,
want het gericht is Godes; doch de zaak, die voor u te zwaar zal zijn,
zult gij tot mij doen komen, en ik zal ze horen" (Vs. 16, 17) .
Wat een hemelse wijsheid is hier te vinden ! Wat een gerechtighe id en heilige onpartijdigheid ! Bij elke rechtszaak moesten de rechters
al de feiten van beide kanten volledig aanhoren en geduldig overwegen.
Geen vooringenomenheid, vooroordeel, voorkeur of persoonlijke gevoelens mochten de rechter beïnvloeden. Hij moest niet oordelen naar
indrukken, maar naar feiten, die vaststonden en onloochenbaar waren.
De stand of het aanzien van iemand die voor de rechter verscheen
mocht niet in aanmerking worden genomen. „Gij zult de kleine zowel
als de grote horen." De arme moest recht verschaft worden evenals de
rijke; de vreemdeling evenals de geboren Israëliet. Geen onderscheid
werd geduld.
Dit is heel belangrijk en wij mogen het wel aandachtig overwegen !
Hierin is voor ons veel te leren. Wij zijn wel niet allemaal geroepen
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om rechters, oudsten of voorgangers te zijn; maar de belangrijke beginselen, die deze geschiedenis bevat, zijn voor elk van ons uiterst belangrijk. Telkens weer doen zich gevallen voor, waarin wij deze beginselen
moeten toepassen. Waar ook onze plaats is, welk werk we ook hebben,
het komt jammer genoeg vaak voor dat wij moeilijkheden of misverstanden tussen onze broeders uit de weg moeten ruimen. Dan is het
allernoodzakelijkst goddelijke aanwijzingen te hebben, hoe wij ons in
dergelijke gevallen moeten gedragen.
Wij zijn nooit genoeg doordrongen van de noodzaak ons oordeel
te baseren op feiten, en op al de feiten van beide kanten. Wij moeten
ons niet laten leiden door indrukken; wij weten toch, hoe weinig we
daarop kunnen vertrouwen. Indrukken kunnen juist, maar ook helemaal
er naast zijn. En hoe licht nemen anderen verkeerde indrukken van ons
over. Daarom is elk oordeel, dat op indrukken berust waardeloos. Wij
moeten zekere, duidelijk uitgemaakte feiten hebben, feiten die bevestigd
zijn door twee of drie getuigen, zoals de Schrift uitdrukkelijk zegt.
(Deut. 17 : 6; Matth. 18 : 16; 2 Kor. 13 : 1; 1. Tim. 5 : 19) .
Verder moeten wij in ons oordeel nooit afgaan op één getuige.
Iedereen kan met de beste bedoelingen een eenzijdig getuigenis geven.
Al zal men niet opzettelijk vals getuigen of leugens vertellen, toch kan
men door onnauwkeurige herinneringen, of een andere oorzaak, de zaak
anders voorstellen, dan die werkelijk is. Er wordt bijvoorbeeld iets vergeten, maar daardoor veranderen de feiten zo, dat de strekking heel
anders wordt. „Hoor en wederhoor" is een heilzaam voorschrift. En
niet alleen behoort men de andere partij ook aan te horen, maar al de
feiten, aan beide kanten moet men toetsen om een gezond en eerlijk
oordeel te vellen. Elk oordeel, dat we zonder juiste kennis van al de
feiten vellen is ten enenmale waardeloos.
Wat een droevige kant van het menselijk hart blijkt ook uit de
woorden: „gij zult het aangezicht in het gericht niet kennen ... gij
zult niet vrezen voor iemands aangezicht" ! Hoe licht is er bij ons aanzien des persoons, en laten wij ons door personen beïnvloeden. Hoe
gemakkelijk gelden bij ons aanzien of stand ! Maar dan „vrezen wij
voor iemands aangezicht".
Welk middel geeft God tegen dit alles ? Alleen vrees voor
God. Als wij voortdurend de Heere voor onze aandacht hebben,

zullen wij werkelijk vrij zijn van die gevaren: partijdigheid, vooroordeel en mensenvrees. Wij zullen dan nederig en volhardend van
de Heere verwachten, dat Hij ons leidt en ons raadgeeft in alles
wat zich voordoet. Zodoen de zullen wij bewaard worden voor het
nemen van overijlde beslissingen of het vormen van eenzijdige
hfdst. 1

39

oordelen, en zal het volk des Heren veel ellende bespaard blijven.
Nu zullen wij even stilstaan bij de treffende manier, waarop Mozes
aan de Israëlieten de omstandigheden voorstelt, die in verband staan
met de uitzending van de verspieders. Evenals in het verhaal over de
aanstelling van de rechters, is ook hier alles volmaakt in overeenstemming met de aard en het doel van het boek Deuteronomium.
"Toen vertrokken wij van Horeb, en doorwandelden die ganse,
grote en vreselijke woestijn die gij gezien hebt, op de weg van het
gebergte der Amorieten, gelijk de Heere, onze God, ons geboden had;
en wij kwamen te Kades-Barnéa. Toen zeide ik tot ulieden: Gij zijt
gekomen tot het gebergte der Amorieten, dat de Heere, onze God, ons
geven zal. Zie, de Heere, uw God, heeft dat land gegeven voor uw
aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de Heere, uwer vaderen God, tot u gesproken heeft: vreest niet, en ontzet u niet" (vs.
19-21).
Dit was de garantie dat zij het onmiddellijk in bezit konden nemen. De Heere, hun God, had hun het land gegeven, en het hun ter
beschikking gesteld. Het was voor hen, het was Zijn vrije gift, in Zijn
souvereine genade gaf Hij het hen op grond van het verbond, dat Hij
met hun vaderen gesloten had. Het was Zijn eeuwig voornemen het
land Kanaän te bezitten in het zaad van Abraham, Zijn vriend. Dit had
hun hart volkomen 'gerust moeten stellen; het land moest goed zijn, en
zij zouden er ingaan. Verspieders waren niet nodig. Het geloof hoeft
nooit iets te verspieden wat God wil en zal geven. Het geloof weet, wat
Hij wil geven is waard om te bezitten; en Hij is in staat om ons volledig in bezit te stellen van alles wat Hij in Zijn genade voor ons heeft
bestemd. Israël had moeten begrijpen, dat Hij, die hen geleid had door
"deze ganse grote en vreselijke woestijn", hen ook in de erfenis kon
brengen die voor hen bestemd was.
Zo spreekt het geloof; want het daalt altijd af van God tot de
omstandigheden; nooit klimt het van de omstandigheden op tot God~
"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?" Dit is de gevolgtrekking
die het geloof maakt; het blijft eenvoudig, en stelt zich in die eenvoud
op een verheven standpunt. Als wij alleen op God zien, betekenen de
omstandigheden heel weinig. We zien ze niet, en als we ze zien, beschouwen we ze als middelen die God gebruikt om Zijn macht te openbaren. Het geloof roemt, terwijl het toeziet hoe God over de moeilijkheden triomfeert.
Maar, helaas! het volk liet zich hier niet leiden door geloof, en
daarom vroeg het om verspieders. Hier herinnert Mozes hen er aan,
maar hoe vriendelijk zegt hij hun de waarheid: "Toen naderdet gij allen
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tot mij, en zeidet: Laat ons mannen voor ons aangezicht henenzenden,
die ons het land onderzoeken, en ons antwoord wederbrengen, langs
welke weg wij daarin optrekken zullen, en tot welke steden wij komen
zullen" (vs. 22).
Zij hadden in al deze dingen rustig op God kunnen vertrouwen.
Hij had hen uit Egypte geleid, door de zee doen gaan, geleid door de
woestijn, Hij was volkomen in staat hen in het land te brengen. Maar
nee, zij wilden verspieders uitzenden. Want hun harten hadden geen
eenvoudig vertrouwen in de waarachtige, levende en almachtige God.
Dat was de oorzaak van alles; en het is goed, dat we dit duidelijk
zien. Wel lezen we in Numeri, dat de Heere tot Mozes zei verspieders
uit te zenden. Maar waarom ? Omdat de toestand van het volk er
aanleiding toe gaf. En hier zien wij het kenmerkende verschil en de
prachtige overeenkomst tussen deze twee boeken. Numeri geeft ons de
uiterlijke geschiedenis. Deuteronomium de geheime oorzaak waarom de
verspieders werden uitgezonden. Het eerste past bij het boek Numeri,
het tweede stemt overeen met het karakter van Deuteronomium. Het
een vult het ander aan. Wij zouden de geschiedenis niet kunnen begrijpen, als wij alleen wisten wat er in Numeri staat. Het commentaar, dat
Deuteronomium geeft, maakt het schilderij volledig. De Schrift is volmaakt ! Als onze ogen gezalfd zijn en ons hart door God bereid is,
zullen we de schoonheid en heerlijkheid ervan zien en genieten.
Toch vindt iemand misschien de kwestie van de verspieders wat
moeilijk. Hij vraagt misschien: hoe kan het nu verkeerd zijn om verspieders uit te zenden, als de Heer tegen de Israëlieten zegt dat ze dit
moeten doen ? We zullen deze vraag beantwoorden: het verkeerde was
niet dat ze verspieders uitzonden, toen de Heer dit zei, maar ze hadden
er nooit om mogen vragen. Die vraag was een vrucht van hun ongeloof ;
en de Heere gaf bevel om verspieders uit te zenden vanwege hun ongeloof.
Iets dergelijks vinden wij in Matth. 19 : 3 - 8 waar de Heer Jezus
spreekt over echtscheiding. Het was niet in overeenstemming met de
oorspronkelijke instelling van God, of naar zijn hart, dat een man zijn
vrouw zou verstoten. Maar om de hardheid van het menselijk hart stond
de wetgever het toe. Dit is niet moeilijk te begrijpen, als we maar niet
zelf de zaak moeilijk willen maken. Zo is het ook in het geval van de
verspieders. Israël had er geen behoefte aan moeten hebben. Als ze eenoudig geloofd hadden, zouden ze er nooit aan gedacht hebben. Maar
de Heer ziet hoe de toestand werkelijk is, en geeft dienovereenkomstig
een bevel. Zo ging het ook toen het volk een koning wilde hebben.
Toen gebood de Heer aan Samuël hun een koning te geven. „Doch de
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Heere zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij
tot u zeggen zullen: want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben
Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn; naar al de werken, die zij gedaan hebben, van die dag af, toen Ik ze uit Egypte geleid
heb, tot op deze dag toe, en zij hebben Mij verlaten, en andere goden
gediend; alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij
hsn op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hun te kennen
geven de wijze des konings, die over hen regeren zal" (1 Sam. 8 : 7 - 9).
Hier zien we dus dat het volstrekt geen bewijs is dat iets naar Gods
gedachten is, als Hij geeft wat wij graag willen hebben. Israël had niet
om een koning behoren te vragen. Was Jehovah niet voldoende? Was
Hij niet hun Koning? Kon Hij, zoals Hij toch altijd gedaan had, hen
niet aanvoeren in de oorlog, en voor hen strijden? Waarom vertrouwden ze op een sterveling, en wendden ze zich af van de levende, waarachtige en almachtige God? Heeft een koning kracht van zichzelf, of
moet God die hem geven ? Alle kracht, alle wijsheid, alles wat werkelijk goed was, konden zij vinden bij de Heere, hun God. Hij was altijd
bereid om in al hun behoeften te \ oorzien. Zij mochten leunen op Zijn
almachtige arm en putten uit Zijn onuitputtelijke bronnen, al het nodige
was in Hem te vinden.
Wat baatte het hun toen zij de koning hadden die ze wilden hebben ? "Al het volk kwam bevende achter hem." Hoe nauwkeuriger wij
de droevige geschiedenis van Sauls regering bestuderen, hoe duidelijker
het ons wordt, dat hij vrijwel van het begin af veeleer een hindernis
was dan een hulp. Zijn hele regering was één betreurenwaardige fout,
die in enkele woorden wordt samengevat door de profeet Hosea. "Ik
gaf een koning in mijn toorn, en nam hem weg in mijn verbolgenheid"
(13 : 11). Koning Saul was een vrucht van het ongeloof en de eigenwil
van de Israëlieten; daardoor liepen hun hooggespannen verwachtingen
uit op de droevigste teleurstelling. Hij was geen koning naar het hart
van God; en daardoor kon hij nooit voorzien in de behoeften van het
volk. Hij bewees dat hij beslist onwaardig was om de kroon te dragen
en de scepter te zwaaien, en zijn vernederende dood op het gebergte
Gilboa was even treurig als zijn hele loopbaan.
Nu zien we dat het uitzenden van de verspieders, evenals de aanstelling van een koning, op een volslagen teleurstelling uitliep. Dit kon
niet anders, omdat het allebei gebeurde in ongeloof. Wel stond God
hun toe verspieders uit te zenden, en wat een genade spreekt er uit de
woorden van Mozes: "Deze zaak nu was goed in mijn ogen, zo nam ik
uit u twaalf mannen, van elke stam één man". De genade daalt af tot de
toestand van het volk, en keurt een plan goed, dat overeenkwam met die
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toestand. Dit bewijst echter geenszins, dat het plan óf de toestand in
overeenstemming waren met de gedachte van God. Zijn Naam zij geprezen, dat Hij ons aan ons ongeloof tegemoet wil komen, al wordt Hij
er ook door gegriefd en onteerd. Een eenvoudig geloof dat het met Hem
alleen aandurft is Hem welgevallig. Zo'n geloof is het enige in de hele
wereld, dat God de plaats geeft die Hem toekomt. Wanneer Mozes dus
tot het volk zegt: „Zie, de Heere, uw God, heeft dat land gegeven
voor uw aangezicht, trekt op, bezit het erfelijk", dan is het enige passende antwoord: „Hier zijn wij, almachtige God, voer ons tot de overwinning. Gij zijt ons alles. Met U als onze aanvoerder trekken wij op in
blijdschap en vertrouwen. Moeilijkheden bestaan niet voor U, en daarom
betekenen zij niets voor ons. Uw woord en Uw aanwezigheid is alles
wat wij nodig hebben. Gij zijt onze kracht. Het doet er volstrekt niet
toe, wat ons te wachten staat: al komen er reuzen, al zijn er sterke muren om onneembare steden, voor U, o Heere, God van Israël, betekent
dit alles niets. Leid ons voorwaarts, o Heere !"
Zo had het geloof gesproken; maar, helaas ! zo sprak Israël niet.
God was niet genoeg voor hen. Zij durfden niet op te trekken en op
Hem alleen vertrouwen. Ze wilden meer over het land weten. Verspieders moesten vooruitgaan. Het menselijk hart zoekt van alles, behalve
eenvoudige afhankelijkheid van de levende en waarachtige God. De
natuurlijke mens kan niet op God vertrouwen, omdat hij Hem niet

kent. „Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen."
Men moet God kennen, anders kan men niet op Hem vertrouwen;
en omgekeerd, hoe meer wij op Hem vertrouwen, des te beter zullen we
Hem leren kennen. Er is op de hele aarde niets dat zo zegenrijk is
als eenvoudig te leven uit geloof. Het moet echter werkelijkheid en geen
schijn zijn. Het heeft geen zin te spreken over leven door het geloof,
terwijl men in z'n hart toch nog op een mens steunt. De ware gelovige
heeft uitsluitend met God te maken. In Hem vindt hij al zijn bronnen.
Hij zal de middelen of wegen die God wil gebruiken niet afwijzen.
Integendeel, want het zijn middelen die God gebruikt om hem te helpen
en te zegenen. Alleen duldt hij niet dat ze de plaats innemen die aan
God alleen toekomt. In zijn hart zijn de woorden: „O, mijn ziel ! zwijg
Gode, want van Hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen".
Als we direkt of indirekt vertrouwen op een mens om ons te hel
pen in moeilijkheden, wijken we af van het leven uit geloof. Als een
gelovige de toevlucht neemt tot een schepsel verlaagt hij zich, het leven
door het geloof verheft hem echter. Ongeloof stelt bovendien altijd teleur. Menselijke steunpunten bezwijken, en natuurlijke bronnen drogen
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cp; maar wie op de Heere vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen en
aan geen ding gebrek: hebben. Had Israël op de Heere vertrouwd in
plaats van verspieders uit te zenden, dan zou het heel anders met hen
gegaan zijn.
"Die keerden zich, en togen op naar het gebergte, en kwamen tot
het dal Eskol, en verspiedden dnt. En zij namen van de vrucht des lands
in hun hand, en brachten ze tot ons af, en gaven ons antwoord weder,
en zeiden: Het land, dat de Heere, onze God, ons geven zal, is goed"
(vs. 24, 25). Hoe kon het ook anders, God was immers de Gever?
Hadden zij verspieders nodig om hun te komen zeggen, dat wat God
gaf goed was ? Nee. Het eenvoudig geloof zegt: "Alles wat God geeft,
moet goddelijk goed zijn; wij hebben geen verspieders nodig om ons dit
te vertellen". Dit eenvoudige geloof is hier beneden echter als zeldzame
juwelen. Zelfs zij, die dat geloof bezitten, kennen nog zo weinig de
waarde ervan, en weten vaak niet hoe ze het moeten gebruiken. Het is
iets anders over geloof te spreken en uit geloof te leven. Theorie en
praktijk zijn geheel verschillend. Laten we echter nooit vergeten, dat
ieder kind van God mag leven uit geloof. En het leven uit geloof biedt
alles, wat de gelovige ooit kan nodig hebben van het begin tot het eind
van zijn pelgrimsreis.
Het is merkwaardig, dat Mozes, als hij over de verspieders spreekt,
alleen die woorden van hen aanhaalt die de waarheid bevatten. Over
de tien ongelovige verspieders zegt hij niets. Ook dit is weer in overeenstemming met de strekking van Deuteronomium. Het moet allemaal
tot het geweten van de Israëlieten spreken. Hij herinnert hen eraan, dat
zijzelf hadden voorgesteld verspieders te zenden; en hoewel de verspieders hun de vrucht van het land getoond hadden en gezegd hadden dat
het land goed was, wilden zij niet optrekken. "Doch gij wildet niet optrekken, maar gij waart de mond des Heren, uws Gods, wederspannig".
(vs. 26). Hier was geen enkele verontschuldiging; zij konden het niet
tegenspreken, ze waren beslist ongelovig en opstandig geweest. Door
het uitzenden van de verspieders was dit slechts openbaar geworden.
"En gij murmureerdet in uw tenten." Het ongeloof is blind en
spreekt onzin. Het maakt de mens somber en klagend. En omdat de
ongelovige God buitensluit en slechts op de omstandigheden ziet is
het voor hem altijd donker. Ze zeiden: "Waarheen zouden wij optrekken ? Onze broeders hebben ons hart doen smelten, zeggende: "Het is
een volk, groter en langer dan wij". (Maar ze waren toch niet groter
en langer dan Jehovah). "De steden zijn groot en versterkt tot in de
hemel." (Wat een grove overdrijving van het ongeloof I). "Ook hebben wij daar kinderen der Enakieten gezien."
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Nu behoort een gelovige te antwoorden: „Wel, als de steden hemel..
hoog versterkt zijn, is God toch daarboven, want Hij is in de hemel.
Wat betekenen voor Hem grote steden of hoge muren ? Hij heeft de
wereld geschapen en draagt alles door het woord van Zijn kracht. Wat
zijn deze Enakieten vergeleken met de almachtige God ? Al was het
hele land van Dan tot Berséba toe vol van zulke steden, en al waren
er ontelbaar veel reuzen, voor Hem is dat alles als het kaf op een
dorsvloer, en Hij heeft beloofd dat Hij het land Kanaan tot een eeuwige
bezitting zal geven aan het zaad van Abraham, Zijn vriend".
Maar Israël had geen geloof, zoals de Apostel ons in Hebreeën
3 : 19 meedeelt: „Zij konden niet ingaan wegens ongeloof". Dit was
het grote bezwaar. Met die sterke steden en die reusachtige Enakieten
zou het spoedig gedaan zijn geweest, als Israël maar op God had vertrouwd. Hij had daar spoedig mee afgerekend. Maar, wat jammer ! het
ongeloof staat de zegen in de weg. Het verhindert God om Zijn heerlijkheid te openbaren, het maakt het donker in ons hart. Als wij ongelovig
zijn kan God ons niet laten zien dat Hij in elke behoefte wil voorzien
en dat Hij elke moeilijkheid wil oplossen.
Geprezen zij Zijn Naam, een gelovig hart komt met Hem nooit
beschaamd uit. Met vreugde betaalt Hij de grootste bedragen uit van de
wissels, die het geloof uitschrijft op Zijn Bank. Altijd weer klinkt het
geruststellende: „Vrees niet; geloof alleen" (Markus 5 : 36) . En: „U
geschiede naar uw geloof" (Matth. 9 : 29). Wat een kostelijke ontroe-

rende woorden ! Laten wij er allen naar streven de kracht en de liefde
van die woorden in ons leven waar te maken. Heus, we kunnen nooit te
veel op God rekenen; dat is eenvoudig onmogelijk. De grote fout is
juist, dat wij niet veel meer uit Zijn oneindige bronnen putten. „Heb
ik u niet gezegd, dat gij, als gij gelooft, de heerlijkheid van God zien
zult ?" (Joh. 11 : 40) .
Nu weten we hoe het kwam dat Israël in deze geschiedenis de
heerlijkheid van God niet zag. Ze geloofden niet. „Zij konden niet
ingaan." Zij konden de heerlijkheid van God niet zien. Luister naar de
woorden van Mozes, grijpt het ons niet aan ? „Toen zeide ik tot u:
Verschrikt niet, en vreest niet voor hen. De Heere, uw God, die voor
uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden" denk eens na: God
strijdt voor Zijn volk ! Jehovah, die Zelf strijd voert ! „Die zal voor
u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uwe ogen gedaan heeft in
Egypte, en in de woestijn, waar gij gezien hebt, dat de Heere, uw
God, u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op heel de
weg, die gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats. Maar
door dit woord geloo f det gij niet aan de Heere, uw God, die voor uw
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aangezicht op de weg wandelde, om u de plaats uit te zoeken, waar
gij zoudt legeren; des nachts in het vuur, opdat Hij u de weg wees,
waarop gij zoudt gaan, en des daags in de wolk" (29 - 33).
Uit deze woorden blijkt in de eerste plaats hoe Jehovah met hen
was omgegaan. "Zoals een man zijn zoon draagt." Het gaat hier niet
in de eerste plaats over Gods wijsheid of kracht, waarmee Hij hen
leidde, maar uit dit beeld spreekt de liefde die in het hart van God was
voor hen. Juist de manier waarop God hen droeg treft ons hart; want
we slaan een blik in het hart van God.
Maar al toonde God Zijn macht en Zijn liefde vanaf het ogenblik
dat ze slaven waren in Egypte, totdat ze stonden aan de grenzen van
Kanaän, toch geloofden zij niet. Niettegenstaande de vele bewijzen, die
hun hart hadden moeten geruststellen, bleven ze twijfelen. "Toen nu
de Heere de stem uwer woorden hoorde, zo werd Hij zeer toornig en
zwoer, zeggende: Zo iemand van deze mannen, van dit kwade geslacht
zal zien dat goede land, hetwelk Ik gezworen heb uw vaderen te zullen
geven ! Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne; die zal het zien, en hem
zal Ik het land geven, waar hij op getreden heeft, en aan zijn kinderen,
omdat hij volhard heeft de Heere te volgen" (vs. 34, 35).
"Heb ik u niet gezegd, dat gij als gij gelooft de heerlijkheid van
God zien zult T" Dat is de goddelijke volgorde. De mensen zeggen:
Wat wij zien, zullen we geloven. Maar God zegt: wat ge gelooft, zult
ge zien. Hoe kwam het dat niet één van die mensen het land mocht
zien ? Alleen doordat zij niet geloofden in de Heere, hun God. Hoe
kwam het daarentegen, dat Kaleb het wel mocht zien en zelfs bezitten ?
Doordat hij wel geloofde. Het ongeloof is altijd de grootste verhindering om de heerlijkheid van God te zien. "Hij deed aldaar niet veel
krachten vanwege hun ongeloof." Als Israël maar had geloofd, en had
gesteund op de Heere, hun God; en vertrouwd had in de liefde van
Zijn hart en op Zijn kracht, dan zou Hij hen het land ingebracht hebben en hen geplant hebben op de berg van Zijn erfenis.
Met het volk van de Heere Jezus is het niet anders. We zouden
oneindig veel zegeningen kunnen genieten, als wij maar volkomen op
God rekenden. "Alle dingen zijn mogelijk voor hem, die gelooft"
(Mark. 9 : 23). God zal nooit zeggen: "Ge hebt te hoge gedachten van
Mij gehad, ge hebt te veel verwacht". Onmogelijk. Integendeel, het is
de vreugde van Zijn hart aan de hoogste verwachtingen van het geloof
te beantwoorden.
Laat ons dus op veel rekenen. "Doe uw mond wijd open, en Ik zal
hem vullen." De onuitputtelijke schatkist in de hemel staat open voor
het geloof. "Alles wat gij in het gebed zult begeren gelovende, zult gij
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ontvangen" (Matth. 21 : 22). „En als iemand van u wijsheid ontbreekt,
dat hij ze van God begere, die een iegelijk mildelijk geeft, en niet
verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende" (Jak. 1 : 5, 6) .
Het geloof is het goddelijke geheim van de hele zaak, de hoofdbron in het leven van de Christenen van het begin tot het einde. Het
geloof twijfelt of wankelt niet. Twijfelen of wankelen is altijd ongeloof,
en daarom kan iemand die twijfelt nooit de heerlijkheid of macht van
God zien. Het ongeloof hoort Zijn stem niet, en ziet niet wat Hij doet,
het maakt ons neerslachtig en traag, het maakt ons pad donker en belemmert ons voort te gaan. Het hield Israël veertig jaar buiten Kanaan;
en wij hebben geen idee van zegeningen, voorrechten en openbaringen
van Gods macht, die wij op de duur missen ten gevolge van de vreselijke invloed die het ongeloof heeft. Was het geloof meer levend en
werkzaam in ons hart, dan zou er een andere toestand van zaken zichtbaar worden in ons midden. Vanwaar die treurige doodsheid en dorheid
in de hele Christenheid ? Hoe is onze armzalige toestand, de gedrukte
stemming, en het gebrek aan groei te verklaren ? Hoe komt het dat
veel christelijk werk zulke geringe resultaten heeft ? Waardoor zijn er
zo weinig echte bekeringen ? Hoe komt het dat de evangelisten zo
dikwijls ontmoedigd worden door de dunne schoven, die zij binnenhalen van de akker ? Durft iemand te zeggen, dat het niet komt door
ons ongeloof ?
Ongetwijfeld is veel te wijten aan onze verdeeldheid, wereldsgezindheid, vleselijkheid, zelfzucht en gemakzucht. Maar wat is het geneesmiddel tegen al deze kwalen ? Waardoor zullen onze harten verruimd worden in oprechte liefde voor al onze broeders en zusters ?
Alleen door het geloof, dat kostbare beginsel, „dat werkt door de
liefde". Zo zegt de apostel tot de pas bekeerde Thessalonicenzen, die
hij zo liefhad: „Uw geloof neemt zeer toe" (2 Thess. 1 : 3) .
En wat is het gevolg ? „De liefde van een ieder van u allen tot
elkaar is overvloedig." Zo gaat het altijd. Het geloof brengt ons in
rechtstreeks contact met de eeuwige bron van de liefde in God zelf ;
en het noodzakelijk gevolg is, dat onze harten zich verruimen in liefde
tot al de Zijnen, tot allen, in wie wij ook maar iets van Zijn beeld bespeuren. Het is onmogelijk, dat wij dicht bij de Heer zijn, en niet allen
liefhebben, in elke plaats, die Zijn Naam aanroepen uit een rein hart.
Hoe dichter we bij Christus zijn, hoe inniger we door de liefde verbonden worden aan elk lid van Zijn lichaam.
Hoe kan de wereldsgezindheid in al de vormen waarin ze zich
voordoet overwonnen worden ? De apostel Johannes heeft het anthfdst. 1
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woord: "Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwint, ons geloof. Wie is het, die de
wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is ?"
(1 Joh. 5 : 4, 5). De nieuwe mens, die in de kracht van het geloof
leeft is verheven boven de wereld en de wereldse motieven, idealen,
beginselen en gewoontes. Hij heeft niets met de wereld gemeen. Hij
bevindt zich wel in de wereld, maar behoort niet tot de wereld. Als een
pelgrim trekt hij er doorheen. Al zijn bronnen zijn in de hemel. Zijn
leven, zijn hoop, zijn alles is daar; en hij verlangt er vurig naar zelf ook
daar heen te gaan, zodra zijn werk hier beneden af is.
Zo zien wij wat een machtig beginsel het geloof is. Het reinigt
het hart, het werkt door de liefde en overwint de wereld. Het brengt
ons hart in levende verbinding met God zelf. Geen wonder dus, dat
Petrus het "een kostbaar geloof" noemt; (2 Petr. 1 : 1), want het is
inderdaad kostbaarder dan we ooit kunnen indenken.
Dit machtige beginsel, het geloof, werkte in Kaleb, en bracht
heerlijke vruchten voort. Hij mocht ervaren wat de inhoud was van die
woorden, die honderden jaren daarna uitgesproken werden: "U geschiede naar uw geloof". Hij geloofde dat God hem in het land kon
brengen; al de moeilijkheden en belemmeringen waren voor hem een
reden te meer om alleen God te geloven.
En zoals altijd, beantwoordde God zijn geloof. "Toen naderden de
kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal, en Kaleb, de zoon van Jefunne,
de Keneziet, zeide tot hem: Gij weet het woord, dat de Heere tot Mozes,
de man Gods, gesproken heeft te Kades-Barnea, ter oorzake van mij,
en ter oorzake van u. Ik was veertig jaar oud, toen Mozes, de knecht
des Heren, mij uitgezonden heeft van Kades-Barnea, om het land te
verspieden; en ik hem antwoord bracht, gelijk als het in mijn hart
was." - Wat een eenvoudig getuigenis van een helder en kostbaar geloof ! - "Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het
hart des volks smelten; doch ik volhardde de Heere, mijn God, na te
volgen. Toen zwoer Mozes te dien dage, zeggende: Indien niet het land,
waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn
in eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. En nu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als
Hij gesproken heeft; het zijn nu vijf-en-veertig jaren, sedert dat de
Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn
wandelde; en nu, zie, ik ben heden vijf-en-tachtig jaar oud. Ik ben nog
heden zo sterk, gelijk als ik was ten dage, toen Mozes mij uitzond; gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot den oorlog, en om
uit te gaan, en om in te gaan. En nu geef mij dit gebergte, waarvan de
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Heere te dien dage gesproken heeft; want gij hebt het te dien dage gehoord, dat de Enakieten aldaar waren, en dat er grote vaste steden waren; of de Heere met mij ware, dat ik ze verdreef, gelijk als de Heere
gesproken heeft'' (Jozua 14 : 6 - 12).
Is het niet een verfrissing voor ons als we het eenvoudig geloof zo
horen spreken ? Het sticht ons en moedigt ons aan ! Wat een scherpe
tegenstelling vormen Kalebs woorden met de sombere, neerslachtige, en
God onterende uitlatingen van het ongeloof !
"Toen zegende Jozua hem, en hij gaf aan Kaleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Kaleb, de zoon
van Jefunne, de Keneziet, ten erfdeel tot op deze dag; omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen" (Joz. 14 : 13, 14).
Kaleb was evenals zijn vader Abraham, sterk in het geloof, en gaf
God de eer. Wij mogen met het volste vertrouwen zeggen, dat het geloof God altijd eert, en dat Hij daarom altijd graag het geloof eert. Als
de gelovigen meer volkomen op God vertrouwden, zouden we een heel
andere toestand om ons heen zien dan nu. Hiervan zijn we overtuigd.
Als we meer levend geloof hadden in God, en vrijmoediger aanspraak
durfden te maken op Zijn trouw, goedheid en macht, zou er een rijkere
oogst zijn op de prediking van het Evangelie en er zou meer ijver,
kracht en toewijding te verwachten zijn in de gemeente van God. Bovendien zou de praktische gerechtigheid in het leven van iedere gelovige
afzonderlijk toenemen.
Wij zullen nu nog een blik slaan op de laatste, zeer leerzame verzen van dit hoofdstuk. Hier komen we onder de indruk als we zien
hoe God in Zijn bestuur handelt. Mozes spreekt over het feit dat hij
niet in het beloofde land mocht. "Ook vertoornde de Heere Zich op
mij om uwentwil, zeggende: gij zult daar óók niet inkomen" (vs. 37).
Let op de woorden "om uwentwil". Het was hoog nodig de Israëlieten er aan te herinneren, dat het hun schuld was dat Mozes, die geliefde en geëerde dienstknecht van God, de Jordaan niet over mocht en
het land Kanaän ingaan. Wel is waar sprak hij "onbedachtelijk met zijn
lippen»; maar zij hadden hem getergd. Hiervan moesten ze zich bewust
zijn. Door hun ongeloof bleven ze niet alleen zelf buiten Kanaän, maar
daardoor bleef ook hij, die er zo naar verlangde "dat goede gebergte en
de Libanon" te zien, buiten het beloofde land.
Het bestuur van God is werkelijkheid en buitengewoon ernstig.
Laten we dit nooit vergeten. Een mens kan er zich over verwonderen, dat een paar ondoordachte woorden, de oorzaak zijn dat God
een geliefde en geëerde dienstknecht ontzegt waarnaar hij zo vurig verlangt. Maar het past ons het hoofd te buigen in eerbiedige
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aanbidding en heilige eerbied, zonder te redeneren of te beoordelen.
"Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen ?" Zeker, Hij kan
niet falen. "Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Heere, God, Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, gij Koning der
volken" (Openb. 15 : 3). "God is grotelijks geducht in de raad der
heiligen, en vreselijk boven allen die rondom Hem zijn" (Ps. 89 : 8).
"Onze God is een verterend vuur" (Hebr. 12 : 29), en "vreselijk is het
te vallen in de handen van de levende God" (Hebr. 10 : 31).
Het feit dat wij als Christenen onder de genade zijn, brengt geenszins verandering in Gods bestuur. Het is nu nog even waar als ooit, dat
,~al wat een mens zaait, hij dat ook zal maaien". Het is dus een grove
vergissing, wanneer iemand op grond van Gods vrije genade besluit dat
Gods bestuur krachteloos is. Gods bestuur over de mensen, en Zijn vrije
genade zijn twee verschillende dingen, die we nooit met elkaar moeten
verwarren. De genade kan vergeven, vrij, volkomen en voor altijd; maar
de regels van Gods bestuur gelden nog altijd; wie Hem weerstaat zal dit
bemerken. Gods genade vergaf Adams zonden; maar Gods bestuur verdreef hem uit Eden. In het zweet zijns aanschijns, tussen dorens en distels op een vervloekte aarde moest hij werken om in zijn onderhoud te
voorzien. Gods genade schonk David vergeving; maar door Gods bestuur week het zwaard niet van zijn huis. Bathséba werd de moeder van
Salomo; maar Absalom stond tegen zijn vader op.
Zo was het ook met Mozes. Genade bracht hem op de top van de
Pisga, en liet hem het land zien; maar het bestuur van God ontzei hem
onherroepelijk het beloofde land. De opmerking, dat Mozes, uit hoofde van zijn ambt - hij was de vertegenwoordiger van de wet - het
volk niet in het land brengen kon doet hier niets van af. Het is wel
waar; maar het staat helemaal los van het beginsel dat we nu overdenken. In Numeri 20 en evenmin in Deuteronomium 1 gaat het over
Mozes in zijn ambt. De persoon zelf staat voor ons; en als zodanig mag
hij niet het land in, omdat hij onbedachtzame woorden gesproken had.
Het is goed voor ons om deze belangrijke praktische waarheid
ernstig te overdenken. Hoe volkomener wij leren wat genade is, des
te beter zullen we het bestuur van God begrijpen en rechtvaardigen.
Er is echter een groot gevaar, dat wij zorgeloos zijn en de leer van de
genade lichtvaardig opvatten. Ons hart en leven zijn dan niet onder de
heiligende invloed van de genade. Daarvoor moeten we op onze hoede
zijn door bidden en waken. Het is afschuwelijk als het vlees zich beroept op de behoudenis op grond van genade, om daardoor de deur
open te zetten voor allerlei losbandigheid. Daarentegen is het altijd zo,
dat degenen, die weten hoe gezegend het is onder de genade te zijn, ook
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het meest bereid zijn om zich te buigen voor het bestuur van God over
de mensen.
Uit het laatste deel van dit hoofdstuk blijkt echter dat het volk
geenszins bereid was zich te onderwerpen aan de besturende hand van
God. Ze verwierpen dus zowel Gods genade als Zijn bestuur. Toen ze
onmiddellijk het land in bezit mochten gaan nemen, aarzelden ze en
weigerden; hoewel God hen gerustgesteld had met de belofte dat Hij
bij hen zou zijn en dat Zijn macht met hen zou zijn. Zij waren helemaal
in de macht van het ongeloof. Tevergeefs spraken Jozua en Kaleb de
meest bemoedigende woorden tot hen; tevergeefs lieten zij hun de
vruchten zien van het goede land: zij wilden niet optrekken. En wat
gebeurde er toen ? God hield hen aan hun woord. Hun geschiedde naar
hun ongeloof. „Uw kinderkens, waarvan gij zeidet: Zij zullen tot een
roof zijn, en uw kinderen, die heden noch goed noch kwaad weten, die
zullen daarin komen, en die zal Ik het geven, en die zullen het erfelijk
bezitten. Gij daarentegen, keert u en reist naar de woestijn, de weg van
de Schelfzee" (vs. 39, 40) .
Wat treurig ! en toch, het kon niet anders. Als zij niet eenvoudig
in geloof het land binnen wilden gaan, bleef er niets anders over dan
terug te keren, de woestijn in. Maar ook daaraan wilden zij zich niet
onderwerpen. Zij verwierpen de genade, en onderwierpen zich niet aan
het bestuur van God. „Toen antwoorddet gij en zeidet tot mij : Wij
hebben tegen de Heere gezondigd; wij zullen optrekken en strij den,
naar alles wat de Heere onze God ons geboden heeft. Toen gij nu een
iegelijk zijn krijgsgereedschap aangorddet en willens waart om naar het
gebergte henen op te trekken . . ." (vs. 41) .
Dit leek op berouw en zelfveroordeling; maar het was niet meer
dan schijn. Het is heel gemakkelijk te zeggen: „Wij hebben gezondigd".
Saul zei dat ook; maar het kwam niet uit zijn hart, hij voelde niet oprecht wat hij zei. Wij kunnen gemakkelijk de werkelijke waarde nagaan
van de woorden: „Ik heb gezondigd", want daarop volgt onmiddellijk:
,,Eer mij toch nu voor de oudsten mijns volks". Dat is toch tegenstrijdig ! „Ik heb gezondigd", en „eer mij". Als hij werkelijk zijn zonden
had beseft, zouden zijn woorden en zijn houding heel anders zijn geweest. Maar nu was het een aanfluiting. Stel u maar eens voor wat er
werkelijk gebeurde in 1 Samuel 15: Saul die alleen aan zichzelf denkt,
spreekt woorden van berouw, waaraan elk oprecht gevoel ontbreekt; en
om dan zijn eigen eer te redden gaat hij zogenaamd God aanbidden !
Is er iets droevigers ? Wat een smaad voor Hem, die waarheid wil in
het verborgene, en die aanbidders zoekt, die Hem in geest en in waarheid aanbidden ! Het geringste bewijs van een verbroken hart en een
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verslagen geest is aangenaam voor God; maar Hij haat lege vormen en
godsdienstigheid. Hierdoor probeert de natuurlijke mens zichzelf te verheffen, en zoekt hij eer van anderen. Zonden te belijden met de mond
heeft geen enkele waarde, als het hart er niet bij betrokken is. Terecht
heeft iemand gezegd: „Het is erg gemakkelijk te zeggen: wij hebben
gezondigd; maar hoe dikwijls moeten wij leren, dat zo'n gemakkelijke
en lichtvaardige belijdenis volstrekt geen bewijs is, dat de zon de gevoeld
is. Het is er veeleer het bewijs van dat we ons hart verharden. Het geweten zegt ons, dat het nodig is zonden te belijden. Maar er is misschien niets, dat ons hart meer verhardt dan een vlotte belijdenis van
zonden die we niet voelen. Ik meen, dat het een van de gevaarlijke strikken is voor de Christenen van vroeger en nu, dat we een vaste methode
hebben om te erkennen dat we gezondigd hebben, dat het louter een
gewoonte is om een formule af te raffelen waarmee wij belij den aan
God. Ik meen te mogen zeggen, dat wij die allemaal uit eigen ervaring
weten, en we hoeven volstrekt niet aan bepaalde Christenen te denken.
Want, helaas ! er is zoveel vormelijkheid; en ook zonder dat we geschreven formulieren hebben, kan het hart zijn eigen vormen aannemen.
Misschien hebben we onszelf hier al op betrapt."
Zo was het met Israël te Kades. Hun schuldbelijdenis had geen
enkele betekenis, er was niets waars in. Hadden zij beseft wat zij zeiden,
dan hadden zij zich gebogen onder het oordeel van God, en nederig de
gevolgen van hun zonden aanvaard. Het duidelijkste bewijs van een verbroken hart is er als iemand zich rustig onderwerpt aan het bestuur van
God. Kijk maar naar Mozes, die zich buigt onder de tucht van God.
„Om uwentwil vertoornde de Heere zich op mij, zeggende: Gij zult daar
66k niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht
staat, die zal daarin komen; sterk hem, want hij zal het Israël doen
erven" (vs. 37, 38) .
Mozes laat hun duidelijk zien, dat het hun schuld was, dat hij
buiten het land moest blijven; toch horen we geen enkele klacht, maar
hij onderwerpt zich nederig aan het oordeel van God. Hij aanvaardde
het niet alleen dat hij door een ander werd vervangen, maar hij was
bereid om zijn opvolger zelf aan te stellen en te bemoedigen. Er is geen
spoor van jaloezie. Het was voor die trouwe knecht genoeg, als God
werd verheerlijkt en de Israëlieten een goede leider hadden. Hij dacht
niet aan zichzelf of zijn eigen belangen, maar aan de eer van God en
het welzijn van Zijn volk.
Maar bij het volk werd een heel andere geest openbaar. „Wij zullen
optrekken en strijden." Tevergeefs, en dwaas ! Toen Gods trouwe
knechten hen opriepen en aanmoedigden om op te trekken en het land
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in bezit te nemen, antwoordden zij: „Waarheen zouden wij optrekken ?"
En toen God hun beval terug te keren naar de woestijn, antwoordden
zij: „Wij zullen optrekken en strijden".
„Zo zeide de Heere tot mij : Zeg hun: Trekt niet op, en strijdt niet,
want Ik ben niet in het midden van u, opdat gij niet voor het aangezicht uwer vijanden geslagen wordt. Doch toen ik tot u sprak, zo hoordet gij niet, maar waart de mond des Heeren wederspannig, en handeldet
vermetel, en toogt op naar het gebergte. Toen togen de Amorieten uit,
die op dat gebergte woonden, u tegemoet, en vervolgden u, gelijk als de
bijen doen, en zij verpletterden u in Seïr tot Horma toe" (vs. 42 - 44) .
Jehovah kon onmogelijk met hen meegaan op een weg van eigenwil en opstand. En zonder dat God bij hen was, was Israël niet opgewassen tegen de Amorieten. Als God voor ons en met ons is, zijn wij
altijd overwinnaars, maar wij kunnen niet op God rekenen, als wij niet
wandelen op het pad der gehoorzaamheid. Het is de grootste dwa asheid
te denken, dat God met ons kan zijn als onze wegen niet recht zijn.
„De naam des Heeren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen
lopen, en in een hoog vertrek gesteld worden." Maar als er geen praktische gerechtigheid blijkt in onze wandel, dan is het zondig en hoogmoedig als we durven zeggen, dat de Heer voor ons een sterke toren is.
Geprezen zij Zijn Naam, Hij kan tegemoet komen aan onze zwakheid en onze gebreken, als wij onze toestand oprecht belij den. Maar we
mogen niet beweren, dat de Heere met ons is terwijl wij onze eigen
wil volgen en de ongerechtigheiddoen. Dat zou een bewijs zijn van

boosheid en verharding van ons hart. „Vertrouw op de Heere en doe
het goede." Deze dingen voegt God samen; doch van vertrouwen op de
Heere te spreken terwijl wij het kwade doen, is de genade van onze
God te veranderen in ontuchtigheid en onszelf over te geven aan de
duivel die alleen ons verderf zoekt. „De ogen des Heeren doorlopen
de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degenen, wier hart volkomen is tot Hem." Wanneer wij een goed geweten hebben, kunnen wij
opzien, en moeilijkheden verdragen; maar te proberen om het pad van
het geloof te bewandelen met een kwaad geweten is het gevaarlijkste
dat we kunnen doen. Het schild van het geloof kunnen we alleen hanteren, als onze lendenen omgord zijn met de waarheid, en we bekleed
zijn met het borstharnas van de gerechtigheid. (Zie Ef. 6 : 14) .
Hoe belangrijk zijn de woorden van de apostel Paulus: „Hierin
oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en
de mensen" (Hand. 24 : 16) . Hij wilde altijd het borstharnas dragen,
en gekleed zijn in dat fijne, witte linnen, dat de gerechtigheid van de
heiligen is. En zo moet het bij ons ook zijn. Wij mogen dag in dag uit
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wandelen op de weg van de gehoorzaamheid, in het licht van God.
Dan kan Hij Zijn goedkeuring hechten aan onze wandel. Onze zwakheden en gebreken hoeven ons niet te verhinderen op God te rekenen.
O nee, geprezen zij Zijn Naam ! wij mogen zelfs op Hem rekenen,
wanneer wij afgedwaald zijn en gezondigd hebben; als wij maar tot
Hem terugkeren en ons verootmoedigen. „Als wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons
reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1 : 9) . „Uit de diepten roep
ik tot U, o Heere ! Heere, hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo Gij, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan ? Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt" (Ps. 130: 1 - 4) . Er zijn geen grenzen als
God vergeving schenkt, want er zijn geen grenzen aan de verzoening,
en aan de kracht en de waarde van het bloed van Jezus Christus, Gods
Zoon, dat reinigt van alle zonde. Het tussenbeide treden van onze gezegende Voorspraak, onze grote Hogepriester, gaat altijd door. Hij kan
tot het einde toe, volkomen zalig maken wie door Hem tot God naderen (zie Hebr. 7 : 25).
Dit alles is heerlijk en waar, en wordt in alle Bijbelboeken duidelijk geleerd en toegelicht. Maar de vergeving van onze zonden, nadat
we ze hebben beleden, m aF ten we niet verwarren met praktische gerechtigheid. Het zijn twee verschillende toestanden, en in beide kunnen
we op God aanlopen: wij kunnen dit doen met diep berouw, en Hij zal
ons verhoren; wij kunnen het ook doen met een goed geweten en een
hart, dat ons niet veroordeelt, en ook dan zullen we verhoord worden.
Dat zijn dus twee heel verschillende toestanden, die echter allebei in
tegenstelling staan met die onverschilligheid en hardheid van hart, die
beweert op God te rekenen terwijl er positieve ongehoorzaamheid en
praktische ongerechtigheid is. Dit laatste is verschrikkelijk in de ogen
des Heeren en brengt ons onder zijn oordeel. Praktische gerechtigheid
erkent Hij en keurt Hij goed; beleden zonden kan Hij vrij en volkomen
vergeven; maar de inbeelding, dat wij op God kunnen vertrouwen, terwijl we een weg van ongerec htigheid bewandelen, is louter goddeloosheid. „Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: Des Heren tempel,
des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Maar indien gij uw
wegen en uw handelingen waarlijk zult goedmaken; indien gij waarlijk
zult recht doen tussen de man en tussen zijn naaste; de vreemdeling, de
wees en de weduwe n iet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed op
deze plaats vergieten, en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade, zo zal Ik u op deze plaats, in het land, dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw. Zie, gij vertrouwt
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op valse woorden, die geen nut doen. Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en vals zweren, en aan Baal reukoffer brengen en andere
goden nawandelen, die gij niet kent, en dan komen en staan voor Mijn
aangezicht in dit huis dat naar mijn Naam genoemd is, en zeggen:
„Wij zijn verlost, om al deze gruwelen te doen ?" (Jeremia 7 : 4 - 10) .
God verlangt waarheid in het binnenste; en als men de waarheid
wil bezitten in ongerechtigheid, moet hij het rechtvaardig oordeel van
God verwachten (Rom 1 : 18) . En dat is de treurige toestand van het
hele naamchristendom. Het gedeelte uit Jeremia, dat we zoëven aanhaalden, doelt in de eerste plaats op Juda en de inwoners van Jeruzalem,
maar in beginsel is het niet minder van toepassing op de Christenheid.
In 2 Timotheus 3 wordt voorspeld dat al de gruwelen, die in Romeinen
1 aan de volken worden toegeschreven, in de laatste dagen opnieuw
zullen verschijnen onder het mom van een christelijke belijdenis, bij
mensen die ogenschijnlijk godsvrucht bezitten. Wat zal daar het einde
van zijn ? De toom van God ? De zwaarste oordelen van God zullen
juist komen over die massa gedoopte Christenen, die de Christenheid
vormen. Het ogenblik nadert snel, dat al de geliefde kinderen van God,
die gekocht zijn door het bloc d van Zijn Zoon, weggenomen zullen
worden uit deze duistere, en zondige zogenaamde „christelijke" wereld,

om voor altijd bij de Heere te zijn in die heerlijke woningen in het
Vaderhuis. Dan zal God een „kracht van de dwaling" (2 Thess. 2 : 11)
zenden over de Christenheid, over die Christelijke landen, waar een vol
en vrij evangelie gepredikt is; waar de Bijbel bij miljoenen verspreid
werd; en waar iedereen op de een of andere manier, de naam van
Christus belijdt en Christen heten wil.
En wat zal er volgen op die „werking van de dwaling" ? Weer
een nieuw getuigenis ? Nog eens een openbaring van genade ? Zal God
nog langer geduld hebben ? Neen. Met de Christenheid niet; met hen
die het Evangelie verwierpen niet. Er is geen uitstel meer voor de
Christusloze en Godloze belijders, die ogenschijnlijk de godsvrucht bezitten. Aan de heidenen zal „het eeuwig evangelie", „het evangelie van
het koninkrijk" worden gepredikt. Maar de zogenaamde „Christenheid", „de wijnstok der aarde", zal geworpen worden in de wijnpersbak van de grimmigheid van God. Het deel van de belijders zal zijn
eeuwige duisternis, de poel, die brandt van vuur en zwavel !
. Dit is het waarachtig getuigenis dat God geeft. Het zou erg gemakkeli^_ k zijn een hele lijst onweerlegbare Schriftbewijzen op te sommen.
Maar dat is nu ons doel niet. Het hele Nieuwe Testament spreekt over
deze ernstige dingen; en elk theologisch systeem dat anders leert, zal
blijken in dit opzicht volkomen vals te zijn.
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Israël geloofde eerst niet dat God hen in het land zou brengen,
en later wilden ze in hun dwaasheid proberen door eigen kracht er te
komen. Toen zij nu „verslagen" waren in Seïr, tot Horma toe, weenden
zij voor het aangezicht des Heren; maar dat wenen was evenmin oprecht, en daarom verhoorde de Heer hen niet, en zo bleven zij vele
dagen moedeloos in Kades. „Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht,
en sprak: Altijd dwalen z ij met het hart, en zij hebben mijn wegen niet
gekend. Zo heb Ik dan gezworen in mijn toom: Indien zij in mijn rust
zullen ingaan" ! (Hebr. 3 : 10, 11) . En dan volgt de toepassing op ons.
„Ziet toe, broeders ! dat niet te eniger tijd in iemand van u een boos,
ongelovig hart zij, om af te wijken van de levende God; maar vermaant
elkaar te allen dage, zolang het „Heden" genoemd wordt, opdat niemand uit u verhard wordt door de verleiding van de zonde.
Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij namelijk het
beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden, terwijl er
gezegd wordt: „Heden, als gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten
niet, gelijk in de verbittering. Want sommigen, toen zij dit gehoord
hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen die door Mozes uit
Egypte uitgegaan zijn. En over wie nu is Hij vertoornd geweest veertig
jaren ? Was dat niet over hen die gezondigd ha dden en van wie de
lichamen gevallen zijn in de woestijn? En aan wie heeft Hij gezworen,
dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren ? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege ongeloof. Laat ons dan vrezen, dat het te eniger tijd, de
belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne
achtergebleven te zijn. Want ook ons is het Evangelie verkondigd,
evenals ook aan hen; maar het woord der prediking deed hun geen nut,
omdat het in hen die gehoord hebben niet met het geloof gemengd
was" (Hebr. 3 : 12 - 4 : 2) . Hier, en heel de Schrift door, leren we,
dat het ongeloof het hart van God bedroeft en Zijn Naam onteert, terwijl het ons berooft van de zegeningen en voorrechten, die de rijke
genade voor ons bestemd had.
zo begint hoofdstuk twee,
„Daarna"
„Daarna keerden wij
ons, en reisden naar de woestijn, de weg van de Schelf zee, gelijk de
Heere tot mij gesproken had, en wij togen om het gebergte Seïr, vele
dagen." Het is belangrijk en mooi, dat Mozes „wij" zegt. Hij verbindt
zich zo onafscheidelijk met het volk. Hij en Jozua en Kaleb moesten
ook weer terug de woestijn in, met de ongelovige Israëlieten. Dit is
volgens de mensen misschien erg hard; maar wij kunnen er zeker van
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zijn, dat het goed en nuttig was. Het zal ons altijd zegen brengen, als
wij ons buigen voor de wil van God. Al zullen wij dikwijls niet kunnen
zeggen waarom het zo moet. Wij horen deze geëerde dienstknechten
van God met geen enkel woord klagen, nu zij veertig jaar door de
woestijn zullen moeten zwerven, terwijl zij toch volkomen bereid waren
het land in te gaan. Neen, zij gingen eenvoudig mee terug. En dit viel
hun gemakkelijk, omdat Jehovah mee terug ging. Hoe zouden zij hebben kunnen klagen, toen ze de ark van de God van Israël voor het leger
uit zagen gaan, de woestijn in ? De lankmoedigheid, de genade en de
barmhartigheid van God kon hen gewillig maken om dat langdurige
verblijf in de woestijn te aanvaarden. Ze wilden geduldig wachten, tot
het ogenblik aanbrak dat ze het beloofde land in zouden gaan.
Het is iets groots om altijd stil te zijn en te buigen onder de hand
van God. Wie zich daaraan wendt, zal een rijke zegen ontvangen. Dat
is nu het juk van Christus op zich nemen, en de Heere Jezus zelf verzekert ons dat daarin het geheim van rust ligt. „Komt herwaarts tot
mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt
mijn juk op u, en leert van mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht, en
mijn last is licht" (Matth. 11 : 29, 30) .
Wat was Zijn juk ? Hij onderwierp Zich geheel aan de wil van de
Vader. We zien dit volmaakt in onze aanbiddelijke Heer en Heiland,
Jezus Christus. Hij zei: „Ja, Vader, want zo is het Uw welbehagen geweest". Dit maakte alles goed. Werd Zijn getuigenis verworpen; scheen
Hij tevergeefs te arbeiden en Zijn kracht vruchteloos te verbruiken,
welnu, als de Vader het zo wilde, was het ook voor Hem volkomen
goed. „Ik dank U, Vader ! Heere van de hemel en van de aarde" ! Alles
was goed. Hij kon nooit iets denken of verlangen dat niet volkomen in
overeenstemming was met de wil van God. Daardoor genoot Hij, als
mens hier beneden, altijd volmaakte rust. Hij rustte in de raadsbesluiten
en het voornemen van God. Zijn vrede was als een rivier, die onbelemmerd voortstroomde van het begin tot het eind.
Dat was het juk van Christus, en in Zijn oneindige genade zegt Hij
ons dat juk op te nemen, want als we dat doen zullen wij rust vinden
voor onze zielen. Let goed op de woorden: „gij zult rust vinden". Wij
moeten de rust, die Hij geeft, niet verwarren met de rust, die wij vinden.
Wanneer een zondaar vermoeid en belast tot de Heer Jezus komt, in eenvoudig geloof, dan geeft Hij rust, de bestendige rust, die voortvloeit uit
de volle zekerheid, dat alles volbracht is, en dat de zonde voor eeuwig is
teniet gedaan. Maar dan begint onze Christelijke wandel: we worden op
de proef gesteld, en ondervinden tegenspoed, of allerlei teleurstellingen.
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Niets kan ons echter meer de rust benemen, die Jezus ons gegeven
heeft. Maar de omstandigheden kunnen wel degelijk de rust verstoren,
die wij zelf moeten vinden. Ze verontrusten het geweten niet, maar
kunnen wel ons hart verontrusten, zodat we rusteloos, ongeduldig en
prikkelbaar worden. Bijvoorbeeld: ik wil ergens gaan evangeliseren; het
wordt bekend gemaakt dat dit zal gebeuren; maar ik word ziek en ben
aan huis gebonden. Dit verontrust mijn geweten niet, maar het kan wel
maken dat mijn hart onrustig wordt; ik ben dan gejaagd, wil van alles
doen en vind dat ik weer een vreselijke teleurstelling moet slikken. "Wat
vervelend! Is daar nu niets aan te doen?" enz.
En wat moeten we in zo'n toestand doen ? Hoe kan mijn onrustige,
opstandige hart nu weer stil worden ? Als ik me buig en Christus' juk
op mij neem; hetzelfde juk dat Hij in de dagen van Zijn vlees altijd
droeg; het juk van de volledige onderwerping aan de wil van God.
Dan zal ik in staat zijn zonder enig voorbehoud te zeggen uit de grond
van mijn hart: "Uw wil, 0 Heere! geschiede"! Ik wil er dan aan denken
hoe volmaakt Zijn liefde voor mij is, en hoe Hij in Zijn oneindige wijsheid met mij handelt. En dan zou ik niets meer willen veranderen, al
zou ik het kunnen. Ja, ik zou geen vinger willen verroeren om mijn
toestand of mijn omstandigheden te veranderen, want ik weet zeker,
dat het veel beter voor mij is nu ziek thuis te liggen, dan ergens anders
te evangeliseren.
Dat is nu het geheim om rust voor het hart te vinden. Dan verdwijnt alle onrust en gejaagdheid. We vinden rust, als we God danken
voor alles, al is het nog zo in strijd met onze wil, en al worden al onze
plannen verijdeld. Dat is niet alleen maar de tekst opzeggen: "alle
dingen werken mee ten goede voor hen, die God liefhebben, die naar
Zijn voornemen geroepen zijn" (Rom. 8 : 28). Nee, we beseffen werkelijk en erkennen oprecht dat de omstandigheden waarin God ons
brengt ook de beste voor ons zijn. Het is het volkomen rusten in de
liefde, wijsheid, macht en trouw van Hem, die heel ons leven voor Zijn
rekening genomen heeft, en Die zich wil belasten met al onze belangen
voor tijd en eeuwigheid. Wij weten, dat wie liefheeft altijd het beste
kiezen zal voor de geliefde, en wat groot en heerlijk is het dan voor
ons, dat God zelf "het beste" voor ons doet dat Hij doen kan! Is er
een gelovige die met "het beste" dat God doen kan, niet tevreden zou
zijn als hij God ook maar enigszins heeft leren kennen?
We moeten Hem echter kennen voordat we in Zijn wil kunnen
rusten. Eva werd in de hof van Eden door de slang misleid en werd
ontevreden over de wil van God. Zij verlangde naar iets, dat Hij verboden had; en daarin wilde de duivel wel voorzien. Zij meende dat de
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duivel het beter met haar voor had dan God. Zij wilde haar omstandigheden verbeteren, door zich aan Gods zorg te onttrekken en zich over
te geven aan Satan. Dat is de oorzaak dat een onvernieuwd hart nooit
en te nimmer rusten kan in de wil van God. In het hart van een onbekeerd mens is niet het minste spoor van een geneigdheid om zich te
onderwerpen aan de wil van God. Maar zelfs een gelovige kan alleen
door de kracht van de genade de eigenwil doden en er zich dood voor
houden. Alleen als hij wandelt in de Geest, kan hij rusten in de wil van
God, en danken in alles. Het is een van de mooiste bewijzen van
iemands wedergeboorte, als hij zonder enig voorbehoud kan zeggen in
alle omstandigheden die God beschikt: „Uw wil geschiede!" „Ja,
Vader ! want zo is het Uw welbehagen geweest !" Is het hart zo gestemd, dan heeft de duivel er geen invloed op. Het is uiterst belangrijk
tot de duivel en de wereld van harte te kunnen zeggen: „Ik ben volkomen tevreden met wat God wil".
Dat is de weg waarop wij rust vinden; laten we ernaar streven op
die weg te wandelen. Dat voorkomt die onrust, die geest van ontevredenheid over ons lot, die overal zozeer de overhand heeft, en de mensen
van de wereld kenmerkt.
Voordat we van dit belangrijke praktische onderwerp afstappen,
willen wij nog opmerken, dat een gelovige op drie verschillende manieren kan reageren op Gods handelingen: hij kan zich er aan onderwerpen, hij kan ermee instemmen en er kan blijdschap zijn. Wanneer de
wil gebroken is, vinden we onderwerping; wanneer het geestelijk verstand Gods doel begrijpt is er instemming; en wanneer de liefde van
ons hart naar God uitgaat, dan vindt men blijdschap. Daarom lezen
wij in Lukas 10 : 21 „op dat ogenblik verheugde Jezus zich in de geest
en zei: Ik prijs U, Vader ! Heer van de hemel en van de aarde, dat Gij
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze
aan kleine kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het welbehaaglijk voor U geweest". De Heer vond zijn volmaakte blijdschap in de
wil van God. Het was Zijn spijs en drank, wat het ook kosten mocht
die wil te volbrengen. In Zijn dienst en in Zijn lijden, in leven of dood
kende Hij nooit een andere drijfveer dan de wil van God, Zijn Vader.
Hij kon zeggen: Ik doe altjd wat Hem behaaglijk is" (Joh. 8 : 29) .
Wij gaan nu verder met ons hoofdstuk.
„Toen sprak de Heere tot mij, zeggende: Gijlieden hebt dit gebergte genoeg omgetrokken, keert u naar het noorden" (vs. 2, 3) .
Het woord dat de Heere sprak bepaalde alles. Het besliste hoe
lang het volk op de een of andere plaats moest blijven; en gaf nauwkeurig aan in welke richting zij verder moesten reizen. Zij hoefden
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geen reisplan in elkaar te zetten. Het was het recht en het voorrecht
van Jehovah om alles voor hen te regelen; zij moesten alleen maar
gehoorzamen.
Er is niets dat heerlijker is voor een kind van God, als zijn hart
in de juiste toestand is, dan om zich in alle dingen te laten leiden door
het bevel van God. Het voorkomt veel angst en onzekerheid. Het volk
Israël, dat geroepen werd om door een grote en vreselijke woestijn te
reizen, waar geen gebaande weg was, mocht het wel als een onuitsprekelijke genade beschouwen, dat ze geleid werden door een onfeilbare
Gids. Ze hoefden zich volstrekt niet te vermoeien met zorgen over de
reis, ze hoefden nooit na te gaan, hoe lang zij ergens moesten blijven,
of waar zij daarna heen moesten gaan. Jehovah regelde a lles voor hen.
Wat was hun aandeel ? Eenvoudig op te zien tot Hem voor hun leiding,
en te doen wat er gezegd werd.
een afhankelijke en gehoorzame geest.
Daar kwam het op aan
Als die ontbrak, rezen er allerlei vragen, gingen ze redeneren en werden ze opstandig. Als God zei: „Gijlieden hebt dit gebergte genoeg
omgetrokken", en Israël zou geantwoord hebben: „Nee, wij willen er
nog een tijdje omheen trekken; wij gevoelen ons hier op ons gemak, en
we houden niet van verandering"; of als God zei: „Keert u naar het
noorden", en zij hadden geantwoord: „Nee, wij gaan liever naar het
oosten", wat zou dan het gevolg geweest zijn ? Wel, zij zouden de aanwezigheid van God hebben verspeeld; en wie had hen moeten leiden,
helpen of onderhouden ? Zij konden er alleen op rekenen dat God bij
hen was, als zij de weg volgden die God had aangewezen. Volgden zij
liever hun eigen weg, dan bleef er niets over dan de hongerdood, verlatenheid en duisternis. Het water uit de geslagen rots en het brood uit
de hemel waren alleen te vinden op de weg van de gehoorzaamheid.
Wij, Christenen, kunnen uit dit alles een heilzame les leren. Wij
hebben het voorrecht, dat God dag aan dag ons de weg wijst. Hiervan
moeten wij diep doordrongen zijn. Wij moeten ons door de redeneringen van het ongeloof niet van deze rijke zegen laten beroven. God heeft
beloofd dat Hij ons de weg zal wijzen, en Zijn belofte is ja en amen.
Ons rest alleen in eenvoudig geloof op die belofte de hand te leggen.
Die belofte is zo vast en zeker, zo onomstotelijk waar als God ze maar
maken kan. Geloof toch nooit, dat Israël in de woestijn, wat Gods leiding betreft, er beter aan toe was dan het hemelse volk op reis door
deze wereld. Hoe wisten de Israëlieten hoe lang ze op een bepaalde
plaats moesten blijven en in welke richting ze verder moesten ? Dat zei
God hun.
Zijn wij er slechter aan toe ? Volstrekt niet ! wij zijn er beter aan
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toe, als wij ons laten leiden door het Woord en de Geest van God. Wij
hebben het hoge en heilige voorrecht te wandelen in de voetstappen
van de Zoon van God.
Is dat geen volmaakte leiding? Ja, God zij dank. Hoor wat onze
Heere Jezus Christus ons zegt: "Ik ben het licht van de wereld; wie
mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben" (Joh. 8 : 12). Let op deze woorden: "Wie mij volgt".
Hij heeft ons "een voorbeeld nagelaten, opdat wij Zijn voetstappen
zouden navolgen" (1 Petr. 2 : 21).
Dit is een levend voorbeeld. Hoe wandelde de Heere Jezus ? Altijd
en alleen volgde Hij de aanwijzingen van Zijn Vader. Nooit deed Hij
iets, reisde of sprak Hij zonder die aanwijzing. Nu zijn wij geroepen
Hem na te volgen; en als we dat doen verzekert Zijn eigen woord ons,
dat wij niet in de duisternis zullen wandelen, maar het licht van het
leven zullen hebben. Kostelijk voorrecht ! "Het licht van het leven."
Wie kan daar de waarde van vaststellen? "De duisternis gaat voorbij,
en het waarachtige licht schijnt nu" (1 Joh. 2 : 8), en wij kunnen voorwaarts gaan in de volle glans van het licht dat het pad van de Zoon
van God verlicht. Is daar onzekerheid of verwarring of enige aanleiding om te aarzelen mogelijk? Hoe zou dat kunnen als wij Hem werkelijk navolgen.
Het gaat er hier geenszins over, dat we een tekst uit de Schrift
moeten hebben voor elke daad of elke verandering. Ik hoef niet te verwachten dat een tekst uit de Schrift of een stem uit de hemel mij zeggen
zal, dat ik naar Londen of naar Amsterdam moet gaan, en hoe lang ik
daar blijven moet. Vraagt men, hoe ik dat dan te weten kom, dan is
het antwoord: Wacht op God met een oprecht hart en een eenvoudig
oog, en Hij zal uw weg zo duidelijk en helder maken als het zonlicht.
Dit deed Jezus; en als wij Hem navolgen, zullen wij niet in de duisternis wandelen. "Mijn oog zal op u zijn" is een heerlijke belofte, maar
om er van te profiteren, moeten wij heel dicht bij Hem blijven, zodat
"re de beweging van Zijn oog kunnen opmerken, en vertrouwd genoeg
filet Hem zijn om te weten wat de bedoeling daarvan is.
Dat geldt voor al de bijzonderheden van ons dagelijks leven. Duizend vragen zouden beantwoord, en duizend moeilijkheden zouden
opgelost worden, als wij maar durfden wachten op de leiding van God,
en nooit proberen om zonder die leiding ergens aan te beginnen. Heb
ik geen licht gekregen om verder te gaan, dan is het mijn duidelijke
roeping om stil te staan. Wij moeten nooit in onzekerheid verder gaan.
Dikwijls zitten we erover te tobben wat we nu verder moeten doen en
hoe we verder moeten gaan, terwijI God wil dat wij stil staan en niets
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doen. Wij gaan met onze problemen tot God om raad, maar krijgen
geen antwoord; wij wenden ons tot vrienden om advies en inlichting;
maar zij kunnen ons niet helpen, want het is een zaak tussen ons persoonlijk en de Heere. Dan komt er twijfel en we worden beangst. En
waarom? Alleen omdat het oog niet eenvoudig is; wij volgen Jezus niet,
"het licht van de wereld". Maar wanneer wij Jezus volgen, zullen wij
het licht van het leven hebben. Hij heeft dat gezegd, en dat is voor het
geloof voldoende.
Wij kunnen dus met zekerheid vaststellen, dat Hij, die zijn aardse
volk leidde, ook zijn hemels volk niet aan zichzelf overlaten zal. Aan
de andere kant moeten we er voor oppassen dat we ons nooit voornemen
te doen wat ons het best beval t. "Weest niet gelijk een paard, gelijk een
muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met
toom en gebit, opdat het tot u niet genake" (Ps. 32 : 9). Laten we
wandelen in de voetstappen van Hem, Die zichzelf niet behaagde, maar
Die altijd de wil volgde van Zijn Vader. Hoewel Hij "God is over alles,
gezegend tot in eeuwigheid", heeft Hij Zijn plaats ingenomen als mens
op aarde en Zijn eigen wil geheel verloochend. Zijn spijs vond Hij erin
de wil te doen van Zijn Vader. Volgen we Hem na, dan zal ons hart
en ons verstand volkomen vrede smaken. Dan zullen wij van dag tot
dag met vaste tred de weg kunnen volgen die onze goddelijke en alomtegenwoordige Leidsman ons aanwijst. Als God kent Hij elke stap van
de weg, en als Mens heeft Hij die eerder dan wij bewandeld.
Nu zullen we de aandacht richten op een belangrijk onderwerp,
d.at een grote plaats inneemt in het Oude Testament, en waarvan we
in ons hoofdstuk ook een illustratie vinden. Het is Gods bestuur () ver
de wereld en de wonderlijke manier waarop Hij de volken ven deze
aarde leidt. Het is een belangrijk feit, dat wij altijd in 't oog moeten
houden, dat Hij, die wij kennen als "de God en Vader van onze Heere
Jezus Christus" en als "onze God en Vader", een werkelijke, levendige,
persoonlijke belangstelling heeft voor de dingen die de volken betreffen. Hij neemt kennis van hetgeen hun overkomt en van hun onderlinge verhoudingen.
Dit alles staat onmiddellijk in betrekking tot Israël en het land
Palestina, zoals wij lezen in Deuteronomium 32 : 8 (een zeer belangrijke plaats van grote betekenis): "Toen de Allerhoogste de volken de
erfenissen uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneenscheidde, heeft
Hij de grenzen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls".
Israël was, en zal weer worden, Gods aardse middelpunt. In Genesis 10
lezen we hoe de Schepper en Regeerder van de wereld de volken vormde en hun grenzen vaststelde, soeverein en oppermachtig. Het is heel
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belangrijk er op te letten, dat Hij dat toen zo deed, omdat Hij dacht
aan het zaad van Abraham en het land, dat Hij volgens het eeuwig
verbond met hun vaderen, aan hen zou geven. Maar in Deuteronomium
2 zien we hoe Jehovah in Zijn trouwen gerechtigheid tussenbeide komt,
om de nationale rechten van drie volken te waarborgen. Hij beschermt
ze tegen eventuele aanvallen van zijn eigen, uitverkoren volk. Hij zegt
tot Mozes: "Gebied aan het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan
de gJ}ens van uw broederen van de kinderen van Ezau, die in Seïr
wonen; zij rollen wel voor u vrezen, maar gij zult u zeer wachten. Laat
u niet met hen in; want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot
de betreding van een voetzool; want Ik heb Ezau het gebergte Seïr ter
erfenis gegeven. Spijs zult gij voor geld van hen kopen, dat gij eet; en
ook zult gij water voor geld van hen kopen, dat gij drinkt" (vs. 4 - 6).
Israël dacht misschien, dat ze zonder aarzelen het land Edom in
bezit moesten nemen; maar nu vernamen ze iets anders. Zij moesten
leren, dat de Allerhoogste over de volken regeert; dat de hele aarde
Hem toebehoort; en dat Hij aan ieder een deel geeft, zoals Hij wil.
Dit is een heerlijk feit waaraan de meeste mensen maar weinig
denken. Presidenten, koningen en staatslieden houden daar niet veel rekening mee. Zij vergeten, dat God belang stelt in de lotgevallen van de
volken, dat Hij landen en gebieden uitdeelt zoals het Hem goeddunkt.
Soms gaan zij te werk, alsof het alleen maar een kwestie van verovering
is, en alsof God niets te zeggen heeft over nationale grenzen en landbezit. Zij vergissen zich deerlijk, en begrijpen de zin niet van de eenvoudige uitspraak: "Ik heb Ezau het gebergte Seïr ter erfenis gegeven".
God doet nooit afstand van Zijn rechten in dit opzicht. Hij stond Israël
niet toe een enkel deel van Ezau's bezittingen te veroveren. Zij moesten,
om een hedendaagse uitdrukking te gebruiken, kontant betalen voor wat
zij nodig hadden, en rustig verder trekken. Aan moorden en plunderen
mocht het volk van God niet denken.
De reden voor dit alles is hartverwarmend: Want de Heere, uw
God, heeft u gezegend in al het werk uwer hand; Hij kent uw wandelen
door deze grote woestijn; deze veertig jaren is de Heere, uw God, met
u geweest, geen ding heeft u ontbroken" (vs. 7). Zij konden Ezau dus
wel met rust laten en zijn bezittingen onaangeroerd. Jehovah had voor
hen gezorgd en hen begunstigd. Hij kende de hele vermoeiende reis
door de woestijn. Hij voorzag in Zijn oneindige goedheid in al hun
behoeften. Hij zou hun het land Kanaän geven volgens Zijn belofte aan
Abraham, maar terwijl Hij hun Kanaän gaf, gaf Hij Seïr aan Ezau.
Hetzelfde zien wij betreffende Moab en Ammon.
"De Heere sprak tot mij: Beangstig Moab niet, en laat u niet met
hfdst. 2
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hen in in de strijd; want Ik zal u geen erfenis van hun land geven, de..
wijl Ik Lots kinderen Ar ter erfenis gegeven heb" (vs. 9). En verder:
"En gij zult naderen tegenover de kinderen Ammons, beangstig die niet,
en laat u met hen niet in; want Ik zal u van het land der kinderen
Ammons geen erfenis geven, dewijl Ik het aan Lots kinderen ter erfenis
gegeven heb" (vs. 19).
De landen, waarover hier gesproken wordt, werden van oudsher
bewoond door reuzen; maar het was Gods voornemen ze aan de kinderen van Ezau en Lot te geven. Daarom werden die reuzen uitgeroeid,
want wie of wat kan standhouden tegen Gods raadsbesluiten ?
"Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin. . . een groot en talrijk en lang volk, als de Enakieten; en de Heere verdelgde ze voor hun aangezicht, zodat zij ze uit
de bezitting verdreven, en in hun plaats woonden. Gelijk Hij aan de
kinderen van Ezau, die in Seïr wonen, gedaan heeft, voor welker aangezicht Hij de Horieten verdelgde, en zij verdreven ze uit de bezitting,
en hebben in hun plaats gewoond tot op deze dag" (vs. 20 - 23).
Daarom mocht Israël niets veroveren van de bezittingen van deze
drie volken: de Edomieten, de Ammonieten en de Moabieten. Maar in
de onmiddellijk volgende verzen zien wij iets heel anders ten opzichte
van de Amorieten: "Maakt u op, reist henen, en gaat over de beek
Arnon; zie, Ik heb Sihon, de koning van Hesbon, de Amoriet, en zijn
land in uw hand gegeven; begint te erven, en laat u met hen in in de
strijd" (vs. 24).
Het grote beginsel in al deze van elkaar verschillende aanwijzingen
voor Israël is, dat Gods Woord alles regelt voor Zijn volk. Israël behoorde niet te vragen, waarom zij Edom, Moab en Amman niet, en
Sihon wel mochten veroveren. Zij hadden alleen te doen wat er gezegd
werd. God kan doen wat Hij wil. Hij overziet het hele toneel. De mensen denken weleens, dat Hij de aarde vergeten heeft; maar, geprezen
zij Zijn Naam, dit is niet zo. Hij is, zoals Paulus op de Areopagus zei:
,.de Heere van de hemel en van de aarde"; en "Hij heeft uit één bloed
het ganse menselijke geslacht gemaakt, om op de hele aardbodem te
wonen, beschikt hebbende de tijden te voren geordineerd, en de begrenZIng van hun woning". En verder: "Hij heeft een dag gesteld, waarop
Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij daar..
toe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen dewijl Hij
Hem uit de doden opgewekt heeft (Hand. 17 : 26, 31).
Mensen van allerlei rang en stand doen er goed aan acht te slaan
op deze ernstige waarheid: God, de hoogste Regeerder van de wereld,
geeft geen rekenschap van wat Hij doet, Hij verhoogt de één en ver-
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laagt de ander. Koninkrijken, tronen, regeringen staan alle tot Zijn beschikking. Hij doet naar Zijn welgevallen, en regelt en schikt de dingen
van de mensen. Maar tevens stelt Hij de mens verantwoordelijk voor
zijn daden in de verschillende verhoudingen, waarin Hij hen in Zijn
voorzienigheid gesteld heeft. Overheid en onderdaan, koning en minister, de rechter en de terechtgestelde, alle mensen zullen vroeg of laat
rekenschap moeten geven aan God. Iedereen, alsof hij de enige mens
v/as die bestond, zal staan voor de rechterstoel van Christus, en daar
zijn hele leven van het begin tot het einde overzien. Elke daad, elk
woord, elke geheime gedachte zal daar met aangrijpende duidelijkheid
aan het licht komen. Niemand zal door het grote aantal over het hoofd
gezien worden. Het Woord zegt dat "een ieder" ontvangen zal naar
hetgeen hij gedaan heeft. Het is volkomen persoonlijk, niemand zal met
een ander verward worden. In één woord het zal een goddelijk en dus
volmaakt oordeel zijn. Niets zal Hij over het hoofd zien. "Van elk
ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, daarvan zullen zij rekenschap geven in de dag des oordeels" . Machthebbers zullen verantwoording moeten afleggen van de manier waarop ze hun macht hebben gebruikt. Rijken zullen rekenschap afleggen van de manier waarop zij hun
schatten besteed hebben. Allen zullen staan voor de troon van de Zoon
des mensen, Wiens ogen zijn als een vlam vuurs, zodat Hij de mensen
door en door ziet, en Wiens voeten zijn als blinkend koper, zodat Hij
in een niets ontziend oordeel alles vernietigt wat in strijd is met God.
Het ongeloof spot en vraagt: "Hoe kan dat ? Hoe kunnen al die
miljoenen mensen staan voor de rechterstoel van Christus ? Waar haalt
men de tijd vandaan om de bijzonderheden van ieders persoonlijk leven
na te gaan?" Het geloof antwoordt: "God zegt dat het zo zijn zal, en
dan is het zo; en hoe het gaan zal, dat zal God in de eeuwigheid duidelijk maken" .
Tegenover ongelovigen is het het wijste te doen, zoals de Heere
zegt in Matth. 15 : 14: "Laat ze begaan". Met mensen te redeneren, die
het Woord van God verwerpen, is geheel doelloos. Wat ons betreft,
laten we eenvoudig als een kind, voortdurend rusten in de waarheid
van wat God zegt. "Zou Hij het zeggen en niet doen? Of spreken, en
niet bestendig maken?" (Num. 23 : 19). Daar kan de gelovige rustig
op vertrouwen. Dat is de veilige haven waar hij een schuilplaats vindt
voor de wervelstormen en draaikolken van de gedachten en gevoelens
van ongelovige mensen. "Het woord van de Heere blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord, dat onder u verkondigd is" (1 Petr. 1 : 25).
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"Daarna keerden wij ons en togen op, in de richting van Basan;
en Og de koning van Basan, trok uit ons tegemoet, hij en al zijn volk,
ten strijde, bij Edreï. Toen zeide de Heere tot mij : Vrees hem niet; want
Ik heb hem, en al zijn volk en zijn land in uw hand gegeven; en gij
zult hem doen, gelijk als gij Sihon, de koning der Amorieten die te
Hesbon woonde gedaan hebt. En de Heere, onze God, gaf ook Og, de
koning van Basan, en al zijn volk in onze hand, zodat wij hem sloegen
totdat wij hem niemand lieten overblijven. En wij namen te dier tijd al
zijn steden; er was geen stad die wij van hem niet namen: zestig steden,
de ganse landstreek van Argob, het koninkrijk van Og in Basan. Al die
steden waren met hoge muren, poorten en grendels versterkt; behalve
zeer vele onbemuurde steden. En wij verbanden ze, gelijk wij Sihon, de
koning van Hesbon, gedaan hadden, verbannende alle steden, mannen,
vrouwen en kinderkens. Doch al het vee en de roof van die steden
roofden wij voor ons" (vs. 1 - 7).
De aanwijzingen die God gaf betreffende Og, de koning van
Basan, waren precies eender als die ten aanzien van Sihon, de Amoriet
in hoofdstuk 2. Willen we ze begrijpen, dan moeten wij ze alleen beschouwen in het licht van Gods bestuur - een onderwerp, dat maar al
te weinig verstaan wordt, hoewel het van groot belang en praktische
betekenis is. Gods genade en Gods bestuur moeten wij zorgvuldig onderscheiden. Gaan wij na hoe God handelt in Zijn bestuur, dan zien
wij hoe Hij Zijn macht openbaart, zoals het recht dat eist.
Hij straft de boosdoeners, wreekt Zich op Zijn vijanden, werpt
tronen en koninkrijken omver, en roeit stammen en volkeren uit. We
horen dan hoe Hij Zijn volk bevel geeft mannen, vrouwen en kinderen
te doden met het zwaard, hun huizen te verbranden en hun steden tot
puinhopen te maken.
Zo spreekt Hij tot Ezechiël: "Mensenkind! Nebukadnezar, de
koning van Babel, heeft zijn heir een grote dienst doen dienen tegen
Tyrus; alle hoofden zijn kaal geworden en alle zijden zijn stuk gewreven, en noch hij noch zijn heir heeft loon gehad vanwege Tyrus, voor
de dienst, die hij daartegen gediend heeft. Daarom, zó zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal aan Nebukadnezar, de koning van Babel, Egypteland geven; en hij zal zijn menigte wegvoeren en zijn buit buitmaken
en zijn roof roven, en het zal het loon zijn van zijn heir.
Tot zijn arbeidsloon, omdat hij tegen haar gediend heeft, heb Ik
hem Egypteland gegeven, omdat ze voor Mij gediend hebben, spreekt
de Heere HEERE" (Ezech. 29 : 18 - 20).
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Deze zeer merkwaardige Schriftwoorden bepalen ons bij iets, dat
we het hele Oude Testament door aantreffen, en dat onze eerbiedige
aandacht zeer verdient. In de vijf boeken van Mozes, de geschiedkundige
boeken, de psalmen en de profeten, deelt de Geest van God ons tot in
de kleinste bijzonderheden mee, hoe God handelt in Zijn bestuur of
regering. We lezen over de zondvloed in de dagen van Noach, toen de
hele aarde, met alle bewoners, op acht na, door een regeringsdaad van
God werd verwoest. Mannen, vrouwen, kinderenç viervoetige en kruipende dieren en vogels, alles werd weggevaagd en kwam om in de golven van het rechtvaardige oordeel van God.
In de dagen van Lot werden de steden in de vlakte, met alle inwoners, binnen korte tijd door de Almachtige omgekeerd en door het
water van de Dode Zee' bedolven. - De schuldige steden "Sodom en
Gomorra, en de steden rondom deze, die op gelijke wijze als dezen
gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld
voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur" (Judas: 7).
Dan spreekt de gewijde geschiedenis ons over de zeven volken in
Kanaän: mannen, vrouwen en kinderen, die God overgaf in de handen
van de Israëlieten die het oordeel moesten uitvoeren, zodat niemand het
overleefde.
De tijd zou ons werkelijk ontbreken, om de Schriftplaatsen op te
noemen, die ons het bestuur van God voor ogen stellen. De bewijzen
zijn overal te vinden van Genesis tot de Openbaring; het begint met de
zondvloed en eindigt met het verbranden van de aarde en de elementen.
Nu is de vraag: kunnen wij de wegen van God in Zijn bestuur
begrijpen? Mogen wij daarover oordelen? Zijn wij in staat om de
ontzaglijk diepe verborgenheden van Gods Voorzienigheid te doorgronden ? Kunnen of mogen wij het vreselijke feit verklaren, dat onschuldige zuigelingen omkomen in het oordeel over hun schuldige ouders ?
De goddeloze en ongelovige zal hier minachtend mee spotten; maar de
ware gelovige, de vrome Christen, die eerbiedig onderzoekt wat de
Heilige Schrift zegt, beantwoordt deze vragen met de eenvoudige, maar
afdoende wedervraag: "Zou de rechter der ganse aarde geen recht
doen ?"
Dat is de enige veilige weg om dergelijke vragen te beantwoorden.
Want zodra de mens als rechter wil gaan uitmaken, wat wel of niet God
waardig is, bewijst hij dat hij er geen enkel besef van heeft, wie en wat
God is. En dat wil de duivel. Hij trekt iemands hart graag van God af;
en daartoe brengt hij de mensen er toe om te redeneren en vragen op
te werpen over dingen die even ver buiten het bereik van de mens vallen, als de hemel is van de aarde. Als wij God konden begrijpen, zouhfdst, 3
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den wij zelf God zijn. Laat alle vragenstellers en betwisters zich bezinnen op de snijdende vraag van de Apostel: "maar toch, 0 mens, wie zijt
gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het
gemaakt heeft zeggen: Waarom hebt gij mij alzó gemaakt? Of heeft
de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te
maken het éne vat ter ere, en het andere ter onere?" (Rom. 9 : 20, 21).
Als de pottenbakker macht heeft over de klomp leem, die hij in
zijn handen heeft - en dat zal niemand toch betwisten - hoeveel te
meer heeft dan de Schepper van alle dingen macht over de schepselen,
die Zijn hand gevormd heeft! De mens kan tot in het oneindige door..
redeneren, waarom God toeliet, dat de zonde inkwam; waarom Hij niet
dadelijk satan en zijn engelen vernietigde; waarom Hij niet verhinderde, dat de slang Eva verzocht; waarom Hij haar niet belette van de
verboden vrucht te eten; en: hoe dit, en waarom dat. Maar het antwoord
blijft onherroepelijk: ,,0 mens, wie zijt gij, dat gij tegen God het woord
opneemt ?" Hoe kan ooit iemand die stof is een vonnis vellen over de
ondoorgrondelijke oordelen en wegen van de eeuwige God ! Wat een
verwaandheid en dwaasheid, als een schepsel, wiens verstand verduisterd is door de zonde, en die dus geheel onbekwaam is een juist oordeel
te vellen over goddelijke, hemelse of eeuwige dingen, gaat vaststellen
hoe God in een bepaald geval moet handelen ! Helaas ! duizenden van
deze verblinde dwazen, die nu schijnbaar zo knap tegen de waarheid
van God redeneren, zullen hun noodlottige dwaling pas inzien, als het
te laat is om nog iets te herroepen.
Er zijn er die niets met die ongelovigen te doen willen hebben,
maar toch vaak in twijfel verkeren wat betreft de wegen van het bestuur
van God of bijvoorbeeld de kwestie van de eeuwige straf. 1)
( 1)
Over de belangrijke kwestie van de eeuwige straf volgen hier enige opmerkingen, daar deze in onze tijd menigeen niet duidelijk is.
Er zijn drie overwegingen, die de Christen deze vraag duidelijk kunnen
maken.
1 0 • Er zijn 70 teksten in het N.T., waar het woord eeuwig (aionios) in voorkomt. Het heeft betrekking op het leven, dat de gelovigen bezitten; op de
woningen, waarin zij zullen worden ontvangen; op de heerlijkheid, die zij
zullen genieten. Verder op God; (Rom. 16: 26) op de zaligheid, die onze
Heer Jezus Christus heeft bewerkt; op de verlossing, die Hij voor ons tot
stand gebracht heeft; en op de Heilige Geest.
Van de 70 teksten, zijn er zeven, waarin precies hetzelfde woord (aionios)
gebruikt wordt voor de straf die de ongelovigen krijgen, het oordeel dat over
hen komen zal; en op het vuur dat hen zal verteren.
Nu is de vraag: volgens welk beginsel of op welk gezag kan iemand deze
zeven laatste teksten uitzonderen en beweren dat daarin het woord aionios
niet en in de andere drie-en-zestig teksten wel eeuwigdurend betekent? Had
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Laten ze die korte maar heerlijke psalm 131 overpeinzen en de
geest ervan indrinken. Daar lezen we: ,,0 Heere ! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen, mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en
stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder; mijn ziel is
als een gespeend kind in mij".
Als het hart enigszins van deze geest vervuld is, kan het nut hebben van de woorden uit 2 Kor. 10: "want de wapenen van onze krijg
zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten dewijl wij de overleggingen ternederwerpen en alle hoogte die zich
verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot
de gehoorzaamheid van Christus".
De wijsgeer en de geleerde glimlacht minachtend om de kinderachtige manier waarop wij dergelijke grote vraagstukken oplossen. Maar
voor de discipel van Christus heeft dit niets te beduiden. Paulus maakt
weinig omslag met al die wereldse wijsheid en geleerdheid als hij zegt:
"De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God" (1 Kor. 3 : 18).
"Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal Ik te niet maken" (1 Kor.
I : 19).

"Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die
worde dwaas, opdat hij wijs mag worden" (1 Kor. 3 : 18).
Hier ligt het geheim van de zaak. De mens moet erkennen, dat hij
een dwaas is, en dat al de wereldse wijsheid dwaasheid is. Die erkenning is vernederend maar heilzaam. Vernederend, omdat de mens op
zijn ware plaats wordt gezet; en heilzaam, omdat hij zo de wijsheid van
God leert.
de Heilige Geest - sprekende over het oordeel over de goddelozen - een
ander woord dan op de overige plaatsen gebruikt, dan dienden wij dit te
overwegen. Maar Hij gebruikt steeds hetzelfde woord, zodat, als wij de
eeuwigheid van de straf ontkennen, wij evenzeer de eeuwigheid van het leven
en van de heerlijkheid, van God en van de Heilige Geest moeten opgeven, en
er ten slotte dus niets eeuwigs meer overblijft. Wie ontkent dat de straf
eeuwig duurt, heeft de eerste stap gezet op het hellend vlak, dat naar de
duistere afgrond van volslagen twijfel voert.
2° . Onze tweede overweging berust op de grote waarheid van de onsterfelijkheid
van de ziel. Wij lezen in Genesis 2, dat "de Heere God de mens geformeerd
had uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens;
alzo werd de mens tot een levende ziel" Op deze plaats, als op een rots,
(zelfs al zouden er geen andere bewijsplaatsen zijn) bouwen wij de grote
waarheid van de onsterfelijkheid der ziel. De val van de mens bracht daarin
geen verandering. Gevallen of niet gevallen, schuldig of niet schuldig, bekeerd
of onbekeerd - de ziel moet eeuwig blijven voortbestaan.
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Er zijn wel mensen, die ons zouden willen doen geloven, dat de
wetenschap ver boven de Bijbel uitgaat, maar als ze verder gaat dan
de Bijbel, waar gaat ze dan heen ? In de richting van God, van Christus,
van de hemel of van de heiligheid ? Nee, maar juist in de tegenovergestelde richting. En waar moet dit op uitlopen ? Het eind van de weg,
die de aanbidders van de menselijke wetenschap ( 1 ) gaan, is, helaas !
niets anders dan... de donkerheid van de eeuwige duisternis.
„De wereld heeft door de wijsheid God niet gekend."
Welk nut had de wijsheid van Griekenland voor die wijze mensen ? Het maakte hen tot onwetende aanbidders van een „onbekende"
God. Het opschrift op hun altaar maakt aan de wereld hun onwetendheid en hun schande openbaar.
En is de wijsheid voor de Christenen van meer nut geweest dan
voor de Grieken ? Hebben de Christenen daardoor kennis gekregen van
de ware God ? Miljoenen dopelingen en belijders van het Christendom
weten niet meer van de ware God af dan de wijsgeren, die Paulus ontmoette in de stad Athene.
Ieder die God in waarheid kent, geniet het voorrecht dat hij het
eeuwige leven bezit. Onze Heere Jezus Christus zegt dit zo duidelijk in
Johannes 17 : 3 „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
De ontzaglijke vraag is maar: „Waar ?" God kan de zonde niet in Zijn tegenwoordigheid toelaten. „Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt
zien." Als dan ook iemand in zijn zonden sterft, onbekeerd, ongereinigd, kan
hij nooit komen waar God is; ja, het zou de laatste plaats zijn, waar hij zou
verlangen te komen. Er blijft voor hem niets over dan een eeuwigdurend verblijf in de poel, die brandt van vuur en zwavel.
3 0 . Tenslotte geloven wij dat de waarheid van de eeuwigdurende straf in zeer
nauw verband staat met de eeuwige verzoening door onze Heer en Heiland
Jezus Christus. Wanneer niets dan een eeuwige offerande ons bevrijden kon
van de gevolgen van de zonde, dan moeten ook die gevolgen zelf eeuwig zijn.
Deze overweging legt volgens sommigen misschien niet zoveel gewicht in de
schaal, voor ons is het een onweerlegbaar bewijs. Wij moeten de zonde en de
gevolgen daarvan, evenals de goddelijke liefde en haar gevolgen, niet afmeten
aan ons menselijk gevoel of verstand, maar de enige maatstaf is Christus'
kruis. De kracht en de gevolgen van wat op het kruis gebeurde, zijn niet
beperkt tot, of te beperken tot het eindige, maar ze zijn even oneindig als de
liefde, die er aan ten grondslag ligt.
( 1 ) Wij moeten onderscheid maken tussen de ware en de „ten onrechte zogenoemde" wetenschap; en ook tussen de feiten van de wetenschap en de gevolgtrekkingen die wetenschapsmensen maken. De feiten zijn wat God gedaan heeft
en nog doet; maar wanneer mensen gevolgtrekkingen gaan maken uit deze feiten,
maken ze weleens heel grote fouten.
Toch is het een troost voor het hart te bedenken, dat er vele geleerden en
wetenschapsmensen zijn, die God eren, en die onze Heere Jezus Christus oprecht
liefhebben.
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waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt", God te
kennen en het eeuwige leven te bezitten is hetzelfde,
Hoe kan ik echter God leren kennen ? Heeft de wetenschap of
de wijsbegeerte ooit een arme zondaar op de weg van leven en vrede
geleid? Neen, nooit. "De wereld heeft door de wijsheid God niet gekend" (1 Kor. 1 : 21). Alle wijsgeren van de oude of de nieuwere tijd
bieden geen zekerheid, geen rust aan de zoekende, verontruste ziel. Onvruchtbare bespiegelingen, kwellende twijfel is alles wat ze geven. "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot
van de Vader is, die heeft Hem verklaard" (Joh. 1 : 18). Hier geeft
God zelf het eenvoudig en zekere antwoord. Jezus openbaart God aan
de ziel, openbaart de Vader aan het hart. Is dat niet iets kostelijks ? God
verwijst niet naar de schepping om te leren wie Hij is, al zien wij
daarin Zijn macht, wijsheid en goedheid. Hij verwijst ons niet naar de
wet, al zien wij daarin Zijn gerechtigheid. Hij verwijst ons niet naar de
Voorzienigheid, al ontdekken wij daarin de diepe geheimen van Zijn
bestuur. Nee, willen wij weten wie en wat God is, dan moeten wij zien
op Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die in Zijn schoot
was van alle eeuwigheid, het Voorwerp van Zijn welbehagen en van
al Zijn liefde, het Middelpunt van al Zijn raadsbesluiten. Hij openbaart
God aan de ziel. Niemand kan er ook maar enig idee van hebben wie
God is, buiten de Heere Jezus Christus om, "want in Hem woont al
de volheid van de Godheid lichamelijk" (Kol. 2 : 9). "Want God die
gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die
heeft geschenen in onze harten om te geven verlichting van de kennis
der heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus" (2 Kor.
4: 6).
Niets kan deze heerlijkheid overtreffen. Daar is geen twijfel, daar
is niets duister. "De duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht
schijnt nu" (1 Joh. 2 : 8). Ja, het schijnt "in het aangezicht van Jezus
Christus". Door het geloof kunnen wij op Hem zien, en Zijn wonderlijke weg hier beneden volgen, zoals Hij het land doorging, goeddoende
en allen genezende, die door de duivel overweldigd waren. Zijn blik vol
liefde, Zijn woorden, Zijn werken kunnen wij leren kennen. Lees eens
na hoe Hij melaatsen reinigde, de blinden de ogen en de doven hun
oren opende, hoe Hij doden opwekte, een weduwe troostte, in de diepste smart deelde en uitkomst gaf. Sta er bij stil, hoe Hij in allerlei moeilijkheden voorzag, hoe Hij hongerigen voedde en mensen die bang waren gerust stelde. Hij deed alles op zo'n manier, met zoveel genade en
zoveel liefde, dat iedereen moest beseffen, dat Zijn liefhebbend hart
niets liever deed dan zo te dienen in liefde.
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In dit alles nu openbaarde Hij God aan de mensen. En als wij
willen weten wat God is, hebben we eenvoudig op Jezus te zien. Als
Filippus zegt: "Heer, toon ons de Vader, en het is ons genoeg", antwoordt Hij onmiddellijk: "Ben Ik zo lange tijd met u, en hebt gij Mij
niet gekend, Filippus ? Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de
Vader ben, en de Vader in Mij is i" (Joh. 14 : 8 - 10).
Hier is de ware rustplaats voor het hart. Wij kennen de waarachtige God en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft, en dit is het eeuwige
leven. Wij kennen Hem als onze eigen God en Vader, en Christus als
onze liefhebbende Heer en Heiland; wij kunnen ons in Hem verlustigen,
met Hem wandelen, op Hem steunen en vertrouwen. We mogen ons
aan Hem vastklemmen en al onze bronnen vinden we in Hem.
In Hem mogen we ons iedere dag verheugen, we mogen onze
spijs en drank erin vinden, te doen wat Hem welbehaaglijk is, we mogen
leven en werken voor Hem en tot Zijn heerlijkheid.
Hebt u, die dit leest, zelf deel aan dit alles ? Is dit in uw eigen
ziel, op dit ogenblik, een levende, goddelijke werkelijkheid ? Dit is het
ware Christendom; en u behoort met niets minder tevreden te zijn. Misschien zegt u: "We zijn tamelijk ver van Deuteronomium 3 afgedwaald." Maar waarheen zijn we afgedwaald ? Naar de Zoon van God
en de ziel van de lezer. Noemt men dit afdwalen ?, goed; maar in elk
geval zijn we niet afgedwaald van het doel, waarmee wij deze "aantekeningen" schrijven. Want dat is juist: Christus en de ziel bij elkaar
te brengen, en mocht het zijn, aan elkaar te verbinden. Wij willen geen
enkel ogenblik uit het oog verliezen, dat of wij nu spreken of schrijven,
wij niet maar de Schrift moeten verklaren, maar de redding en het heil
van de zielen moeten zoeken. Wij smeken daarom ernstig, wie de lezer
ook mag zijn, dat hij naar een diepere kennis van God in Christus zoekt:
dan zal hij zeker dichter bij Hem en met meer toewijding aan Hem zijn
'\\~eg vervolgen.
In deze dagen van onrust en leegheid in de wereld en van lauwheid
en onverschilligheid onder de naam-christenen, is daaraan dringend
behoefte. Meer persoonlijke toewijding, meer vastbeslotenheid om met
een voornemen van het hart bij de Heere te blijven en Hem te volgen
is allernoodzakelijkst. Om ons heen is heel veel dat ons kan ontmoedigen en hinderen. De woorden die de mannen van Juda spraken in de
dagen van Nehemia zijn enigszins van toepassing op onze tijd: "De
kracht der dragers is vervallen, en er is teveel stof". Maar dank zij God !
het hulpmiddel ligt nu evenals toen in deze ontroerende woorden:
"Denkt aan die grote en vreselijke Heere" (Neh. 4 : 10, 14).
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Wij keren nu tot ons hoofdstuk terug. Mozes vertelt de Israëlieten
nog eens hoe zij hadden gehandeld met de twee koningen van de Amorieten: en hij spreekt over de dingen die in verband stonden met het
erfdeel van de twee-en-een-halve stam aan de woestijnkant van de Jordaan. Het is belangrijker op te letten, dat hij er niet over spreekt of het
goed of verkeerd was dat zij hun bezitting kozen buiten het beloofde
land. Men zou zelfs uit het verhaal zoals het hier voorkomt, niet kunnen opmaken, dat de twee-en-een-halve stam daar zelf om hadden gevraagd. Opnieuw blijkt dat ons boek geen herhaling is van de voorafgaande boeken.
Ziehier de eigen woorden: „Dit land nu namen wij te dier tijd in
bezit; van Aroër af, dat aan de beek Arnon is; en de helft van het gebergte Gilead, met de steden daarvan, gaf ik aan de Rubenieten en de
Gadieten. En het overige van Gilead, mitsgaders het ganse Basan, het
koninkrijk van Og, gaf ik aan de halve stam van Manasse; de ganse
landstreek van Argob, door het ganse Basan; dat werd genoemd het
land der reuzen ... En aan Machir gaf ik Gilead. Maar aan de Rubenieten en Gadieten gaf ik van Gilead af tot aan de beek Arnon, het
midden van de beek en het grondgebied, en tot aan de beek Jabbok, de
grens der kinderen Ammons ... Voorts gebood ik ulieden ter zelf der
tijd, zeggende: „De Heere, uw God heeft u dit land gegeven om het te
erven". (Geen woord erover, dat zij er om hadden gevraagd) . „Allen
dan, die strijdbare mannen zijt, trekt gewapend door voor het aangezicht uwer broederen, de kinderen Israëls. Alleen uw vrouwen en uw
kinderkens, en uw vee (ik weet dat gij veel vee hebt) zullen blijven in
uw steden, die ik u gegeven heb, totdat de Heere uw broederen rust
geeft, gelijk ulieden, dat zij óók erven het land, dat de Heere, uw God,
hun geven zal aan gene zijde der Jordaan; dan zult gij wederkeren, elk
tot zijn erfenis, die ik u gegeven heb" (vs. 12 - 20) .
In Aantekeningen op Numeri hebben wij stil gestaan bij de vestiging van de twee-en-een-halve stam in het Overjordaanse. Het is ons
toen duidelijk geworden dat zij beneden het peil van de God van Israël
bleven toen ze hun erfdeel ergens anders kozen dan aan de westzijde
van de Jordaan. Hier in Deuteronomium wordt over die kant van de
zaak niet gesproken. Want Mozes wil hier de Israëlieten herinneren aan
de uitnemende goedheid, vriendelijkheid en trouw van God. Immers,
niet alleen had Hij hen geleid door al de moeiten en gevaren in de
woestijn, maar ook had Hij hun, nu reeds, zulke schitterende overwinningen gegeven op de Amorieten; en bovendien had Hij hun al zulke
voor hen zo aantrekkelijke en geschikte gebieden gegeven. Door al die
bewijzen van Zijn goedheid had Jehovah er nu een onbetwistbaar recht
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op, dat ze Hem van harte gehoorzaamden. Laten we niet over het hoofd
zien hoe fijngevoelig en mooi het is dat Mozes in deze terugblik geheel
zwijgt over het punt, dat Ruben, Gad en half Manasse verkeerd hadden
gedaan, door zich tevreden te stellen met iets anders dan het beloofde
land zelf. Dit is voor elke gelovige een sprekend bewijs van de uitnemende genade van God, en van de goddelijke volmaaktheid van de
Schrift.
Het feit dat we van harte geloven in de goddelijke volmaaktheid
van de hele Bijbel kan nooit onze waardering verminderen van de bewijzen, die de kleinste bijzonderheden van de Schrift daarvoor leveren;
onze waardering wordt daardoor alleen maar verhoogd. Zo is het volmaakt schoon in dit gedeelte, de afwezigheid op te merken van elke
toespeling op de fout van de twee-en-een-halve stam, want zo'n toespeling zou volkomen vreemd zijn aan het doel, dat de wetgever hier
heeft, en aan de hele strekking van het boek. Verheugt het ons niet
dergelijke volmaaktheden op te merken ? Wij zijn ervan overtuigd, hoe
meer we verstaan van de zedelijke heerlijkheid van de Bijbel, en zijn
ondoorgrondelijke diepten, des te meer zullen we inzien, hoe uiterst
dwaas de aanvallen van ongelovigen op de Schrift zijn; en hoe onnodig
veel welgemeende pogingen zijn om te bewijzen, dat de Bijbel zich niet
tegenspreekt. Dank zij God, Zijn Woord heeft geen menselijke verdediging nodig. Het spreekt voor zichzelf, en draagt zijn eigen machtige
bewijzen in zich. Wij kunnen daarom van de Bijbel zeggen, wat de
Apostel van zijn evangelie zegt: "Als het bedekt is, zo is het bedekt in
hen, die verloren gaan; in welke de god van deze eeuw de zinnen verblind heeft, der ongelovigen opdat hen niet bestrale de verlichting van
het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is"
(2 Kor. 4 : 3, 4).
Steeds meer raken we ervan overtuigd, dat het meest afdoende
middel om alle aanvallen van ongelovigen op de Bijbel te beantwoorden
is, dat men zelf vaster gaat geloven in de goddelijke kracht en het gezag van de Schrift, en dat men de Bijbel gebruikt omdat men zelf diep
overtuigd is van zijn waarheid en kostbaarheid. Alleen Gods Geest kan
iemand leren te geloven in de volledige ingeving van de Heilige Schrift.
Menselijke bewijsmiddelen kunnen de tegensprekers tot zwijgen brengen, maar het hart kunnen zij niet bereiken. Evenmin als een blinde het
zonlicht kan zien, kan een onbekeerde de kracht en schoonheid van de
Heilige Schrift opmerken. Hiervoor is hemelse ogenzalf nodig.
In de overige verzen van dit hoofdstuk is nog veel, dat ons belang
inboezemt en onderwijzen zal.
Mozes herhaalt dan eerst voor de Israëlieten zijn opdracht aan
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Jozua: "Ook gebood ik Jozua terzelfder tijd, zeggende: Uw ogen zien
alles, wat de Heere, ulieder God, aan deze twee koningen gedaan heeft:
alzo zal de Heer aan alle koninkrijken doen, naar welke gij henen doortrekt. Vreest ze niet, want de Heere, uw God, strijdt voor ulieden" (vs.
21, 22).
Als we ons herinneren wat de Heere voor ons gedaan heeft in het
verleden, zullen we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Hij, die
Zijn volk zo'n overwinning over de Amorieten gaf, die een vijand als
Og, de koning van Basan voor hen versloeg, en hun het land van de
reuzen gaf, kon Hij niet alles voor hen doen? Er kon in Kanaän geen
vijand zijn, die machtiger was dan Og, wiens bed zo ontzaglijk groot
was, dat Mozes de lengte en breedte opzettelijk meedeelt. (vs. 11). Maar
wat betekende Og voor de almachtige Schepper ? Dwergen of reuzen,
allen zijn voor Hem gelijk. Het voornaamste is, dat we God zelf altijd
voor ogen houden. Dan verdwijnen alle moeilijkheden. Zien we op tot
Hem, dan zien wij niets anders; en hierin ligt het ware geheim van
vrede en kracht voor onze wandel. "Uw ogen hebben gezien alles, wat
de Heere, uw God gedaan heeft." Zoals Hij heeft gedaan, zo zal Hij
ook verder doen. Hij heeft verlost; Hij verlost nu, en Hij zal verlossen.
Het verleden, het heden en de toekomst worden gekenmerkt door de
verlossing die God bewerkt.
Is iemand onder ons in moeilijkheden ? Drukt iets ons terneer ?
Zijn we zenuwachtig of angstig, voor iets ergs dat ons zal overkomen ?
Is er misschien iemand, die, zoals de apostel Paulus, "uitnemend zeer
bezwaard is geworden, boven onze macht, zodat hij zelfs aan het leven
wanhoopt ?" (zie 2 Kor. 1 : 8). Sta mij dan toe een woord van bemoediging te spreken, u te sterken in God en op te wekken om op Hem
te vertrouwen met betrekking tot alles, dat u bezighoudt. "Vrees niet;
geloof alleen." Hij stelt nooit een vertrouwend hart teleur. Maak gebruik van de hulp, die Hij u wil bieden. Stel alleen uzelf, uw omstandigheden, uw vrees en uw angst in Zijn handen, en ... laat ze daar.
Ja, laat ze daar. Het heeft weinig te betekenen, als we onze bezwaren en noden in Zijn hand stellen, en ze dan bijna onmiddellijk weer
in onze eigen hand nemen. Wij doen dit meestal. In verdrukking, nood
en allerlei beproeving, gaan wij tot God in het gebed, werpen onze bekommernis op Hem en ontvangen verlichting. Maar nauwelijks zijn
wij opgestaan van ons gebed, of we beginnen opnieuw op de moeilijkheden te zien. \Ve verdiepen ons weer in de omstandigheden, en denken net zo lang over de beproevingen na, tot we opnieuw ten einde
raad zijn.
Zo komen we nooit verder. Op deze manier doen we God oneer
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aan, en zelf blijven we ongetroost en ongelukkig. God wil echter, dat
ons hart vrij van zorgen is, als ons geweten vrij is van schuld. Zijn
'Woord tot ons luidt: "Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door
gebed en smeking met dankzegging uw begeerten bekend worden bij
God". En wat is dan het gevolg ? "De vrede van God, die alle verstand
te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus"
(Fil, 4 : 6, 7).
Zo ook wilde Mozes, de man Gods en dienaar van Christus, zijn
mede-arbeider en opvolger Jozua bemoedigen, in verband met de dingen die hem te wachten stonden. "Vreest ze niet, want de Heere, uw
God, strijdt voor ulieden." Zo bemoedigde Paulus zijn geliefde zoon en
mede-arbeider Timotheüs om te vertrouwen op de levende God; om zich
te sterken in de genade, die in Christus Jezus is; een onwankelbaar vertrouwen te hebben in het vaste fondament van God, zich onvoorwaardelijk over te geven aan het gezag, het onderwijs en de leiding van de
Heilige Schrift. Zo gewapend en met die uitrusting, kon hij dan met
heilige ijver en geestelijke moed het werk doen waartoe hij geroepen
was. En zo kunnen schrijver en lezer, in deze dagen van steeds groter
wordende moeilijkheden, elkaar opwekken in eenvoudig geloof vast te
houden aan het Woord, dat voor eeuwig in de hemelen stand houdt.
Als wij het Woord in ons hart bewaren, als het onze levenskracht is,
zal het ons staande houden, al bezwijken ons vlees en ons hart, en al
moeten wij alle hulp van mensen missen.
Van vers 23 tot 28 lezen we het ontroerende verhaal over het
verlangen van Mozes en het antwoord van de Heer. Zoals dit verhaal
hier gegeven wordt, is het in treffende overeenstemming met het karakter van het hele boek. "Ook bad ik de Heere om genade, zeggende ter
zelfder tijd: Heere Heere ! Gij zijt begonnen uw knecht te tonen uw
goedheid en uw sterke hand; want wat God is er in de hemel en op de
aarde, die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden ! Laat
mij toch overtrekken, en het goede land bezien, dat aan gene zijde der
Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon ! Doch de Heere werd
zeer vertoornd om uwentwil over mij, en hoorde niet naar mij; maar de
Heere zeide tot mij: Het zij u genoeg, spreek niet meer tot Mij van deze
zaak ! Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen
en naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten, en zie toe
filet uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan. Gebied dan
Jozua, en versterk hem, en bekrachtig hem; want hij zal voor het aangezicht van dit volk henen overgaan en zal ze dat land, dat gij zien zult,
doen erven."
Is het niet ontroerend te lezen hoe deze voortreffelijke knecht van
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God met aandrang God om iets vroeg, dat God niet kon toestaan ? Hij
wilde dat goede land aan de andere kant van de Jordaan zo graag zien.
Het deel dat de twee-en-een-halve stam gekozen hadden kon zijn hart
niet bevredigen. Hij verlangde ernaar het land te betreden dat het
eigenlijke erfdeel was van Israël. Maar het kon niet. Hij had onbezonnen woorden gesproken bij Meriba; en het plechtig en onherroepelijk
besluit van God was, dat hij de Jordaan niet zou overtrekken.
Dit alles vertelt Mozes met de meeste zachtmoedigheid aan het
volk. Hij verzwijgt niet, dat de Heer geweigerd had zijn verzoek in te
willigen. Wel moest hij hen eraan herinneren, dat het hun schuld was.
Het was zedelijk nodig dat ze dat hoorden. En zo zegt hij hun, dat de
Heere vertoornd was op hem, en dat Hij hem weigerde de Jordaan
over te trekken. Hij had bevel gekregen zijn ambt neer te leggen en
zijn opvolger aan te stellen.
Het is heel leerzaam dit alles te vernemen uit Mozes' mond. Wij
vinden het vaak wel erg moeilijk te belij den, dat wij iets verkeerds gezegd of gedaan hebben. Het kost ons soms veel moeite voor de broeders
te erkennen, dat wij in het een of ander tegen de wil van de Heere gehandeld hebben. Wij zijn bezorgd voor onze goede naam, lichtgeraakt
en halsstarrig. Maar weten we wel dat ons gedrag dan geheel in strijd
is met onze belijdenis ? We zijn het er immers volkomen mee eens als
in het algemeen gezegd wordt, dat we arme, zwakke, dwalende schepselen zijn; en dat we aan onszelf overgelaten de slechtste dingen zouden
kunnen zeggen en doen. Maar het is iets heel anders, zich te vernederen en te belij den, dat wij in een bepaald geval hebben gefaald. Dit
laatste is iets, waartoe weinigen de genade hebben. Bij velen komt het
er bijna nooit van iets verkeerds te erkennen.
Bij Mozes was dit heel anders. Hij nam de hoogste plaats in, was
de vertrouwde en geliefde knecht des Heren, en het hoofd van de Israëlieten, wiens staf het land Egypte had doen sidderen. Maar hij
schaamde zich er niet voor, voor zijn broeders te bekennen dat hij verkeerd had gedaan en dat hij gesproken had toen hij had moeten zwijgen.
Ook vertelde hij dat hij tot de Heer een verzoek had gericht, dat niet
kon worden ingewilligd.
Daalt Mozes hierdoor in onze achting ? Juist niet: wij achten hem
er hoger om. Het is heerlijk die belijdenis van hem te horen; te zien
hoe hij zachtmoedig buigt voor hetgeen God in Zijn bestuur beschikt.
We bewonderen zijn houding ten opzichte van Jozua, die hem zou opvolgen. Er is geen spoor van jaloersheid of naijver, geen zweem van
gekrenkte hoogmoed te bespeuren. Hij verloochent zichzelf, daalt
af van zijn hoge plaats, werpt zijn mantel om de schouders van zijn
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opvolger, en wekt hem op trouw de plichten van zijn ambt te vervullen.
„Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden" (Luk. 14 : 11) .
Hoe waar was dit bij Mozes ! Hij aanvaardde de tucht, die de Heere
op hem uitoefende. Hij klaagde niet omdat hem iets geweigerd werd.
Onder alles buigt hij zich, en te zijner tijd wordt hij verhoogd. Door
het bestuur van God blijft hij buiten Kanaan, maar Gods genade bracht
hem op de top van de Pisga, vanwaar de Heere hem het hele land
liet zien. Hij zag het niet als in bezit genomen door Israël, maar als
door God gegeven.
Het is nuttig het verschil tussen genade en bestuur te overdenken.
Het is heel belangrijk, en er is menig voorbeeld van in de Schrift te
vinden. Maar weinigen begrijpen het echter. Het kan ons ook vreemd
en hard lijken, dat iemand, zo geliefd als Mozes, het beloofde land niet
binnen mocht gaan. Dit is echter een indrukwekkend voorbeeld van
Gods bestuur, waarvoor wij het hoofd hebben te buigen. Het was niet,
omdat Mozes als vertegenwoordiger van de wet Israël niet in het
land kon brengen. Dit is wel waar, maar het is niet de hele waarheid.
Mozes sprak onbezonnen woorden. Hij en Aaron, zijn broer, heiligden
God niet tegenover de Israëlieten, en daarom zei de Heere tot Mozes
en Aaron: „Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet
voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gijlieden deze gemeente
niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb" (Num.
20 : 13) . En bij de berg Hor zei God: „Aaron zal tot zijn volkeren
verzameld worden, want hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan
de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gijlieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar, zijn zoon, en doe ze de berg Hor beklimmen. En trek Aaron
zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon aan; want Aaron zal
verzameld worden, en dáár sterven" (Num. 20 : 24-26) .
Hier vinden wij de twee aanvoerders van Israël, de mannen die
God gebruikt had om Zijn volk uit het land Egypte te leiden met
machtige tekenen en wonderen, mannen aan wie God hoge eer verleende, en toch niet in Kanaän toeliet. En om welke oorzaak ? Laten
we het niet vergeten: „omdat gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt".
Laten we deze woorden in ons hart prenten. Het is iets verschrikkelijks wederspannig te zijn tegen het woord van God; en hoe
hoger iemand, die weerspannig is, staat, des te ernstiger en nadrukkelijker moet het oordeel van God zijn. „Want wederspannigheid is
een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst"
(1 Sam. 15 : 23).
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Deze woorden richtte Samuel tot Saul, toen hij ongehoorzaam
was geweest aan het woord des Heren. We hebben hier dus een profeet (Mozes), een priester ( Aäron) en een koning ( Saul), die alle
drie om hun ongehoorzaamheid door God in Zijn bestuur worden
geoordeeld. De profeet en de priester mochten Kanaän niet in, en de
koning werd verworpen: alleen omdat zij tegen het bevel van God
weerspannig waren.
Als wij in onze waanwijsheid dit al te streng vinden, laten we
er dan aan denken, dat wij te enen male onbekwaam zijn hierover te
oordelen. Dat is het belangrijkste punt in al dergelijke kwesties. Laten
we het niet wagen om als rechter een oordeel te vellen over wat God
doet in Zijn bestuur. Adam werd uit het paradijs verdreven. Aäron
moest zijn priesterkleren uittrekken, Mozes mocht Kanaän niet in, Saul
verloor het koningschap. Waarom? Wegens grove onzedelijkheid of
afschuwelijke zonde? Nee, in al deze gevallen ging het om minachting
van het woord des Heren. Dit mogen we wel ernstig overwegen in
deze tijd van eigenwilligheid, waarin de mens het zich een eer rekent
om eigen gevoelens te laten gelden, eigen gedachten en inzicht te volgen
en op eigen gezag te handelen. De mens in zijn hoogmoed vraagt: "Heb
ik niet het recht de dingen mijzelf te beoordelen?" Het antwoord
luidt: volstrekt niet! Wij hebben het recht om te gehoorzamen. Waaraan? Niet aan de bevelen van mensen, evenmin aan het gezag van
de zogenaamde kerk, of aan de besluiten van de concilies; maar uitsluitend en alleen aan het Woord van de levende God, het getuigenis
van de Heilige Geest, de Heilige Schrift. Dit eist onze ondubbelzinnige
besliste, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Redeneren, bespiegelen, gevolgen berekenen, vragen "hoe" of
"waarom" dat past ons allemaal niet. Wat heeft een dienstk necht met
de gevolgen te maken? Juist omdat hij knecht is hoeft hij alleen maar
te doen wat hem gezegd wordt, zonder op de gevolgen te letten.
Wij moeten ook niet proberen dit belangrijke beginsel van gehoorzaamheid te verzwakken door te redeneren dat God van te voren
alles wist wat er zou gebeuren, en wat de mensen doen zouden in de
tijd. Wat heeft de verantwoordelijkheid van de mens te maken met de
voorkennis van God? De enige vraag is: "Is de mens verantwoordelijk
of niet?" Zo ja, dan mogen we daar niets van af doen. De verantwoordelijke mens heeft niets te maken met Gods voorkennis en raadsbesluiten. Wat wist, bijvoorbeeld, Adam van Gods eeuwige plannen af,
toen hij in de hof van Eden niet mocht eten van de boom der kennis
van goed en kwaad? Werd zijn overtreding ook maar iets minder ernstig door het aangrijpende feit, dat God die overtreding als aanleiding
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gebruikte om Zijn heerlijk plan van verlossing door het bloed van
het Lam uit te voeren ? Zeker niet. Hij kreeg een duidelijk verbod, en
dat verbod had zijn doen en laten geheel moeten beheersen. Hij was
ongehoorzaam en werd uit het paradijs verdreven; en de wereld vertoont al zes duizend jaar lang de vreselijke gevolgen van een enkele
daad van ongehoorzoamheid.
Gode zij dank ! De genade is in deze arme, zondige wereld gekomen
om daar een oogst in te zamelen, die in een zondeloze wereld onmogelijk zou geweest zijn. Maar toch kwam de mens om zijn overtreding
onder het oordeel. Want „al wat een mens (het doet er niet toe wie)
zaait, dat zal hij ook maaien".
Dit vers vat in beginsel alles samen, wat wij het hele Woord
door in talloze voorbeelden over het bestuur van God vinden. We hebben echter vaak een eenzijdige, en daarom verkeerde opvatting van genade. Zo'n denkbeeld heeft een verderfelijke uitwerking. Genade en
bestuur moeten we goed onderscheiden en nooit verwarren. Het heerlijkste blijk van Gods genade kan nooit de ernstigste openbaring van
Gods bestuur krachteloos maken.
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HOOFDSTUK 4
„Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten,
die ik ulieden leer te doen; opdat gij leeft, en inkomt, en het land erft,
dat de Heere uwer vaderen God u geeft" (vs. 1) .
Hier hebben wij heel duidelijk de hoofdkenmerken van heel
Deuteronomium. „Horen" en „doen", opdat gij moogt „leven" en
„bezitten". Dit is een algemeen en blijvend beginsel. Het gold voor
Israël, en het geldt nog voor ons. De weg ten leven en de voorwaarde
om in bezit te nemen is eenvoudig: gehoorzamen aan het heilige woord
van de Heere. God heeft ons Zijn Woord niet gegeven, om er over te
discussiëren of om het te beredeneren, maar om het te gehoorzamen. En
wanneer wij door genade van harte en blijmoedig gehoorzaam zijn aan
wat onze Vader ons zegt, wandelen wij in het licht, op de weg ten
leven. Daar wordt alles wat God ons in Christus heeft gegeven werkelijkheid. „Wie zijn geboden heeft, en ze bewaart, die is het, die mij
liefheeft; en wie mij liefheeft, zal door mijn Vader geliefd worden;
en Ik zal hem liefhebben, en mijzelf aan hem openbaren" (Joh.
14 : 21).
Wat is dat heerlijk en onuitsprekelijk kostbaar! We zouden ons
echter vergissen als we menen, dat alle gelovigen genieten van het
voorrecht waarvan de Heere hier spreekt. Nee, alleen zij genieten het,
die de geboden van onze Heere Jezus Christus met blijdschap gehoorzamen. De Heere wil het allen geven; maar niet iedereen geniet
het, omdat hij niet gehoorzaam is. Een kind zijn wil nog niet zeggen
dat men een gehoorzaam kind is. Het is iets anders of men behouden
is, dan of men uit liefde tot Hem die ons behouden heeft, graag gehoor
geeft aan alles wat Hij gebiedt.
Wij kunnen telkens weer voorbeelden hiervan zien in onze gezinnen. Er zijn, bijvoorbeeld, twee zoons, de één denkt alleen aan
zichzelfen volgt zijn eigen wil en begeerten. Hij voelt zich niet op zijn
gemak in
i gezelschap van zijn vader; doet geen moeite om de wensen
van zijn vader te bevredigen; hij weet bijna niets over de gedachten
van zijn vader; en wat hij er van weet, interesseert hem niet. Hij is er
gauw genoeg bij om te profiteren van alle voordelen die voortvloeien
uit de betrekking, waarin hij tot zijn vader staat; kleren, boeken, geld,
kortom alles, wat vader geeft kan hij goed gebruiken. En toch bevredigt
hij nooit het hart van zijn vader, door uit liefde tot zijn vader naar
hem te luisteren, niet in de kleinste dingen. Met de andere zoon is het
net omgekeerd. Hij is graag bij zijn vader; let goed op wat vader doet
en zegt; steeds zoekt hij naar een gelegenheid om te doen wat vader
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wenst, en om zijn vader een plezier te doen. Hij heeft zijn vader lief,
niet omdat hij hem zoveel geeft, maar omdat het zijn vader is; en hij
geniet van het gezelschap van zijn vader, en doet graag wat hij wil.
Nu is het toch zeker niet moeilijk te begrijpen, dat de vader
heel verschillende gevoelens heeft tegenover elk van deze twee
zoons. Zij zijn wel allebei zijn zoons, en hij heeft ze allebei lief
omdat zij tot hem in de betrekking van zoons staan. Maar behalve deze
liefde, waarin beide zoons delen, is er nog vaderliefde, die alleen het
gehoorzame kind geniet. Het is onmogelijk, dat een vader geniet van
de aanwezigheid van een eigenwillig, zelfzuchtige, zorgeloze zoon. Die
zoon zal wel veel in de gedachten van zijn vader zijn; hij brengt misschien menige nacht slapeloos door met voor hem te bidden; hij zou
zich graag voor hem opofferen; maar die zoon is zijn vreugde niet,
zijn vertrouwen schenkt hij hem niet, en het komt niet bij hem op hem
te laten delen in zijn geheimen.
Dit alles moeten we ernstig overwegen, als we werkelijk aangenaam en welgevallig willen zijn voor onze hemelse Vader en onze
Heere Jezus Christus. We kunnen er zeker van zijn, dat gehoorzamen
God welgevallig is; en "Zijn geboden zijn niet zwaar". Integendeel,
zijn geboden spreken ons van Zijn liefde, en zijn een bewijs van de
betrekking waarin Hij tot ons staat. En dat niet alleen, maar in genade
beloont Hij onze gehoorzaamheid doordat Hij zich verder aan ons
openbaart en bij ons komt wonen. Dit komt zo mooi uit in het antwoord dat de Heer geeft aan Judas, niet de Iskariot, die wij voor
zijn vraag dankbaar mogen wezen: "Heer! Wat is het dat gij Uzelf
aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en
zei tot hem: "Zo iemand mij liefheeft, die zal mijn woord bewaren
en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen, en
woning bij hem maken" (Joh. 14).
Hier lezen we, dat het niet gaat om een verschil tussen "de
wereld" en "ons", want "de wereld" weet niets van een betrekking
tot de Heere Jezus en nog minder van gehoorzaamheid, die uit die
betrekking voortvloeit. Zodat de Heere in wat Hij zegt, volstrekt niet
de wereld op het oog heeft. De wereld haat Christus, omdat zij Hem
niet kent. Ze zegt: "Ga uit van ons, want wij hebben geen lust aan
de kennis uwer wegen". "Wij willen niet, dat deze koning over ons is".
Zo is de wereld, zelfs de beschaafde en zogenaamd christelijke
wereld. Achter de schijn verbergt zich een ingekankerde haat tegen
Christus' persoon en gezag. Zijn heilige en heerlijke Naam wordt
gebruikt in de godsdienstige wereld, overal waar het Christendom
zich heeft verbreid; maar achter de schone schijn van de godsdienstige
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belijdenis schuilt een hart, dat vijandig is tegen God en Zijn Christus.
Over de wereld spreekt de Heer dan ook niet in Joh. 14 : 21.
Hij is samen met „de zijnen", en over hen spreekt Hij. Wanneer het
ging over zijn openbaring aan de wereld, dan zou dit alleen kunnen
zijn ten oordeel en tot eeuwig verderf. Maar, geprezen zij zijn Naam.
Hij openbaart Zich aan de Zijnen, die Hem gehoorzaam zijn; aan hen
die Zijn geboden hebben en ze bewaren.
Wanneer onze Heere spreekt van Zijn geboden en Zijn woord, bedoelt Hij niet de tien geboden of de wet van Mozes. Ongetwijfeld
vormen de tien geboden een deel van de Schrift, het ingegeven
Woord van God; maar als we de wet van Mozes verwarren met de geboden van Christus, keren we eenvoudig de dingen ondersteboven,
en vereenzelvigen we het Jodendom met het Christendom, de wet met
de genade. Deze beide zijn zo onderscheiden als twee dingen maar
kunnen zijn; en iedereen die wil wandelen naar de gedachten van
God moet ze goed uit elkaar houden. De klank van een woord kan ons
weleens misleiden wat betreft de betekenis. Zodra we het woord
„geboden" horen, kunnen we denken dat het over de wet van Mozes
gaan moet. Wie werkelijk denkt dat dit altijd de betekenis van het
woord „geboden" is, leze rustig en biddend, als in de tegenwoordigheid van God, zonder theologisch vooroordeel en vrij van wat we
er misschien vroeger over geleerd hebben, de eerste acht hoofdstukken van de Brief aan de Romeinen en de hele Brief aan de Galaten.
Hij zal dan duidelijk zien, dat de Christen in geen enkel opzicht:
wat zijn leven, zijn gerechtigheid, of wat zijn wandel betreft, onder
de wet is. Ja, het hele Nieuwe Testament door wordt ons onweerlegbaar geleerd, dat de Christen niet onder de wet, niet van de wereld, niet in het vlees, niet in zijn zonden is. De vaste grondslag
daarvan is de volbrachte verlossing, die wij in Christus Jezus bezitten. Krachtens die verlossing zijn wij verzegeld met de Heilige Geest,
en daardoor onlosmakelijk verbonden en één gemaakt met een opgestane en verheerlijkte Christus. Daardoor kan de Apostel Johannes
van alle gelovigen, van al Gods geliefde kinderen zeggen : „Gelijk
hij (Christus) is, zo zijn ook wij in deze wereld" (1 Joh. 4 : 17) .
Dit is doorslaggevend voor iedereen, die zich alleen wil laten leiden
door de Schrift. En alles wat anderen dan de Schrift er van zeggen
is de moeite van het bespreken niet waard.
Wij zijn van ons onderwerp afgedwaald, om de moeilijkheden
op te heffen, die voort kunnen spruiten uit een verkeerd begrip van
het woord „geboden". Men kan niet te voorzichtig zijn om de strekking
van het woord geboden in Johannes 14 niet te verwarren met de
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geboden van Mozes in Exodus 20. En toch geloven we eerbiedig, dat
Exodus 20 evenzeer ingegeven is als Johannes 14.
Nu wil ik nog even wijzen in de Bijbel waar het verschil tussen
een gehoorzaam en een ongehoorzaam kind van God heel duidelijk uitkomt. Ik bedoel Genesis 18 en 19, waar we de geschiedenis van twee
ware gelovigen vinden. Lot was even goed een kind van God als
Abraham, anders had Petrus niet van hem kunnen zeggen, dat hij
„zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door het zien en horen van
hun ongerechtige werken" (2 Petr. 2 : 8) .
Maar wat een verschil tussen deze twee mannen !
De Heere zelf kwam bij Abraham op bezoek, sprak met hem, en
maakte graag van zijn gastvrijheid gebruik. Dit w as wel een hoge eer,
en een zeldzaam voorrecht waarvan Lot niets afwist. De Heere stuurde
engelen naar Lot, en deze engelen weigerden eerst zelfs bij Lot in
huis te komen en van zijn gastvrijheid gebruik te maken; ze wilden
liever de nacht op straat doorbrengen.
Toen zij tenslotte toch binnen kwamen, was het alleen om hem te
beschermen tegen ontucht en geweld, en om hem uit de ellende te redden, waarin hij zich door zijn wereldsgezindheid gebracht had. Is er
een scherpere tegenstelling mogelijk ?
Maar we gaan verder. De Heere deelde aan Abraham Zijn gedachten mee, en openbaarde hem, wat Hij met Sodom ging doen. „Zal
Ik", zei Hij, „voor Abraham verbergen, wat Ik doe; want Ik heb
hem gekend, dat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen,
en zij de weg des Heren houden, om te doen gerechtigheid en gericht;
opdat de Heere over Abraham brenge, hetgeen Hij over hem gesproken
heeft" (Gen. 18 : 17-19) .
Wij kunnen geen sprekender voorbeeld vinden van wat er in
Johannes 14 : 21 en 23 gezegd wordt, al speelde de geschiedenis van
Abraham en Lot zich wel twee duizend jaar af voordat de Heer Jezus
deze woorden had geuit. Lot werd niet gevonden, helaas ! in de
nabijheid van God en hij had geen kennis van Zijn gedachten, geen
inzicht in zijn plannen ! Hoe zou het anders kunnen ? Kan iemand die
verzonken is in het zedeloze Sodom, Gods gedachten verstaan ? Dat is
onmogelijk. Als iemand opgaat in de wereld, kan hij de dingen alleen
van werelds standpunt bezien, met een wereldse maatstaf meten, en er
wereldse gedachten over hebben. Daarom wordt de gemeente te Sardis
bedreigd met de komst van de Heer als een dief in de nacht. De Heere
kon hen niet verblijden met de hoop van Zijn komst als de blinkende
Morgenster. De Christenheid is over het algemeen tot het peil van de
wereld gedaald, en kan de toekomst alleen uit werelds oogpunt be84
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schouwen. Vandaar het gevoel van vrees, dat de meeste Christenen
hebben als ze aan de komst van de Heere denken. Ze zien naar hem
uit als een dief, in plaats van als de geliefde Bruidegom van hun hart.
Betrekkelijk weinigen hebben Zijn verschijning lief, en de meesten
lijken meer op Lot dan op Abraham. De gemeente heeft haar hoge en
verheven positie opgegeven, en zich vermengd met de wereld die de
afwezige Heer haat en veracht.
Er zijn echter, Gode zij dank ! „enkele namen", zeifs in Sardis,
„die hun kleren niet bevlekt hebben", die schijnen als lichten te midden van een ongevoelige, koude, harteloze Christenheid. En in die
toestand van de gemeente te Laodicea die nog lager en hopeloos is, zodat
„de getrouwe en waarachtige Getuige" haar uit zijn mond zal spuwen,
horen we deze woorden van genade: „Zie Ik sta aan de deur en Ik
klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal
tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met
Mij" (Op. 3 : 20) . ( 1)
Zo zien wij, dat in de dagen van het naamchristendom en in de
tijd van de Aartsvaders, in het Nieuwe Testament en in het Oude,
dezelfde waarde wordt gehecht aan een luisterend oor en een gehoorzaam hart.
Abraham te Mamré een pelgrim en vreemdeling, een trouw en

gehoorzaam kind van God genoot het zeldzame voorrecht dat hij de
Heere der heerlijkheid aan zijn tafel mocht ontvangen een voorrecht,
niet gekend door hem, die zijn geluk en voorspoed zocht in een omgeving, die rijp was voor het oordeel. Zo ook in onze dagen van
Laodicese onverschilligheid en aanmatiging wordt het hart, dat waarlijk
horen wil, verkwikt door de heerlijke belofte dat Hij zal binnenkomen
( 1 ) De brief aan de gemeente te Laodicéa wordt soms in evangelieverkondigingen op de toestand van de zondaars toegepast. Dit is verkeerd. De bedoeling van
de evangelist kan volkomen goed zijn, maar die brief leert ons iets anders. Christus klopt niet aan de deur van een zondaarshart, maar aan die van het naamchristendom. Wat een ernstig en treurig feit met het oog op de gemeente ! Christus staat buiten ! Maar wat een genade, dat Hij nog klopt. Hij komt zo graag
binnen. Hij wacht nog geduldig, genadig en met onveranderlijke liefde. Hij wil
binnenkomen, als men Hem maar opendoet. „Als iemand"
één desnoods ! In
Sordis kon Hij nog over „enkele" spreken, maar in Laodicéa spreekt Hij als
iemand die niet zeker weet of Hij er één zal vinden. Maar als er één wordt aangetroffen, zal Hij bij hem binnenkomen en met hem eten. Dierbare Heiland ! Gij
zijt „gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde". Altijd wilt Gij zegenen.
Als we de brief aan Laodicéa in de eerste plaats toepassen op de toestand van een
—

onbekeerde, en niet op het naamchristendom in het laatste uur van haar geschiedenis, nemen we het duidelijkste, scherpste en machtigste beroep weg dat in het

Nieuwe Testament op de belijdende kerk wordt gedaan.
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en de maaltijd zal houden, wie hoort mag eten met Hem, die is „de
Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping
Gods". Kortom, hoe de toestand ook is, elke gelovige die luisteren wil
naar de stem van Christus en die Zijn geboden wil bewaren zal een
rijke zegen ontvangen.
Laten we daaraan denken, en het in ons hart bewaren. Niets kan
ons beroven van de zegen, die Hij geeft als we trouw zijn en gehoorzamen. „Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest,
en die voor mijn woord beeft" (Jes. 66 : 2) . Dit treffen wij nu ook
aan in Deuteronomium 4: „Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en
naar de rechten die ik ulieden leer te doen opdat gij leeft, en inkomt,
en het land erft, dat u de Heere, uwer vaderen God geeft". ( 1) En
ook in de woorden van de Heer zelf: „Die mijn geboden heeft en ze
bewaart, die is het, die Mij liefheeft", of: „Zoo iemand Mij liefheeft,
die zal mijn woord bewaren" (Joh. 14 : 21 en 23).
Heel duidelijk komt het ook uit in de woorden van Johannes:
„Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem,
dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor
Hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam zijns Zoons Jezus
Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven
heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in dezelve" (1 Joh. 3 : 21-24) . Op al deze plaatsen leren we duidelijk
dat een gelovige wil gehoorzamen omdat dat aangenaam is voor het
hart van onze Heere Jezus Christus en behaaglijk voor God. Er kunnen
( 1 ) Er is verschil tussen de geboden van de Heer en het woord van de Heer.
De geboden zeggen duidelijk wat wij doen moeten; het woord is de uitdrukking
van Zijn gedachten. Als ik mijn kind een gebod geef, zeg ik hem wat hij verplicht
is te doen; en heeft hij mij lief dan zal hij dat graag doen. Maar heeft hij uit
mijn woord opgemaakt, dat ik het een en ander graag heb, zonder dat ik het hem
bepaald geboden heb dat hij zo iets doen moest, dan zal het mijn hart nog veel
meer goed doen als ik ontdek, dat hij het doet om mij aangenaam te zijn. En
willen wij nu niet voor het hart van Christus aangenaam zijn ? Hij heeft ons
aangenaam gemaakt; wij behoren dus wel zo veel mogelijk te zoeken voor Hem
aangenaam te zijn. Hij verheugt zich als wij gehoorzamen uit liefde, zo was Hij
ook gehoorzaam aan de Vader. „Ik heb lust, o mijn God, om Uw welbehagen te
doen; en uw wet is in het midden mijns ingewands." „Indien gij mijn geboden
bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs Ik de geboden mijns Vaders
bewaard heb, en in zijn liefde blijf." Mochten wij meer de gezindheid van de
Heere Jezus hebben, Zijn voetstappen navolgen, en Hem steeds meer een gewillige, toegewijde en blijde gehoorzaamheid betonen in alle dingen. Laten we hier
ernstig naar s tr even, opdat Hij zich kan verheugen en Zijn naam verheerlijkt
wordt in ons en in onze dagelijkse wandel.
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wel meer beweegredenen zijn dan deze. Ons leven, onze vrede, onze
gerechtigheid, onze behoudenis, ons eeuwig geluk, onze heerlijkheid,
kortom alles hebben wij aan Hem te danken, zodat we ons ervan
bewust zijn hoeveel recht Hij erop heeft dat we van harte gehoorzaam
zijn. Maar behalve het feit dat Hij er recht op heeft blijft het wonderlijk feit, dat het Hem verkwikt en verheugt wanneer wij Zijn geboden
bewaren, en doen wat Hem welbehaaglijk is. Wat een voorrecht is het,
het hart te kunnen verblij den van onze geliefde Heer. De geringste
daad van gehoorzaamheid is aangenaam voor het hart van onze Vader.
Hoe ver overtreft dit de wet.
Het verschil tussen het stelsel van de wet en het Christendom is
het verschil tussen dood en leven, gebondenheid en vrijheid, veroordeling en rechtvaardiging, afstand en nabijheid, twijfel en zekerheid.
Wat verschrikkelijk dat men probeert om deze twee te vermengen en
er één geheel van te maken. Ze te beschouwen als twee takken van
dezelfde stam. Wat een hopeloze verwarring moet van zo'n poging het
gevolg zijn. Wij zouden evengoed kunnen proberen de stralen van de
middagzon te laten samensmelten met de middernachtelijke duisternis.
Bezien we deze kwestie van hemels standpunt, bij het licht van het
Nieuwe Testament, en leggen we de maatstaf aan van Gods hart en
van Christus' gedachten, dan blijkt dat niets afschuwelijker is dan wet
en genade te vermengen. Hoeveel oneer wordt God aangedaan; hoe
wordt het hart van Christus gegriefd; het bedroeft de Heilige Geest;
doet schade aan de waarheid; benadeelt de schapen en lammeren van
Christus' kudde en legt een struikelblok op de weg van Joden en volken. Kortom, het hele getuigenis van God gedurende bijna twintig
eeuwen is verminkt voor de rechterstoel van Christus zal dat openbaar worden; en o wat verschrikkelijk zal dat zijn. We huiveren als
we daaraan denken. Toch zijn er veel gelovigen, die werkelijk menen dat
de enige manier om gehoorzaamheid aan te kweken, praktische heiligheid te bereiken, en onze boze natuur in toom te houden is, dat men
de mensen onder de wet brengt. Zij zijn bang dat het met alle zedelijkheid gedaan zal zijn, als men de gelovigen leert dat ze niet meer onder
de tuchtmeester zijn. Erkent men niet dat de tien geboden de leefregel
zijn voor de Christen, dan neemt men volgens hen de dam weg, die
God gebouwd heeft om de stroom van menselijke losbandigheid tegen
te houden. Tot deze gelovigen willen wij alleen dit zeggen: Wilt u
weten hoe God over deze dingen denkt,
waar het toch eigenlijk
alleen op aankomt
en wat de grondslag, het kenmerk en het
doel van de christelijke gehoorzaamheid is, luister dan alleen naar het
Woord.
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En wat zegt het Woord ? Verwijst het ons naar Mozes om te leren
hoe wij leven moeten ? Verwijst het ons naar de tastbare berg voor
een heilige levenswandel ? Stelt het ons onder de wet om het vlees
te bedwingen ? Hoor en denk na over wat het Woord zegt: „De
zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet maar
onder de genade" (Rom. 6 : 14) . De Heilige Geest zegt zo eenvoudig
en nadrukkelijk mogelijk, dat een Christen niet onder de wet is. Was
hij onder de wet, dan zou de zonde over hem heersen. Zonder een
enkele uitzondering vinden we in de Schrift, dat „zonde", „wet" en
„vlees" onafscheidelijk verbonden zijn. Een gelovige onder de wet kan
onmogelijk vrij zijn van de heerschappij van de zonde. Stelt iemand
zich onder de wet dan plaatst hij zich daar, waar de zonde de scepter
zwaait. Hoe kan dan heiligheid het gevolg zijn ? Het is te dwaas om
er bij stil te staan. Romeinen 7 zegt daarentegen: „Zo dan, mijn
broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus,
opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk Desgenen die van de
doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden". Nu, het
is volkomen duidelijk, dat wij niet voor de wet gestorven kunnen zijn
en tegelijkertijd voor de wet leven. Brengt men hiertegen in dat voor
„de wet gedood" figuurlijk moet worden opgevat, dan antwoorden wij,
dat dergelijke figuurlijke taal toch zeker niet van toepassing kan zijn op
iemand die nog onder de wet is. Dit zou onzin zijn.
Let er wel op, dat de Apostel niet zegt: „de wet is dood". Niet de
wet is dood, maar wij zijn dood; dat wil zeggen: door de dood van
Christus zijn wij buiten de sfeer gekomen waartoe de wet behoort,
namelijk het natuurlijke leven. Christus nam onze plaats in, is onder
de wet geboren, en aan het kruis tot zonde voor ons gemaakt. Hij
stierf voor ons, en wij stierven in Hem; en zo heeft Hij ons ontnomen
aan de heerschappij van de zonde, waarin wij onder de wet waren.
Hij heeft ons in een heel nieuwe sfeer gebracht, in levende verbinding
en verenigd met Hem. Nu kan van ons gezegd worden: „Gelijk Hij
is, zijn ook wij in deze wereld" (1 Joh. 4 : 17) . Is Hij onder de wet ?
Nee toch zeker. Nu, dan wij evenmin. Heeft de zonde enig recht op
Hem ? In geen enkel opzicht. Welnu, evenmin heeft de zonde recht
op ons. Wat onze positie betreft zijn wij zoals Hij is voor God; en
daarom keert men de positie van de Christen om en spreekt men onbeschaamd de nadrukkelijke woorden van de Bijbel tegen, als men een
gelovige weer onder de wet wil plaatsen. We kunnen ons eenvoudig
afvragen: hoe zullen we tot een heilig leven komen als we de grondslag van het Christendom wegnemen ? Hoe kunnen we de inwonende
zonde ten onder houden door ons onder een stelsel te plaatsen, dat
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ons aan de macht van de zonde overgeeft? Hoe kan ware christelijke
gehoorzaamheid ooit het gevolg zijn als we de Heilige Schrift tegenspreken? Wij kunnen ons niets voorstellen dat meer verkeerd is dan
dat. Een goddelijk doel kan alleen door goddelijke middelen worden
bereikt. Gods middel om ons vrij te maken van de heerschappij van
de zonde is hierin gelegen dat Hij ons vrij maakt van de wet. Wie dus
leert dat de Christen onder de wet is, is duidelijk in strijd met God.
Dit is iets vreselijks voor allen die de wet prediken.
Maar laten we nog iets lezen uit Rom. 7. De Apostel gaat verder:
"Want toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen der
zonden die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten
te dragen; maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die
gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen
in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter" (Rom.
7 : 5 + 6). Alles is hier opnieuw zo helder als het zonlicht. Wat betekent de uitdrukking: "Toen wij in het vlees waren? Kan dit betekenen, dat wij nog in het vlees zijn? Natuurlijk niet. Als ik zeg: "Toen
ik nog in Londen uus", is het ongerijmd daaruit af te leiden dat ik
nog in Londen zou zijn.
De gelovige is wel in het lichaam, maar niet in het vlees. In het
lichaam is hij wat betreft zijn bestaan, hij is niet in het vlees voor
zover het de grondslag betreft, waarop hij voor God staat. In Romeinen 8 wordt dit verder verklaard. "Die in het vlees zijn, kunnen Gode
niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees} maar in de Geest,
zo anders de Geest Gods in u woont." Hier wordt een ernstig feit
vastgesteld en op een heerlijk voorrecht gewezen. "Die in het vlees
zijn, ktlnnen God niet behagen", Misschien zijn ze humaan, vriendelijk, godsdienstig, maar ze behagen God niet. Hun hele positie is
verkeerd, en maakt het hun onmogelijk een enkele vrucht te dragen
die God kan aanvaarden. Ze moeten een heel nieuw standpunt innemen; een nieuw leven hebben met nieuwe beweegredenen en een nieuw
doel. In één woord, zij moeten een nieuwe schepping worden. Het
heerlijke voorrecht van elke ware gelovige echter, bestaat hierin dat
God tot hen zegt: }}Gij zijt niet in het ulees", Zij zijn niet in de
verhouding, waarin het onmogelijk is God te behagen. Een nieuwe
natuur bezitten ze, een nieuw leven, waarvan alle levensversehijnselen
aangenaam zijn voor God. Van dit leven is Christus het voorwerp en
de Heilige Geest de kracht; het einddoel is de heerlijkheid in de hemel,
het Vaderhuis. Alles is van God en dus volmaakt.
De gelovige kan wel afdwalen en zondigen: in hem - dat is in
zijn vlees - woont geen goed. Maar hij staat op de grondslag van de
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eeuwige onveranderlijke genade van God. In zijn toestand voorziet
diezelfde genade van God: door de verzoening en de voorspraak van
onze Heere Jezus Christus. Zodoende is hij voor altijd vrij van dat
ellendige stelsel, dat gekenmerkt wordt door „vlees", „wet", „zonde"
en „dood". Hij is overgebracht in dat heerlijke leven dat gekenmerkt
wordt door „Christus", „leven", „vrijheid", „genade", „vrede", „gerechtigheid", „heiligheid" en „heerlijkheid". Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en
duisternis, en onweder, en tot het geklank der bazuin, en de stem der
woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet
meer zou gedaan worden (want zij konden niet dragen hetgeen daar
geboden werd: Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal
gestenigd of met een pijl doorschoten worden; en Mozes, zo vreselijk
was het gezicht, zeide: Ik ben zeer bevreesd en bevende) ; maar gij zij t
gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het
hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene
vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten der
volmaakte rechtvaardigen, en tot de Middelaar des nieuwen testaments,
Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan
Abel" (Hebr. 12 : 18 24) .
Is iemand na al wat er gezegd is nog geneigd te vragen: „Stellen
we ons niet bloot aan een onheilige wandel, slapheid en lauwheid,
doordat de beteugelde kracht van de wet wordt weggenomen ?" Wij
antwoorden: God is wijzer dan de mens. Waartoe gaf Hij de wet ? Wat
was het gevolg? De wet maakte dat de overtredingen toenamen (Rom.
5 : 20).
De wet prikkelde tot zonde; werkte toorn; en bracht de dood.
De wet was de kracht van de zonde; en allen die met de wet te maken
hadden vielen onder de vloek. Zovelen op grond van de werken der
wet zijn, zijn onder de vloek (zie Rom. 5 : 20; 4 : 15; 1 Kor. 15 : 56;
Gal. 3 : 10) . En dit alles komt niet doordat de wet niet deugt, maar
doordat de mens geen kracht heeft.
Voor we van dit belangrijk onderwerp afstappen, willen wij een
paar teksten aanhalen, waarin de zede lijke heerlijkheid van het Christendom bijzonder prachtig uitkomt en een levendig contrast vormt met
de hele Mozaïsche bedeling. Eerst dan de bekende verzen van Romeimen 8 : 1 4: „Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den
Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet
-

-
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onmogelijk was, dewij 1 zij door het vlees krachteloos was, heeft God,
zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses en dat voor de
zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; opdat het recht der wet
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar
den Geest".
Het eerste vers spreekt over het standpunt waarop iedere Christen
staat, zijn plaats voor God. Hij is „in Christus Jezus". Dit beslist alles.
Hij is niet in het vlees, niet onder de wet; hij is volstrekt en voor
eeuwig „in Christus Jezus". Juist daarom is er geen en kan er geen
veroordeling zijn. De Apostel spreekt hier niet over de wandel; anders
kon hij nooit zeggen: „geen veroordeling". In de meest volmaakte
christelijke wandel, de hoogste trap die een Christen ooit bereikt heeft,
zou altijd wel een aanleiding zijn tot oordeel. Er is geen Christen hier
beneden, die niet dagelijks zijn toestand in zijn praktische leven moet
oordelen. „Geen veroordeling" kan dus nooit spreken van de christelijke wandel. Nee, om vrij te zijn van het oordeel, moeten wij iets
hebben dat goddelijk volmaakt is; en geen christelijk leven was ooit
volmaakt. Zelfs Paulus moest woorden herroepen (Hand. 23 : 5).
Een volmaakte wandel vinden we alleen bij onze gezegende Heer.
De wandel komt ter sprake in het vierde vers. Wie naar de Geest
wandelt, waartoe ieder Christen geroepen is, vervult het recht van de
wet. De vervulling van de wet is liefhebben; en door de liefde kunnen
wij doen, wat de tien geboden nooit tot stand konden brengen, namelijk
onze vijanden en haters weldoen. De heiligmaking of praktische gerechtigheid gaat dus volstrekt niet te loor wanneer we de bodem van de
wet verlaten en onze verheven plaats innemen in het ware Christendom
door van de berg Sinai naar de berg Sion, van Mozes naar Christus
over te gaan. Integendeel, daardoor krijgen heiligheid, gerechtigheid en
gehoorzaamheid een hoger oorsprong en grotere uitgestrektheid. Meent
iemand dat hierdoor de wet wordt geminacht? Nooit werd de wet zo
verheerlijkt, zo bevestigd, nooit is de rechtvaardigheid van det wet zo
erkend als door dat kostbare werk, dat de eeuwigblijvende grondslag
vormt van alle voorrechten, zegeningen en volmaaktheden van het
Christendom. Doen wij dan de wet teniet door het geloof ? DAT ZIJ
VERRE. „Maar wij bevestigen de wet" (Rom. 3 : 31) . Hoe kon de wet
groter en heerlijker gemaakt worden dan door het leven en sterven
van de Heere Jezus Christus. Zie Jes. 42 : 21 b, waar we lezen: „Hij
(Christus) maakte de wet groot, en maakte hem heerlijk". En zou een
weldenkend mens durven beweren, dat de wet verheerlijkt wordt als
een Christen zich daaronder stelt? Nee toch zeker. Niet de vrees voor
de vloek van een gebroken wet, maar de liefde van Christus zal voor
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de gelovige die in het licht van de nieuwe schepping wandelt, de
kracht zijn om te gehoorzamen. Dit is in overeenstemming met het
Schriftwoord: „De liefde van Christus" niet de wet van Mozes
„dringt ons; zoals die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven
is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij
die leven, niet meer zichzelf leven, maar Dien, die voor hen gestorven
en opgewekt is" (2 Kor. 5 : 14 + 15) .
Heeft de wet ooit iets dergelijks kunnen bewerken ? Maar, geprezen zij in eeuwigheid de God van alle genade. „Hetgeen aan de
wet onmogelijk was"
de wet deugde wel maar de mens op wie de
wet van toep as sing was, was verdorven
„heeft God zijn Zoon
zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde,
de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld
zou worden in ons, die opgewekt met Christus, verbonden aan Hem
door de Heilige Geest in de kracht van een nieuw en eeuwig leven
„niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest". Dit, en dit alleen,

is praktisch Christendom.
In Galaten 2 vinden wij nog een uitspraak van de apostel Paulus,
die Goddelijk krachtig en volkomen het bijzonder heerlijke van het christelijk leven en de christelijke wandel in het licht stelt. Paulus spreekt
er hier over hoe hij Petrus te Antiochië heeft bestraft omdat deze de
hoge zedelijke grondslag verliet, waarop het evangelie van de genade
Gods de gelovige plaatst. „En toen Petrus te Antiochië gekomen was,
wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.
Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de
heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde
zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de
andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hunne veinzing. Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des Evangelies, zei ik tot Petrus in aller
tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze
leeft, en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen
naar de Joodse wijze te leven ? Wij zijn van nature Joden, en niet
zondaars uit de heidenen, doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van
Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij
zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit
de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal
gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan
Christus een dienaar der zonde ? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen
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ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een
overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode
leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef
ik door het geloof in de Zoon van God, die mij liefgehad heeft en
zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te
niet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven (Gal. 2 : 11-21) .
Wat in deze voorstelling van de christelijke waarheid vooral opvalt is de sprekende, prachtige manier waarop de weg van de Christen
wordt beschreven: tussen de twee hoofddwalingen van wettischheid aan
de ene zijde en van losbandigheid aan de andere zijde. Vers 19 bevat
het goddelijk geneesmiddel tegen deze soorten kwaad. Tegen iedereen
die, onder welke vorm en met welk doel ook de Christen onder de wet
wil brengen, zegt de Apostel: „Ik ben aan de wet gestorven". Wat kan
de wet eisen van iemand die gestorven is ? Niets. De wet is van toepassing op levende mensen en deze worden door de wet vervloekt en
gedood, want ze hebben de wet niet gehouden. Te zeggen dat de wet
dood of buiten werking is zou een grove dwaling zijn. De wet leeft
nog in al zijn kracht, scherpte en majesteit. Men zou zich ernstig vergissen als men dacht dat de wet, die diefstal verbiedt is afgeschaft.
Maar als iemand dood is, is de wet niet meer op hem van toepassing,
want hij is geheel buiten de sfeer, waar binnen de wet heerst. Hoe
is de gelovige gestorven aan de wet ? „Door de wet". Het doodvonnis
van de wet lag op zijn geweten, zoals wij lezen in Rom. 7 : 9: „En
zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is,
zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven".
Maar er is nog meer. De apostel zegt verder: „Ik ben met Christus
gekruist, en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij". Deze woorden vormen het zegevierende antwoord van de Christen aan hen, die
de wet van Mozes op hem willen toepassen. En iedereen die de Christelijke vrijheid wil gebruiken om losbandig te leven, antwoordt hij: „Ik
ben door de wet aan de wet gestorven", niet om het vlees de vrije teugel
te laten, maar „opdat ik voor God zou leven". Wat een volmaakt geheel. Wat een prachtig antwoord geef de ware Christen aan de wettisch
gezinde aan de ene kant, en aan de wetteloze aan de andere kant.
Het eigen-ik is gekruisigd; de zonde is geoordeeld; hij leeft voor God;
een leven door het geloof in de Zoon van God; de kracht van dit
leven is de dringende liefde van Christus. Is er iets heerlijkers ? En
wie wil al dat heerlijke prijsgeven om terug te keren onder de wet, in
het vlees, in de oude schepping, onder het doodvonnis, in de gebondenhfdst. 4
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heid, de duisternis, de angst voor de dood, het oordeel enz. Of wie zal
zijn heil zoeken in dat armzalige, verdorven systeem, van: de helft wet
en de andere helft genade? Geliefde Christen, die in één van deze
systemen gevangen zit, (en hoeveel Christenen zijn daardoor misleid?)
werp het doodskleed voorgoed van u af, en wandel in de vrijheid
waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Uw heilige, blijde, God aangename wandel zal dan het bewijs leveren, dat de genade kan wat de
wet niet kan.
Naar aanleiding van Deut. 4 : 1 waar het over "de gehoorzaamheid" gaat, hebben wij nu de ware grondslag van die gehoorzaamheid
aangewezen. Dit is heel belangrijk; immers als Israël geroepen werd om
"te horen" en "te doen", dan nog veel meer wij, die gezegend zijn
"met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus".
Wij zijn geroepen tot de gehoorzaamheid, die Jezus Christus betoonde.
"Uitverkoren naar de voorkennis van God, de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van
Jezus Christus" (1 Petr. 1 : 2). Onze gehoorzaamheid zal van dezelfde
aard zijn, als die het leven van onze Heere Jezus Christus kenmerkte.
Bij Hem was natuurlijk geen belemmering, zoals helaas, bij ons aanwezig is maar het is dezelfde soort gehoorzaamheid. Dit is een onuitsprekelijk voorrecht. Wij zijn geroepen de Heere Jezus op de voet te
volgen. "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft". En als wij op de weg wandelen,
die de Heere hier heeft afgelegd, is er vooral één punt, dat onze diepe
en eerbiedige aandacht verdient, en dat bijzonder in verband staat met
het boek Deuteronomium. Ik bedoel de manier, waarop Hij altijd gebruik maakte van het Woord van God, de plaats die Hij altijd toekende
aan de Heilige Schrift: de plaats van eer en gezag. Wij zullen daarvan
nog talrijke bewijzen en voorbeelden vinden. Overal krijgt het Woord
van God zijn eigen allerhoogste plaats; is het de enige regel, de enige
maatstaf, het enige gezag voor de mens. Het Woord zegt hem wat hij
moet doen en laten. Het helpt hem in elke moeilijkheid. Het daalt af
tot de kleinste bijzonderheden, zodat wij ons verbazen, als wij bedenken dat de Allerhoogste en Almachtige, de Schepper en Onderhouder
van het Heelal, het niet te min vindt om bepalingen te geven betreffende een vogelnestje (Deut. 22 : 6).
In Deut. 4 : 2 treffen wij iets aan, dat diep in het hart van elke
gelovige gegrift moet zijn: "Gij zult tot dit woord dat Ik u gebied
niet toedoen, ook daarvan niet afdoen". Deze woorden zijn op twee
manieren heel belangrijk met betrekking tot het Woord van God.
Er mag niets aan toegevoegd worden, om de eenvoudige reden dat er
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niets aan ontbreekt. Maar er mag ook niets van afgedaan worden,
omdat er niets overbodig is. Alles wat wij nodig hebben staat er in; en
niets van wat er in staat kan worden gemist. „Doe niet tot zijn woorden,
opdat Hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt" (Spr.
30 : 6) . Als iemand meent dat er iets kan worden toegevoegd aan het
Woord van God, ontkent hij feitelijk dat het woord van God is.
Nemen wij daarentegen aan, dat het Gods Woord is, dan is het noodzakelijk gevolg, dat wij er geen enkel woord uit kunnen missen. Er
zou een leemte in de Schrift ontstaan, die door geen mens kon worden
aangevuld, als ook maar één vers geschrapt werd. Wij hebben alles wat
wij nodig hebben, dus: niets er aan toevoegen; we hebben alles nodig;
dus: niets er afdoen. Wij denken nu niet aan vertalingen, maar aan de
Schift, zoals God ze oorspronkelijk gegeven heeft. Zijn eigen volmaakte
openbaring. Hierin kan geen mens een verbetering aanbrengen. Men
zou evengoed kunnen proberen Gods schepping te verbeteren, als een
tittel of jota te willen toevoegen aan het ingegeven woord van God.
Neemt men daarentegen een tittel of jota uit de Schrift weg, dan zegt
men dat de Heilige Geest iets heeft laten opschrijven dat overbodig was.
God beschermt Zijn woord dus van beide zijden.
Nu vraagt misschien iemand: „Gelooft u dan werkelijk dat ieder
woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 door God ingegeven is ?" Ja,
op die grondslag staan wij. Wij erkennen dat heel de Bijbel van het
begin tot het eind van goddelijke oorsprong is. Wie dit in twijfel
trekken tasten de grondslagen van het christelijk geloof aan. Een
enkele fout zou al voldoende bewijs zijn, dat de hele Bijbel niet van
God kwam. Maar: „Heel de Schrift is van God ingegeven". Deze sterke
vesting mag nooit warden prijsgegeven, maar tegen elke aanval van
ongelovigen hardnekkig verdedigd worden. Doen wij dit niet, dan is
alles hopeloos verloren en missen wij alle vaste grond. Of het Woord
van God is volmaakt, of we hebben geen enkele goddelijke grondslag
voor ons geloof. Is er een woord teveel of een woord te weinig in de
openbaring die God ons gaf, dan zijn wij als een schip zonder roer,
kompas en reiskaart, een speelbal van de golven van menselijke meningen. En als men nu vraagt of die lange geslachtsregisters in het
begin van 1 Kronieken bijvoorbeeld, ook door God zijn ingegeven, en
ook tot onze lering geschreven zijn, dan aarzelen we geen ogenblik.
Ook dit alles is door God ingegeven, en wij twijfelen er niet aan
of de waarde en de betekenis van deze registers zal binnenkort in de
geschiedenis van het joodse volk onbetwistbaar blijken. Ondertussen
kunnen wijzelf eruit leren, hoe trouw Jehovah voor zijn volk Israël
zorgt, en hoeveel belang Hij stelt in alles wat op dat volk betrekking
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heeft. Hij waakt over hen van geslacht tot geslacht, zelfs al zijn ze
verstrooid en kan geen mens ze meer vinden. Hij weet alles van „de
twaalf stammen", en te Zijner tijd zal Hij zeggen waar ze zijn en ze
in hun land planten, in overeenstemming met Zijn beloften aan Abraham, Izaak en Jacob.
Het is heel leerzaam en vertroostend voor een gelovige, en het
bevestigt hem in zijn geloof, als hij nagaat hoeveel moeite God in Zijn
genade neemt, en hoe Hij tot in de kleinste bijzonderheden voor Zijn
aardse volk zorgt. En onze harten behoren veel belangstelling te hebben
voor alles waarin onze Vader belangstelt. Wel geven wij toe dat niet
elk Schriftgedeelte voor ons dezelfde betekenis en waarde heeft. Wij
zullen 1 Kronieken 1 niet met dezelfde gevoelens lezen als Johannes
17; maar beide hoofdstukken zijn evenzeer „ingegeven van God". Bovendien heeft 1 Kronieken 1 een funktie in de hele Schrift, die Johannes 17 niet vervullen kan. Tenslotte en dit is de hoofdzaak
moeten we niet vergeten, dat wij onbevoegd zijn om uit te maken wat
wèl en wat niet in de Bijbel hoort te staan. We zijn maar onwetende
en kortzichtige mensen, en zouden allicht iets schrappen, wat voor de
geschiedenis van Gods wegen met de wereld in het algemeen, of met
Zijn volk in het bijzonder van heel veel betekenis is.
Nu willen wij enige verzen uit Deuteronomium 4 aanhalen, waarin
heel nadrukkelijk de waarde, de belangrijkheid en het gezag van
het Woord van God wordt vastgesteld. „Zie, ik heb u geleerd de
inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft,
opdat gij alzó doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat om
dat te erven. Behoudt ze dan en doet ze; want dat zal uw wijsheid en
uw verstand zijn voor de ogen der volkeren, die al deze inzettingen
zullen horen en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig
volk" (vs. 5 + 6) . Zie ook 1 Thess. 1 : 8 -10. Laten we ernstig over
deze woorden nadenken. Ze zouden wijs zijn en verstandig als ze
eenvoudig vasthielden aan wat God hun geboden had. Niet uit geleerde besprekingen of redeneringen maar uit kinderlijke, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zou hun wijsheid blijken. Al de wijsheid lag
in de inzettingen en rechten, niet in hun gedachten of redeneringen
daarover. De diepe en wonderbare wijsheid van God wordt gezien in
Zijn Woord, en die zouden ook de volkeren opmerken en bewonderen.
Het licht van deze goddelijke inzettingen, dat uitstraalde in het gedrag
en de houding van het volk van God, moest wel de bewondering wekken van alle omringende volken.
Helaas, hoe heel anders is het uitgekomen. Wat hebben de andere volken weinig uit de wandel van Israël kunnen leren over God
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en Zijn Woord. Integendeel, Zijn Naam werd voortdurend gelasterd
doordat zij zich misdroegen. In plaats van het hoge en gelukkige standpunt in te nemen van gehoorzaamheid uit liefde aan de geboden van
God, daalden zij af tot het peil van de volken om hen heen, namen
hun gewoonten over, aanbaden hun goden en wandelden zoals zij. Wat
was het gevolg? Die volken zagen niets van de verheven wijsheid, reinheid en heerlijkheid van de goddelijke rechten; maar ze zagen alleen
hoe zwak en dwaas het volk was, en hoe ze zich tot de slechtste dingen
verlaagden, terwijl ze zich er op beroemden dat aan hen de woorden
van God waren toevertrouwd, waardoor zijzelf veroordeeld werden
(Rom 2 en 3) . Evenwel, God zij dank, Zijn Woord houdt eeuwig stand
al houdt Zijn eigen volk zich niet daaraan. Zijn maatstaf is volkomen,
en Hij kan dit nooit verlagen; als daarom de werking van Zijn Woord
niet blijkt in de wegen van de Zijnen, zal Hij Zijn Woord waar maken
in het oordeel over die wegen. Op grond van Zijn Woord zal iedereen
die, hoe zwak ook, in gehoorzaamheid wil wandelen, altijd leiding,
troost, sterkte en zegen ontvangen. Mozes spreekt duidelijk over de
heerlijke gevolgen die hun gehoorzaamheid zou hebben, maar tevens
wijst hij ernstig tegen het gevaar dat ze liepen als ze de heilige geboden
van God niet hielden. Hij doet een machtig beroep op hun hart: „Wat
groot volk is er hetwelk de goden zó nabij zijn als de Heere onze God,
zo dikwijls wij Hem aanroepen ? En wat groot volk is er, dat zo
rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is die
ik heden voor uw aangezicht geef ? Alleen wacht u en bewaar uw
ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uwe ogen gezien hebben;
en dat zij niet van uw hart wijken al de dagen uws levens; en
gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken (vs.
7 9).
-

Deze laatste woorden stellen ons twee uiterst belangrijke dingen voor; namelijk onze persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid; het persoonlijke getuigenis en dat van ons gezin. De
Israëlieten hadden de verantwoordelijkheid hun ziel „wel te bewaren",
opdat ze Gods dierbaar Woord niet zouden loslaten. Maar ze hadden
ook de heilige verantwoordelijkheid hun kinderen en kleinkinderen
met dat Woord bekend te maken.
En wij met zoveel meer licht en hogere voorrechten, zijn wij
minder verantwoordelijk dan Israël vroeger ? Natuurlijk niet, God
roept ons er toe en gebiedt ons Zijn Woord zorgvuldig te bestuderen
en ons hart er mee te voeden. Het is niet voldoende een paar verzen
of een hoofdstuk vluchtig door te lezen als een soort van dagelijkse
godsdienstige sleur. Daarmee voldoen wij niet aan de wil van God. Wij
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moeten de Bijbel bestuderen, we moeten ons in de Schrift verdiepen, we
moeten van het Woord genieten, het moet ons verfrissen en ontspanning geven. Ik ben bang dat sommigen de Bijbel lezen alsof ze een
plicht vervullen, terwijl ze liever een krant namen of een onbetekenend
boek. Is het dan te verwonderen, dat er zo weinig Schriftkennis wordt
aangetroffen ? Hoe kunnen we iets afweten van de levende diepten of
de zedelijke schoonheid van de Schrift, als wij slechts uit gewoonte en
sleur de Bijbel pakken, om er met verveling en onverschilligheid een
vers of wat uit te lezen; terwijl we tegelijkertijd de krant of een sensatieroman gretig verslinden ? Misschien zegt men: „Ik kan toch niet
altijd de Bijbel lezen". Maar kan men dan wel altijd de krant, tijdschrift of roman lezen ? Verraadt iemand die het vervelend vindt altijd
de Bijbel te lezen, een gezonde zielstoestand of ware liefde voor het
Woord van God, en enig gevoel voor de dierbaarheid en schoonheid
daarvan ? Welnee. Wat betekenen de volgende woorden aan Israël:
„Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel, en bindt ze tot
een teken op uw hand, en dat ze tot voorhoofdspanselen tussen uw
ogen zijn" (11 : 18) . Het „hart", de „ziel", de „hand", de „ogen",
kortom alles wordt in verband gebracht met het kostbare Woord van
God. Geen lege vorm, geen dode sleur, maar werkelijkheid moet het
zijn. De hele mens moest zich in heilige toewij ding onderwerpen aan
de inzettingen en rechten van God. „En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als
gij nederligt en als gij opstaat. En schrijft ze op de posten van uw
huis en aan uw poorten" (11 : 19 + 20) .
Passen wij, Christenen, dergelijke woorden in hun zedelijke betekenis op onszelf toe ? Heeft het Woord van God die plaats in ons hart,
in ons huis en in onze daden ? Kunnen mensen die ons huis betreden,
of die in het dagelijks leven met ons in aanraking komen, zien dat het
Woord van God bij ons een ereplaats heeft ? Merken mensen die zaken
met ons doen, dat wij ons door de voorschriften van de Bijbel laten
leiden ? Merken onze kinderen en ons personeel, dat wij leven in de
sfeer van de Schrift en dat ons hele karakter daardoor gevormd en ons
gedrag daardoor bepaald wordt?
Dit zijn vragen, die ons hart tot op de bodem peilen, geliefde
medegelovige. Laten we ze niet van ons afzetten. Wij kunnen er zeker
van zijn, dat er niets is dat nauwkeuriger onze zedelijke en geestelijke
toestand aangeeft, dan de manier waarop wij het Woord van God behandelen. Als wij het niet liefhebben, niet onderzoeken, er niet naar
dorsten, er onze vreugde niet in vinden, als wij niet verlangen naar
het rustige uur, dat wij biddend een gedeelte kunnen lezen en over-
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peinzen in ons eigen kamertje, in het gezin, op straat; kortom als wij
niet in Bijbelse sfeer leven, maar zeggen, „dat je toch niet altijd de
Bijbel kan lezen", dan is het inderdaad dringend nodig dat we onze
geestelijke toestand ernstig nagaan, want het is er slecht mee gesteld.
De nieuwe natuur heeft het Woord van God lief, snakt er naar, zoals
wij lezen in 1 Petr. 2 : 2: Zijt als nieuwgeboren kinderkens, zeer
begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt
opwassen". Wanneer we geen trek hebben in de onvervalste melk van
het woord, en we die niet dagelijks drinken en ervan genieten, verkeren wij in een ongezonde en gevaarlijke zielstoestand. In ons gedrag
ziet niemand misschien iets verkeerds: wij onteren in het openbaar de
Heere niet door wat we doen; maar wij doen Zijn liefhebbend hart
een groot verdriet doordat we Zijn Woord geringschatten. Want Hijzelf wordt door ons geringschat. Het is het toppunt van dwaasheid te
spreken over liefde voor Christus, als wij geen liefde voelen voor Zijn
Woord en daarbij niet leven. We misleiden onszelf, als we ons verbeelden dat we als nieuwe schepselen in een gezonde toestand verkeren, als we Gods Woord persoonlijk of in het gezinsleven veronachtzamen.
Ik bedoel natuurlijk niet, dat men geen ander boek lezen mag dan
immers dan zou ik deze „aantekeningen" niet
de Bijbel alleen
schrijven
maar we moeten buitengewoon op onze hoede zijn wat
we lezen. We moeten alles doen in de naam van de Heere Jezus, en tot
heerlijkheid van God; en lezen hoort daar ook bii. We moeten een
boek niet lezen, als wij niet kunnen zeggen dat het tot heerlijkheid
van God is, en als wij Gods zegen er niet over kunnen vragen. Maar
Gods Woord moet de enige en gezaghebbende plaats in ons hart en
huis hebben. Wie hoofd van een gezin is, mag niet vergeten dat een
gezin de naam christelijk niet verdient, als men God en Zijn Woord
daar niet dagelijks erkent. Misschien vindt iemand het wettisch als we
thuis geregeld lezen, bidden of spreken over geestelijke dingen, en
noemt hij het een godsdienstige sleur. Maar is het wettisch als men op
vaste tij den het gezin aan de maaltijd verenigt ? Het gezin eet driemaal
per dag aan de gemeenschappelijke tafel: is dat een vervelende sleur ?
Natuurlijk niet, als het gezin goed wordt geleid en er prettige verhoudingen zijn. Waarom zou het dan wel een drukkende last zijn, als het
hoofd van een christelijk gezin met de kinderen en het huispersoneel
er bij enkele verzen uit het dierbare Woord van God voorleest en in
het gebed nadert tot de troon van de genade ? Is deze gewoonte niet
volmaakt in overeenstemming met wat zowel het Oude als het Nieuwe
Testament ons leert? Het is aangenaam voor God en een heilige ge-
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zegende gewoonte die allen zal stichten. Evenmin als we ons een waar
Christen kunnen voorstellen, die Gods Woord niet leest en niet bidt,
evenmin kunnen wij ons een echt christelijk gezin voorstellen, waar
ieder dag aan dag zijn huiselijke plichten waarneemt, waar men samen
aan tafel komt op etenstijd, maar waar de huisgenoten zich niet scharen
om het Woord van God en knielen voor gemeenschappelijk gebed.
Wat voor verschil is er tussen zo'n gezin en dat van een ongelovige?
Als u, lezer, hoofd van een gezin bent, leest u en bidt u dan
dagelijks gemeenschappelijk met al de uwen? Zo niet sta mij dan toe
te vragen: "Waarom niet"? Onderzoek uzelf. Leest en bidt u voor
uzelf? Geniet u van de voorrechten van het Woord en het gebed? Zo
ja, waarom verzuimt u dit dan in uw gezin? Misschien verontschuldigt
u zich met zenuwachtigheid of schroom. Als dit zo is, verwacht dan
van de Heere dat Hij u in staat stellen zal uw zwakheid te overwinnen.
Doe een beroep op Zijn genade, roep dagelijks de uwen om u heen,
om hun enkele verzen uit de Schrift voor te lezen en met hen te
bidden en als u dit niet zo ineens kunt, laat dan het gezin zelf enige

ogenblikken stil knielen voor de troon van de genade. Vergeet in elk
geval niet, dat Paulus aan Timotheus schrijft: "Ik wil dan, dat de
mannen in alle plaatsen bidden, opheffende heilige handen, zonder
toorn en twisting", want hieruit blijkt dat het de roeping van elke man
is, ook daar waar hij met huisgenoten samen komt, om niet alleen de
Schrift te lezen, maar ook voor te gaan in gebed. Het is volstrekt niet
de bedoeling er een langdradige en vervelende godsdienstoefening van
te maken. Integendeel, zowel bij openbare bijeenkomsten, als bij die
van het gezin zal een kort, fris, vurig gebed dat uit het hart komt het
meest stichten.
Laat niemand echter denken, dat voor de vorm gehouden godsdienstoefeningen thuis de verwezenlijking zijn van jozua's heerlijke
woorden: "Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen."
Met dat dienen bedoelde Jozua heel ons persoonlijk en huiselijk leven,
tot in de kleinste bijzonderheden van alledag. Er zijn gezinnen waar
men er veel prijs op schijnt te stellen 's morgens en 's avonds gemeenschappelijk te lezen en te bidden, maar waar het huiselijk leven een
schril contrast vormt met hun zogenaamde godsdienst. Het hoofd van
het gezin moet licht en warmte in het gezin brengen. Als hij in zijn
gezin God wil dienen mag hij niet nors zijn of onvriendelijk, ruw in
zijn manieren of hard voor zijn vrouw, grillig tegenover de kinderen,
of onredelijk en veeleisend voor zijn personeel. Hij mag nooit kritiek
leveren op het eten dat klaargemaakt is, nadat hij God ervoor gedankt heeft: anders is het gebed slechts een vorm. Ook de moeder, de
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kinderen en het personeel moeten zich gedragen zoals de Heere het
wil. Anders raakt het hele gezinsleven in de war; de dagindeling
wordt ongeregeld, men houdt geen rekening met wensen van een ander;
de kinderen worden eigenzinnig en dwingerig; het personeel achteloos
of verkwistend of nog erger. Het is toch te betreuren, dat er inderdaad vaak een treurig gebrek bestaat aan gewone, praktische gerechtigheid in veel gezinnen. Dikwijls blijkt maar heel weinig van het reine,
fijne lijnwaad, dat zijn „de gerechtigheden van de heiligen". Dikwijls
vergeet men het indrukwekkende woord van de Apostel: „Het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede
en blijdschap door de Heilige Geest (Rom. 14 : 17) . Er zijn mensen die
denken dat het woord rechtvaardigheid of gerechtigheid altijd noodzakelijk de gerechtigheid van God betekent, waarin wij staan, of die wij
geworden zijn in Hem. Dit is een grove vergissing. Wij mogen niet
vergeten dat er een praktische en menselijke kant aan deze kwestie is.
Er is wel degelijk een praktische gerechtigheid, die betrekking heeft op
onze wandel en toestand.
Vindt een lezer het vervelend, dat wij hem met deze eenvoudige,
praktische dingen bezighouden ? We menen dat dit heel nodig is in deze
dagen, waarin men het Christendom zo gemakkelijk belij den kan. Ja,
laat ieder van ons zijn wegen nagaan en onderzoeken. Wat is de ware
toestand van ons hart ten opzichte van Christus ? Want dáár ligt het
geheim van de hele zaak. Zijn wij in ons hart niet oprecht tegenover
Hem, dan kunnen we niets goeds doen in ons persoonlijk leven, in ons
gezin, in onze zaken, in de samenkomsten, nergens. Is er echter op-

rechtheid van hart tegenover Hem, dan zal alles in orde zijn. Het is dan
ook geen wonder, dat de Apostel zijn eerste brief aan de Korinthiërs
besluit met de plechtige woorden: „Indien iemand de Heere Jezus
Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking, Maranatha". In de loop
van zijn brief heeft hij gesproken over verschillende dwalingen in de
leer en over zedelijke verdorvenheid. In plaats dat hij nu zijn ernstige
vonnis velt over allerlei dwaling of boosheid, richt hij zich met heilige
verontwaardiging tegen iedereen, wie dan ook, die de Heere Jezus Christus niet liefheeft. Liefde tot Christus is het, wat ons kan behoeden tegen
elke soort dwaling of zonde. Is iemands hart vol van Christus, dan is
er geen ruimte voor iets anders maar is er geen liefde tot Hem, dan is
men niet veilig voor de vreselijkste dwaling of de grofste onzedelijkheid.
Wij keren nu tot ons hoofdstuk terug. De aandacht van het volk
wordt vooral gericht op het plechtige gebeuren bij de berg Horeb. Dat
had zeker een diepe en onuitwisbare indruk op hen gemaakt. „Ten dage
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dat gij voor het aangezicht des Heren, uws Gods, bij Horeb stondt,
toen de Heere tot mij zeide: Vergader mij dit volk, en Ik zal ze mijn
woorden doen horen" (vs. 10). Het belangrijkste voor Israël toen, voor
de gemeente nu en voor iedereen altijd en overal is, dat men in rechtstreeks levend kontakt komt met het Woord van de levende God. Want
wat is het doel ? "Zij zullen leren om Mij te vrezen al de dagen, die zij
op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren"
( 10 b). Het is erg mooi er op te letten hoe nauw het horen van Gods
Woord is verbonden met het vrezen van Gods Naam. Dit is een van de
belangrijkste grondbeginselen, die nooit veranderen, en hun kracht of
waarden ooit verliezen. Het Woord van God en Zijn Naam horen bij
elkaar; heeft iemand het Woord lief, dan zal hij Gods Naam eren.
"Wie mij niet liefheeft, die bewaart mijn geboden niet." "Wie daar
zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar,
en in die is de waarheid niet. Maar zo wie Zijn woord bewaart, in die
is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden" (Joh. 14; 1 Joh. 2).
Iedereen, die God werkelijk liefheeft, bewaart Zijn Woord als een schat
in zijn hart, en de heilige werking van het Woord zal men waarnemen
in zijn hele leven, karakter en gedrag. God heeft Zijn Woord gegeven
met een bepaald doel. Het moet ons leiden in onze gedragingen en ons
karakter vormen. Heeft Zijn Woord niet deze praktische uitwerking op
ons, dan heeft het geen zin te zeggen, dat wij Hem liefhebben; integendeel, het is beslist spotternij, en vroeg of laat zal Hij rekenschap van
ons vragen.
Let ook op de ernstige verantwoordelijkheid die de Israëlieten
hadden ten opzichte van hun kinderen. Ze moesten niet alleen zelf
"horen" en "leren"; maar ze moesten ook hun kinderen onderwijzen.
Dit is een algemene en blijvende plicht, die niemand ongestraft kan
verwaarlozen. God hecht hier hoge waarde aan. Van Abraham zegt Hij:
"Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou
bevelen, en zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid
en gericht; opdat de Heere over Abraham brenge, hetgeen Hij over hem
gesproken heeft" (Gen. 18 : 19). Alle eeuwen door en onder alle bedelingen heeft God in Zijn goedheid Zijn goedkeuring uit willen spreken,
als de Zijnen hun kinderen goed opvoedden, en hen oefenden in een
trouwe wandel in overeenstemming met Zijn Woord. Nergens in de
Schrift wordt het gewettigd dat men de kinderen laat opgroeien in onwetendheid, zorgeloosheid en eigenwil. Er zijn wel naamchristenen die
onder de verderfelijke invloed van bepaalde theologen zeggen, dat men
in zekere zin ingrijpt in de soevereine raadsbesluiten van God, wanneer
men z'n kinderen onderwijst in de waarheden van het evangelie en de
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Heilige Schrift. Zij vinden dat men de kinderen moet overlaten aan de
werking van de Heilige Geest. Op Gods tijd zullen ze die werking
ervaren, als ze tot de uitverkorenen behoren. Is dit laatste niet het geval,
dan heeft alle menselijke inspanning toch niet het minste nut. Tegen
deze eenzijdige opvatting zullen wij zo krachtig mogelijk getuigen.
Zulke denkbeelden hebben een zeer verderfelijke werking op het geweten en het hart. Eenzijdige opvattingen, het doet er niet toe van welke
zijde men het bekijkt, doen geestelijk schade. Wij hebben kinderen van
christelijke ouders zien opgroeien die volslagen onkundig werden gelaten van de dingen Gods; het motief was: „Wij kunnen van onze kinderen geen Christenen maken; en we mogen er geen huichelaars van
maken. Als God niet werkt is alles toch tevergeefs". Als de mensen
altijd op deze manier redeneerden, zou een boer niet meer ploegen en
zaaien. Het spreekt vanzelf dat hij het zaad niet kan laten ontkiemen.
Hij kan dat evenmin, als dat hij het heelal kan scheppen. Maar doet hij
daarom zijn armen over elkaar en zegt hij : „Ik kan door mijn inspanning geen koren laten groeien, en moet dus maar op Gods tijd wachten ?" Geen boer, die z'n gezond verstand heeft, zal zo redeneren. Ieder
mens met gezond verstand weet, dat ploegen en zaaien aan het oogsten
moeten vooraf gaan; en als de boer het zaaien nalaat, dan is het de
reinste dwaasheid om een oogst te verwachten.
Precies zo is het met de opvoeding van onze kinderen. Wij weten
dat God oppermachtig is. Wij geloven in Zijn eeuwige raadsbesluiten.
Wij geloven dat de nieuwe geboorte, bij onze kinderen zoals bij iedereen, geheel en al het werk is van de Heilige Geest, door middel van het
Woord. Maar dit alles vermindert niet in de geringste mate de ernstige
verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen, van jongs af,
vlijtig en trouw te onderwijzen en op te voeden. Zeker, wij kunnen van
onze kinderen geen Christenen maken; en we mogen er nog minder
huichelaars van maken; maar God roept ons niet om er iets van te
maken. Wij zijn alleen geroepen onze plicht te doen ten opzichte van
hen, en de uitkomst mogen we dan aan God overlaten. Tot ons wordt
gezegd: „Voedt ze op in de lering en vermaning des Heren" (Ef. 6 : 4) .
Wanneer moeten wij met deze opvoeding beginnen ? Bij het begin. Van het ogenblik af dat wij in een betrekking komen rust op ons
de verantwoordelijkheid, die de betrekking meebrengt. Het is iets heel
ernstigs in de betrekking van de vader te staan tot een kind, het is heel
ernstig en heerlijk. Maar zodra iemand „vader" wordt is hij ook als
„vader" verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid is zwaar, maar er
staat geschreven: „Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze
van God begere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt; en zij
hfdst. 4

103

zal hem gegeven worden" (jak. 1 : 5) . Al zijn wij van onszelf niet bekwaam, God wil ons bekwaam maken, als we maar van stap tot stap op
Hem zien. Maar onze plicht moeten wij vervullen. Sommigen houden
niet van het woord „plicht". Zij vinden dat het wat wettisch klinkt. Dit
is echter een grote misvatting. Het woord „plicht" is een heel gezond en
heilzaam woord, waar geen waar Christen iets op tegen kan hebben.
Eén ding is zeker: alleen in het pad van onze plicht kunnen wij op God
rekenen. Zegt iemand op God te vertrouwen, terwijl hij zijn plichten
verzuimt, dan misleidt hij zichzelf.
De hele christelijke opvoeding kan in twee zinnen samengevat
worden : „Reken op God voor uw kinderen, en voed uw kinderen op
voor God." Het eerste zonder het tweede is wetteloosheid; het tweede
zonder het eerste is wettischheid. Samen leiden ze tot praktisch Christendom. Alle gelovige ouders hebben het heerlijke voorrecht vol vertrouwen te rekenen op God, wat betreft hun kinderen. Maar in het
bestuur van God is dit voorrecht onlosmakelijk verbonden met de ernstigste verantwoordelijkheid die op ons rust met betrekking tot de opvoeding. Er is een groot gevaar dat we onze plicht tegenover onze kinderen buiten beschouwing willen laten, die op anderen willen overdragen, of zelf verwaarlozen. Wij zien tegen de moeite op die aan de
opvoeding verbonden is; wij schrikken terug voor de aanhoudende zorgen die er naar het ons toeschijnt uit voortvloeien. Maar wij zullen
ondervinden, dat de moeite en zorgen duizendmaal groter zijn als we
nalatig zijn in de opvoeding van onze kinderen. Voor ieder die God
oprecht liefheeft, is het een vreugde als hij trouw is in het vervullen
van zijn plicht. Elke stap op deze weg geeft ons meer vertrouwen
om voort te gaan. En als wij Gods geboden houden, kunnen we voortdurend rekenen op de onuitputtelijke hulpbronnen die wij in God bezitten. Iedere dag, j a elk uur van de dag hebben wij vrije toegang tot de
schatkamers van onze Vader, om daar alles te krijgen wat ons ontbreekt
aan genade en wijsheid en zedelijke kracht. Zodoende kunnen we beantwoorden aan de heilige roeping van de betrekking, waarin wij staan.
„Hij schenkt meerdere genade." Dit blijkt altijd weer. Maar als wij
in plaats van genade te zoeken om onze plicht te vervullen, ons gemak
zoeken en onze plicht verwaarlozen, vragen wij eenvoudig om verdriet,
dat al gauw zwaar op ons drukken zal.
„Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten." „Want zo wat de mens
zaait dat zal hij ook maaien. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit
het vlees verderfenis maaien; maar wie in de Geest zaait, zal uit de
Geest het eeuwige leven maaien" (Gal. 6) . Ook in de opvoeding evenals op elk ander gebied, geldt: „wat wij zaaien, dat zullen wij onherroe-
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pelijk en onveranderlijk maaien." Daaraan is niet te ontkomen. Toch
hoeft een gelovige vader die dit leest niet ontmoedigd te worden. Integendeel, er is alle reden om blijmoedig te vertrouwen op God. "De
naam des Heeren is een sterke toren; de rechtvaardige zal daarheen
lopen, en in een toevluchtsoord gesteld worden" (Spr. 18 : 10). Laten
we standvastig zijn in onze roeping, dan kunnen wij met ongeschokt
vertrouwen rekenen op onze trouwe en genadige God. Regels geven
voor de opvoeding, willen wij niet. Kinderen zijn niet op te voeden aan
de hand van dorre regels. "Voedt ze op in de lering en vermaning des
Heeren' , is een gulden voorschrift, waarin alles begrepen is, wat de
opvoeding betreft, van de wieg af tot rijpere leeftijd toe. Wij zeggen
nadrukkelijk "van de wieg af', daar wij er ten volle van overtuigd zijn,
dat elke christelijke opvoeding bij het begin begint. Menigeen beseft
niet, hoe jong al en hoe scherp kinderen opmerken; en hoeveel indrukken zij opnemen, als zij ons met hun lieve sprekende ogen aankijken.
Het is wonderlijk zo vatbaar als ze zijn voor de sfeer waarin ze opgroeien. In die sfeer ligt dan ook de grote kracht van de opvoeding.
Als onze kinderen van dag tot dag een geest van liefde en vrede, reinheid en heiligheid inademen, zullen we verbaasd staan over de uitwerking, die dat heeft op de vorming van hun karakter. Het is van
het uiterste belang, dat onze kinderen bij hun ouders liefde zien, eensgezindheid en tere zorg voor elkaar; vriendelijkheid tegenover anderen,
hulp en medelijden jegens armen en zieken. Wie kan zeggen welke uitwerking het heeft op een kind als het voor het eerst merkt dat vader
en moeder boos zijn op elkaar? En als ruzie dagelijks voorkomt, als
vader moeder tegenspreekt en moeder de vader minacht, wat moet er
dan van de kinderen terecht komen ? We kunnen niet beseffen van hoeveel waarde het is als de sfeer en de toon van het hele gezin goed is.
Dat geldt het alledaagse leven in de huiskamer, de eetkamer, de kleedkamer, de kinderkamer, de keuken, of - waar door omstandigheden
zoveel kamers niet zijn - in het ene vertrek dat voor alles dienst moet
doen. Laat iedereen, hoog of laag geplaatst, rijk of arm, er over nadenken hoe noodzakelijk het is de kinderen te doen opgroeien in een omgeving, die praktisch naar Gods gedachten is en de waarheid van het
Christendom voorstelt.
Voor we van dit onderwerp afstappen, willen wij nog op één punt
de aandacht vestigen, waarvan de belangrijkheid dikwijls over het hoofd
gezien wordt. Het gaat om de noodzaak van onze kinderen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid te verlangen. Hier is niet alleen de orde in het
gezin, maar ook de eer van God mee gemoeid. "Gij, kinderen, zijt uw
ouders gehoorzaam in de Heer; want dat is recht." En : "Gij, kinderen,
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zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehaaglijk" (Efez. 6, Kol. 3) .
Van zijn prilste jeugd af moet het kind geleerd worden zich te
onderwerpen aan het door God gestelde gezag, en wel zoals de Apostel
zegt; „in alles". Wordt daar niet op gelet van het begin af, dan kan
men dit later onmogelijk herstellen. Laat men de eigen wil werken, dan
neemt hij dagelijks en snel in kracht toe, en wordt het steeds moeilijker
hem te bedwingen. Daarom moeten de ouders van meet af hun gezag
handhaven, daar God dit van hen eist; als ze dat gedaan hebben, kunnen
zij zo lief en vriendelijk zijn, als het gevoeligste hart maar verlangen
kan.
Stugheid en ruwheid zijn volstrekt niet nodig om gehoorzaamheid
bij te brengen. Integendeel, die vinden we zonder uitzondering daar,
waar de opvoeding slap en de gehoorzaamheid ver te zoeken is. God
heeft in de handen van de ouders het bestuur en het gezag gelegd; maar
ze hoeven niet altijd met besturen en straffen bezig te zijn. Wie dat
doet, levert daardoor meestal het bewijs van zedelijke zwakheid. Als
iemand altijd maar praat over zijn gezag, wees dan zeker, dat zijn gezag
niet zo v as t staat. Ware zedelijke kracht blijkt zonder uitzondering uit
rust en waardigheid; niet uit veel drukte. Verder is het ook verkeerd
als de ouders steeds weer tegen de wil van een kind ingaan, als het
onbetekenende dingen betreft. Daardoor zouden we de geest van het
kind breken, terwijl het doel van alle gezonde opvoeding zijn moet de
wil van het kind te versterken. Het kind moet altijd de indruk krijgen,
dat de ouders het beste met hem voor hebben; en dat elk gebod of verbod niet ten doel heeft zijn plezier te bederven, maar alleen zijn belangen te behartigen.
De ouders moeten er naar streven dat ieder lid van het gezin kan
genieten van zijn voorrechten, en dat ieder zijn plichten vervult. Aangezien God nu het kind roept te gehoorzamen, moeten de ouders er op
toezien, dat deze roeping wordt opgevolgd; want als die verwaarloosd
wordt, zullen andere leden van het gezin daaronder lijden. Er bestaat
geen groter gebrek in een huis dan een ondeugend, eigenzinnig kind en
over het algemeen genomen is de oorzaak te vinden in de verkeerde
opvoeding.
Wij vergeten natuurlijk niet, dat kinderen verschillen in temperament en aanleg; dat sommige kinderen een bijzonder sterke wil en een
onverzettelijk karakter hebben, zodat zij heel moeilijk te behandelen
zijn. Dit alles weten wij heel goed; maar het doet niets af aan de
verantwoordelijkheid van de ouders om op volstrekte gehoorzaamheid
aan te dringen. Zij kunnen altijd op God rekenen voor de nodige gena-
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de en kracht. Zelfs in het geval van een moeder, die weduwe is, geloven
wij zeker dat zij tot God kan opzien, en dat Hij haar bekwaam zal
maken haar kinderen en haar huis te besturen. In geen geval mag, zelfs
niet één ogenblik, het ouderlijk gezag worden prijsgegeven. Soms komen ouders door onverstandige, overdreven liefde in verzoeking om
hun kinderen te verwennen. Dit is zaaien voor het vlees, waaruit verderf zal geoogst worden. Het is helemaal geen liefde toe te geven aan
de wil van een kind, en het kan het onmogelijk echt blij of gelukkig
maken.
Een eigenwillig kind dat men altijd toegeeft, is zelf ongelukkig,
en bovendien een beproeving voor iedereen die er mee te maken heeft.
Kinderen moeten leren te denken aan anderen, en op allerlei manieren
hun geluk en genoegen bevorderen. Het komt bijvoorbeeld niet te pas
dat een kind thuiskomt en al fluitend, zingend of gillend de trap oploopt, zonder ook maar enigszins te letten op andere leden van het
gezin die misschien daardoor gestoord of geërgerd kunnen worden !
Geen welopgevoed kind zal er aan denken zo iets te doen; en als men
dergelijk onbeteugeld, ongeregeld en onverschillig gedrag toelaat, is er
een ernstig gebrek in de leiding van het gezin.
Voor de vrede, de goede verstandhouding en het gemak van het
gezin is het nodig, dat allen op elkaar letten. Wij behoren het welzijn
van hen die ons omringen, en niet ons eigen belang te zoeken. Zouden
allen daaraan denken, dan zouden onze gezinnen heel anders zijn; en er
zou een andere geest uit spreken !
Elk christelijk gezin behoort het goddelijk kenmerk te vertonen.
De sfeer moet hemels zijn. Hoe is dit mogelijk ? Eenvoudig wanneer
iedereen: ouders, kinderen, bedienden of personeel zoeken te wandelen
in de voetstappen van Jezus, en Zijn gezindheid openbaren. Hij behaagde nooit Zichzelf, zocht in geen enkel opzicht ooit Zijn eigen belang.
Hij deed altijd, wat de Vader welbehaaglijk was. Hij kwam om te dienen en te geven. Hij ging het land door goeddoende en allen genezende, die door de duivel overweldigd waren. Zo handelde voortdurend
die genadige, liefhebbende Vriend, die meeleed met ieder die in nood,
zwak of bedroefd was. Als de verschillende leden van elk christelijk
gezin zich vormden naar dit volmaakt model, zouden wij zeker iets
verwerkelijken van de krachtige werking van het persoonlijke en huiselijke Christendom. Dit kunnen wij, God zij dank, nog altijd handhaven
en tentoonspreiden, niettegenstaande de hopeloze ellende, waarin het
naam-christendom zich bevindt.
In alle tij den, onder elke bedeling, in de dagen van de aartsvaders, onder de wet, tijdens het Christendom vinden wij tot onze
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grote troost en bemoediging, dat persoonlijke en huiselijke godsvrucht
aangenaam is voor het hart van God, en tot eer van Zijn heilige Naam.
Dit is vooral belangrijk voor hen, die er ernstig naar verlangen in gehoorzaamheid aan Gods Woord te wandelen, en te handelen overeenkomstig de hoofdwaarheid van de eenheid van het lichaam, in een tijd
als de onze, waarin het afleggen van een gemeenschappelijk getuigenis
zoveel bezwaren ontmoet. Ja, juist daarom mogen wij God van harte
danken, dat persoonlijke en huiselijke godsvrucht altijd beoefend kan
worden. Dat uit hart en huis van ieder Christen een voortdurende
stroom van lof kan opstijgen tot de troon van God. Dat een stroom van
werkzame liefde kan uitvloeien tot een arme behoeftige en zondige
wereld. Als dit meer het geval zou worden door de machtige werking
van de Heilige Geest, zou God in elk opzicht verheerlijkt worden in de
harten en huizen van Zijn geliefde kinderen.
Nu moeten wij de ernstige waarschuwing overdenken, die God tot
Israël richtte om hen voor de vreselijke zonde van afgoderij te behoeden, een zonde waartoe het menselijk hart steeds geneigd is. Men kan
afgoderij plegen zonder voor een afgodsbeeld neer te knielen; en daarom zijn de woorden van waarschuwing tot Israël onze aandacht en
overweging zeer waard. Ook tot onze lering zijn ze zeer zeker geschreven.
„En gijlieden naderdet en stondt beneden die berg; (die berg nu
brandde van vuur tot aan het midden des hemels, er was duisternis,
wolken en donkerheid) . Zo sprak de Heere tot u uit het midden des
vuurs; gij hoordet de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis,
behalve de stem. Toen verkondigde Hij u zijn verbond, dat Hij u gebood te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen.
Ook gebood de Heere mij ter zelf der tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou; opdat gij die deedt in dat land, naar hetwelk gij doortrekt om dat te erven" (vs. 11 - 14) .
Hier ligt de grondslag van het verbod tegen afgoderij. Zij zagen
niets. God vertoonde Zich niet aan hen. Hij nam geen zichtbare gestalte
aan, waarvan zij een beeld zouden hebben kunnen maken. Hij gaf hun
Zijn Woord, Zijn heilige geboden, zo duidelijk, dat een kind ze kon
begrijpen, en zelfs de dwazen er niet in zouden dwalen (vgl. Jes.
35 : 8) . Ze hoefden volstrekt niet te proberen zich voor te stellen hoe
God er uit zag; integendeel, dit was juist de zonde, waartegen God hen
zo ernstig waarschuwde. De stem van God moesten zij horen, en niet
Zijn gedaante zien. Ze moesten Zijn geboden gehoorzamen en niet een
afbeelding van Hem maken. Het bijgeloof probeert tevergeefs God te
eren door een beeld te maken en dat te aanbidden. Het geloof daaren108
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tegen aanvaardt met liefde en gehoorzaamt met eerbied Zijn heilige geeen beeld
boden. „Als iemand," zegt de Heer, „Mij liefheeft, zal hij
nee, maar "Mijn geboden bevan mij maken en dat aanbidden ?
waren."
Hierdoor is alles zo eenvoudig, zo veilig, zo zeker. God vraagt
niet van ons dat we moeite zullen doen om ons een voorstelling van
God te vormen. Wij hebben eenvoudig Zijn Woord te horen en te doen.
Geen mens kan zich een voorstelling van God vormen buiten hetgeen
Hij van Zichzelf heeft willen openbaren. „Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft
Hem verklaard" (Joh. 1 : 18) .
„God, die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen,
is Degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting
van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus" (2 Kor. 4 : 6) .
De Heere Jezus wordt genoemd het afschijnsel Zijner heerlijkheid,
en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid" (Hebr. 1 : 3) . „Wie
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." Zo openbaart dan de Zoon
de Vader; en door het Woord, in de kracht van de Heilige Geest, weten
wij iets van de Zoon. Elke poging van het verstand of de verbeelding,
om een zichtbare voorstelling van God of van Christus te maken is dus
eenvoudig afgoderij. Wie probeert iets te leren kennen van God of van
Christus buiten de Schrift om, raakt in verwarring. Daardoor geven we
ons rechtstreeks over aan de duivel, die ons tot de meest verbijsterende,
duistere en dodelijke begoocheling voert. Zoals God Israël bij Horeb
uitsluitend bepaalde bij Zijn „stem" en hen waarschuwde tegen het
maken van een gelijkenis, zo bepaalt Hij ons bij de Heilige Schrift en
waarschuwt Hij tegen alles, dat ons ook maar een haarbreed zou kunnen aftrekken van die heilige en algenoegzame maatstaf. Wij moeten
niet luisteren naar onze eigen geest of naar andere mensen. Wij moeten
vastberaden weigeren naar iets anders te luisteren dan naar de stem
van God
de stem van de Heilige Schrift. Daar vinden we werkelijk
zekerheid, ware rust, zodat wij zeggen kunnen : „Ik weet wie"
niet
alleen wat
„ik geloofd heb, en ben verzekerd dat Hij" ... enz. ( 2
Tim. 1 : 12) „Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen
gelijkenis gezien, ten dage dat de Heere op Horeb uit het midden des
vuurs tot u sprak; opdat gij u niet bezondigt, en u iets gesnedens maakt,
de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw; de gedaante van enig beest dat op de aarde is; de gedaante van enige vogel,
die door de hemel vliegt; de gedaante van iets, dat op de aardbodem
kruipt; de gedaante van enige vis, die in het water is onder de aarde;
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dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel, en aanziet de zon, en
de maan en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven,
dat gij u voor die buigt, en ze dient, welke de Heere, uw God, aan alle
volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar ulieden heeft de
Heere aangenomen, en uit de ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; opdat
gij Hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is" (15 :
20). Hier wordt ons een heel belangrijke waarheid voorgesteld. Het
volk wordt er met nadruk op gewezen, dat zij, door een beeld te maken
en daarvoor te knielen, zich in werkelijkheid verlaagden en verdierven.
Daarom zei de Heere tot Mozes, toen ze het gouden kalf gemaakt
hadden: „Ga henen, klim af; want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het (Eng. vert. zich) verdorven".
Dit kon ook niet anders. De aanbidder staat beneden dat wat hij
aanbidt. Als zij een kalf aanbidden, stellen ze zich dus werkelijk beneden „de beesten, die vergaan". Terecht zei Hij daarom: „Zij hebben het
vordorven, en zijn schielijk afgeweken van de weg, die Ik hun geboden
had: zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich daarvoor gebogen, en hebben het offerande gedaan en gezegd: Dit zijn uw
goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben" (Ex. 32 : 7, 8) .
Wat een toneel ! Een heel volk, onder leiding van Aaron de hogepriester, aanbidt, buigt zich voor een ding, gemaakt van omgesmolten
oorringen, die hun vrouwen en dochters pas nog gedragen hadden. Stelt
u voor zoveel mensen die kunnen denken, mensen met verstand, kennis
en een geweten, die van een gegoten kalf zeggen: „dit zijn uw goden,
Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben". Ze vervingen werkelijk
Jehovah door een beeld, een produkt van menselijke kunst en vindingrijkheid. En dat deed het volk, dat in Egypte de machtige werken van
God aanschouwd had. Plaag op plaag hadden zij zien neerkomen op
Egypte en de hardnekkige Farao. Ze hadden als het ware het land op
zijn grondvesten zien schudden door de op elkaar volgende slagen van
Jehovah's heersersstaf. Zij hadden de eerstgeborenen van de Egyptenaren dood zien liggen, getroffen door het zwaard van de verderf engel.
De Rode Zee was voor hun ogen in tweeën gekliefd; en droogvoets
waren zij doorgetrokken tussen de zilveren muren, waardoor daarna hun
vijanden verzwolgen werden.
Dit alles had voor hun ogen plaats gehad, en toch konden zij zo
spoedig alles vergeten, en zeggen van een gegoten kalf : Dit zijn uw
goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben". Waartoe komt
een volk, dat zijn oog en hart heeft afgewend van God en Zijn Woord ?
En wij, die zo bevoorrecht zijn dat we mogen wandelen in het
volle licht van het Nieuwe Testament, behoren te bedenken, dat „Al
110

.

hfdst. 4

wat" - dus ook Deut. 4 - "te voren geschreven is, is geschreven
tot onze lering, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schrift
hoop zouden hebben" (Rom. 15 : 4). Deze korte tekst beschrijft het
recht dat wij hebben om heel het Oude Testament door te lezen en ons
voordeel te doen met de ernstige waarschuwingen en heilzame vermaningen die de Schrift bevat.
Zouden wij ook vatbaar zijn voor de grove zonde van afgoderij?
De apostel Paulus spreekt in 1 Kor. 10 daarover, en wat bij Horeb
voorviel, gebruikt hij als waarschuwing voor de gemeente van God.
Wij willen de hele passage aanhalen : "En ik wil niet, broeders, dat gij
onwetende zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, en allen
door de zee gegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en
in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben, en allen
dezelfde drank gedronken hebben. (Want zij dronken uit de geestelijke
steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus). Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want ze zijn in de
woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied - laten we
hierop letten - ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust zouden hebben tot het kwaad gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen
afgodendienaars, - iemand die Christus belijdt, kan dus ook een afgodendienaar worden - als sommigen van hen, gelijk geschreven staat:
Het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om
te spelen. En laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag drie-en-twintigduizend. En laat
ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen Hem verzocht hebben, en werden door de slangen vernield. En murmureert niet
gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield door de verderver. En deze dingen alle zijn hun overkomen tot
voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de
einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, wie meent te staan, zie toe,
dat hij niet valle" (1 Kor. 10 : 1 - 12). Hier leren wij duidelijk, dat er
geen zonde, dwaasheid, of zedelijke verdorvenheid bestaat, waartoe
we niet elk ogenblik kunnen vervallen, als we niet door de kracht van
God worden bewaard.
Er is geen veiligheid voor ons, dan in de schuilplaats van Gods
tegenwoordigheid. Wij weten, dat de Heilige Geest ons niet waarschuwt voor dingen, waaraan wij niet blootstaan. Hij zou tot ons niet
zeggen: "Wordt geen afgodendienaars", als het onmogelijk was een
afgodendienaar te worden. De afgoderij neemt allerlei vormen aan.
Daarom wordt er niet over een vorm van afgoderij gesproken, maar
over afgoderij zelf, over de wortel of het beginsel ervan. Er staat, dat
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hebzucht afgodendienst is, zodat een hebzuchtige een afgodendienaar is.
Iemand die meer wil bezitten dan God hem gegeven heeft maakt
zich schuldig aan de zonde van de Israëlieten, toen ze het gegoten kalf
maakten en aanbaden. Wel mag de Apostel dan zeggen tot de Korinthiërs en ook tot ons: „Daarom, mijn geliefden, vliedt van de afgodendienst". Het Woord van God bevat geen zinledige uitspraken en in
heilige ernst besluit de apostel Johannes zijn eerste Brief met de woorden: „Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden". Ons verraderlijk
hart is in staat af te wijken van de levende God, en een ander voorwerp behalve Hem te kiezen; en is dit iets anders dan afgoderij ? Alles
wat ons hart beheerst is onze afgod, het mag zijn wat het wil : geld,
vermaak, macht of iets anders. Wij mogen dus wel bedenken, hoe nodig
de vele waarschuwingen zijn, die de Heilige Geest tegen afgoderij
geeft.

Ook in Galaten 4 vinden wij merkwaardige indrukwekkende woorden, gericht tot hen die Christus belijden. De Galaten hadden, evenals
alle andere heidenen, afgoden aangebeden; maar ze hadden het Evangelie aangenomen, en zich van de afgoden tot de levende God gewend
om Hem te dienen. De joodsgezinde leraars waren echter bij hen gekomen, en hadden hun geleerd, dat zij besneden moesten worden en de
wet onderhouden, omdat anders geen behoudenis voor hen mogelijk
w as . Dit nu noemt de Apostel zonder aarzelen afgoderij, een terugkeer
tot het zedelijk lage peil, waarop ze vroeger stonden. En dat nog wel
na te hebben beleden, dat zij het heerlijk evangelie van Christus hadden
aangenomen. Hoe belangrijk is dan de vraag van de Apostel: „Maar
toen, toen gij God niet kendet, diendet gij hen, die van nature geen
goden zijn; en nu, nu gij God kent, ja veel meer door God gekend zijt,
hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, die
gij wederom van voren aan wilt dienen ? Gij onderhoudt dagen, en
maanden, en tij den en jaren. Ik vrees voor u, dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb" (Gal. 7 : 8 - 11) .
Dit is van veel betekenis. De Galaten gingen niet opnieuw over
tot de aanbidding van afgodsbeelden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
zij met verontwaardiging dergelijk denkbeeld zouden hebben afgewezen. Maar toch vraagt de Apostel: „Hoe keert gij weer terug ?" Wat
betekent deze vraag, als zij niet terugkeerden tot afgoderij ? En wat
moeten wij nu leren uit dit gedeelte ? Eenvoudig dit, dat besnijdenis en
zich onder de wet stellen, om dagen en maanden en tijden en jaren te
onderhouden, ook al lijkt het iets heel anders, niets meer of minder is
dan een terugkeren tot de oude afgoderij. Het onderhouden van dagen
en het aanbidden van afgoden waren allebei een zich afwenden van de
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levende en waarachtige God, van Zijn Zoon Jezus Christus, van de
Heilige Geest, en van de heerlijke voorrechten, die tot het Christendom
behoren.
Het is de vraag of de volle betekenis van Galaten 4 : 8 10 werkelijk verstaan wordt door de grote meerderheid van hen, die belijden
de Bijbel te geloven. We wijzen iedereen die het aangaat met ernst en
nadruk op dit onderwerp. We bidden God ook, dat Hij het hart en
geweten van de Zijnen mag raken, opdat ze hun plaats, hun gewoonten,
hun verbindingen toetsen, en onderzoeken in hoeverre ze in feite het
voorbeeld van de gemeenten van Galatië volgen in het onderhouden van
feestdagen en dergelijke, dingen die ons alleen van Christus en Zijn
heerlijk heil kunnen afleiden.
Er komt een dag, dat de ogen van duizenden opengaan voor de
werkelijkheid van deze dingen. Dan zullen ze zien, wat ze nu weigeren
te zien, dat de duisterste en grofste vormen van heidendom schuil gingen onder de naam van het Christendom en in verbinding met de verhevenste waarheden, die ooit een mens verlicht hebben.
Hoe moeilijk wij misschien onze neiging tot afgoderij erkennen
willen, het is in Israëls geval heel duidelijk, dat Mozes, geleid en bezield
door God, de uiterste noodzaak gevoelde om hen met de plechtigste en
ontroerendste woorden er tegen te waarschuwen. Hij doet een beroep
op hen, en voert alle mogelijke gronden aan, hij herhaalt zijn raadgevingen en vermaningen zodanig, dat zij niet te verontschuldigen zijn.
Neem bijvoorbeeld de volgende woorden: „Maar ulieden heeft de Heere
aangenomen, en uit de ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd, opdat gij Hem
tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is" (vs. 20).
Moest dit hen niet treffen ? Jehovah had hen in Zijn rijke en vrije
genade, door Zijn machtige hand uit het land van dood en duisternis
geleid als een gekocht en verlost volk. Hij had hen tot Zich gebracht,
opdat zij voor Hem een kostbare schat zouden zijn boven elk ander
volk op aarde. Hoe konden zij zich dan van Hem afwenden, van Zijn
heilig verbond en van Zijn dierbare inzettingen ! Helaas ! helaas ! dat
konden zij, en zij deden het ook. Ze maakten een kalf, en zeiden : dit
zijn uw goden, Israël .... enz."
Denk eens aan : een kalf dat ze zelf hadden gemaakt, een beeld,
door menselijke kunst ontworpen, had hen uit Egypte geleid ! Een ding
van de oorringen van hun vrouwen gemaakt was hun verlosser. En dit is
geschreven tot onze lering. Waarom zou het voor ons geschreven zijn,
als wij niet tot dezelfde zonde in staat waren ? Wij moeten Of aannemen, dat de Heilige Geest een overbodige uitspraak ingegeven heeft, of
erkennen dat wij een waarschuwing nodig hebben tegen de zonde van
-
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afgoderij. Het is zeker dat wij die waarschuwing nodig hebben, en het
bewijst dat wij gevaar lopen tot die zonde te vervallen. Zijn wij beter
dan Israël ? Volstrekt niet. Wij hebben meer licht en hogere voorrechten; maar wat onze persoon betreft, wij zijn gemaakt uit dezelfde stof,
hebben dezelfde neigingen, en zijn tot dezelfde dingen in staat als zij.
Onze afgoderij kan een andere vorm aannemen dan de hunne, maar
afgoderij is afgoderij onder welke vorm ook; en hoe hoger onze voorrechten, des te groter onze zonden. Is echter ons hele hart vervuld van
Christus, dan blijft er geen plaats voor afgoden over. Alleen dit kan
ons behoeden. Onze veiligheid en ons geluk zijn alleen zeker, wanneer
Christus door het geloof in onze harten woont. Blijven wij in Hem, en
blijft Hij in ons, dan tast de boze ons niet aan. De persoonlijke gemeenschap met de Heer moeten we nauwgezet onderhouden, anders
brengen onze hoge voorrechten des te groter gevaar mee en zal de val
verschrikkelijk zijn.
Er was geen volk op aarde dat meer begunstigd was dan Israël,
toen het om Horeb bijeen was om Gods Woord te horen. Er was geen
volk op de hele aarde, dat zich meer verlaagde en dat schuldiger was
dan zij, toen zij neerbogen voor het gouden kalf, een beeld dat ze zelf
vervaardigd hadden. Wij moeten nu letten op een belangrijk feit vermeld in vers 21. Voor de derde maal herinnert Mozes de Israëlieten aan
de wijze waarop God hem had gestraft. Hij had er over gesproken, zoals wij zagen in hfdst. 1 : 37, nog eens in hfdst. 3 : 26, en hier voor
de derde maal zegt hij: "Ook vertoornde de Heere Zich over mij om
ulieder woorden; en Hij zwoer, dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en
dat ik niet zou komen in het goede land, dat de Heere, uw God u ter
erfenis geven zal . . . . Want ik zal in dit land sterven; ik zal over de
Jordaan niet gaan; maar gij zult er overgaan, en dat goede land erven".
Nu mogen wij vragen: waarom wordt er driemaal verwezen naar
hetzelfde feit ? En waarom wordt er elke keer aan herinnerd, dat Jehovah vertoornd was op hem om hunnentwil ? Dat was zeker niet om het
volk te beschuldigen en zichzelf te verontschuldigen. Alleen een ongelovige kan zo iets denken. Nee, de bedoeling is eenvoudig zijn beroep
op het volk meer kracht bij te zetten en meer ernst te geven aan zijn
waarschuwing. Als Jehovah vertoornd was op iemand als Mozes; als
hij door de onbezonnen woorden die hij sprak bij de wateren van Meriba
het beloofde land niet mocht ingaan, hoe hij daar ook naar verlangde,
hoe nodig was het dan voor hen zich in acht te nemen !
Het is heel ernstig dat wij te doen hebben met God. Het is onuitsprekelijk heerlijk; maar toch ook heel ernstig, zoals de geschiedenis
van Mozes zelf bewees. Dat wij de dubbele herhaling uit dit oogpunt
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moeten beschouwen blijkt bovendien uit de woorden, die volgen:
„Wacht u, dat gij het verbond des Heeren, uws Gods, hetwelk Hij met
u gemaakt heeft niet vergeet... dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets, dat de Heere, uw God, u verboden heeft.
Want de Heere, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God"
(vs. 23, 24) .
Grijpt het ons niet aan ? We moeten deze ernstige woorden lezen
alsof ze regelrecht tot ons worden gericht. We moeten niet proberen
dit scherpe woord van God stomp te maken door een verkeerde opvatting van Gods genade. Men hoort wel eens zeggen, dat God een verterend vuur is „voor de wereld". Spoedig zal Hij dit zeker zijn voor de
wereld; maar nu handelt Hij in genade, geduld en lankmoedigheid en
ontferming met de wereld. Maar zoals de apostel Petrus ons meedeelt:
„Het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; en indien het
eerst bij ons, welk zal het einde zijn dergenen, die het evangelie van
God ongehoorzaam zijn ?" Zo lezen wij ook in Hebreeën 12 : „Want
onze God is een verterend vuur". Daar wordt niet gesproken over wat
God eenmaal zijn zal voor de wereld, maar over hetgeen Hij nu voor
ons is. Het is ook niet zoals sommigen menen : „God is een verterend
vuur buiten Christus". Wij weten niets van God buiten Christus. Hij kon
buiten Christus niet „onze God" zijn. Neen, de Schrift mag niet zo
veranderd en verdraaid worden. Wij moeten aannemen wat en zoals het
er staat. De Bijbel is klaar en duidelijk; en alles wat wij moeten doen is
luisteren en gehoorzamen.
„Onze God is een verterend vuur", „een naijverig God", niet om
ons te verteren, o nee, geprezen zij Zijn Naam ! maar om al het boze
in ons en in onze wegen te verteren. Hij kan niets verdragen in ons, dat
in strijd is met Hemzelf en met Zijn Heiligheid, en dat daardoor ook in
strijd is met ons waar geluk en onze zegeningen. Als „Heilige Vader"
bewaart Hij ons op een weg die Hem waardig is, en Hij kastijdt ons,
opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Hij laat nu de
wereld nog over aan haar eigen ideeën en houdt Zich niet openlijk
met de wereld bezig. Maar Hij oordeelt Zijn huis, en Hij kastijdt zijn
kinderen, opdat zij meer volkomen beantwoorden aan de bedoeling, die
Hij met hen heeft en opdat Zijn Zoon in hen openbaar wordt. En is dat
geen onuitsprekelijk voorrecht ? Het is een hoog voorrecht, dat God ons
in Zijn oneindige genade verleent. Hij wil Zich neerbuigen en in ons
belang stellen. Hij wil Zich bezighouden zelfs met onze zwakheden,
onze gebreken en onze zonden, om ons daarvan te verlossen, en om ons
Zijn heiligheid deelachtig te maken.
Er is een heel mooi gedeelte, dat over dit onderwerp handelt, in
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het begin van Hebr. 12 : „Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des
Heeren, en bezwijk niet, als gij door Hem bestraft wordt; want die de
Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij
aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen; want welke zoon is er, die de vader niet kastijdt ?
Maar indiengij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de
vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen ze, zullen wij niet veel meer de Vader der geesten onderworpen zijn en leven ? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, naar dat het hun
goeddacht gekastijd, maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijn
heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn;
doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid
aan degenen die er door geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage
handen en de slappe knieën . . ." (Hebr. 12 : 5 12).
Er zijn drie manieren, waarop wij de goddelijke kastijding kunnen
ondergaan; wij kunnen ze klein achten, als iets gewoons, iets dat iedereen overkomen kan; en dan zien wij er de hand van God niet in. Ten
tweede, kunnen wij er onder bezwijken; het is voor ons te zwaar om te
dragen, we kunnen het niet verdragen. Wij zien er dan het hart van de
Vader niet in, of Zijn genadige bedoeling om ons deelgenoten van Zijn
ligheid te maken. Ten derde kunnen wij er door geoefend worden. hei
Op deze weg zullen we „daarna" de vreedzame vrucht der gerechtigheid oogsten. Wij mogen iets dat ons overkomt en waarin wij de hand
van God ontdekken niet gering achten.
We hoeven ook niet te „bezwijken" onder een beproeving, waarin
wij duidelijk het hart onderscheiden van een liefhebbende Vader, die
niet zal toelaten, dat wij boven vermogen verzocht worden; maar die
met de beproeving ook de uitkomst zal geven, opdat wij die kunnen
i genade ons ook het doel van Zijn tucht duidelijk
verdragen; en die in
maakt en er ons van verzekert, dat elke slag die Hij geeft een bewijs is
van Zijn liefde en een rechtstreeks antwoord op Christus' gebed in
Johannes 17, waarin Hij de „Heilige Vader" vraagt, ons te bewaren in
overeenstemming met die Naam en al wat die Naam inhoudt. Bovendien zijn er drie toestanden waarin ons hart kan zijn als God ons kastij dt, namelijk: onderwerping, instemming en blijdschap. Als de wil is
gebroken, is er onderwerping. Is het verstand verlicht, dan is er instemming. En is het hart van de Vader het voorwerp van onze liefde,
dan is er blijdschap. Soms zijn wij geneigd er ons over te verwonderen,
dat liefde ons pijn en ziekte opleggen kan.
-

116

hfdst. 4

Wij moeten echter altijd bedenken, dat liefde niet afhankelijk is
van de vorm waarin zij openbaar wordt. Als een moeder bij haar
kind, dat zij hartelijk liefheeft, een trekpleister aanbrengt op een wond
omdat dit nodig is, denkt het kind misschien alleen aan de pijn die het
even voelt; maar de moeder denkt aan de genezing die het gevolg zal
zijn. Zien wij een kind van God jarenlang lijden, dan vragen wij misschien: „Is dit een teken van de tere zorg van de Vader ?" Het geloof
echter antwoordt beslist. „Het is alleen liefde; ik zou niet anders kiezen,
wanneer mijn Vader vindt dat ik deze weg nodig heb, om mij te reinigen en opdat Christus meer gestalte in mij krijgt. Ik voel natuurlijk de
smart, want ik ben niet van hout of steen. Maar mijn Vader wil juist,
dat de pleister zou trekken; anders werd het doel immers niet bereikt.
Ik dank Hem van ganser harte, dat Hij zich zo met mij bezig houdt in
grote genade en vol geduld, opdat ik aan Zijn heiligheid deel zal
krij gen."
Nu moeten wij naar de volgende verzen van ons hoofdstuk terugkeren. Daarin treffen we een machtig beroep aan op het hart en geweten van de Israëlieten. Het heeft alles ten doel om het volk te brengen tot dat ene voorname punt van de „gehoorzaamheid". Het verleden,
het heden en de toekomst, alles dringt aan op hun algehele toewijding
aan de dienst van hun genadige en almachtige Verlosser:
„Wacht u, dat gij het verbond des Heeren, uws Gods, hetwelk Hij
met u gemaakt heeft, niet vergeet: dat gij u een gesneden beeld zoudt
maken, de gelijkenis van iets, dat de Heere, uw God, u verboden heeft.
Want de Heere, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.
Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en
in het land oud geworden zult zijn, en u zult bezondigen, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad
is in de ogen van de Heere, uw God, om Hem tot toom te verwekken,
zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen ulieden, dat
gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan
naar toe trekt om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen,
maar ganselijk verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder
de volken; en gij zult als een klein volkske in getal overblijven onder
de heidenen, waar de Heere u henen leiden zal. En aldaar zult gij goden
dienen, die 's mensen handen werk zijn, hout en steen, die niet zien,
noch horen, noch eten, noch ruiken" (vs. 23 - 28) .
Hoe ernstig en trouw zijn de waarschuwingen, die hier worden
gegeven! Hemel en aarde worden tot getuigen opgeroepen. Helaas !
hoe spoedig en volkomen hebben ze dit alles vergeten; en hoe letterlijk
zijn al die zware bedreigingen in de geschiedenis van het volk vervuld !
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Maar, dank zij God! er is ook een lichtzijde aan deze zaak. Er is genade behalve oordeel; en onze God is ook nog meer dan "een verterend
vuur" en "een naijverig God". Hij is een verterend vuur omdat Hij heilig is. Het kwade kan Hij niet verdragen, en al onze onreinheid moet
Hij verteren. Ook is Hij naijverig, omdat Hij geen mededinger een
plaats kan gunnen in het hart van hen, die Hij liefheeft. Maar het
ontroert ons als we nu verder lezen over de eeuwige onveranderlijkheid
van Gods genade, en de volmaakte manier waarin die genade voorziet
in al de behoeften van het volk van begin tot eind.
"Dan zult gij van daar de Heere, uw God, zoeken en vinden; als
gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel; wanneer
gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste
der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere, uw God, en aan Zijn
stem gehoorzaam zijn. Want de Heere, uw God, is een barmhartig God;
Hij zal u niet verlaten noch u verderven, en Hij zal het verbond uwer
vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten" (vers 31).
Deze verzen werpen een blik vooruit in de toekomst van Israël ·
hun afwijken van God en verstrooiing onder de volken; de volkomen
ondergang van hun volksbestaan en het verdwijnen van hun nationale
roem. Maar, eeuwig gezegend zij de God van alle genade ! er is iets
dat al hun ontrouw en zonde en vernietiging en oordeel overtreft. Als
wij het allerlaatste van de droevige geschiedenis van Israël lezen, staan
wij verbaasd over de heerlijke openbaring van genade, goedertierenheid en trouw van Jehovah, de God van hun vaderen. Zijn liefdehart
spreekt het woord: "In Mij is uw hulp". Ja, Israël heeft zich bezondigd
- dat is de scherpe pijl die hun geweten moet treffen; maar "in God
is hun hulp" - dat is de verzachtende balsem voor hun verbroken hart
(Hos. 13 : 9). Als wij aan Israël denken, zijn er twee oogpunten waaruit wij dit volk kunnen bezien, geschiedkundig en profetisch. De geschiedenis vermeldt met onfeilbare trouw hun volkomen ondergang.
De profetie spreekt in weergaloze bewoordingen over Gods genade als
het geneesmiddel. De toekomst zal licht en heerlijk wezen. In de geschiedenis zien wij de verdorven daden van mensen; in de profetie de
gezegende wegen van God.
Het een geeft een duidelijk beeld van wat de mens is; het ander laat
ons zien wie God is. Wij moeten op allebei letten, als wij de geschiedenis van dit merkwaardige volk willen begrijpen - "Een volk dat
vreselijk is van dat het was en voortaan" - en wij mogen er wel bijvoegen, een volk, wonderbaar tot aan het eind der dagen. Ga eens na,
hoe levendig het verleden van Israël geschetst is in de enkele woorden:
"Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en
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in het land oud geworden zult zijn, en u zult bezondigen, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad
is in de ogen des Heeren, uws Gods, om Hem tot toorn te verwekken".
Is dit niet precies, wat ze gedaan hebben ? Zij hebben gedaan wat
kwaad is in de ogen des Heeren. En wat is het heden voor hen ? Zijn
zij niet een blijvend monument van Gods onvergankelijke waarheid ? Is
een enkele tittel of jota voorbij gegaan van alles wat God gesproken
heeft ? Luister naar deze ernstige woorden: "Ik roep heden de hemel
en de aarde tot getuigen tegen ulieden, dat gij voorzeker welhaast zult
omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toetrekt om dat
te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder de volken, en gij zult
als een klein volkske in getal overblijven onder de heidenen, waar de
Heere u henen leiden zal". Is dat alles niet letterlijk vervuld? En zijn
wij niet gerechtigd om te zeggen, dat, zoals het verleden en het heden
een letterlijke vervulling zijn van het woord van God, zo ook de toekomst profetie letterlijk vervuld zal worden ? Zeker. De geschiedenis
en de profetie werden beide ingegeven door de zelfde Geest, en dus zijn
ze even waarachtig.
Zoals de geschiedenis over Israëls zonde en verstrooiing spreekt,
voorspelt de profetie Israëls bekering en herstel. Even zeker als Israël
zondigde in het verleden, en verstrooid werd in het heden, zal het zich
in de toekomst bekeren en hersteld worden. Alle profeten, van Jesaja
tot Maleächi, spreken over Gods liefelijke genade en tere barmhartigheid, over de toekomstige zegen voor Israël en de ereplaats die zij zullen
innemen en over de heerlijkheid van Abrahams zaad. (1)
Lees met dit doel voor ogen de profetie, vooral de laatste hoofdstukken van Jesaja, waar we een volkomen feest vinden, en de volste
bevestiging van wat de Apostel zegt: "Geheel Israël zal zalig worden".
Al de profeten, "van Samuël af en die daarna gevolgd zijn", stemmen
hierin overeen. Het onderwijs van het Nieuwe Testament stemt in met
de woorden van de profeten. Wie dus in twijfel trekt of Israël hersteld
zal worden in zijn eigen land, onder de gezegende regering van hun
Messias, ontkent of loochent eenvoudig het getuigenis van de profeten
en apostelen, die gesproken en geschreven hebben door rechtstreekse
ingeving van de Heilige Geest. Het klinkt vreemd dat iemand die Christus werkelijk liefheeft daaraan kan twijfelen; en toch gebeurt het door
godsdienstig vooroordeel, verdraaide theologie en andere oorzaken.
(1) Jona is, natuurlijk, een uitzondering. Hij is de enige profeet, wiens zending
uitsluitend betrekking had op de volken.

hfdst. 4

119

Iedereen echter die het herstel van Israël en hun eerste plaats onder de
volken loochent, spreekt de Heilige Schrift tegen en weerspreekt het
eenstemmig getuigenis van profeten en apostelen. Hij probeert de raad,
het voornemen en de belofte van de God van Israël te verijdelen en
Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob te niet te doen.
Precies hetzelfde doen zij, die de beloften aan de oudtestamentische
vaderen toepassen op de gemeente. Niemand heeft in de verste verte
het recht de beloften, die aan de vaderen zijn gedaan, op anderen over te
brengen. \Vij kunnen leren uit die beloften, er ons in verheugen, er
troost en bemoediging uit putten vanwege de eeuwige onveranderlijkheid en rechtstreekse letterlijke toepassing; maar het is ontoelaatbare
willekeur, wanneer men ze gaat vergeestelijken, of op de gemeente of
op de gelovigen van het Nieuwe Testament toepast, wat letterlijk en
duidelijk voor de nakomelingen van Abraham geldt.
Beseft men niet, hoezeer dit tegen de gedachten en het hart van
God indruist. Hij heeft Israël lief, lief om der vaderen wil; en wij
kunnen er zeker van zijn, dat Hij het niet goedkeurt als we veranderingen gaan aanbrengen in wat Hij zegt over het deel en de vooruitzichten
van Israël. Wij zijn allen bekend met Romeinen 11. Sprekend over
Israël in verband met de olijfboom van de belofte, zegt de Apostel:
"Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt
worden, want" - de reden is zo eenvoudig en heerlijk mogelijk "God is machtig hen weder in te enten. Want indien gij afgehouwen
zijt uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de
goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke
takken zijn in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet,
broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt
bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat
de volheid der heidenen zal ingegaan zijn; (1) en alzo zal geheel Israël
zalig worden, gelijk geschreven is: "De Verlosser zal uit Sion komen
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als ik hun zonden zal wegnemen." Zo zijn zij wel vijanden wat aangaat het Evangelie, om uwentwil; maar wat aangaat de verkiezing, zijn zij beminden om der vaderen wil; want de genadegiften
en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden
eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid ver(1) De lezer moet op het onderscheid letten van "de volheid der
Rom. 11 en "de tijden der volken" in Luk. 21. Het eerste doelt op
vergaderd worden in de gemeente. Het laatste op de heerschappij der
gonnen met Nebukadnezar en duren tot de tijd, dat "de steen zonder
houwen" zal neerstorten op het gouden beeld van Daniël 2.
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kregen hebt door dezer ongehoorzaamheid, alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door de u betoonde barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen." (Dat wil zeggen: in plaats van gezegend
te worden op grond van de wet of vleselijke afstamming, krijgen ze de
zegen alleen op grond van vrije genade, evenals de volken.) „Want God
heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij ze allen
zou barmhartig zijn."
Tot zover wat rechtstreeks op ons onderwerp betrekking heeft;
maar wij kunnen niet nalaten de heerlijke lofzang over te nemen, die
de Apostel van harte zingt, als hij het deel van zijn brief, dat over de
bedelingen handelt, besluit: „O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid
en der kennisse Gods ! Hoe ondoorzoekelij k zijn Zijn oordelen, en
onnaspeurlijk Zijn wegen ! Want wie heeft de zin des Heren gekend ?
Of wie is zijn raadsman geweest ? Of wie heeft Hem eerst gegeven en
het zal hem vergolden worden? W an t uit Hem en door Hem, en tot Hem
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid ! Amen."
Dit hele, prachtige gedeelte is, zoals heel de Schrift, volmaakt in
overeenstemming met het onderwijs van Deuteronomium 4.
De tegenwoordige toestand van Israël is het gevolg van hun ongeloof. Hun toekomstige heerlijkheid zal het gevolg zijn van Gods rijke
en vrije genade. „Want de Heere, uw God, is een barmhartig God; Hij
zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer
vaderen dat Hij hun gezworen heeft niet vergeten. Want vraag toch
naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, van die dag af, dat God
de mens op de aarde geschapen heeft, van het éne einde des hemels
tot aan het andere einde des hemels, of zulk een groot ding geschied of
gehoord is als dit: Of een volk gehoord heeft de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend
gebleven is ? Of: of God beproefd heeft te gaan om Zich een volk uit
het midden eens volks aan te nemen, door beproevingen, door tekenen,
en door wonderen, en door strijd, en door een sterke hand, en door een
uitgestrekte arm, en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen dat de
Heere, uw God, ulieden voor uw ogen in Egypte gedaan heeft ?
U is het getoond, opdat gij weet, dat de Heere die God is; er is
niemand meer d an Hij alleen. Van de hemel heeft Hij u zijn stem laten
horen, om u te onderwijzen; en op de aarde heeft Hij u Zijn groot vuur
laten zien; en gij hebt Zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord"
(31 - 36). Hier wordt ons het hoofddoel van al Gods handelingen met
Israël voorgesteld; zij moesten weten, dat Jehovah de enige, ware en
levende God was; en dat er buiten Hem geen God was of kon zijn.
Het was Gods bedoeling, dat Israël een getuige van Hem zou zijn
hfdst. 4
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op aarde; en dat zal Israël ook werkelijk eenmaal zijn, al hebben zij tot
nu toe jammerlijk gefaald en er aanleiding toe gegeven, dat Zijn grote
en heilige Naam onder de volken werd gelasterd. Niets kan het voornemen van God verijdelen. Zijn verbond zal eeuwig stand houden.
Israël zal eenmaal gezegend worden en een waar getuige zijn voor God
op aarde, een kanaal van rijke en eeuwige zegen voor al de volken.
Jehovah heeft die beloofd; en alle machten van aarde en hel, mens en
duivel tezamen kunnen de volkomen vervulling van wat Hij beloofd
heeft niet verhinderen. Zijn heerlijkheid is het onderpand van de toekomst van Israël; als er ook maar één tittel of jota zou voorbijgaan van
Zijn Woord, zou dat Zijn grote Naam onteren en de vijand aanleiding
geven om te lasteren: dit kan nooit het geval zijn. Zien wij dit niet in,
dan is noch het verleden noch de toekomst van Israël te begrijpen. Ja,
niet alleen de eer, ook de liefde van Jehovah is betrokken bij het toekomstig herstel van Israël.
Dit komt zo treffend uit in de volgende woorden: „En omdat Hij
uw vaderen liefhad en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft Hij u
voor Zijn aangezicht door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd, om
volken die groter en machtiger waren dan gij, voor uw aangezicht uit
de bezitting te verdrijven; om u in te brengen, dat Hij u hun land tot
erfenis gaf, zoals het te dezen dage is" (vs. 37, 38) . Niets kan de liefde
van God uitblussen. Wie Hij liefheeft, heeft Hij lief tot het einde toe.
Ontkennen wij dit met betrekking tot Israël, dan hebben wij geen
enkele zekerheid meer voor onszelf. Doen wij aan de waarheid van God
in één opzicht iets af, dan hebben wij in geen enkel opzicht meer zekerheid.
„De Schrift kan niet gebroken worden" (Joh. 10 : 35). „Want
zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem
amen. Gode tot heerlijkheid door ons" (2 Kor. 1 : 20). Hij heeft beloofd aan Abrahams nakomelingen het land Kanaan te geven voor
eeuwig; en „de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelij k"
(Rom. 11:29) .
Hij heeft nooit berouw van Zijn genadegaven of Zijn roeping; en
elke poging Zijn beloften te niet te doen of op anderen toe te passen,
is een grievende belediging voor Hem. Op die manier ontkent men de
goddelijke waarheid; neemt men alle zekerheid van Schriftverklaring
weg. Niets dan twijfel en angst blijven voor de mens over. De leer van
de Schrift is helder en duidelijk. De Heilige Geest, die de Schrift ingaf,
meent wat Hij zegt, en zegt wat Hij meent. Spreekt Hij over Israël, dan
bedoelt Hij Israël. Noemt Hij Jeruzalem, dan bedoelt Hij Jeruzalem.
Wie deze namen op de gemeente toe gaat passen, verwart zaken die
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onderscheiden moeten worden. Zo'n methode van Schriftuitlegging kan
door de onbestemdheid ervan slechts leiden tot de treurigste gevolgen.
Gaan wij zo willekeurig met het Woord van God om, dan is het volstrekt onmogelijk, dat het Woord nog goddelijk gezag uitoefent over
ons geweten, of dat het een vormende werking heeft op ons denken en
doen. De manier, waarop Mozes zijn toespraak in dit hoofdstuk samenvat, eist onze diepe en eerbiedige aandacht: "zo zult gij heden weten en
ter harte nemen, dat de Heere die God is boven in de hemel en onder
op de aarde, en niemand meer ! En gij zult houden zijn inzettingen en
Zijn geboden, die ik u heden gebied, opdat het u en uw kinderen na u
wel ga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de Heere, uw
God, u geeft voor altoos" (vs. 39, 40).
Hier zien wij dat zij verplicht waren van harte te gehoorzamen, op
grond van wat God van Zichzelf had geopenbaard en van Zijn wonderen ten behoeve van hen. In één woord: zij moesten wel gehoorzaam
zijn, er waren zo ontzaglijk veel redenen daartoe, die spraken tot hun
hart, hun geweten en hun verstand. Hij had hen uit het land Egypte
geleid met een machtige hand en uitgestrekte arm; Hij had dat land
doen beven en trillen door slag op slag van Zijn heersersstaf ; Hij had
een pad voor hen gebaand door de zee; hun brood gegeven uit de
hemel, en water voor hen uit de steenrots doen stromen en dat alles tot
heerlijkheid van Zijn grote Naam, en omdat Hij hun vaderen liefhad,
ja zeker, Hij had er recht op, dat zij Hem gehoorzaamden met hun hele
hart. Dit is de inhoud van Deuteronomium, het hele boek door. Wat
ons christenen echter betreft: als Israël verplicht was te gehoorzamen,
veel meer nog wij. Als er voor hen alle reden toe was, hoeveel meer
voor ons! De vraag is maar of we van harte willen gehoorzamen. Denken wij er wel aan, dat wij niet van onszelf zijn, maar gekocht zijn met
de prijs, de oneindig kostbare prijs, van het bloed van Christus ? Staat
daarom Zijn verheerlijking bij ons op de eerste plaats, dringt zijn liefde
ons tot gehoorzaamheid? Of zoeken we vooruit te komen in deze wereld, die onze Heer en Heiland gekruisigd heeft ? Worden we beheerst
door het geld, het aanzien, of de macht, of iets anders wat een mensenhart bekoren kan ? Laten we eerlijk, als in de tegenwoordigheid van
God en in Zijn licht, ons hart onderzoeken ! Wij leven in een ernstige
tijd. Er is ontzaglijk veel schijn in alles, maar in niets zoveel als in de
godsdienst.
"Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf ... hebbende een
schijn van godzaligheid, maar die de kracht daarvan hebben verloochend" (2 Tim. 3). Hier wordt de ongelovige Christenheid gehfdst. 4
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schetst zoals in 1 Tim. 4 de bijgelovige Christenheid of het pausdom.
De ongelovige Christenheid treedt steeds onbeschaamder op, zo
zelfs dat zij die leidslieden en voorgangers willen zijn, de boeken van
Mozes, en vooral Deuteronomium voor onecht verklaren. Hoe nadrukkelijk zegt echter de Waarheid: „Zo gij zijn (Mozes) schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven ?" En aan de twijfelende Emmausgangers legde Hij uit, wat van Hem geschreven stond, „begonnen
zijnde bij Mozes" (Luk. 24 : 27). Bovendien koos Hij zelf in de strijd
tegen satan in de woestijn, Zijn wapens uit het boek Deuteronomium,
zodat wij volkomen veilig zijn tegen alle aanvallen van het ongeloof,
indien we als ware schapen onze Herder volgen, en „Zijn Stem" horen.
Aan het eind van dit hoofdstuk vinden we afzondering van de
vrijsteden vermeld; ook dit verdient zeker onze aandacht. „Toen zonderde Mozes drie steden af, aan deze zijde der Jordaan, tegen de opgang
der zon, opdat daarheen vlood de doodslager, die zijn naaste onwetend
doodslaat, die hij van gisteren en eergisteren niet haatte, dat hij naar
een van deze steden vlood en levend bleef: Bezer in de woestijn, in het
effen land voor de Rubenieten; en Ramoth in Gilead voor de Gadieten;
en Golan in Basan voor de Manassieten" (vs. 41 - 43). Hier treft het
ons bijzonder, dat de genade van God zoals altijd, boven menselijke
zwakheden en gebreken uitgaat. De twee-en-een-halve stam kozen hun
erfdeel aan de oostzijde van de Jordaan en bleven daardoor duidelijk
beneden het eigenlijke standpunt van Israël: hun deel aan de andere
kant van de doodsrivier. „Maar ondanks deze fout wilde God in Zijn
overvloedige genade, de doodslager niet zonder toevlucht laten. Nooit
kan de mens opklimmen tot de hoogte van Gods gedachten, maar God
wil wel afdalen tot de diepte van de behoeften van de mens. Hier doet
Hij dat ook zo heerlijk, want aan de twee-en-een-halve stam aan de
oostzijde van de Jordaan worden evenveel vrijsteden gegeven, als aan
de negen-en-een-halve stam in het land Kanaan.
Het was rechtvaardig en volgens de wet geweest om tegen de
twee-en-een-halve stam te zeggen: „Kiest gij uw erfdeel buiten de goddelijke grens, dan moet gij niet rekenen op de voorrechten die bestemd
zijn voor daarbinnen". Maar de genade van onze God gaat oneindig
ver boven al wat wij bidden of denken kunnen; Hij laat de doodslager
in Gilead niet zonder toevlucht, ook al ligt Gilead niet in Kanaän. Dit
is Hem waardig, die zegt: „Gij die verre zijt van de gerechtigheid, Ik
breng mijn gerechtigheid nabij" (Jes. 46) . Daarom bracht Hij de vrijstad nabij de doodslager.
In de laatste verzen van dit hoofdstuk spreekt de Heilige Geest
over de grenzen van de bezittingen der Israëlieten en staat Hij stil bij
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verschillende gebeurtenissen uit hun geschiedenis. De hoogmoedige zelfgenoegzame mens acht het beneden zijn waardigheid zich met kleinigheden op te houden, maar onze God telt de haren van ons hoofd, legt
onze tranen in Zijn fles (Ps. 56 : 9) en neemt kennis van al onze
zorgen en noden. Hij wil dat ons hart even vrij is van zorg, als ons
geweten van schuld, en roept ons daarom toe: „Weest in geen ding bezorgd !" Voor onze God is er geen verschil tussen een wereld te scheppen of eten te geven aan een arme weduwe, het heelal in stand te houden of een vallend musje op te merken. Hij stelt de grenzen van onze
woning vast, en regelt wat daarbinnen voorvalt tot in de kleinste bijzonderheden. Wie daarin rust, zal nooit op mensen steunen.
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"En Mozes riep het ganse Israël, en zei tot hen: Hoor, Israël, de
inzettingen en rechten, die Ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze
leert en waarneemt om ze te doen". Merk op de volgorde van deze vier
woorden: Horen, leren, waarnemen en doen.
Het eerste woord geeft de meest gezegende houding weer, waarin
iemand zich bevinden kan: horen. Het geloof is uit het gehoor, en het
gehoor door het Woord Gods. "Hoor en uw ziel zal leven." "Ik zal
horen wat God de Heere spreken zal." Een horend oor vormt de grondslag van ieder werkelijk Christelijk leven.
Het spreekt vanzelf, dat hier met horen alleen bedoeld wordt:
horen naar het Woord van God. Israël moest horen naar "de inzettingen en rechten van Jehovah" en naar niets anders. Niet naar de inzettingen en rechten van mensen moeten we luisteren, maar als iemand
verlangt dat wij gehoorzaam zijn, behoren wij te vragen: "Gehoorzaam
- waaraan ?"En als hij wil dat we ons onderwerpen dienen wij te
vragen: "Aan welk: gezag?" Neem, bijvoorbeeld, een monnik of een
non. Een monnik gehoorzaamt zijn abt, en een non onderwerpt zich
aan het gezag van haar abdis. Maar zowel hun standpunt als verhouding
is verkeerd. Het Nieuwe Testament geeft geen enkele grond aan de gedachten van monniken- of nonnenkloosters; integendeel, zowel het onderwijs van de Heilige Schrift als de natuur, veroordelen beide. (1)
Immers mannen en vrouwen worden ontrukt aan de sfeer en betrekking waarin God wil dat zij leven, en men gaat een samenleving
tot stand brengen, die de natuurlijke banden miskent en alle ware
christelijke gehoorzaamheid verdraait. De ootmoedige en godvruchtige
Christen zal even ver van bijgeloof als van ongeloof verwijderd blijven.
De richtlijn voor zijn wandel ligt opgesloten in het edele antwoord dat
Petrus gaf aan de raad in Hand. 5: "Men moet God meer gehoorzaam
zijn dan mensen". Alle vormen van ongeloof wijzen we af met de belangrijke uitspraak: "Wij moeten gehoorzamen". En het bijgeloof,
hoe mooi het zich ook voordoet, veroordelen wij met het andere deel
van Petrus woorden: "Men moet aan God gehoorzamen." Als we dit
(1) Wij moeten streng onderscheiden tussen natuur en vlees. De eerste wordt in
de Schrift erkend; het laatste veroordeeld en terzijde gesteld. De apostel zegt in
1 Kor. 11 : 14 "Leert ook de natuur zelve niet !" En Jezus de jonge overste aanziende (Mark. 10; Luk. 18) "beminde hem", hoewel er niets bij hem was dan
natuur. Zonder natuurlijke liefde te zijn is een van de kenmerken van de afval.
De Schrift leert, dat wij aan de zonde, niet aan de natuur gestorven zijn, wat zou
er anders worden van onze natuurlijke betrekkingen !
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verstaan en toepassen zullen we werkelijk vrij zijn van de eigen wil
van de ongelovige en van de schijngehoorzaamheid van de bijgelovige.
Het kan nooit goed zijn onze eigen wil te doen. Het kan verkeerd zijn
naar de wil van onze medemensen te handelen. Het kan uitsluitend
goed zijn als we doen wat God wil. Dit laatste deed de Heere Jezus
altijd. Hij sprak: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, 0 God!" (Hebr.
10 : 7). "Ik heb lust 0 mijn God, om Uw welbehagen te doen; en uw
wet is in het midden mijns ingewands" (Ps. 40 : 9). "Hij wekt alle
morgens, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore, gelijk wie geleerd worden." Het is onze ernstige verantwoordelijkheid en tevens ons uitnemend voorrecht, dat wij geheiligd zijn tot deze zelfde gehoorzaamheid
van Jezus Christus (1 Petr. 1 : 2).
Een gelovige lezer vraagt misschien of gehoorzamen aan mensen
ons niet geleerd wordt in teksten als Hebr. 13 : 17 "Zijt uw voorgangers gehoorzaam, en zijt hun onderdanig". Of in 1 Thess. 5 : 12:
"Erkent degenen, die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de
Heere en u vermanen", of 1 Kor. 16 : 16: "Dat gij ook u aan zodanigen
onderwerpt; en aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt". Het antwoord is eenvoudig: Wanneer Christus een geestelijke gave verleent,
de gave om te leren, om te leiden of om herder te zijn, is het de roeping en het voorrecht van elke Christen die gaven te erkennen en te
waarderen. Doen we dit niet, dan geven we de ons geschonken genadegaven prijs. We dienen echter niet te vergeten, dat in al zulke gevallen
er werkelijk een gave moet zijn, iets dat God heeft gegeven en duidelijk
te onderscheiden is. Dus niet bijvoorbeeld een mens die een of ander
ambt aanvaardt, of door een medemens tot een zogenaamde bediening
ingewijd wordt. Die dingen zijn erger dan onbetekenend; want ze maken onbeschaamd inbreuk op een terrein, waar alleen God recht heeft
om te handelen. Alle werkelijke dienst is uit God, en berust op het
ontvangen van een gave van het Hoofd van de gemeente, zodat wij
gerust kunnen zeggen: "geen gave, geen dienst". In alle bovengenoemde teksten is er telkens sprake van dat iemand werkelijk een gave bezit
en een werkelijke dienst verricht. Bovendien is er een hart voor de
lammeren en schapen van de kudde van Christus; wij vinden goddelijke
genade en kracht. Het woord in Hebr. 13 is: Weest gehoorzaam aan
hen die u voorgaan, dat wil zeggen voor u uit gaan op de weg. Nu zou
het de reinste dwaasheid zelve zijn, als iemand zich voorganger noemt,
terwijl hij zelf de weg niet weet, of niet geneigd was die te bewandelen. Wie zou er aan denken zo iemand te gehoorzamen !
Als de apostel de Thessalonicenzen bidt bepaalde broeders te "erkennen" en te "achten", waarop grondt hij dan zijn vermaning ? Op
hfdst. 5

127

het aanvaarden van een titel of een ambt ? Volstrekt niet ! Hij grondt
zijn vermaning op het werkelijke, welbekende feit, dat deze personen
hun voorstanders waren in de Heer en hen vermaanden. En om welke
reden moesten zij hen „zeer veel achten in liefde ?" Vanwege hun ambt
of titel ? Nee, maar „terwille van hun werk". Zo moesten ook de Korinthiërs aan het huis van Stefanas onderdanig zijn, niet omdat zij een titel
of ambt bezaten, maar omdat „zij zichzelf de heiligen ten dienste hadden gesteld". Zij waren werkelijk bezig met de dienst. Zij hadden gaven
en genade van Christus ontvangen, en hadden een hart voor de Zijnen.
Zij lieten zich niet voorstaan op een ambt of titel, maar wijdden zich
trouw aan de dienst van Christus in hen die Zijn eigendom waren.
Dit nu is het ware beginsel van alle dienst. Geen menselijk gezag,
maar een gave van God en geestelijke kracht, die Christus aan Zijn
knechten meedeelt, en die zij uitoefenen in verantwoordelijkheid aan
de Heere, en onder dankbare erkenning van de zijde van de gelovigen.
Al werpt iemand zichzelf op als herder of leraar, en al wordt hem door
anderen een ambt of de titel van herder gegeven; als hij geen gave
ontving van het Hoofd van de gemeente is alles schijn, aanmatiging en
vroom bedrog. Zijn stem is die van een vreemde die de schapen van
Christus niet kennen en niet mogen erkennen. ( 1 )
Is er daarentegen een door God gegeven leraar; een oprechte lief
( 1 ) Let op het feit dat er in het Nieuwe Testament niets staat over een aanstelling door mensen om het evangelie te mogen prediken, in de gemeente van God
te leren of de kudde van Christus te weiden. Ouderlingen en diakenen werden
gekozen door de apostelen of hun gemachtigden, Timotheus en Titus; maar
evangelisten, herders en leraars werden nooit op die manier aangesteld. Wij
moeten het onderscheid zien tussen een gave en een plaatselijk ambt. Ouderlingen
en diakenen konden al of niet een gave bezitten; maar dit had niets te maken
met hun plaatselijk ambt. Wie begrijpen wil wat de dienst is leze aandachtig
1 Kor. 12 14 en Ef. 4. In Korinthe vinden wij eerst de grondslag van alle ware
dienst in de gemeente, namelijk de goddelijke aanstelling. „God heeft de leden
gesteld enz." Daarna het motief: „de liefde". Ten derde het doel: „dat de gemeente stichting ontvange". In Ef. 4 vinden we de bron van alle dienst „een
verrezen en opgevaren Heer", de bedoeling: „de volmaking der heiligen", de
duur: „totdat wij allen zullen gekomen zijn ... tot een volwassen man tot de
maat van de volle wasdom der volheid van Christus".
De dienst is in alle onderdelen en in haar geheel een goddelijke instelling.
Ze is niet van mensen, noch door mensen, maar van God. De Meester moet te
allen tijde het vat bekwamen, vullen en aanstellen. De bewering dat iedereen het
recht heeft in de gemeente van God te dienen, berust niet op de Schrift. Niet
iedereen, maar niemand heeft dat recht, tenzij hij door God is geroepen. De
vrijheid van de mens is willekeur en losbandigheid. De vrijheid van de Geest
om te dienen door wie Hij wil, wordt geleerd in het Nieuwe Testament
Onvoorwaardelijke onderwerping aan het gezag van God en Zijn Woord
alleen kan ons bewaren voor de werking van de opstandige menselijke geest.
-
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hebbende trouwe herder, die waakt over de zielen en die zeggen kan:
"Nu leven wij indien gij vaststaat in de Heere", dan zal het niet moeilijk zijn die te erkennen en hoog te achten.
Hoe weten we wat een goede dokter is ? Zien we dat aan het
naamplaatje op zijn deur? Nee, dat weten we uit zijn praktijk. Iemand
kan zich tienduizend maal dokter noemen, als hij een onbekwaam
knoeier is, zal alleen een dwaas zich tot hem wenden. Zo is het in alle
menselijke zaken, en zo is het ook wat betreft de dienst. Heeft iemand
een gave, dan is hij dienaar; heeft hij geen gave, dan kunnen de aanstelling en de bevestiging en de inwijding van de hele wereld hem niet
tot een dienaar van Christus maken. Men kan hem dienaar van de
godsdienst maken; maar dienaar van de godsdienst en dienstknecht van
Christus, dienaar in de Christenheid en dienaar in de gemeente van God
zijn twee heel verschillende dingen.
De ware dienst ontleent alles aan God, en verbindt de zielen aan
Hem. Zogenaamde dienst berust op een menselijk fundament en verbindt de zielen aan mensen. Daaraan zijn ze te herkennen. En evenzeer
als wij de eerste roemen en hoogschatten, zozeer verwerpen wij met al
onze kracht de laatste. Ieder geestelijk mens zal gemakkelijk het onderscheid bemerken. Het valt genoeg op of iemand in ware liefde de
gelovigen wil voeden met het brood des levens en ze wil leiden in de
wegen van God, of dat hij zichzelf zoekt en zijn eigen belangen wil
behartigen.
Wie dicht bij de Heere leeft, onderscheidt zonder moeite ware
kracht van holle aanmatiging. Toen men Paulus zijn apostelschap betwistte, kon hij tot de misleide Korinthiërs zeggen: Als ge een bewijs
zoekt dat Christus in mij spreekt, onderzoek dan uzelf' (Zie 2 Kor.
13 : 3 - 5). Als zij Christenen waren, dan was het bewijs geleverd, dat
Christus in Paulus sprak; hoe zouden zij anders bekeerd zijn. Zo moeten wij ook letten op de kracht die werkt. Namen betekenen niets! De
mens heeft evenmin het recht om evangelisten enz. aan te stellen als
een soldaat heeft om een bevelhebber over het leger te benoemen. Als
de apostel zelf tussen de Karinthiërs onderscheid wil maken, zegt hij:
"Ik zal weldra tot u komen, zo de Heer wil, en ik zal verstaan, niet de
woorden dergenen die opgeblazen zijn maar de kracht. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht" (1 Kor.
4 : 19, 20).
Wil iemand tegenwerpen dat we niet mogen oordelen ? Wij zijn
verplicht dat te doen. "Wacht u voor de valse profeten." Hoe kan ik
mij daarvoor wachten als ik niet oordelen mag ? Maar hoe moeten we
oordelen? "Aan hun vruchten zult gij ze kennen." Wat betekenen
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anders ook de woorden van de apostel Johannes: "Geliefden, gelooft
niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want
vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld" (1 Joh. 4 : 1). Hoe
kunnen we de geesten beproeven om onderscheid te maken tussen de
ware en de valse profeten, als wij niet mogen oordelen ? In zijn tweede
Brief, als de apostel aan de "uitverkoren vrouw" schrijft, geeft hij
deze heel ernstige vermaning: "Indien iemand tot ulieden komt, en
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis, en zegt tot hem
niet: Wees gegroet, want wie tot hem zegt: Wees gegroet! die heeft
gemeenschap aan zijn boze werken." Was zij niet verantwoordelijk deze
vermaning op te volgen ? Zeker wel. Maar hoe kon zij dit, als ze niet
mocht oordelen ? En moest zij beoordelen of iemand die bij haar in
huis kwam, bevestigd, aangesteld of bekwaam verklaard was door een
mens of een menselijke vereniging ? Volstrekt niet. Ze moest alleen
letten op de teer die gebracht werd. Al kwam iemand met al de aanbevelingen van de hele wereld, als hij de waarheid niet bracht, mocht
ze niet eens zeggen: Wees gegroet! Dit leek misschien onvriendelijk,
bekrompen en exclusief, maar daarvoor was ze niet verantwoordelijk.
Zij hoefde niet ruimer en niet enger te zijn dan de waarheid zelf. Haar
huis en haar hart moesten wijd open staan voor iedereen die Christus
bracht, maar voor anderen niet. Ruim van hart willen zijn door iemand
te ontvangen die een valse Christus predikt is eenvoudig afschuwelijk.
Tenslotte dit: de gemeente te Efeze (Openb. 2) wordt geprezen
omdat ze de bozen niet kunnen verdragen en beproefd hebben, "degenen, die voorgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet". Hoe kan
dat als er niet geoordeeld mag worden ? In Mattheus 7 : 1 zegt de
Heere: "Oordeelt niet" en de Apostel schrijft in 1 Kor. 4 : 5 "Oordeelt
niets voor de tijd totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook aan het
licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren
de raadslagen des harten". Hier wordt alleen bedoeld, dat wij geen
beweegredenen of verborgen motieven mogen oordelen, omdat we
daartoe ten enenmale onbekwaam zijn. De woorden "beproeft de geesten" en "dat de anderen oordelen" (1 Kor. 14) leggen ons even beslist
de verplichting op om aan het Woord van God te toetsen elke leer of
elke leraar, die tot ons komt als door Christus gezonden. Zodoende
wordt de volledige erkenning gehandhaafd, elke ware dienst in de gemeente, en blijft daarbij de gewichtige onderwerping van onszelf aan
hen, die onze Heer Christus als herders, leraars of voorgangers in ons
midden geeft; terwijl we niet in het minste afbreuk doen aan het grote
beginsel, door Petrus beleden: "Wij moeten God meer gehoorzaam zijn
dan de mensen".
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Wij gaan nu verder met ons hoofdstuk.
In het tweede vers herinnert Mozes het volk aan hun verbondsbetrekking met Jehovah. "De Heere, onze God, heeft een verbond met
ons gemaakt bij Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond
niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden allen levend zijn. Van
aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit
het midden des vuurs, (Ik stond te dier tijd tussen .de Heere en tussen
u, om u des Heeren woord aan te zeggen: want gij vreesdet voor het
vuur en klomt niet op de berg) zeggende: "Ik ben de Heere, uw God",
enz.
Let goed op het verschil tussen het verbond dat gemaakt werd bij
Horeb en het verbond dat gemaakt is met Abraham, Izaak en Jakob.
Er is een wezenlijk verschil tussen deze twee. Het eerste was een verbond van werken, waarbij het volk zich verplichtte alles te doen, wat
de Heere gesproken had. Het laatste was een verbond van louter genade, waarbij God Zich verbond met een eed om alles te doen wat Hij
beloofde. Woorden schieten geheel en al tekort om het ontzaglijk verschil tussen deze twee verbonden uit te drukken. De grondslag, de aard,
de bijzonderheden en de praktische uitwerking zijn zo verschillend, als
twee dingen maar kunnen zijn. Het verbond bij Horeb eiste menselijke
bekwaamheid om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Dit alleen al
is voldoende om te verklaren waarom het op niets uitliep.
Bij het verbond met Abraham beloofde God alles te doen, en hieruit volgt dat er onmogelijk ooit een tittel of jota van zou voorbijgaan.
Iemand die zich alleen door de Schrift laat onderwijzen, verwondert
zich erover dat bij veel Christenen zo'n verwarring bestaat over iets dat
de Heilige Geest zo duidelijk en beslist meedeelt. Het is hier geen
kwestie van het goddelijk gezag van Exodus 20 of Deuteronomium S.
Wij geloven, dat deze hoofdstukken evenzeer ingegeven zijn als Johannes 17 of Romeinen 8. Maar daar gaat het niet om. Ieder waar Christen
belijdt dankbaar dat "alle Schrift van God is ingegeven", en gelooft dat
de zedelijke strekking van de wet altijd en algemeen van toepassing is.
Moord en overspel zijn altijd en overal slecht. Zijn ouders te eren is
altijd en overal goed. Daarover kan geen meningsverschil bestaan. Maar
als we de wet gaan beschouwen als grondslag van de betrekking waarin
wij staan tot God, dan komen wij in een heel andere gedachtenkring.
De Schrift leert ons op tal van plaatsen en met de duidelijkste woorden, dat wij als Christenen, als kinderen van God volstrekt niet op de
grondslag van de wet staan. Met de Israëlieten was dit wel het geval,
maar ze konden op die grondslag niet bestaan voor God. Dood en oordeel bracht de wet. "Zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd:
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Indien ook een dier de berg aanraakt, het zal gestenigd worden, en
Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei: Ik ben gans bevreesd en bevende" (Hebr. 12 : 20, 21) . De Jood ondervond, dat de wet een bed was
waarop hij zich niet kon uitstrekken, en een deken, waarin hij zich niet
kon wikkelen. Wat de volken betreft, zij zijn in geen enkel opzicht ooit
door God onder de wet geplaatst. Hun toestand wordt in Rom 2 beschreven als „zonder wet". De heidenen „die de wet niet hebben enz.".
En zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet
verloren gaan; en zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen
door de wet geoordeeld worden" (Rom. 2 : 12) . Hier worden de twee
klassen van mensen duidelijk tegenover elkaar geplaatst in verband met
de persoonlijke verhouding waarin elk voor zichzelf staat.
De Jood is onder de wet; die uit de volken zijn zonder wet. De
volken werden onder bestuur geplaatst, door het verbond dat God sloot
met Noach, maar ze waren nooit onder de wet. In Hand. 10 wordt het
koninkrijk der hemelen geopend voor de volken. In Hand. 14 : 27
wordt de „deur des geloofs" voor de volken geopend. In Hand. 28 : 28
lezen we dat de zaligheid Gods tot de volkeren gezonden is. Maar wij
zoeken tevergeefs naar een enkele tekst, die bewijst dat God de volken
onder de wet heeft gesteld. ( 1)
In Handelingen 15 kunnen we zien, hoe de eerste poging om de
bekeerden uit de volken onder de wet te brengen door de apostelen en
de hele gemeente van Jeruzalem werd opgevat. De kwestie kwam eerst
ter sprake in Antiochië; maar God in Zijn oneindige goedheid en wijsheid, bestuurde het zo, dat er niet zou worden beslist in Antiochië,
maar dat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem zouden gaan, om de zaak
volledig en vrij te bespreken en door de eenstemmige uitspraak van de
apostelen en de hele gemeente voorgoed te beslissen.
Daarvoor mogen we God wel danken !
Als de beslissing genomen was door een gemeente uit de volken
zoals Antiochië, en w as bekrachtigd door Paulus, apostel voor de
volken, had men er heel gemakkelijk aan partijdigheid ten gunste van
de volken kunnen denken. De verklaring dat de wet niet van toepassing
( 1 ) Vraagt men: op grond waarvan zullen de volken geoordeeld worden, als zij
niet onder de wet zijn ? Rom. 1 : 20 leert ons duidelijk, dat het getuigenis van
de schepping hen zonder verontschuldiging laat. Dan worden zij in hoofdstuk 2
verantwoordelijk gesteld op grond van het geweten: Want wanneer de heidenen,
die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, dezen, de
wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet, als die betonen het werk der wet, geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende, enz. Wat de volken betreft, die het Christendom zijn gaan
belijden, zij zullen geoordeeld worden op grond van hun belijdenis.
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was op de bekeerden uit de volken zou dan veel minder gewicht hebben gehad dan nu ze kwam van de gemeente uit de Joden te Jeruzalem,
met Petrus, apostel van de besnijdenis, als woordvoerder. Zo zorgde de
Heere, dat de poging van de vijand geheel werd verijdeld, en wordt de
wetpredikers van toen en nu ondubbelzinnig en met gezag geleerd, dat
het niet naar Zijn wil is de Christenen met welke bedoeling dan ook,
onder de wet te brengen. Nauwelijks waren Paulus en Barnabas te Jeruzalem aangekomen of enige Farizeeërs die geloofden, zeiden, „dat men
hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden".
Dat waren van die mensen, „die leraars der wet willen zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen" (1 Tim. 1 : 17) .
Wetpredikers begrijpen nooit, wat hun naargeestige en sombere leer
inhoudt. Zij hebben er niet het minste begrip van, hoe door en door
verfoeilijk hun leer is in het oog van de God aller genade, de Vader
der barmhartigheden.
Na enige redetwist (hoeveel redetwist heeft de kwestie van de wet
sedertdien niet veroorzaakt !) stond Petrus temidden van de vergaderde
apostelen en ouderlingen op, en vroeg de wetpredikers „Wat verzoekt
gij God, om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk noch
onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen ?" Laten alle wetpredikers in de hele Christenheid bedenken, dat zij niets anders doen dan
God verzoeken, als ze onder welk voorwendsel ook, Gods kinderen de
wet opleggen. Let nu op de heerlijke en schone woorden die de apostel
der besnijdenis spreekt. Hij zegt niet „zij zullen zalig worden op gelijke
wijze als wij", maar: „wij zullen zalig worden op zulke wijze als ook
zij". De Jood daalt af van de hoge plaats die hij oorspronkelijk had, om
op dezelfde manier als een arme onbesneden heiden behouden te worden. Deze waardige taal zal met verpletterende kracht in de oren van de
wetspartij geklonken hebben. Ze werd er geheel door tot zwijgen gebracht. „En heel de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en
Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God door hen onder
de heidenen gedaan had." En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus, dat hij oordeelde „dat men degenen, die uit de heidenen zich tot
God bekeren, niet lastig valle".
Petrus en Jakobus, de apostel der besnijdenis en hij, die zich tot de
twaalf stammen richtte, waren even beslist van oordeel dat men de
bekeerden uit de volken de last van de wet niet op de schouders mag
leggen.
Wat Petrus en Jakobus daarvoor aanvoerden wordt uitvoerig vermeld; wat Paulus met zijn reisgenoot in het midden bracht, blijft onvermeld. Maar als iemand weten wil, hoe Paulus hierover denkt, hoeft
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hij maar de Brief aan de Galaten op te slaan. „Zovelen als er uit de
werken der wet zijn, die zijn onder de vloek (3 : 10) . Dat wil zeggen:
iedereen die plaats neemt op het terrein van de wet en zich onder het
beginsel van de wet stelt, komt daardoor noodzakelijk onder de vloek,
want er is gezegd: „Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen".
Tot de Christen wordt echter gezegd: „Gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade" (Rom. 6 : 14) . En waarom is de Christen niet
onder de wet ? Omdat een ander voor hem de wet vervuld heeft ? Nee,
in de hele bedeling van de wet is er nergens sprake van dat men gehoorzamen kan door een gevolmachtigde of plaatsvervanger. De Schrift
zegt: „Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik voor God
leven zou". En „nu zijn wij aan de wet vrijgemaakt", niet omdat
een ander de wet in onze plaats heeft vervuld, maar aangezien wij dien
gestorven zijn onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in
nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter (Rom. 7 : 6) . Vrij
te zijn van de wet op een andere manier, dan door aan de wet gestorven
te zijn en nu voor God te leven is geen Christendom maar losbandigheid, waarvoor elke gelovige schuw terug zal deinzen. Zijn wij gestorven
aan de wet, dan zijn wij ook gestorven aan de zonde; en bijgevolg doen
wij niet onze eigen wil, want dit is slechts een andere naam voor de
zonde, maar we doen de wil van God, en dat is de ware praktische
heiligheid. Maar bedenk ook het volgende. Als wij gestorven zijn aan
de wet, zijn wij ook gestorven aan deze tegenwoordige boze wereld, en
verbonden met een opgestane, ten hemel gevaren en verheerlijke Christus. Daarom zijn wij niet van de wereld, zoals Christus van de wereld
niet is. Wie een hoge plaats zoekt in deze wereld, loochent dat hij aan
de wet gestorven is; want wij kunnen niet leven voor de wereld en
tegelijk gestorven zijn voor de wet.
De dood van Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet, van de
macht van de zonde, van deze tegenwoordige boze wereld en van de
vrees voor de dood. Al deze dingen hangen met elkaar samen. De roeping van de Christen is, in zijn dagelijks leven te bewijzen, dat de genade kan wat voor de wet onmogelijk was. Het is een van de mooiste
dingen van het Christendom, dat het iemand in staat stelt zijn eigen-ik
op te geven en te leven voor anderen. Dit kon de wet nooit tot stand
brengen. De wet hield de mens met zichzelf bezig. Onder de heerschappij van de wet moest ieder voor zich het beste doen wat hij kon.
Probeerde hij zijn naaste lief te hebben, dan was dat om een gerechtigheid voor zichzelf op te richten. Onder de genade is alles anders en
veel heerlijker. Met het „ik" is afgerekend, het is gekruisigd, gestorven
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en begraven. Het oude „ik" is voorbijgegaan; en het nieuwe „ik" is voor
God in al de aangenaamheid en kostbaarheid van Christus. Hij is ons
leven, onze gerechtigheid, onze heiligheid, ons voorbeeld, ons alles. Hij
is in ons en wij zijn in Hem; en ons dagelijks praktisch leven behoort
alleen te zijn Christus, die door de kracht van de Heilige Geest in ons
gestalte krijgt. Daarom zijn wij niet alleen geroepen onze naaste, maar
onze vijand lief te hebben; en dit niet om een gerechtigheid op te richten, want wij zijn zelf de gerechtigheid van God in Christus.
Een Christen is geen Jood „onder de wet" en evenmin een heiden
„zonder de wet" maar „een mens in Christus"; hij staat in de genade
en wordt geroepen tot dezelfde gehoorzaamheid, als die we bij Christus
vinden. Christus is dus zijn levensregel, niet de wet, waaraan hij gestorven is, en die alleen een regel van dood en van vloek bleek te zijn, voor
allen die daaronder stonden. De Brief aan de Galaten leert ons bovendien, dat zich onder de wet stellen betekent Christus prijs geven, de
Heilige Geest prijs geven, het geloof en de beloften prijsgeven.
Wij vervolgen nu onze beschouwing Deuteronomium 5 en komen
nu bij de tien geboden, die wij hier echter niet letterlijk eender vinden
als in Exodus 20. In Exodus 20 hebben wij de geschiedenis; in Deut. 5
hebben wij niet alleen geschiedenis, maar ook toelichting. De wetgever
noemt hier redenen waarom zij de wet behoorden te houden, en doet
een beroep op hen, dat in Exodus niet op zijn plaats zou zijn. Ook hier
vinden we niet de minste aanleiding voor het denkbeeld, dat Deuteronomium een herhaling is van Exodus. Zodoende vallen de armzalige
bewijzen, die het ongeloof op de zogenaamde strijdigheden grondt, als
een kaartenhuis ineen. Laten we als voorbeeld de twee gedeelten vergelijken die over de sabbat spreken. In Exodus lezen wij: „Gedenkt de
sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uws Gods;
dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel
en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten
zevenden dage; daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde
die". In Deuteronomium lezen wij: „Onderhoudt de sabbatdag, dat gij
die heiligt, gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen
zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd,
noch uw os, noch uw ezel, noch enig dier van uw vee, noch de vreemhfdst. 5
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deling die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd
rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht
in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere, uw God, u vandaar heeft
uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm, daarom heeft de
Heere uw God, u geboden dat gij de sabbatdag houden zult".
Nu kan de lezer met één oogopslag het verschil tussen de twee
plaatsen zien. In Exodus is het gebod om de sabbat te houden gegrond
op de schepping; in Deuteronomium op de verlossing, zonder dat er
een woord gesproken wordt over de schepping.
De verschillen zijn te verklaren uit het verschillende karakter van
elk boek, en ze zijn volkomen duidelijk voor ieder geestelijk gemoed.
We moeten wel in 't oog houden dat de instelling van de sabbat geheel
berust op het directe gezag van het Woord van God. Andere geboden
bevatten eenvoudige zedelijke verplichtingen. Ieder mens weet dat het
slecht is te doden of te stelen, maar wat het houden van de sabbat
betreft, niemand zou gevoeld hebben dat hij dit behoorde te doen, als
die dag niet op gezag van God duidelijk was aangewezen. Vandaar het
hoge helang van deze instelling.
Ook in andere Schriftplaatsen wordt de sabbat apart genoemd, en
met nadruk voorgesteld, als een kostbare band tussen Jehovah en Israël;
een zegel van Zijn verbond met hen; en een machtig bewijs van hun
toewijding aan Hem. Iedereen begreep dat het verkeerd was om te
stelen of te doden, maar alleen zij die Jehovah en Zijn woord liefhadden, zouden ook Zijn sabbat liefhebben en eren. Zo lezen wij in Exodus
16 in de geschiedenis van het eerste manna: "En het geschiedde aan de
zesde dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor één; en
al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan
Mozes: Hij dan zei tot ben: dit is het, wat de Heere gesproken heeft:
Morgen is de rust, de heilige sabbat des Heeren, wat gij bakken zoudt,
bakt dat, en kookt wat gij koken zoudt, en al wat over blijft, legt het
op voor u in bewaring tot de morgen .... En Mozes zeide: Eet dat heden, want het is heden de sabbat des Heeren; gij zult het heden op het
veld niet vinden ... En het geschiedde op de zevende dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen; doch zij vonden niets.
Toen zeide de Heere tot Mozes: Hoelang weigert gijlieden te houden
mijn geboden en mijn wetten ?"
Dat ze de sabbat niet hielden bewees, dat hun hele zedelijke toestand slecht was, en dat zij afweken van de geboden en de wetten des
Heeren in het algemeen.
De sabbat was de grote toetssteen, de maatstaf die de toestand van
hun hart tegenover Jehovah aangaf. "Ziet, omdat de Heere ulieden de
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sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de zesde dag voor twee
dagen brood; een ieder blijve in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats
ga op de zevende dag! Alzo rustte het volk op de zevende dag." Zij
hadden op de heilige sabbat rust en voedsel.
In Exodus 31 : 12 - 17 hebben wij een merkwaardig gedeelte dat
bewijst hoeveel belang men naar de gedachten van ]ehovah aan de
sabbat behoorde te hechten. Eerst wordt een beschrijving gegeven van
de tabernakel, zijn gerei enz.; en dan om de hoge plaats aan te duiden,
die de sabbat naar Gods gedachten innam, lezen wij: "Voorts sprak
de Heere tot Mozes, zeggende: Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls,
zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is
een teken tussen Mij en tussen ulieden bij uw geslachten; opdat men
wete, dat ik de Heere ben, die u heilig!" Vervolgens wordt de doodstraf uitgesproken over de sabbatschender en wordt gezegd, dat de
sabbat is tot een eeuwig verbond. "Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn." Hier blijkt dat de sabbat
van blijvende aard en geenszins een tijdelijke instelling is. Het is duidelijk dat de sabbat voor Israël was en dat het de bedoeling van God
was dat de sabbat zou voort duren. Uit geen enkel woord blijkt dat hij
bestemd was voor de volken. Verderop zullen we zien, dat de sabbat
een heel mooi type is van de tijden der herstelling van alle dingen,
waarvan God sinds oude tijden gesproken heeft door de mond van Zijn
heilige profeten. Maar dit doet niets af aan het feit dat de sabbat een
uitsluitend joodse instelling is. Daar we ook in Genesis 2 over de sabbat lezen, menen sommigen dat hij zich noodzakelijk verder moet uitstrekken dan tot het joodse volk alleen. Laten we die plaats echter eens
lezen en zien wat er staat: Toen nu God op de zevende dag volbracht
had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende
dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende
dag gezegend, en die geheiligd; "omdat Hij op deze dag gerust heeft
van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had om te voltooien".
Dit is heel eenvoudig. Er is hier in het geheel geen sprake van de
mens. Er staat niet, dat de mens rustte op de zevende dag. Men kan er
uit proberen af te leiden, dat hij rustte, maar Genesis 2 spreekt er niet
over. En dit niet alleen, maar wij zullen tevergeefs de sabbat zoeken in
het hele boek Genesis.
De eerste keer, dat de sabbat genoemd wordt in verband met de
mens, is in Exodus 16, dat wij al aangehaald hebben. Daar zagen wij
duidelijk dat de sabbat gegeven was aan het volk Israël, dat in erkende
hondsbetrekking met ]ehovah stond. Dat zij dit niet begrepen of waardeerden is volkomen duidelijk; dat zij ook later daar nooit toe gekomen
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zijn, blijkt even duidelijk uit Psalm 95 en Hebr. 4. Maar we bespreken
nu wat de sabbat was naar Gods gedachten; en dan zegt Hij ons, dat
de sabbat een teken was tussen Hem en Zijn volk Israël en een toetssteen voor hun zedelijke toestand en verhouding tot Hem. Zo lezen
wij in de profeet Jesaja: "Welgelukzalig is de mens, .... die de sabbat
houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig
kwaad te doen. En de vreemde die zich bij de Heere gevoegd heeft,
spreke niet, zeggende: de Heere heeft mij gans en al van Zijn volk
gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Zie, ik ben een dorre boom.
Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden
en verkiezen hetgeen waar Ik lust toe heb en vasthouden aan mijn verbond: Ik zal hun ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats
en een naam geven, beter dan van de zonen en van de dochteren, een
eeuwige naam zal Ik aan een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid
zal worden. En de vreemden, die zich bij de Heere voegen, om Hem
te dienen, en om de naam des Heeren lief te hebben, om Hem tot
knechten te zijn; al wie de sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt
en wie aan mijn verbond vasthouden die zal Ik ook brengen tot Mijn
heilige berg en Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis; hun brandoffers
en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar; want mijn
huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volkeren" (Jes. 56).
En in hoofdstuk 58: "Indien gij uw voet van de sabbat afkeert, van uw
lust te doen op mijn heilige dag; en indien gij de sabbat noemt een
verlustiging, opdat de Heere geheiligd warde, die te eren is; en indien
gij die eert, zodat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt,
noch een woord daarvan spreekt; dan zult gij u verlustigen in de Heere
en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen
met de erve van uw vader Jakob; want de mond des Heeren heeft het
gesproken" (Jes. 58). Deze plaatsen tonen duidelijk, hoe de Heere hen
eert, die Zijn sabbat in ere hielden.
Zelfs de vreemde, die oorspronkelijk niet tot Israël behoorde,
maar zich om des Heeren wil bij Israël gevoegd had, en de ontmanden,
die van veel voorrechten in Israël verstoken waren, zouden als zij de
sabbat hoog hielden, gezegend worden boven zonen of dochters uit het
volk.
In Levitikus 23 wordt de sabbat genoemd voor alle andere feesten,
die besproken worden en een schaduw zijn om al de wegen van God
met Israël. De sabbat stelt de eeuwige rust van God voor, waarin Hij
Zijn volk zal voeren, als al hun arbeid en moeite, hun beproeving en
verdrukking voorbij zal zijn. Het is die heerlijke "rost" (sabbatismos)
die "overblij ft voor het volk van God". Op verschillende manieren
138

hfdst. 5

stelde Hij deze kostelijke rust voor aan het hart van Zijn volk. De
zevende dag, het zevende jaar, het zeven maal zevende of jubeljaar, allemaal moesten ze die gezegende tijd afbeelden; wanneer Israël weer vergaderd zal zijn in hun eigen beloofde land en ze de sabbat houden
zullen in heel de goddelijke betekenis, zoals hij tot nu toe nog nooit
gevierd is.
Dit voert ons vanzelf tot het tweede punt in betrekking tot de
sabbat: de altijd durende geldigheid. Uitdrukkingen als "een teken tot
in eeuwigheid" en "bij uw geslachten" worden nooit gebruikt voor tijdelijke instellingen. Toch hield Israël de sabbat nooit zoals God het
bedoelde, nooit begrepen ze de betekenis ervan, of drongen ze door tot
de geest van de sabbat. Ze gebruikten hem als teken van hun eigen gerechtigheid, roemden erin als een nationale instelling, waarop ze zich
lieten voorstaan, maar ze vierden hem niet in gemeenschap met God.
Wij spreken over het volk in het algemeen en we twijfelen er niet aan,
of er waren gelovige Israëlieten, die in hun hart van de sabbat genoten
en de gedachten van God over de sabbat kenden. Maar als volk heeft
Israël nooit de sabbat gehouden naar de gedachten van God.
Hoor maar wat Jesaja zegt: "Brengt niet meer vergeefs offers; het
reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden en sabbatten en het
bijeenroepen der vergaderingen verdraag Ik niet; het is ongerechtigheid,
zelfs de verbodsdagen" (1 : 13). De heerlijke instelling van de sabbat,
die God had gegeven als teken van Zijn verbond met het volk, was in
hun handen iets gruwelijks geworden, dat God niet verdragen kon. En
in het Nieuwe Testament lezen wij, dat de leiders en hoofden van het
volk voortdurend met onze Heere Jezus Christus redetwistten over de
sabbat. Als bijv. in Luk. 6 de discipelen aren plukken op de sabbat zeggen de Farizeeën: "Waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op
de sabbatdagen? En Jezus hun antwoordende zeide: Hebt gij ook dat
niet gelezen, hetwelk David deed, toen hem hongerde, en degenen die
met hem waren ? Hoe hij ingegaan is in het Huis Gods, en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven aan diegenen, die
met hem waren, welke het niet geoorloofd is te eten, dan alleen de
priesters ? En Hij zeide tot hen : De Zoon des mensen is een Heere ook
van de sabbat". En op een andere sabbat, toen Hij een man genas, die
een lamme hand had, vroeg Jezus hun, of het op de sabbat geoorloofd
was goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te verderven. En toen de man hersteld was, "werden zij vervuld met uitzinnigheid en spraken tezamen onder elkander, wat zij Jezus doen zouden"
(zie Lukas 6 : 6 - 11).
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Hier laat God ons het zinloze en nutteloze zien van de sabbatviering voor de mensen. Die godsdienstige leiders wilden liever dat de
discipelen omkwamen van honger, dan dat aan hun sabbat tekort gedaan werd. Ze lieten nog liever de man zijn lamme hand houden tot
zijn dood, dan dat hij genezen werd op hun sabbat. Helaas ! het was
inderdaad hun sabbat, niet die van God. De rust van God is onverenigbaar met lamme handen en hongerige magen. Nog nooit hadden ze het
verhaal goed gelezen van David, toen hij de toonbroden at. Ze begrepen volstrekt niet, dat wetsinstellingen wijken moesten, als Gods genade op de voorgrond trad om in menselijke behoeften te voorzien. De
genade in haar pracht gaat alle wettische verhinderingen te boven en
het geloof verlustigt zich in de glans die de genade verspreidt. Maar de
vormelijke godsdienstige mens stoot zich aan de werkzaamheid van de
genade en aan de stoutmoedigheid van het geloof. De Farizeeën zagen
niet, dat de man met de lamme hand een sprekend voorbeeld was van
de zedelijke toestand van het volk, een levend bewijs van het feit, dat
ze ver van God afgeweken waren. Als alles geweest was, zoals het behoorde, hadden geen lamme handen genezen hoeven te worden. Maar
alles was verre van zoals het hoorde, en nu was hun sabbat een lege
vorm, een krachteloze instelling, een onding, dat God verafschuwde
en helemaal niet in overeenstemming met de toestand van de mens.
Nog een voorbeeld treffen wij in Lukas 13. Daar legt de Heer op
de sabbat een vrouw die achttien jaar een geest van krankheid gehad
had, de handen op: „en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte
God". Wat een prachtige illustratie van het werk dat de genade verricht in de ziel en van de praktische uitwerking daarvan. Als Christus
iemand zijn zegenende handen oplegt, wordt hij „onmiddellijk recht"
en bekwaam gemaakt om „God te verheerlijken". Maar de sabbat van
de mens was aangetast. De overste van de synagoge nam het kwalijk,
dat jezus op de sabbat genas, en hij zeide tot de schare: Er zijn zes
dagen in welke men moet werken; komt dan op deze en laat u genezen,
en niet op de dag des sabbats." Deze schijnheilige overste was boos omdat de genade had genezen. „De Heer dan antwoordde hem en zeide:
Gij geveinsde ! maakt niet een iegelijk van u op de sabbat zijn rund of
ezel van de kribbe los, en leidt hem henen om te doen drinken ?
En deze, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze
band op de dag des sabbats ?"
Welk een scherpe vermaning ! De Heer stelt de onoprechtheid en
armzaligheid van het hele joodse systeem aan de kaak. Of was het niet
verschrikkelijk ongerijmd terwille van een sabbat te verbieden om een
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dochter van Abraham te genezen, die de satan al achttien jaar met wrede
hand gebonden hield ? Er is op de hele wereld niets, wat het verstand
zo verblindt, het hart zo verhardt en het geweten zo toeschroeit als een
godsdienst zonder Christus. De misleidende en verlagende werking
ervan kan alleen juist beoordeeld worden in het licht van de tegenwoordigheid van God. De overste van de synagoge bekommerde zich
over veel dingen, maar die arme vrouw bleef wat hem betrof tot het
eind van haar leven krom lopen, zonder zich op te kunnen richten. Hij
had haar liever laten gaan als een treurig bewijs van de macht van satan,
als hij maar zijn sabbat mocht houden. Zijn godsdienstige toom werd
niet opgewekt door de macht van satan die gezien werd in de toestand
van de vrouw, maar door de macht van Christus, die zich in haar verlossing openbaarde.
„En toen Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd die zich tegen
Hem stelden: en heel de schare verblijdde zich over al de heerlijke
dingen, die door Hem geschiedden". Wat een tegenstelling ! De voorstanders van een krachteloze ongevoelige godsdienst ontmaskerd en te
schande gemaakt; en daartegenover de hele schare die zich verblijdt
over de heerlijke daden van de Zoon van God, die tot hen is gekomen
om hen te verlossen van de heerschappij van de macht van satan en hun
hart te vervullen met blijdschap over het heil van God, en hun mond
met Zijn lof !
Nu zullen we het Evangelie van Johannes opslaan om een beter
begrip te krijgen van ons onderwerp. We willen de kwestie van de
sabbat waarover zoveel misverstand bestaat, grondig nagaan bij het licht
van de Schrift. We zijn ervan overtuigd, dat er veel meer in ligt opgesloten dan menige belijder van het Christendom vermoedt. In het begin
van Johannes 5 zien wij een toneel, dat een beeld is van de toestand
van Israël. Wij willen hier niet uitvoerig op de geschiedenis ingaan;
maar we zullen alleen letten op dat, wat met ons onderwerp in verband
staat. De vijvers Bethesda (,,huis der barmhartigheid") is ongetwijfeld
een beeld van de barmhartigheid van God voor Zijn volk en bewijst
duidelijk hoe ellendig de toestand van de mens in het algemeen en van
Israël in het bijzonder was. Vijf zuilengangen lagen vol met zieken,
blinden, kreupelen en verdorden, die wachtten tot het water in beweging werd gebracht.
Daar zien we de ware toestand van de mens: „Blind, kreupel,
verdord". Er lag één man, temidden van deze machteloze menigte, die
zo zwak en hulpeloos was, dat Bethesda hem niet helpen kon: „Aldaar
was een zeker mens, die achtendertig jaren krank gelegen had. Jezus,
ziende deze liggen, en wetende, dat hij nu lange tijd gelegen had, zeihfdst. 5

141

de tot hem: „Wilt gij gezond worden ?" Wat een genade en kracht lag
er in deze vraag ! Het ging de zieke man ver boven zijn verstand. Hij
dacht alleen aan menselijke hulp of aan zijn eigen inspanning om in de
vijver te komen. Hij wist niet, dat de Man die tot hem sprak machtiger
was dan de vijver die telkens werd bewogen, machtiger dan de engelen,
en alle menselijke pogingen of hulp; dat Hij de Bezitter was van alle
macht in hemel en op aarde. De zieke antwoordde hem: „Heere, ik heb
geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder."
Ziet u hier niet duidelijk het beeld van mensen die redding zoeken
door inzettingen ? Iedereen doet zijn best voor zichzelf; men is niet
bezorgd voor anderen, men denkt er niet aan ze te helpen. „Jezus zeide
tot hem: Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de
mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was sabbat
op die dag." Hier hebben wij opnieuw de sabbat van de mens. De
sabbat van God was het zeker niet. De menigte lijders, die zich verzameld hadden om de vijver, bewees dat Gods volkomen rust nog niet
gekomen was, dat het heerlijke tegenbeeld van de sabbat nog niet was
aangebroken op deze door de zonde verdorven aarde. Als die heerlijke
tijd aanbreekt, zullen geen blinden, kreupelen of verdorden zich meer
verdringen om de vijver Bethesda. Gods rust kan niet met menselijke
ellende gepaard gaan. Het was de sabbat van de mens. Het was niet
eenmaal was
meer het zegel van het verbond tussen Jehovah en Israël
maar nu was het de roem van de
het zo, en het zal eens weer zo zijn
eigengerechtige mens.
„De Joden zeiden tot degene, die genezen was: Het is sabbat, het
is u niet geoorloofd het beddeke te dragen". Het was wel geoorloofd
dat hij week aan week, maand aan maand, jaar in jaar uit op dat bed
lag, terwijl zij tevergeefs bleven proberen de sabbat te houden. Ze waren echter stekeblind; en toen de heerlijke vruchten van dienende liefde
van Christus zich openbaarden, durfden ze te zeggen dat het ongeoorloofd was. En dit niet alleen, maar „daarom vervolgden de Joden Jezus,
en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed."
Ontzettend ! Het godsdienstige volk, de leiders en leraren van de
godsdienst, de voorgangers van hen die beleden het volk van God te
zijn, probeerden de Heere van de sabbat te doden, omdat Hij een man
gezond gemaakt heeft op de sabbat !
Let u op het antwoord dat de Heere geeft: „Mijn Vader werkt tot
nu toe en Ik werk ook." Deze korte maar veelomvattende uitspraak
toont ons waarom het gaat in deze hele zaak. Geprezen zij Zijn Naam !
Hij was niet in de wereld gekomen om te rusten. Hoe kon Hij rusten,
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hoe kon Hij de sabbat houden temidden van menselijke nood en ellende ? Die menigte blinden en kreupelen te Bethesda had de Joden het
dwaze moeten doen inzien van hun ideeën over de sabbat. Hoe kon
God die liefde is, rusten temidden van zo'n stand van zaken ? Op zo'n
toneel van zonde en smart kan de liefde wel werken, maar niet rusten.
Vanaf het ogenblik dat de mens viel, heeft de Vader gewerkt. Daarna
verscheen de Zoon om het werk voort te zetten. En nu is de Heilige
Geest gekomen om te werken. God zal werken en niet rusten in een
wereld als de onze. „Er blijft dan een rust over voor het volk Gods"
(Hebr. 4 : 9) . De gezegende Heere Jezus ging rond, goeddoende op de
sabbat, zoals op elke andere dag; en aan het einde, nadat Hij het heerlijke verlossingswerk volbracht had, bracht Hij de sabbat door in het
graf en verrees op de eerste dag van de week, als de Eerstgeborene uit
de doden en het Hoofd van de nieuwe schepping, waarin alle dingen
uit God zijn en waarop dagen en maanden en tijden en jaren onmogelijk van toepassing kunnen zijn.
Niemand, die goed begrepen heeft wat de betekenis is van dood en
opstanding kan ook maar één ogenblik het onderhouden van deze dagen
verdedigen. De dood van Christus heeft een eind gemaakt aan die hele
stand van zaken; Zijn opstanding voert ons in een heel andere sfeer
binnen, waar wij mogen wandelen in het licht en de kracht van die
eeuwige werkelijkheden, die we in Christus ontvangen hebben. Dit alles
in scherpe tegenstelling tot het bijgelovige inachtnemen van vleselijke
en wereldse godsdienstige vormen.
Nu komen we aan een heel belangrijk punt van ons onderwerp,
namelijk het onderscheid tussen de sabbat en de dag des Heeren, of de
eerste dag der week. Deze twee worden dikwijls met elkaar verward.
Vaak hoort men echt gelovige mensen spreken over de „christelijke sabbat", een uitdrukking die nergens in het Nieuwe Testament te vinden
is. Het kan zijn dat sommigen als ze zo spreken iets goeds bedoelen;
maar wij moeten niet alleen juist zijn in onze bedoeling, maar ook in
onze woorden en altijd woorden gebruiken die overeenkomen met het
onderwijs van de Bijbel. Wij zijn ervan overtuigd, dat de vijand van
God en Zijn Christus meer meegewerkt heeft aan de overleveringen
van de Christenheid, dan menigeen van ons vermoedt; en dit maakt de
zaak heel ernstig.
Men is misschien geneigd het haarkloverij te noemen als we onze
afkeuring uitspreken over de uitdrukking „christelijke sabbat". Dat is
het echter niet, integendeel, als men de zaak in het licht van het Nieuwe Testament bezien wil, zal men ontdekken, dat er belangrijke beginhfdst. 5
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selen mee verbonden zijn. Er wordt wel eens gezegd: "namen betekenen
niets"; maar in deze zaak betekent de naam heel veel. Wij zeiden al,
dat onze Heer de sabbat in het graf doorbracht. Daar ligt ongetwijfeld
veel in opgesloten. Wij zien erin hoe de oude stand van zaken opzij
wordt gezet en dat het volstrekt onmogelijk is om een sabbat te vieren
in een wereld van zonde en dood. De liefde kan in zo'n wereld niet
rusten, maar alleen werken en sterven. Dit opschrift lezen we boven
het graf waarin de Heere van de sabbat begraven lag.
Maar is de eerste dag van de week dan niet de sabbat op een
nieuwe voet, een christelijke sabbat ? Als wij de Handelingen der Apostelen lezen, zullen wij vinden, dat deze twee dagen onderscheiden
worden. Op de sabbat komen de Joden samen in hun synagogen om de
wet en de profeten te lezen. Op de eerste dag van de week komen de
Christenen bijeen om brood te breken. Deze twee dagen waren even
verschillend als het Christendom en Jodendom zelf; en de Schrift geeft
geen enkele grond aan het denkbeeld, dat de sabbat zou zijn overgegaan
in de eerste dag van de week. Op welk gezag beweert men, dat de sabbat van de zevende dag in de achtste of de eerste dag van de week is
veranderd ? Dat gezag is er niet. Ook moeten we niet vergeten, dat de
sabbat niet een zevende dag, maar de zevende dag is.
Wij zeggen dit, omdat sommige mensen denken, dat het voldoende
is als er maar een zevende deel van tijd aan rust en de openbare eredienst gewijd wordt, zonder dat het er op aankomt, hoe men die tijd
noemt. Zo zouden verschillende volken en verschillende godsdiensten
elk hun eigen sabbat hebben. Dit kan echter nooit iemand bevredigen,
die alleen door de Schrift onderwezen wil worden. De sabbat in Eden
was de zevende dag.
De sabbat voor Israël was de zevende dag. De achtste dag (Lev.
13 : 33) bepaalt ons bij de eeuwigheid; en in het Nieuwe Testament
wordt deze dag genoemd "de eerste dag van de week". Daarmee wordt
het begin aangeduid van de nieuwe orde van zaken, waarvan het kruis
de onvergankelijke grondslag en de opgestane Christus het heerlijke
Hoofd en Middelpunt is. Als men deze dag "christelijke sabbat" noemt,
verwart men eenvoudig aardse en hemelse dingen met elkaar. Men
ontneemt daardoor de Christen zijn verheven plaats, die hij bezit nu
hij verbonden is met een verrezen en verheerlijkt Hoofd in de hemelen.
Men wil dat hij zich bezighoudt met het bijgelovige onderhouden
van dagen, precies dat waarover de Apostel ten einde raad was met de
gemeente in Galatië. Kortom, des te meer wij nadenken over de uitdrukking "christelijke sabbat", des te meer we ervan overtuigd raken,
dat deze en veel andere christelijke vormen er toe meewerken om de
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Christen te beroven van al die grote, kenmerkende waarheden van het
Nieuwe Testament, waardoor de gemeente van God onderscheiden is
van alles v/at voorafging en wat later volgen zal. De gemeente is wel
op aarde, maar is niet van deze wereld, zoals Christus van deze wereld
niet is. Ze is hemels van oorsprong, heeft een hemels karakter, hemelse
grondbeginselen, wandel en hoop. De gemeente staat tussen het kruis
en de heerlijkheid in. Ze bestaat op aarde van de Pinksterdag af, toen
de Heilige Geest neerkwam om de Gemeente te vormen, tot de komst
van Christus om ons tot zich te nemen.
Niets wordt duidelijker geleerd in de Schrift dan dit. Daarom is
iedere poging, om de gemeente van God te verplichten om wettisch of
"bijgelovige dagen en maanden, tijden en jaren" waar te nemen, een
omkering van het hele christelijke standpunt. Daardoor doet men het
geheel van de goddelijke openbaring geweld aan en ontneemt men de
Christen de plaats en het deel, dat God in Zijn oneindige genade op
grond van de volbrachte verzoening hem heeft beschikt. Meent iemand
dat deze uitspraak ongerechtvaardigd streng is ? Laat hij dan het volgende gedeelte uit de brief van Paulus aan de Kolossers overwegen :
"Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere, aangenomen hebt, wandelt in
Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof,
gelijkerwijs gij geleerd zijt, daarin overvloedig zijnde met dankzegging.
Ziet toe, dat niemand u als een roof meeslepe door de filosofie en ijdele
verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen
der wereld, en niet naar Christus. Want in Hem woont al de volheid der
Godheid lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is
van alle overheid en macht; in welke gij ook besneden zijt met een
besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in het uittrekken van het
lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus, zijnde
met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt
zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden heeft
opgewekt. En Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden en in de
voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden
vergevende, uitgewist hebbende de schuldbekentenis, die tegen ons was
in inzettingen bestaande, welke enigerwijze ons tegen was, en heeft die
uit het midden weggenomen, ze aan het kruis genageld hebbende. De
overheden en machten ontwapend hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door het kruis over hen getriomfeerd."
En wat volgt nu op deze heerlijke triomf ?
"Dat dan niemand u oordele in spijs of in drank, of in het stuk
van de feestdag of der nieuwe maan of de sabbatten, welke een schaduw zijn van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus."
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Wat kan iemand, die voleindigd en aangenomen is in een opgestane en verheerlijkte Christus, te maken hebben met spijzen of dranken
of heilige dagen ? Wat kan filosofie, overlevering of menselijke godsdienstigheid voor hem betekenen ? Wat kunnen voorbijgaande schaduwen geven aan hem, die door het geloof de werkelijkheid heeft begrepen ? Niets, en daarom gaat de Apostel voort : „Dat niemand u
overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, zonder grond opgeblazen zijnde
door het verstand zijns vleses, en het hoofd niet behoudende uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenverbindingen
voorzien en tesamengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, alsof gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast,
namelijk: Raak niet, en smaak niet, en roer niet aan ? welke dingen alle
verderven door het gebruik, ingevoerd naar geboden en leringen der
mensen; welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige
godsdienst en nederigheid, in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet

in enige waarde, maar tot verzadiging des vleses."
Dat wil zeggen: de eer die men aan het lichaam verschuldigd is
als een schepping van God, wordt daaraan niet gegeven, maar het vlees
is opgeblazen door godsdienstige hoogmoed, die gevoed wordt door een
holle en niets betekenende schijn van heiligheid (Kol. 2 vs. 6 - 23).
Niemand die de aangehaalde plaats begrijpt, zal in het onzekere zijn
betreffende de sabbat of ook het hele systeem, waarmee de sabbatskwestie samenhangt. Een Christen die zijn standpunt verstaat, heeft voor
altijd afgedaan met heilige tijden en heilige plaatsen. Hij is met Christus
gestorven aan de eerste beginselen van de wereld, en als zodanig is hij
bevrijd van elke inzetting van een overgeleverde godsdienst. Hij behoort tot de hemel, waar geen nieuwe manen, heilige dagen of sabbatten te vinden zijn. Hij is in de nieuwe schepping, waar alle dingen uit
God zijn, en daardoor zijn dingen als „raak niet, en smaak niet" niet
van toepassing op hem. Hij leeft in een sfeer waar kloosterachtigheid
en heiliging van het vlees niet thuis horen. Hij heeft al de lege vormen
van louter vleselijke vroomheid opgegeven en al de blijvende werkelijkheden van het christelijk leven gekregen. Hij heeft oren om te horen
en een hart om de machtige opwekking te verstaan: „Indien gij dan met
Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven
zijn, niet die op de aarde zijn; want gij zijt gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, Die
uw leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijk146
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heid. Doodt dan uwe leden, die op de aarde zijn" (Kol. 3 : 1- 5) .
Hier worden ons enkele heerlijkheden van het ware Christendom
genoemd, in tegenstelling met al de onvruchtbare en treurige vormen
van vleselijke en wereldse godsdienstigheid. Het christelijk leven is een
goddelijke werkelijkheid; het is Christus in het hart en Christus voorgesteld in het dagelijks leven door de kracht van de Heilige Geest zelf.
En dit komt uit in de kleinste bijzonderheden van het dagelijks leven,
in het gezin, in zaken, in onze omgang, in onze gemoedsgesteldheid,
onze toon, onze houding in alles. Het is niet alleen een kwestie van
belijdenis, of van leerstellingen, of van meningen, maar het koninkrijk
Gods, gevestigd in het hart, dat ons hele zedelijke leven beheerst en een
bezielende invloed uitoefent op de omgeving, waarin wij van dag tot
dag geroepen zijn te leven en te werken.
Hoe heel anders is dit Christendom dan al de vormen, waarin wettischheid en bijgeloof zich voordoen. Het ware christendom is wezenlijk anders dan het onverstandige en onbetekenende houden van dagen
en jaren; dan de vage mystiek, het kluizenaarsbestaan of de lichaamskwelling van kloosterlingen ! En wij voegen dit er aan toe: het is iets
anders dan de afschuwelijke vereniging van een hoge belijdenis met
een lage wandel: verheven waarheden, die alleen plaats krij gen in het
hoofd terwijl wereldzin wordt gekoesterd in het hart ! Het Christendom is anders dan dit alles. Het is het goddelijke, hemelse, geestelijke,
geopenbaard temidden van het menselijke, aardse, natuurlijke. Mogen
schrijver en lezer van deze regels met niets minder tevreden zijn dan
met dat zedelijk heerlijke Christendom, geopenbaard in het N.T.
Heeft iemand de inhoud begrepen van de teksten die wij aangehaald hebben, dan zal hij geen moeite hebben om de plaats te begrijpen,
die de sabbat inneemt in de bedélingen van God. Hij weet dan, dat de
sabbat rechtstreeks betrekking heeft op Israël en de aarde, dat hij een
teken was van Jehovah's verbond met Zijn volk, en een toetssteen van
hun zedelijke toestand. Verder heeft hij dan gezien dat Israël nooit
werkelijk de sabbat hield, nooit de betekenis ervan begreep, of zijn
waarde schatte. Dit bleek in het leven, dienen en sterven van onze Heere Jezus Christus, die velen genas op de sabbat en daarna de sabbatdag
doorbracht in het graf. Tenslotte zal hij nu het onderscheid inzien tussen de Joodse sabbat en de eerste dag van de week of de dag des
Heeren. De laatste wordt geen enkele maal in het Nieuwe Testament
„sabbat" genoemd, maar daarentegen steeds in zijn eigen onderscheiden
karakter voorgesteld. De dag des Heeren is niet, een verwisselde of veranderde sabbat, maar een heel nieuwe dag, die zijn eigen grondslag
heeft, zijn eigen betekenis. De sabbat blijft door de eerste dag van de
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147

week geheel onaangeroerd en is een geschorste instelling, die later weer
in werking treedt, als Israël in zijn eigen land hersteld wordt (Ezech.
46:1-12).
Uit alles wat verder in het Nieuwe Testament over de dag des
Heeren vermeld staat, blijkt de geheel unieke plaats die deze dag in
het Christendom inneemt. Onze Heer verrees uit de doden op die dag.
De Apostel Paulus en de broeders te Troas kwamen op die dag samen
om brood te breken (Hand. 20 : 7) . De Apostel leert de Korinthiërs
en „allen, die de Naam aanroepen van onze Heere Jezus Christus op
alle plaatsen", iets weg te leggen op die dag, en zo leert hij ons dat de
eerste dag van de week de bijzondere dag was voor het volk des Heeren
om samen te komen voor de broodbreking, de eredienst, de gemeenschap en het dienstbetoon, aan deze heerlijke instelling verbonden. De
Apostel Johannes zegt ons uitdrukkelijk, dat hij in de Geest was op die
dag, en die wonderlijke Openbaring ontving, waarmee Gods Woord
besloten wordt. ( 1 ) .
Uit een en ander blijkt voldoende, dat de dag des Heeren niet
moet verlaagd worden tot het peil van alle andere dagen. Hij is voor
de ware Christen niet de joodse sabbat (i a) evenmin de heidense zon-

dag, maar des Heeren dag, waarop de Zijnen met blijdschap en dankbaarheid vergaderd worden aan Zijn tafel, om dat kostelijke feest te
vieren, terwijl wij Zijn dood verkondigen, totdat Hij komt. Het is overbodig te zeggen, dat wettische dienstbaarheid of bijgeloof volstrekt niet
horen bij de eerste dag van de week. Wie dat zegt of denkt, loochent al
de waarheden die op die dag betrekking hebben. Wij vinden in de
Schrift geen rechtstreeks gebod om die dag te onderhouden; maar de
goddelijke natuur zal iedere Christen ertoe brengen des Heeren dag lief
te hebben, en hem af te zonderen voor de aanbidding en dienst van
God. Dat iemand die belijdt Christus lief te hebben, op 's Heeren dag
bezig is met zaken, of onnodig reist, zou ons tegen de borst stuiten.
(i) Sommigen denken, dat de uitdrukking „dag des Heeren" in Openb. 1 hetzelfde betekent als „dag des Heeren" in 1 Thess. 5 : 2 enz. Maar in Openb. 1
staat eigenlijk „des Heeren dag" d.i. de dag die Hem toekomt; terwijl de uitdrukking in 1 Thess. 5 : 2 enz. een andere vorm betekent „de dag, waarop Christus
heersen zal". Dit maakt de zaak duidelijk. Bovendien bevat het overgrote deel van
de Openbaring niet de heerschappij van Christus maar wat daaraan voorafgaat.
We zijn ervan overtuigd dat met „des Heeren dag" en de eerste dag van de week
hetzelfde bedoeld wordt; deze dag neemt een heel bijzondere plaats in in het
Woord van God, een plaats, die ieder welonderwezen Christen zal erkennen en
met dank zal aanvaarden.
a) Eerst zien wij in het Nieuwe Testament de joodse sabbat en de dag des
Heeren naast elkaar; daarna verdwijnt de sabbat en blijft de eerste dag van
de week; terwijl later de sabbat terugkeert.
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Wij beschouwen het als een heilig voorrecht dat we ons zomin mogelijk
hierin bezighouden met de natuurlijke dingen, en dat we de uren van
des Heeren dag kunnen wijden aan Hem en Zijn dienst.
Men zegt misschien, dat de Christen elke dag aan de Heere wijden
moet. Dit beamen wij graag, en we geloven dat we op geen enkele dag
van de week ergens de hand aan moeten slaan, waarover wij niet vol
vertrouwen Gods zegen kunnen vragen. Maar is het mogelijk het Nieuwe Testament te lezen, zonder in te zien, dat de dag des Heeren een
aparte plaats inneemt; dat hij een eigen betekenis heeft en belangrijk is
voor ons? Geen andere dag van de week is er mee te vergelijken.
Wat een weldaad is des Heeren dag waarop we vrij kunnen zijn
van wereldse beslommeringen. Wat een gezegende onderbreking van de
wekelijkse arbeid ! Wat een verkwikking voor het geestelijk gemoed.
Kostelijk is het te vergaderen aan de tafel des Heeren om te denken
aan Hem, om Zijn lof te bezingen en Zijn dood te verkondigen ! Hoe
heerlijk zijn de verschillende diensten die verricht worden op de dag
des Heeren; denk aan het werk van evangelist, de herder, de leraar, de
zondagsschoolonderwijzer, de verspreider van traktaten. De dag des
Heeren is allesbehalve een dag van lichaamsrust voor zijn knechten, zij
zijn op die dag dikwijls meer vermoeid dan op andere dagen. Maar het
is een heerlijke moeheid; de moeite zal beloond worden in de rust, die
overblijft voor het volk van God.
Wij gaan nu over tot het merkwaardig gedeelte, waarmee Deuteronomium 5 eindigt. Mozes herinnert daar aan de belangrijke omstandigheden bij het geven van de wet en aan wat de Israëlieten bij die
gelegenheid zeiden. "Het geschiedde, toen gij die stem uit het midden
der duisternis hoordet en de berg van vuur brandde, zo naderdet gij tot
mij, alle hoofden der stammen en uw oudsten en zeidet: Zie, de Heere,
onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien, en
wij hebben Zijn stem gehoord uit het midden des vuurs; deze dag hebben wij gezien, dat God met de mens spreekt, en dat hij levend blijft.
Maar nu, waarom zouden wij sterven ? want dit grote vuur zou ons
verteren; indien wij voortvoeren de stem des Heeren, onzes Gods, langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees,
die de stem des levenden Gods, sprekende uit het midden des vuurs,
gehoord heeft gelijk wij en levend is gebleven? Nader gij, en hoor
alles, wat de Heere, onze God, zeggen zal; en spreek gij tot ons al wat
de Heere, onze God, tot u spreken zal; en wij zullen het horen en doen.
Toen nu de Heere de stem uwer woorden hoorde, toen gij tot mij
spraakt, zo zeide de Heere tot mij: Ik heb gehoord de stem der woorhfdst. 5
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den van dit volk, die zij tot u gesproken hebben; het is altemaal goed,
wat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te
vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun
en hun kinderen wel ging in eeuwigheid ! Ga, zeg hun: keert weder
naar uw tenten. Maar gij, sta hier bij Mij, dat Ik tot u spreke al de
geboden en inzettingen en rechten, die gij hun leren zult, dat zij ze
doen in het land, hetwelk Ik hun geven zal om dat te erven. Neemt dan
waar, dat gij doet gelijk als de Heere, Uw God, u geboden heeft; wijkt
niet af ter rechter- noch ter linkerhand. In al de weg, die de Heere, Uw
God, u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft, en dat het u welga, en gij
de dagen verlengt in het land, dat gij erven zult."
Hier schittert opnieuw het hoofdbeginsel van het boek Deuteronomium met buitengewone glans. Het is te vinden in de treffende
woorden: „Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen, en al
Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun en hun
kinderen welging in eeuwigheid !"
Wat een heerlijke woorden ! Ze spreken ons van de verborgen
bron van dat leven, waartoe wij, Christenen, dag aan dag geroepen zijn;
de bron van een leven van eenvoudige, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid: een hart om de Heere te vrezen; Hem te vrezen, niet in een
slaafse geest, maar met die diepe aanbiddende liefde, die door de
Heilige Geest wordt gewerkt. Dit is aangenaam voor onze liefhebbende
Vader. Hij zegt tot ons: „Mijn zoon, geef Mij uw hart". Als we ons
hart gegeven hebben, komt alles op z'n plaats. Een liefhebbend hart
geniet het meest als het gehoorzaam is aan al Gods geboden; en voor
God heeft iets alleen waarde als het uit een liefhebbend hart voortkomt. Het hart is de zetel, waarvan alle uitgangen des levens voortkomen; als dus het hart zich laat leiden door de liefde van God, beantwoordt het in liefde aan alles, wat Hij wil. Wij hebben zijn geboden
lief, omdat wij Hem liefhebben. Alles wat Hij zegt, is dierbaar voor
het hart dat Hem liefheeft ! Elk voorschrift, elke uitspraak, al Zijn
bevelen worden geëerd en opgevolgd, omdat ze spreken van Zijn Naam
en Zijn gezag. In Psalm 119 vinden we een bijzonder mooie toelichting
van het onderwerp dat ons hart nu bezighoudt; een sprekend voorbeeld van iemand, die beantwoordt aan de woorden: „och, dat zij zulk
een hart hadden om Mij te vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te
onderhouden". In die Psalm horen we een gelovige spreken, die zijn
vreugde steeds vindt in de wet van God. Er komen niet minder dan
honderdzeventig toespelingen in voor op de wet, nu eens onder deze,
dan weer onder die naam.
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Hier volgen enkele van de kostbare juwelen, waarmee deze Psalm
overvloedig versierd is: „Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat
„Ik ben vrolijker in de weg uwer
ik tegen U niet zondigen zou"
„Ik zal uw bevelen overdengetuigenissen, dan over alle rijkdom"
„Ik zal mijzelf vermaken in Uw inzetken, en op uw paden letten"
„Mijn ziel is verbroken vantingen; uw woord zal ik niet vergeten"
„Ook zijn uw
wege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd"
„Ik kleef aan
getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden"
„Ik
„Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen"
uw getuigenissen"
„Uw inzettingen zijn mij gezangen gevertrouw op Uw Woord"
„De wet Uws monds
weest, ter plaatse mijner vreemdelingschappen"
„Ik loof u zevenmaal
is mij beter dan duizenden van goud of zilver"
enz., enz. Het doet
des daags over de rechten uwer gerechtigheid"
ons hart goed, en verkwikt ons, dergelijke uitlatingen te lezen. Vele
ervan zouden uitspraken kunnen zijn van onze Heere zelf in de dagen
van Zijn omwandeling. Hij leefde altijd bij het Woord. Het was het
voedsel voor Zijn ziel, het gezag voor Zijn wandel en Zijn dienst. Met
het woord overwon Hij satan; bracht hij Sadduceeën, Farizeeën en Herodianen tot zwijgen; onderwees Hij Zijn discipelen. Hij beroept zich op
het Woord, bij alle gelegenheden; het heeft voor Hem een goddelijk
gezag, dat geen hoger beroep toelaat. Hij „God over alles, gezegend
tot in eeuwigheid", en zelf Auteur van het Boek, neemt Zijn plaats als
mens op aarde in, en leert ons dan, zo duidelijk mogelijk, dat het de
roeping en het voorrecht van de mens is te leven bij het Woord van
God, en eerbiedig voor het gezag te buigen.
Er vraagt iemand: „Hoe weet u, dat de Bijbel het Woord van God
is ?" Wij die in Christus geloven, en Hem als de Zoon van God erkennen, zien dat deze goddelijke Persoon zich voortdurend op de Schriften
op Mozes, de profeten en de psalmen als op de goddelijke standaard beroept. Zou Hij niet weten, of ze het Woord van God waren ?
Ongetwijfeld. Als God had Hij ze gegeven, als Mens nam Hij ze aan.
Dit is een ernstige terechtwijzing voor alle zogenaamde christelijke leraars en schrijvers, die het wagen iets af te doen aan de grote hoofdwaarheid van de volledige ingeving van de Schriften in het algemeen
en van de vijf boeken van Mozes in het bijzonder !
Of is het niet vreselijk, te bedenken dat erkende voorgangers
in de gemeente van God, Schriften onecht durven noemen, die onze
Heer en Meester als goddelijk aannam en erkende ! En dan komt men
ons nog vertellen, dat wij steeds vooruitgaan ! Vooruitgaan, .... terwijl
de Bijbel van begin tot eind, met kracht en klaarheid leert dat de tehfdst. 5
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genwoordige toestand inplaats van langzamerhand beter te worden,
hand over hand slechter worden zal; en dat eer de duizendjarige heerlijkheid zal aanbreken op deze zuchtende aarde, het oordeel zijn verschrikkelijk werk zal doen. Om dit te bewijzen zouden we de meeste
profetische Schriften van het Oude en Nieuwe Testament moeten overschrijven. Wij beginnen daar niet aan; onderzoek uw Bijbel; maar leg
eerst alle vooroordelen en vooringenomen denkbeelden af met alle
christelijke overleveringen. Dan zult u tot de overtuiging komen, dat
niet het evangelie des vredes, maar het oordeel de aarde zal toebereiden
voor de heerlijkheid.
Wij zijn daarom niet ongevoelig voor het goede dat nog bestaat,
maar danken er God hartelijk voor. Wij verheugen ons in elke poging
om het evangelie te verbreiden en over elke ziel die binnen het bereik
van het evangelie komt. Wij denken met blijdschap aan de miljoenen
bijbels, die over de hele wereld worden verspreid. Wij bidden om Gods
zegen over elke oprechte zendeling die de blijde boodschap gaat brengen in de grote steden of op de verste eilanden in de Oceaan. Maar
toch leert de Schrift ons, dat de inwoners der wereld alleen gerechtigheid zullen leren, wanneer Gods gerichten op de aarde zijn (Jes. 26 : 9).
Wat is dan het doel van het evangelie ?
Als het niet is de bekering van de wereld, met welk doel wordt het
dan gepredikt ? De Apostel Jakobus geeft in zijn toespraak tijdens de
merkwaardige vergadering te Jeruzalem (Hand. 15) een rechtstreeks
en beslissend antwoord op deze vraag. Hij zegt: „Simeon heeft verhaald, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht". Waartoe ? Om hen
allen te bekeren ? Juist omgekeerd. „Om uit hen een volk aan te nemen
voor Zijn Naam." Daar hebben we zo duidelijk mogelijk het doel dat
God heeft, als Hij het evangelie aan de onbekeerden laat verkondigen.
En hoe nodig is het dat we bij de evangelieprediking er aan denken,
wat de bedoeling van God is. Zal dit de ijver doen verflauwen ? Zeker
niet. Stel u twee zendelingen voor, die uitgaan naar een ver arbeidsveld;
de een heeft tot doel de bekering van de hele wereld, de ander de aanneming uit de wereld van een volk voor Zijn Naam. Wie zal meer
geestdrift aan de dag leggen ? De laatste ! Juist omdat hij in overeenstemming werkt met de gedachte van God. Hij zal rustiger zijn, bestendiger in zijn werk, hij zal meer bemoediging vinden bij de bezwaren
en moeilijkheden op zijn weg.
De apostelen van onze Heer en Heiland Jezus Christus hadden
dit is overduidelijk
volstrekt niet de bekering van de wereld op het
oog, toen ze uitgingen tot hun werk. De opdracht luidde: „Gaat henen,
in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Wie ge152
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loofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar wie niet
zal geloofd hebben, zal veroordeeld worden". De wereld was hun
arbeidsveld. Ze richtten hun boodschap tot alle creaturen. De toepassing
gold hem, die geloofde. Het was een bij uitstek persoonlijke zaak. De
bekering van de wereld was niet hun doel; die zal tot stand komen op
een heel andere manier, als door het werk van het evangelie dat God
nu heeft, een volk is gevormd voor de hemel. (1)
De Heilige Geest daalde op de Pinksterdag neer, niet om de wereld
te bekeren, maar te overtuigen of te bewijzen dat de wereld schuldig
staat aan de verwerping van de Zoon van God. (2). Zijn tegenwoordigheid hier bewijst, dat de wereld schuldig is, en het hoofddoel van Zijn
Zending is het vormen van een lichaam, samengesteld uit gelovigen zowel van de Joden als van de volken. Hiermee is Hij al bijna twintig
eeuwen bezig. Dit is "de verborgenheid", waarvan de apostel Paulus
een dienaar was geworden, en die hij zo volledig en heerlijk ontvouwt
in zijn brief aan de Efeziërs. Het is onmogelijk dat iemand de waarheid
in Efeze kan begrijpen, zonder in te zien, dat de bekering van de wereld en de vorming van het lichaam van Christus twee heel verschillen..
de dingen zijn, die nooit tegelijk tot stand kunnen komen. Overdenk de
volgende woorden. (Ef. 3 : 1 .. 10, Kol. 1 : 24 - 29 St. Vert.).
Uit deze en veel andere plaatsen leren we het bijzondere doel
kennen van Paulus' dienst. Hij dacht bepaald niet aan zoiets als de
bekering van de hele wereld. Hij predikte het evangelie wel in al zijn
diepte, volheid en kracht van "Jeruzalem af en rondom, tot Illyrië toe;
maar zonder de minste gedachte om de wereld te bekeren. Hij wist wel
beter. Hij wist en hij leerde, dat de wereld rijpte voor het oordeel; dat
"boze mensen en bedriegers tot erger zullen voortgaan"; dat "in de
laatste tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, zich begevende
tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der
(1) Wij vestigen de aandacht op Psalm 67. Deze psalm behoort tot de vele
Schriftplaatsen, die bewijzen, dat de zegening van de volken volgen zal op Israëls
herstel. "God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten, (ons is hier Israël) opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle heidenen uw heil ... God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen; en alle
einden der aarde zullen Hem vrezen." Er is geen mooier en tegelijk krachtiger
bewijs te vinden voor het feit, dat het Israël en niet de gemeente is, waardoor de
zegen over de volken zal komen.
(2) Joh. 16 : 8 - 11 toe te passen op het werk van de Heilige Geest in de gelovige persoonlijk is o.i. een grote vergissing. Er wordt gedoeld op de uitwerking
die de tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde heeft op de wereld in
haar geheel. Zijn werk in de gelovige is een kostbare waarheid, dit hoeven wij
nauwelijks te zeggen; maar het is niet de waarheid, die daar geleerd wordt.
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leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer
toegeschroeid; verbiedende te huwen, en gebiedende zich van spijzen
te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging
voor de gelovigen, en die de waarheid hebben erkend" (1 Tim.

4:1-3).
En verder leerde deze trouwe getuige nog door goddelijke
ingeving dat er "in de laatste dagen" - ver in de laatste tij den zware tijden zullen zijn; want de mensen zullen zijn liefhebbers van
zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de
goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der
wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een schijn van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben" (2 Tim.
3 : 1 - 5). Deze schildering voert ons terug naar het slot van Romeinen 1, waar dezelfde geïnspireerde schrijver ons de duisternis
van het heidendom voorstelt. Alleen is er dit vreselijke onderscheid, in 2 Tim. is het niet het heidendom, maar het naamchristendom - "een schijn van godzaligheid".
En dit zal het einde zijn van de tegenwoordige stand van
zaken. Dit is de bekeerde wereld, waarover wij zoveel horen spreken. Helaas! Helaas! er zijn valse profeten uitgegaan, die roepen,
"vrede, vrede", terwijl er geen vrede is. Er zijn er, die de afbrokkelende muren van de Christenheid proberen bij te pleisteren met
kalk. Het zal echter niet baten. Het oordeel staat voor de deur. De
belijdende kerk heeft schandelijk gefaald, ze is jammerlijk afgeweken van het Woord van God, en in opstand gekomen tegen het
gezag van haar Hoofd. Er is geen sprankeltje hoop voor de Christenheid. Ze vormt één grote donkere vlek in de geschiedenis. De
Apostel van wie we al zoveel aanhaalden, zegt ons nog, dat de verborgenheid van de wetteloosheid al werkt, zodat die nu dus al meer
dan negentien eeuwen gewerkt heeft. "Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal
weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard
worden, welke de Heere verdelgen zal door den Geest zijns monds,
en te niet maken door de verschijning zijner toekomst, hem, zeg ik,
wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en
tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarom dat zij de liefde
der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij
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de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden, die
de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben
gehad in de ongerechtigheid" (2 Thess. 2 : 7 - 12).
Hoe verschrikkelijk is het oordeel over de Christenheid. Een
werking van dwaling! Vreselijk oordeel. En ondanks dit alles
spreken de valse profeten nog tot het volk over de zonzijde van
de dingen. Dank zij God, er is een zonzijde voor iedereen, die
Christus toebehoort. Tot hen kan de Apostel spreken met de
vriendelijke woorden: "Maar wij zijn schuldig altijd God te danken
over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat God u van den
beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes
en geloof der waarheid, waartoe Hij u geroepen heeft door ons
Evangelie; tot verkrijging der heerlijkheid van Onze Heere Jezus
Christus" (2 Thess. 2 : 13 - 14).
Dit is inderdaad de mooie kant van de dingen, de heerlijke en
gezegende hoop van de gemeente van God, de verwachting van
"de blinkende Morgenster". Alle goed onderwezen Christenen zien
uit, niet naar een verbeterde of bekeerde wereld, maar naar de komst
van hun Heer en Heiland, die heengegaan is om hun een plaats te
bereiden in het Vaderhuis en Die terugkomt om hen tot zich te
nemen opdat ook zij zijn, waar Hij is. Dit is zijn eigen heerlijke
belofte, die elk ogenblik in vervulling kan gaan. Alleen zoals Petrus
ons zegt, wacht Hij in lankmoedigheid en genade, omdat Hij niet
wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
Als echter het laatste lid door de Heilige Geest is ingelij fd in het
lichaam van Christus, zal de stem van de aartsengel en de bazuin
van God klinken en al de verlosten, van het begin af, worden
opgeroepen om hun Heer tegemoet te gaan in de lucht, om altijd
bij Hem te zijn.
Dit is de ware hoop van de gemeente van God, een hoop waarvan Hij had gewild dat ze altijd leefde in de harten van al de Zijnen,
om daar een reinigende en verheffende werking uit te oefenen. Het
is de vijand gelukt een groot deel van het volk des Heeren van deze
hoop te beroven. Ja, eeuwenlang was deze verwachting zo goed als
verdwenen uit de gezichtskring van de gelovigen; en nu wordt ze
nog slechts gedeeltelijk gezien. Jawel, gedeeltelijk ! Horen wij erover spreken in heel de belijdende kerk? Klinkt in de kerken
het blij geroep: "Ziet, de Bruidegom?" Het lijkt er niet op. De
enkele geliefde dienstknechten van Christus, die zijn komst verwachten, durven die uit vrees verworpen te worden, nauwelijks te
prediken.
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Wat een onweerlegbaar bewijs hebben wij hier van de macht
van satan om de mensen te verblinden ! Hij heeft de gemeente beroofd van de hoop die God haar gegeven heeft, en hij heeft in plaats
daarvan een dwaling, en een leugen gegeven. Inplaats van de Blinkende Morgenster te verwachten, zien de mensen uit naar een bekeerde
wereld, een duizendjarig rijk zonder Christus. Het is hem gelukt de
toekomst zo in nevelen te hullen, dat de gemeente haar plaats volkomen vergeten heeft. Ze weet niet, waar ze is. Als een schip wordt ze
heen en weer geslingerd op de woeste oceaan, ze heeft geen kompas of
roer en ziet geen zon, maan of sterren. Alles is duisternis en verwarring.
En hoe komt dit ? Eenvoudig doordat de gemeente het zuivere
Woord des Heren niet in het hart heeft bewaard, maar inplaats
daarvan verwarringstichtende geloofsbelijdenissen heeft opgesteld,
die de waarheid van God zo benevelen en verminken, dat de Christenen er volstrekt geen begrip meer van hebben wat nu eigenlijk
hun positie en bijzondere hoop is. Maar ze hebben de Bijbel toch
in hun handen. Ja, dat was ook het geval met de Joden, en toch
verwierpen zij Hem, Die het Hoofdonderwerp is van de bijbel, van
het begin tot het eind. Hier zien we nu die tegenstrijdigheid waarvan de Heere de Joden beschuldigt in Johannes 5: „Onderzoekt de
Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben en
die zijn het die van mij getuigen". „En gij wilt tot Mij niet komen,
opdat gij het leven moogt hebben." Ze waren beinvloed door de
leringen en geboden van mensen. Al hadden zij de Schriften en
beroemden ze zich erop, toch waren zij er even onkundig in en
lieten zich er even weinig door leiden, als de onwetende heidenen
om hen heen. De bijbel te hebben in onze handen, onze huizen en
onze bijeenkomsten, is iets heel anders dan de bijbel invloed te laten
uitoefenen op ons hart en ons geweten en de waarheid te tonen in
ons leven.
Ook de ge lijkenissen die de Heere uitsprak in Matth. 13, van
het onkruid, het zuurdeeg en het mosterdzaad, gaan lijnrecht in
tegen de eindelijke bekering van de hele wereld. Als door de prediking van het evangelie de hele wereld bekeerd zal worden, hoe
kan er dan onkruid op de akker te vinden zijn in de voleinding van
de eeuw ? En zijn er niet evenveel dwaze maagden als wijze wanneer de Bruidegom komt ? Als de hele wereld bekeerd wordt, over
wie komt dan „de dag des Heren" als een dief in de nacht ? Of
wat betekenen deze verschrikkelijke woorden: „Wanneer zij zullen
zeggen: Het is vrede en zonder gevaar, dan zal plotseling verderf
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hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij
zullen het geenszins ontvlieden ?"
Maar wij zullen op dit onderwerp hier niet doorgaan, hoe belangrijk het ook is. Wij menen, dat de lezer, die zich door Gods
Geest laat leiden, die belangrijkheid zal gevoelen. Het is nodig dat
de kinderen van God overal tot inzicht komen hoe volkomen de
belijdende kerk het gezag van de Schrift heeft prijsgegeven. Daarin
ligt de ware oorzaak van al de verwarring, al de dwaling, al de verkeerdheid in ons midden. Wij zijn afgeweken van het Woord des
Heren en van de Heere zelf. Als we dit niet willen zien, voelen en
belijden, kan het niet goed gaan. De Heere let op waarachtige bekering, werkelijke verbrokenheid van geest, voor zijn aangezicht. „Op
deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor
Mijn woord beeft" (Jes. 61 : 2) .
Dit gaat altijd in vervulling. Er komt geen eind aan de zegen,
wanneer de ziel in die waarlijk gezegende toestand is. Maar het
moet werkelijkheid zijn. Het heeft geen zin, of we spreken van
armoede en verslagenheid van geest; wij moeten werkelijk in die
toestand verkeren. Het is iets persoonlijks. „Op deze zal Ik zien !"
De Heere geve ons allen een hart, dat zich oprecht tot Hem en Zijn
Woord keert ! We geloven vast, dat temidden van het treurig verval van de Christenheid, de Heere in de eerste plaats hierop let.
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"Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de
Heere, uw God, u geboden heeft om te leren; opdat gij ze doet in
het land naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten: Opdat gij de Heere uw God, vreest om te houden al Zijn inzettingen
en Zijn geboden, die ik u heden gebied; gij en uw kind, uw kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.
Hoor dan Israël ! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welgaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigt (gelijk als de Heere, uwer
vaderen God, dat tot u gesproken heeft) in het land, dat van melk
en honing is vloeiende. Hoor Israël ! de Heere, onze God, is een
enig Heere"! (1 - 4).
In deze laatste woorden ligt de grote waarheid die Israël moest
handhaven. Tot de belijdenis van deze waarheid was het volk Israël
bijzonder geroepen en daarvoor waren ze verantwoordelijk: de
eenheid van het Goddelijk Wezen.
Deze waarheid vormde de grondslag van de hele Joodse bedeling. Het ene middelpunt waarom het volk zich moest scharen ! Zolang ze deze waarheid handhaafden, waren ze een gelukkig, voorspoedig, en vruchtbaar volk; maar toen ze die loslieten, kwam alles
los te staan. Dat was het grote nationale bolwerk en wat hen onderscheiden moest van al de andere volken op aarde. Hun roeping was
deze heerlijke waarheid te belijden tegenover een afgodische wereld met "vele goden en vele heren". Israël had het hoge voorrecht
en de heilige verantwoordelijkheid, altijd weer te getuigen van de
waarheid, in die ene belangrijke uitspraak vervat: "De Heere, onze God,
is een enig Heere!" Hun vader Abraham was juist uit het midden
van de heidense afgodendienst geroepen om een getuige te zijn voor
de ene, ware en levende God; om op Hem te vertrouwen, met Hem
te wandelen, op Hem te steunen en Hem te gehoorzamen.
In het laatste hoofdstuk van Jozua vinden we een sprekende
toespeling op dit feit. Jozua maakt er gebruik van in zijn laatste toespraak tot het volk. "Daarna verzamelde Jozua al de stammen Israëls
te Sichem, en hij riep de oudsten van Israël, en zijn hoofden, en zijn
rechters, en zijn ambtlieden; en zij stelden zich voor het aangezicht
van God. Toen zeide Jozua tot het ganse volk Israëls: "Alzo zegt
de Heere, de God Israëls: Aan de overzijde der rivier hebben uw
vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham
en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. Toen
nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem
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wandelen door het ganse land Kanaän. Ik vermeerderde ook zijn
zaad en gaf hem Izaäk" (Joz. 24: 1 - 3). Hier herinnert Jozua het
volk aan het feit dat hun vaders andere goden hadden gediend - een
heel ernstig en belangrijk feit, dat ze nooit zouden mogen vergeten.
Want de herinnering daaraan zou hun leren hoe nodig het was, dat
zij op zichzelf toezagen en waakzaam waren om in geen enkel opzicht
terug te keren tot dit grote en verschrikkelijke kwaad, waaruit God
in Zijn oppermachtige genade en verkiezende liefde hun vader
Abraham had geroepen. Het zou hun wijsheid geweest zijn, als ze
overwogen hadden, dat zij gemakkelijk vallen konden in het kwaad,
waarin hun vaders vroeger geleefd hadden.
Nadat hij dit feit aan het volk heeft voorgesteld, richt Jozua
met buitengewone kracht en aanschouwelijkheid hun aandacht op
al de belangrijke gebeurtenissen in hun geschiedenis. Hij begint bij
de geboorte van hun vader Izaäk en gaat door tot het ogenblik,
waarop hij tot hen sprak. En dan komt hij tot de veelzeggende verklaring: "En nu, vreest de Heere, en dient Hem in oprechtheid en
in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben
aan gene zijde der rivier en in Egypte, en dient de Heere. Doch
zo het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kiest u heden, wie
gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere
zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten
in welker land gij woont, maar aangaande mij en mijn huis, wij
zullen de Heere dienen"! (Joz. 24 : 14, 15).
Let erop, hoe hij herhaaldelijk zinspeelt op het feit, dat hun
vaders afgoden gediend hadden; en verder dat het land, waarin
Jehovah hen had gebracht, geheel en al verontreinigd was door de
duistere gruwelen van de heidense afgoderij. Zo houdt deze trouwe
dienstknecht van de Heere door de Heilige Geest geleid, het volk
het grote gevaar voor ogen dat hen bedreigde. Nooit mochten ze de
grote hoofdwaarheid van de ene waarachtige en levende God opgeven,
en terugkeren tot de aanbidding van afgoden. Hij dringt aan op de
volstrekte noodzakelij kheid van volkomen beslistheid "Kiest u heden, wie gij dienen zult l" Deze eenvoudige en absolute beslistheid zijn
wij God altijd schuldig. Hij had onmiskenbaar bewezen, dat Hij
voor hen was, door hen te verlossen uit de slavernij in Egypte, hen
te verzorgen in de woestijn, en te brengen in het land Kanaän. Dat
zij op grond daarvan zich geheel aan Hem moesten wijden, was
niets meer dan hun redelijke dienst. Hoe diep Jozua dit alles zelf gevoelde, blijkt uit de zeer gedenkwaardige woorden "Aangaande mij
en mijn huis, wij zullen de Heere dienen". Wat een woorden! Wat
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een beslistheid ! De nationale godsdienst mocht wat inderdaad het
geval was, verloren gaan; de persoonlijke godsdienst en die van het
gezin, kon door de genade van God overal en altijd gehandhaafd
blijven.
Laten wij God daarvoor danken en het nooit vergeten ! „Ik
en mijn huis" is het duidelijke en blijde antwoord dat het geloof
geeft als God zegt: „Gij en uw huis". Hoe ook de toestand van het
uiterlijk belij den is op een gegeven ogenblik, ieder oprecht man
heeft het voorrecht deze onsterfelijke leus over te nemen en er
naar te handelen: „Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere
dienen". Alleen door de genade van God, die onophoudelijk wordt
afgesmeekt kan dit heilig besluit worden uitgevoerd. Maar als
iemand met een voornemen van het hart de Heere geheel en al wil
volgen, zal hem zeker van dag tot dag genade worden geschonken.
Want altijd blijven de bemoedigende woorden van kracht: „Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht".
Laten we nu een blik werpen op de uitwerking die Jozua's aangrijpend beroep had op de vergadering. Het leek veelbelovend: „Toen
antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, dat wij de Heere
verlaten zouden, om andere goden te dienen; want de Heere is onze
God; Hij is het, die ons en onze vaderen uit het land Egypte uit het
diensthuis heeft opgebracht en die deze grote tekenen voor onze ogen
gedaan heeft en ons bewaard heeft op de weg, door welke wij getogen
zijn, en onder alle volken door welker midden wij getrokken zijn. En
de Heere heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs de
Amoriet, inwoner des lands. Wij zullen ook de Heere dienen, want Hij
is onze God" (Joz. 24 : 16 - 18) .
Dit klonk allemaal prachtig en leek erg hoopvol. Ze gaven de
indruk dat ze duidelijk gevoelden wat de zedelijke grondslag was van
het recht, dat Jehovah had op hun volstrekte gehoorzaamheid. Zij konden al Zijn machtige daden die Hij voor hen verricht had, precies opnoemen; en heel ernstig en goed gemeend getuigen tegen de afgoderij
en beloven dat ze zouden gehoorzamen aan de Heere, hun God. Maar
Jozua liep blijkbaar niet bepaald weg met die belijdenis, want hij zeide
tot het volk: „Gij zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een
heilig God, Hij is een naijverig God; Hij zal uw overtreding en uw
zonden niet vergeven. Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden
dienen zult, zo zal Hij zich omkeren, en Hij zal u kwaad doen en Hij
zal u verdelgen, nadat Hij u goed gedaan zal hebben. Toen zeide het
volk tot Jozua: Neen, maar wij zullen de Heere dienen ! Jozua nu zeide
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tot het volk: Gij zijt getuigen over uzelf, dat gij de Heere verkoren
hebt, om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn getuigen. En nu, doet
de vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, en neig uw
harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zeide tot Jozua: Wij
zullen de Heere, onze God dienen, en wij zullen aan Zijn stem gehoorzamen" (Joz. 24 : 19 - 24).
Wij gaan nu geen beschouwing geven van de manier, waarop Jozua God aan de Israëlieten voorstelt. Ons doel met de verwijzing naar
Joz. 24 was alleen om de voorname plaats aan te duiden, die de waarheid van de enige God in jozua's toespraak inneemt. De roeping van
Israël was tegenover alle volken hiervan te getuigen; en daardoor zouden ze tevens bewaard blijven voor de verlokkende invloed van afgoderij. Maar, helaas ! Juist ten opzichte van deze waarheid faalden zij
het eerst en het meest. De beloften, toezeggingen en besluiten, uitgesproken onder de invloed van het beroep dat Jozua op hen deed, bleken
te zijn als de vroege dauwen de optrekkende morgennevel. "En het
volk diende de Heere, al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten,
die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk
des Heeren, dat Hij aan Israël gedaan had. Maar toen Jozua, de zoon
van Nun, de knecht des Heeren gestorven was, honderd-en-tien jaar
oud zijnde, en zij hem begraven hadden in het grondgebied van zijn
erfdeel te Timnath Heres, op een berg van Efraim, tegen het noorden
van de berg Gaas; en al dat geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was,
zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, noch
ook het werk, dat Hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen
Israëls wat kwaad is in de ogen des Heren, en zij dienden de Baäls. En
zij verlieten de Heere, hunner vaderen God, Die ze uit Egypteland had
uitgevoerd en volgden andere goden na, van de goden der volken, die
rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten de Heere
tot toorn. Want zij verlieten de Heere, en dienden de Baäl en Astaroth"
(Richt. 2 : 7 - 13).
Dit gedeelte bevat vermaningen voor ons, veel ernstige waarschuwingen voor ieder van ons. De grote, uiterst belangrijke en kenmerkende waarheid werd meteen prijsgegeven ! De enige en waarachtige en
levende God werd verlaten en men koos Baäl en Astaroth ! Zolang
Jozua en de oudsten leefden bewaarde hun aanwezigheid en invloed
Israël voor openlijke afval. Maar nauwelijks waren dezen weg, of de
duistere stroom van afgoderij was niet meer te stuiten en spoelde zelfs
de grondslagen van het nationale geloof weg. Jehovah van Israël werd
vervangen door Baäl en Astaroth. Menselijke invloed biedt een povere
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beschutting en weinig bescherming. Wij moeten ondersteund worden
door de kracht van God, anders zullen we vroeger of later bezwijken.
Het geloof dat alleen berust op de wijsheid van mensen en niet op
de kracht van God, zal een arm en volkomen onbetekenend geloof blijken. Het kan de beproeving niet doorstaan; het vuur niet verdragen; het
zal onherroepelijk bezwijken. Het is goed daaraan te denken.
Een geloof uit de tweede hand zal nooit standhouden. Een levende band die de ziel met God verbindt, is onmisbaar. Wij moeten een
persoonlijke verhouding tot God hebben, anders zullen we bezwijken,
wanneer er een tijd van beproeving komt. Het voorbeeld en de invloed
van mensen kunnen wel goed zijn op zichzelf. Het w as heel goed dat
de Israëlieten Jozua en de oudsten als voorbeeld namen om de Heere
te volgen. Weer blijkt het, dat zoals „men ijzer scherpt met ijzer, alzo
een man het aangezicht zijns naasten scherpt (Spr. 27 : 17) . Het is heel
bemoedigend als men omringd is door een aantal waarlijk toegewijde
gelovigen; en het is aangenaam als men zich gedragen voelt door de
stroom van gemeenschappelijke toewij ding aan Christus, aan Zijn Persoon en Zijn zaak. Maar als er niets meer is, als er in het verborgen
geen persoonlijk geloof en persoonlijke kennis aanwezig is; als er geen
door God gevormde en door God onderhouden persoonlijke gemeenschap en verhouding is, dan gaat het fout.
Dan zullen we zodra de mensen op wie we steunden wegvallen, en
hun invloed weg is, en het verval algemeen wordt, evenals Israël dat
de Heere volgde „in de dagen van Jozua en de oudsten", de belijdenis
van Zijn naam opgeven en weerkeren tot de dwa as heden en ijdelheden
van deze tegenwoordige wereld, die geen haar beter is dan Baal en
Astaroth. Als daarentegen het hart gegrond is en vaststaat in de waarheid en genade van God, kan ik zeggen
en dit is het voorrecht van
ieder waar gelovige
„ik weet, Wie ik geloofd heb en ben verzekerd,
dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd te bewaren tot die
dag." En al zou iedereen zich afkeren van de openlijke belijdenis van
Christus, al zouden wij de aanmoediging of steun van mensen missen
het fundament van God zal zo vast blijken als ooit, en het pad der
gehoorzaamheid zal ons duidelijk zijn alsof duizenden met heilige beslistheid en geestkracht ons vergezellen.
We mogen nooit uit het oog verliezen, dat het de bedoeling van
God is, dat de Christenen hun les zullen leren uit de geschiedenis van
Israël. „Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren
geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften
hoop zouden hebben" (Rom. 15 : 4) . Maar wanneer we uit het Oude
Testament willen leren, is het beslist niet nodig dat we ons bezighouden
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met spitsvondige, gezochte overeenkomsten of voorbeelden. Velen hebben dit toch gedaan, en inplaats van vertroost te worden door de Schriften, kwamen ze tot onzinnige dwaze opvattingen, ja vervielen zelfs tot
noodlottige dwalingen. We moeten ons echter bezighouden met de
levende feiten in Gods Woord vermeld. Die moeten we bestuderen en
er onze praktische lessen uit leren.
Neem bijvoorbeeld het belangrijke en leerzame feit dat ons nu
bezighoudt. Uitvoerig wordt er over geschreven in de geschiedenis van
Israël, van Jozua tot Jesaja, de betreurenswaardige afwijking van Israël
van die waarheid, die zij in het bijzonder moesten geloven en belijden
de waarheid van de enige God. Het eerste wat ze deden was deze
grote en belangrijke waarheid loslaten. Maar dit was de sluitsteen van
het booggewelf, het fundament van het hele gebouw, de kern van hun
volksbestaan, en het levend middelpunt van hun nationale regeringsvorm. Dit gaven ze prijs en ze keerden terug tot de afgoderij die hun
vaderen bedreven aan de andere zijde van de rivier en die van de heidense volken om hen heen. Ze hielden die kenmerkende waarheid niet
vast, waarvan juist hun bestaan als afgezonderd volk afhing. Waren ze
bij die waarheid gebleven, dan zouden ze onoverwinnelijk zijn geweest;
maar toen ze die opgaven, gaven ze alles op en vielen nog dieper dan
de volken om hen heen. Ze zondigden tegen licht en beter weten in,
zondigden opzettelijk, hoewel God hen plechtig liet waarschuwen en
hen ernstig uitnodigde terug te keren tot Hem. En we kunnen er aan
toevoegen: ze zondigden ondanks hun vele nadrukkelijke beloften en
betuigingen van gehoorzaamheid. Ja, Israël keerde zich af van de aanbidding van de enige, waarachtige en levende God, Jehovah Elohim,
hun Verlosser. Hij had hen uit Egypte gevoerd, door de Rode Zee geleid, door de woestijn, door de Jordaan hen als overwinnend volk gebracht in het erfdeel, dat Hij aan Abraham hun vader had beloofd.
„Een land vloeiende van melk en honing, hetwelk het sieraad is van
alle landen". Ze keerden Hem de rug toe en gaven zich over aan afgodendienst. „Zij verwekten Hem tot toom door hun hoogten, en verwekten Hem tot naijver door hun gesneden beelden."
Het is bijna onbegrijpelijk dat een volk dat zoveel gezien en ondervonden had, van de goedheid en vriendelijkheid van God, van Zijn
machtige daden, Zijn trouw, Zijn Majesteit en Zijn heerlijkheid, er ooit
toe kon komen zich te buigen voor een stuk hout. Toch gebeurde het.
Hun hele geschiedenis, van het gouden kalf bij de Sinai tot de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar wordt gekenmerkt door een
onuitroeibare geest van afgoderij. Tevergeefs verwekte Jehovah in Zijn
geduld, genade en overvloedige goedheid verlossers, die hen bevrij den
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van de vreselijke gevolgen van hun zonden en dwaasheid. Telkens weer
redde Hij hen in Zijn onuitputtelijk geduld uit de hand van hun vijanden. Hij gaf mannen als Othniël, Ehud, Barak, Gideon, Jefta en Simson.
Het waren werktuigen van Zijn genade en kracht; bewijzen van Zijn
diepe en innige liefde en medelijden met zijn arm dwaas volk. Nauwelijks was de richter echter van het toneel verdwenen, of het volk viel
opnieuw en dieper in de zonde van de afgoderij.
In de dagen van de koningen was het niet anders. Het was ook
toen dezelfde en dieptreurige geschiedenis. Er waren hier en daar wel
lichtpunten, enkele heldere sterren, die door de dichte nevel van het
verval heenschenen. Mannen als David, Asa, Josafat, Hizkia en Josia
zijn verkwikkende en gezegende uitzonderingen op de treurige en zondige regel. Maar zelfs zij konden het volk niet van de ingewortelde afgoderij afbrengen. Ja, temidden van de weergaloze heerlijkheid van de
regering van Salomo, vond de afgodendienst voortgang op die afschuwelijke hoogten, waar Astaroth, godin van de Sidoniërs, Milkom de
gruwel van de Amorieten en vele andere gediend werden.
Laten we hier een ogenblik stilhouden en nadenken over het verbazingwekkende feit, dat de schrijver van het Hooglied, de Prediker en
de Spreuken neerknielde voor het altaar van Moloch. De wijste, rijkste
en meest heerlijke van alle koningen van Israël brandde wierook en
bracht offers op het altaar van Astaroth. Daar mogen we wel diep over
nadenken. Het is opgeschreven tot onze lering. De regering van Salomo
stelt ons op sprekende en indrukwekkende wijze het feit voor dat ons
nu bezighoudt: de volkomen en hopeloze afval van Israël; de grote
waarheid van de enige God gaven zij prijs; hun geest van afgoderij
bleek onoverwinnelijk. Geen waarheid hebben ze zo spoedig en zo
hardnekkig verloochend als juist die, waarvan de belijdenis en handhaving hun bijzondere roeping was.
Wij zullen de bewijzen niet vermenigvuldigen, en niet stilstaan bij
het ontzaglijke oordeel dat tengevolge van hun afgoderij over het volk
gekomen is. Zij verkeren nu in de toestand, waarvan de profeet Hosea
spreekt: "De kinderen van Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer en zonder opgericht beeld
en zonder efod en terafim", De onreine geest van de afgoderij is uit
hen gevaren en gaat gedurende "vele dagen" door dorre plaatsen. Maar
hij zal terugkeren met zeven andere geesten bozer dan hijzelf. Dat zal
dan de volkomen geestelijke verdorvenheid zijn. Dan zullen dagen van
weergaloze verdrukking komen over dat lang misleide en opstandige
volk - "een tijd van benauwdheid voor Jakob".
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Maar, dank zij God! - er zal verlossing komen. Heerlijke dagen
wachten het herstelde volk; "dagen des hemels op aarde", zoals de
profeet Hosea ook zegt: "Daarna zullen de kinderen van Israël zich
bekeren, en de Heere, hun God, en David, hun Koning zoeken; en zij
zullen vrezende komen tot de Heere en tot Zijn goedheid in het laatst
der dagen" (Hos. 3 : 5). Al de beloften van God aan Abraham, Izaäk
en Jakob en David zullen heerlijk vervuld worden; al de prachtige voorzeggingen van de profeten van Jesaja tot Maleachi zullen letterlijk in
vervulling gaan. Ja, alle beloften en de profetieën zullen aan het herstelde Israël letterlijk worden vervuld in het land Kanaän, omdat "de
Schrift niet kan gebroken worden". Op de lange, sombere droevige
nacht zal de schitterendste dag volgen, die ooit op aarde is aangebroken;
de dochter Sions zal zich koesteren in de heerlijke en lieflijke stralen
van "de Zon der gerechtigheid" en "de aarde zal vol zijn van de kennis
des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken". Graag
zou ik hier iets overnemen van wat de profeten over de toekomst van
Israël hebben gesproken; maar dat kan nu niet. Het zou ons afvoeren
van ons onderwerp. De overdenking daarvan is misschien minder aangenaam en verkwikkend, maar we hopen dat het ons allen tot zegen
zal zijn.
Ik wil namelijk iedere gelovige en de hele gemeente van God met
klem wijzen op de praktische les die we leren kunnen uit dit ernstige
feit in Israëls geschiedenis: dat zij zo spoedig en zo volkomen de waarheid prijsgaven uit Deuteronomium 4: "Hoor Israël! de Heere onze
God is een enig Heere I"~
Men vraagt misschien: "Welke les kan daarin liggen voor de gemeente van God ?" Een heel ernstige lering, en we zouden tekort doen
aan onze plicht tegenover Christus en de gemeente als we nalieten erop
te wijzen. Al de grote feiten uit Israëls geschiedenis zijn vol onderwijs,
vol vermaning, vol waarschuwing voor ons. Wij moeten dus toezien dat
we ze goed overwegen en er voordeel uit trekken.
Als wij nu de geschiedenis nagaan van de gemeente, als getuige
hier beneden voor Christus daarboven, zien we het volgende: toen de
gemeente nauwelijks bestond en al de heerlijke voorrechten genoot die
de eerste tijd kenmerkten begonnen de gelovigen af te wijken en lieten
die waarheden los, waarvoor de gemeente juist verantwoordelijk was.
Zoals Adam in de hof van Eden, Noach op de gereinigde aarde en
Israël in Kanaän, zo ook de gemeente. Nauwelijks had ze de verantwoordelijkheid gekregen voor de verborgenheden van God, en nam ze
haar plaats in, of ze begon te wankelen en viel. Nagenoeg onmiddellijk
verwaarloosde ze die grote waarheden, die haar ter bewaring waren
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gegeven, en die het Christendom moesten onderscheiden van alles wat
eraan vooraf gegaan was. Zelfs tijdens het leven van de apostelen van
onze Heere Jezus Christus was er al dwaling en verkeerde leer, die de
grondslag van het getuigenis van de gemeente ondermijnden.
Bewijzen? Helaas, ze zijn er te over. Hoor hem spreken die meer
weende en bezorgd was over het verval van de gemeente dan iemand
anders: "Ik verwonder mij, dat gij zo spoedig wijkende van degene die
u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot
een ander evangelie, hoewel er geen ander is". ,,0, gij uitzinnige Galatiërs, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam
zijn; welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest,
onder u gekruist zijnde" (Galaten 3 : 1). "Maar toen, toen gij God niet
kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, nu
gij God kent, ja veel meer, door God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen ?, welke gij wederom van
voren aan wilt dienen ? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden
en jaren." (Zogenaamde Christelijke feestdagen, heel indrukwekkend
en aangenaam voor het godsdienstige vlees, maar volgens de Heilige
Geest hetzelfde als het prijsgeven van het Christendom en het terugkeren tot de afgoderij van vroeger). "Ik vrees voor u"; (en geen wonder, als ze zo spoedig de kenmerkende waarheden van het Christendom
de rug konden toekeren, om zich bezig te houden met bijgelovige gebruiken). "Ik vrees voor u, dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid
heb" (Gal. 4 : 8 - 11). "Gij liept wel; wie heeft u verhinderd aan de
waarheid gehoorzaam te zijn ? Dit gevoelen is niet uit Hem die u roept.
Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg" (Gal. 5 : 7 - 9).
En dit alles nog tijdens het leven van de apostel. Het verval ging
nog sneller dan bij Israël, want de Israëlieten dienden de Heere al de
dagen van Jozua en van de oudsten, die Jozua overleefden. Maar in de
treurige en verootmoedigende geschiedenis van de gemeente lukte het
de vijand, zo goed als onmiddellijk zuurdeeg te verbergen in het meel,
en onkruid te zaaien tussen de tarwe. Voordat de Apostelen zelf het
toneel verlaten hadden, was er zaad gezaaid, dat zijn verderfelijke vrucht
aldoor gedragen heeft en zal blijven dragen, tot de engelen als de
maaiers de akker zullen zuiveren.
Maar we moeten nog meer bewijzen uit de Schrift aanvoeren.
Laten we luisteren naar dezelfde getuige, die aan het eind van zijn loopbaan zijn hart uitstort voor zijn geliefd kind Timotheüs met woorden
vol van gevoel en ernst. "Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich
van mij afgewend hebben" (2 Tim. 2 : 15). En: "Predik het woord,
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houd aan t ij dig, ontijdig; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde
leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen
zij zichzelf leraars verzamelen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen
hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen" (2 Tim. 4. 3, 4) .
Dit is het getuigenis van de man, die als wijs bouwmeester het
fundament van de gemeente had gelegd. En wat was zijn eigen ondervinding ? Hij was evenals Zijn Meester alleen gelaten; degenen, die i n
de frisheid van de eerste tijd met hem meegegaan waren hadden zich
teruggetrokken. Zijn ruim, liefhebbend hart was gebroken door joodsgezinde leraars, die de grondslagen van het Christendom probeerden
om te keren en het geloof van Gods uitverkorenen wilden bederven.
Hij weende over de wandel van velen, die, hoewel ze belijders waren,
„vijanden van het kruis van Christus" bleken te zijn. Kortom, als de
Apostel Paulus in zijn gevangenis te Rome alles overzag, ontwaarde hij
de hopeloze schipbreuk en ondergang van het naamchristendom. Hij
zag dat het met de gemeente precies zou gaan als met het schip, waarop hij zijn laatste reis had gemaakt; een reis die het sprekend beeld is
van de treurige geschiedenis van de kerk hier beneden.
De lezer moet er echter wel aan denken dat wij nu alleen spreken
over de gemeente als verantwoordelijk getuige voor Christus op aarde.
Als we dit vergeten, vervallen we tot dwaling over dit onderwerp. We
moeten onderscheiden tussen de gemeente als lichaam van Christus, en
als Zijn kandelaar of getuige in de wereld. In het eerste karakter is geen
verval mogelijk; in het tweede is het verval volkomen en hopeloos. De
gemeente als het lichaam van Christus, verenigd met het levend en verheerlijkt Hoofd in de hemel, door de tegenwoordigheid en inwoning
van de Heilige Geest, kan onmogelijk vervallen of schipbreuk lijden,
zoals het schip waarop Paulus voer, door de stormen en golven van deze
vijandige wereld. In dat opzicht is de gemeente zo veilig als Christus
zelf. Het Hoofd en het lichaam zijn één, onafscheidelijk één. Geen
macht van aarde of hel, mens of duivel, kan ooit het zwakste en minst
opvallende lid van dat heerlijk lichaam aantasten. Alle leden zijn voor
het aangezicht van God, in Zijn genade ziet Hij ze in de volheid,
schoonheid en aangenaamheid van Christus zelf. Zoals het Hoofd is,
zijn ook de leden, alle leden samen en elk lid in het bijzonder. Voor
allen geldt de volle eeuwige waarde van het volbrachte werk van Christus aan het kruis. In dit opzicht kan er geen sprake zijn van verantwoordelijkheid. Het Hoofd heeft Zichzelf verantwoordelijk gesteld voor de
leden. Hij heeft volmaakt voldaan aan elke eis en elke verplichting.
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Niets blijft er over dan liefde, liefde diep als het hart van Christus, volmaakt als Zijn werk, onveranderlijk als zijn troon. Het is onmogelijk
dat ooit twijfel ontstaat met betrekking tot één of al de leden van de
gemeente van God. Alles is volkomen beslist tussen God en Zijn Christus aan het kruis. Al de zonden, al de ongerechtigheden, al de overtredingen, al de schuld van elk lid in het bijzonder en van alle leden
samen werden op Christus gelegd, en Hij droeg ze. In Zijn volstrekte
rechtvaardigheid, Zijn oneindige heiligheid en Zijn eeuwige Majesteit
heeft God alles afgehandeld wat ooit een verhindering zou kunnen zijn
voor de volledige behoudenis, de volmaakte zegening en de eeuwige
heerlijkheid van een lid van het lichaam van Christus, de gemeente van
God. Elk lid van dit lichaam heeft het leven van de opperste hoeksteen.
Allen zijn samenverbonden door een band, die nooit, nooit kan worden
verbroken. Jade eenheid van het lichaam van Christus is volstrekt onverbrekelijk.
Dit belangrijke punt moeten we blijven vasthouden, en trouw belijden. Maar dit kunnen we natuurlijk alleen als we het verstaan en
geloven. Te oordelen naar de uitdrukkingen die men soms hoort, als
het over dit onderwerp gaat, zou men het zeer betwijfelen of mensen
die zich zo uitdrukken die heerlijke waarheid van de eenheid van het
lichaam van Christus begrijpen. Heeft de Heilige Geest hun die waarheid ooit geleerd van die eenheid die op aarde in stand blijft door de
inwoning van de Heilige Geest ?
Zo spreekt men bijvoorbeeld van "scheuring in het lichaam van
Christus". Dit is volstrekt onmogelijk. De Hervormers werden ervan
beschuldigd dat ze scheuring teweegbrachten in het lichaam van Christus, toen ze zich afkeerden van het Roomse stelsel. Wat een grove vergissing ! Het was eenvoudig de gruwelijke aanmatiging, dat een uitgebreid systeem vol zedenbederf, dwaalleer en verlagend bijgeloof het
lichaam van Christus was! Hoe kon iemand die het Nieuwe Testament
enigszins kende, de zogenaamde kerk van Rome, met die talloze en
onnoemelijke afschuwelijkheden, beschouwen als het lichaam van Christus ? Hoe kon iemand die maar iets begreep van de ware gemeente van
God, die ooit verwarren met die duistere opeenhoping van alle mogelijke boosheid, het grootste meesterstuk van de Satan dat de wereld ooit
te zien kreeg?
Nee, we moeten nooit de kerkelijke systemen van deze wereld,
uit de oudheid, de middeleeuwen of de nieuwere tijd; de Griekse, de
Roomse, de Anglicaanse, Gereformeerde of afgescheiden kerken, verwarren met de ware gemeente van God, het lichaam van Christus. Er
is nog nooit een godsdienstig systeem geweest, geen enkel, dat ooit het
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minste recht heeft gehad, om zich „de gemeente van God" of „het lichaam van Christus" te noemen. En daarom mag men nooit spreken
van de scheuring van het lichaam van Christus als men zich van de
systemen afscheidt. Integendeel, iedereen die de waarheid van het
lichaam trouw wil handhaven en belijden is schuldig zich met de grootste beslistheid los te maken van alles, wat zich ten onrechte de gemeente noemt.
Het kan alleen als scheuring of sektarisme beschouwd worden als
men zich onttrekt aan hen, van wie het volkomen duidelijk is dat ze
vergaderd worden op de grondslag van de ene gemeente van God.
Geen vergadering of genootschap van Christenen kan nu aanspraak
maken op de titel van het lichaam van Christus of de gemeente van
God. De leden van dat lichaam zijn overal verstrooid, en zijn te vinden
in al de verschillende kerkgenootschappen die er zijn, behalve daar waar
men de Godheid van onze Heere Jezus Christus loochent. Wij kunnen
ons tenminste niet indenken, dat een waar gelovige kan blijven op een
plaats waar zijn Heere gelasterd wordt. Maar hoewel geen groep Christenen aanspraak kan maken op de titel van de gemeente van God, zijn
alle Christenen verantwoordelijk zich te laten vergaderen op de grondslag van de gemeente van God en op geen andere.
Vraagt men: „Hoe kunnen wij die grondslag erkennen en waar is
zoiets te vinden ?" dan is het antwoord: „Indien uw oog eenvoudig is,
zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen", (Matth. 6 : 12) „zo iemand
Zijn wil doen wil, die zal erkennen van deze leer, of zij uit God is". „Er
is een pad God zij ervoor gedankt dat de roofvogel niet heeft
gekend, en het oog der kraai niet heeft gezien. De jonge hoogmoedige
dieren hebben het niet betreden; de felle leeuw is daarover niet heengegaan". Het scherpste natuurlijke oog kan dat pad niet zien; de grootste
natuurlijke kracht kan het niet betreden. Waar is het dan ? Hier is het
„tot de mens" tot de lezer en de schrijver, tot elk een, tot allen
heeft Hij gezegd: „Zie, de vreze des Heeren is de wijsheid, en van het
kwaad te wijken is het verstand" (Job 28 : 7, 8 en 28) .
Maar er is nog een uitdrukking die wij niet zelden horen van mensen van wie wij meer inzicht zouden verwachten, namelijk „afsnijding
van de leden van het lichaam van Christus" (1). Zoiets is, God zij ge( 1 ) „Afsnijden van het lichaam van Christus" wordt soms gezegd als de tucht
uitgeoefend wordt. Maar de uitdrukking is helemaal verkeerd. De tucht van de
vergadering kan nooit iets afdoen aan de eenheid van het lichaam. Een lid van
het lichaam kan in de zonde gaan leven, of dwalen in de leer, zodat de vergadering geroepen is hem van de tafel des Heren te verwijderen. Maar dit heeft niets
te maken met zijn plaats in het lichaam. Men moet dit goed onderscheiden.
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dankt, eveneens onmogelijk. Geen enkel lid van het lichaam van
Christus is ooit te scheiden van het Hoofd; of weg te nemen uit de
plaats, die de Heilige Geest heeft gegeven overeenkomstig het eeuwige
voornemen van God, en op grond van de door Jezus Christus volbrachte verzoening.
De drie goddelijke Personen zijn eenstemmig: ze staan in voor de
eeuwige veiligheid van het allerzwakste lid van het lichaam, en voor de
onverbrekelijke eenheid van het geheel.
Het is nu nog even waar, als toen Paulus Efeze schreef dat er:
één lichaam" is, waarvan Christus het Hoofd is, dat is gevormd door
de kracht van de Heilige Geest, en waarvan alle ware gelovigen leden
zijn. Dit lichaam is nu op de aarde sedert de Pinksterdag, en zal op de
aarde blijven tot het snel naderende ogenblik dat Christus terugkomt,
om het op te nemen in het Vaderhuis. Het is hetzelfde lichaam waarvan
de leden elkaar voortdurend opeenvolgen. We kunnen dit vergelijken
met een of ander zeker regiment soldaten, dat gevochten heeft in de
Tweede Wereldoorlog, en nu hier of daar in een kazerne ligt. Hoewel
geen man meer in het regiment is, die er in 1940 - 1945 toe behoorde,
is het toch nog hetzelfde regiment. Dit is niet zo moeilijk te begrijpen.
Maar het kon zijn, dat iemand het wel moeilijk vindt in de tegenwoordige verdeelde en verstrooide toestand van de leden, de ongebroken
éénheid van het geheel te erkennen en te belijden. Hij is misschien geneigd Efeze 4 : 4 te beperken tot de tijd, dat de Apostel het opschreef,
toen de Christenen de eenheid nog openbaarden en men er nog niet aan
dacht zich lid te noemen van een of andere kerk, omdat alle gelovigen
leden waren van de ene gemeente (1).

( 1)
De eenheid van de gemeente kunnen we vergelijken met een ketting die
over een rivier is gespannen; wij zien hem aan beide oevers, maar in het midden
is hij onder water. Maar al is hij onder water, hij is toch niet gebroken. Al zien
wij de verbinding in het midden niet, toch weten we dat die bestaat. De eenheid
van de gemeente was zichtbaar op de Pinksterdag en zal opnieuw zichtbaar zijn
in de heerlijkheid en al zien we de eenheid nu niet, we geloven dat ze bestaat.
Laat men niet vergeten dat de eenheid van het lichaam een belangrijke, praktische
invloedrijke waarheid is, en één belangrijk praktisch gevolg is, dat de toestand en
wandel van elk lid het hele lichaam raakt. Hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de
leden mede. Een lid - waarvan ? Van een plaatselijke vergadering? Neen, een
lid van het lichaam. Wij moeten van het lichaam van Christus geen aardrijkskundige kwestie maken.
Nu vraagt men misschien: "raakt ons dan iets, wat wij niet zien of weten ?"
Zeker. Denkt men dat wij de waarheid van de eenheid van het lichaam met alle
praktische gevolgen daarvan, moeten beperken tot de mate van onze persoonlijke
kennis en ervaring ? Volstrekt niet. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest
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In de eerste plaats verzetten wij ons tegen het denkbeeld om
de toepassing van het Woord van God te beperken. Welk recht
hebben wij om één volzin uit Efeze 4 : 4 - 6 te knippen, en te zeggen, dat die alleen van toepassing was in de dagen van de Apostel ?
Als men één volzin beperken mag, waarom dan niet allemaal? Is
er dan nu niet meer „één Geest, één Heer, één doop, één God en
Vader van allen ?". Zal iemand dit betwijfelen ? Welnu, dan volgt
er even zeker uit, dat er „één lichaam" is. Het is alles zo nauw aan
elkaar verbonden, men kan aan het één niets afdoen zonder het
andere te schaden. Wij hebben niet meer recht om te ontkennen dat
er een lichaam bestaat, dan wij hebben om het bestaan van één
God te loochenen, want dezelfde bladzijde die ons van het een
verzekert, zetelt ook het andere vast.
Sommigen vragen: „Waar ziet men dit ene lichaam ? Is het
niet ongerijmd over zoiets te spreken terwijl er bijna ontelbaar veel
sekten zijn in de Christenheid". Het antwoord is dat wij niet van
plan zijn de waarheid van God los te laten, omdat de mensen er zo
duidelijk in zijn tekort geschoten die waarheid te verwezenlijken.
Heeft Israël niet gefaald in het handhaven, belij den en toepassen
van de waarheid van de enige God? En hield die heerlijke waarheid
door hun falen op waar te zijn ? Was het minder waar, dat er één
God was, al wemelde het van afgodsaltaren in Jeruzalem en al
offerde men op het dak van elk huis wierook voor de godin des
hemels ? Het was nog even waar, als toen Mozes de hele vergadering deze verheven woorden liet horen: „Hoor, Israël, de Heere
onze God is een enig Heere !" De waarheid van God hangt gelukkig niet af van de ontrouwe en onzinnige wegen van mensen,
ze is onschendbaar goddelijk en blinkt in hemelse pracht ondanks
de grofste menselijke dwaling. Als het niet zo was, wat moesten wij
dan beginnen ? Tot wie moesten wij ons wenden ? Wat zou er
van ons worden ? Als we werkelijk de waarheid maar in zoverre
mochten geloven, als we die praktisch zien verwezenlijkt in de
wegen van de mensen, zouden we wanhopig worden en de ellendigste van alle mensen zijn.
verbindt de leden van het lichaam aan het Hoofd en aan elkaar en daardoor raken
de wegen en handelingen van elk lid het geheel. Zelfs in Israëls geval, waar het
geen lichamelijke, maar nationale eenheid betrof, werd, toen Achan zondigde, gezegd: „Israël heeft gezondigd" en de hele vergadering leed een vernederende
nederlaag, om een zonde, waarvan ze niets afwisten.
Merkwaardig zo weinig inzicht sommige gelovigen schijnen te hebben in de
heerlijke waarheid van de eenheid van het lichaam en van de praktische gevolgen daarvan.
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En hoe moeten we de waarheid van het ene lichaam praktisch
verwezenlijken ? Door te weigeren elk ander beginsel van christelijke gemeenschap, elke andere grond van vergaderen te erkennen.
Alle ware gelovigen horen te vergaderen op die grondslag alleen,
en op geen andere, dan dat zij leden zijn van het lichaam van
Christus. Ze horen op de eerste dag van de week aan de tafel des
Heeren bijeen te komen en brood te breken als leden van het ene
lichaam; zoals we lezen in 1 Kor. 10: „Want één brood is het, zo
zijn wij velen één lichaam; dewijl wij allen één brood deelachtig
zijn". Dit geldt nu evenzeer en is nu even praktisch als toen de Apostel
de gemeente te Korinthe toesprak. Wel waren er scheuringen in
Korinthe, zoals er nu scheuringen zijn in de Christenheid; maar dit
deed niet in het minst iets af aan de waarheid van God. De Apostel
betraft hen over de scheuringen en noemde hen vleselijk.
Hij voelde niets voor het armzalige lage idee, dat men soms
hoort verdedigen, dat scheuringen goed zijn, omdat ze tot grotere
aktiviteit aanleiding geven. Hij wist dat scheuringen slecht zijn,
omdat ze de vrucht zijn van het vlees en het werk van satan. Evenmin zou de apostel iets gevoeld hebben voor de populaire voorstelling, dat scheuringen in de gemeente zijn als regimenten in het
leger, met een verschillende taak, maar allen samen strijdend onder
dezelfde opperbevelhebber. Deze vergelijking gaat niet op en is
niets dan een onbeschaamde ontkenning van de duidelijke, nadrukkelijke verklaring, dat er niet meer is dan „één lichaam".
Laten we die heerlijke waarheid diep overdenken, en de Christenheid bezien in dat licht. Laten we onze eigen plaats en onze eigen
wegen eraan toetsen. Handelen wij in overeenstemming met die
waarheid ? Geven wij op elke eerste dag van de week uitdrukking
aan die waarheid aan de tafel des Heeren ? Wees er zeker van, dat
dit zowel onze heilige plicht als ons gezegend voorrecht is. Zeg niet,
dat er zoveel bezwaren zijn, zoveel struikelblokken op de weg; dat
er zoveel is dat ons ontmoedigt in het gedrag van hen, die belij den
bijeen te komen op die grondslag waarover we spreken. Dit alles
is jammer genoeg maar al te waar. We moeten daar van te voren
op rekenen. De duivel zal geen moeite sparen om ons te verblinden,
opdat we de gezegende weg die God voor Zijn volk heeft niet zien.
Maar we moeten niet letten op wat de duivel ons inblaast, en ons niet
door zijn listen laten vangen. Er zijn altijd moeilijkheden geweest,
en die zullen er altijd zijn als we de kostelijke waarheid van God in
praktijk brengen. Misschien is een van de grootste moeilijkheden
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wel het inkonsekwente gedrag van hen, die hebben beleden ernaar te
handelen.
We moeten echter onderscheid maken tussen de waarheid en
hen die de waarheid belijden; tussen de grondslag en hen die op
de grondslag staan. Natuurlijk hoort daar overeenstemming tussen
te zijn; maar is die er niet, dan is het onze roeping te oordelen of
het gedrag klopt met het standpunt en niet het standpunt met het
gedrag. Als we zien, dat een boer moderne landbouwmethodes geheel verkeerd toepast, doordat hij zijn vak niet verstaat, wat doen
we dan ? We keuren de manier van werken natuurlijk af, maar aan
de goede methode houden we vast. Zo is het ook met betrekking tot
de besproken waarheid. Er waren in Korinthe scheuringen, dwalingen en allerlei verkeerde dingen. Moest nu de waarheid van God
worden prijsgegeven als een mythe, of als iets geheel onuitvoerbaars ? Moesten de Korinthiërs gaan samenkomen op een heel
andere grondslag ? Moesten ze een nieuwe regeling treffen, of om
een ander middelpunt vergaderen ? Nee, dank zij God ! Zijn waarheid mochten ze geen ogenblik loslaten, al was Korinthe door duizend sekten verscheurd en de atmosfeer door duizend ketterijen bedorven. Het lichaam van Christus was één; en de apostel stelt hen
eenvoudig deze heerlijke waarheid voor: „Gijlieden zijt het lichaam
van Christus en leden in het bijzonder" (1 Kor. 12 : 27).
Nu richtte hij deze woorden niet alleen tot de gemeente te Korinthe, maar ook tot: „allen, die de Naam van onze Heere Jezus
Christus aanroepen op alle plaatsen, beide hun en onze Heere". Dus
is de waarheid van het ene lichaam blijvend en algemeen. Iedere
Christen is geroepen ze te erkennen en ernaar te handelen. Elke
vergadering van Christus, waar ook, hoort de plaatselijke uitdrukking te zijn van deze grote, uiterst belangrijke waarheid. Misschien
vraagt men: „Hoe kan van een vergadering gezegd worden: „Gij
zijt het lichaam van Christus" ? Er waren toch ook gelovigen te
Efeze, te Kolosse en in Filippi ? Zeker ! en had de apostel hen over
hetzelfde onderwerp geschreven, dan had hij eveneens tot hen gezegd: „Gij zijt het lichaam van Christus", in zoverre zij de voorstelling waren van het lichaam in die plaats. Bovendien had hij, toen
hij zo sprak, al de gelovigen voor zijn aandacht, tot het einde van
het bestaan van de gemeente op aarde.
Tot een menselijk genootschap had de apostel onmogelijk zulke
woorden kunnen richten. Zelfs al waren al die menselijke genootschappen, of hoe men ze ook noemen wil tot één groot systeem
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samengesmolten, dan had hij nog niet kunnen spreken van "het
lichaam van Christus". Dat lichaam bestaat en is samengesteld uit
alle gelovigen op de hele wereld. Dat zij niet vergaderen op die
enige goddelijke grondslag is tot hun grote schade en tot oneer van
de Heere. Maar toch blijft de kostbare waarheid van kracht dat er
"één lichaam" is. Dat is de goddelijke maatstaf waaraan we elke
kerkelijke vereniging en elk godsdienstig systeem onder de zon
horen te toetsen.
Het is nodig nog eens wat uitvoeriger op de goddelijke zijde
van de kwestie van de gemeente in te gaan. We willen de waarheid
van God beveiligen tegen misverstand, en de lezer duidelijk maken
dat, als we spreken van het verval der gemeente, we de menselijke
kant bedoelen. Laten we hierbij nog even stilstaan. Het is onmogelijk het Nieuwe Testament kalm en onbevooroordeeld te lezen zonder te zien, dat de gemeente, als verantwoordelijk getuige voor
Christus op aarde, duidelijk en schandelijk heeft gefaald. Als we al
de teksten die dit bewijzen aan wilden halen zouden we een boek
apart nodig hebben. Laten we echter Openbaring 2 en 3 opslaan.
In deze ernstige hoofdstukken vinden we een goddelijke kerkgeschiedenis. In zeven gemeenten wordt ons een beeld gegeven van
de kerk in de verschillende tijdvakken van de geschiedenis, van de
dag af dat ze als verantwoordelijk getuige op aarde werd geplaatst,
totdat ze als iets walgelijks uit de mond van de Heere zal worden
gespuwd. Deze twee hoofdstukken zijn niet alleen historisch maar
ook profetisch. Zien we dit niet in, dan beroven we ons van veel
uiterst belangrijk onderwijs. Wat onszelf betreft, we kunnen de lezer
verzekeren, dat we uit Openbaring 2 en 3 als profetisch gedeelte,
onnoemelijk veel geleerd hebben. Nu verwijzen we er alleen naar
om de reeks bewijzen die we uit de Schrift aanvoerden, als bewijs
voor onze stelling, te besluiten. Neem de brief aan Efeze, dezelfde
gemeente waaraan Paulus die prachtige brief schreef, waarin hij zo
heerlijk de hemelse zijde van de zaak beschrijft: Gods voornemen
betreffende de gemeente; de plaats die ze inneemt; Hoe ze begenadigd is in Christus en gezegend in de hemelse gewesten met alle
geestelijke zegening. Er is geen gedachte of sprake van falen. Dat
is onmogelijk, omdat alles in de handen van God is. Het is Zijn
raadsbesluit. Zijn werk, Zijn genade, Zijn heerlijkheid; en alles is
gegrond op het bloed van Christus. Verantwoordelijkheid wordt
daar niet genoemd. De gemeente was "dood in misdaden en zonden", maar Christus stierf voor haar. Hij nam de plaats in in het
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oordeel, die zij hoorde in te nemen en God in zijn oppermachtige
genade wekte Christus - en in Hem de gemeente - uit de doden
op. Wat een heerlijk feit waardoor alles zeker en voorgoed bezegeld is ! De gemeente is in de hemelse gewesten in Christus; niet
in de aardse gewesten voor Christus. Het is hier het lichaam "aangenaam gemaakt"; niet "de kandelaar geoordeeld". Als we deze
twee zijden van het grote vraagstuk niet uit elkaar kunnen houden,
moeten we nog veel leren.
Er is echter een aardse zijde, en niet alleen een hemelse, een
menselijke, en niet alleen een goddelijke, zowel een kandelaar of
luchter, als een lichaam. Daarom luidt het oordeel in Openbaring
2 : 4 "Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten" .
Ernstige woorden! Maar hoe heel anders! Niets van wat in de brief
van Paulus voorkomt; geen woord over het lichaam; of tegen de
bruid; maar wel tegen de kandelaar. Het licht was toen reeds verduisterd. Nauwelijks was het ontstoken of de snuiters moesten gebruikt worden.
Zo vertoonden zich in het begin al, onmiskenbaar tekenen van
verval. Ze ontgingen niet aan de doordringende blik van Hem, die
wandelde tussen de zeven gouden luchters. En als wij aan het einde
komen en de laatste vorm van de toestand der kerk zien, voorgesteld door de gemeente van Laodicéa, dan is er geen enkel
teken van beterschap, maar de zaak is geheel hopeloos. De Heer
staat buiten. "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop" (Openb. 3 : 20).
Niet meer zoals bij Efeze: "Ik heb iets tegen u". De hele toestand is
slecht. De hele uitwendige kerk wordt opgeheven. "Ik zal u uit mijn
mond spuwen". Hij draalt nog, geprezen zij Zijn Naam, want Hij
is altijd langzaam om de plaats van genade te verwisselen voor die
van het oordeel. Het herinnert ons eraan hoe de heerlij kheid uitgaat
in Ezechiël. Ze ging met langzame afgemeten stap, en aarzelde om
het huis, het volk en het land te verlaten. "Toen hief de heerlijkheid des Heeren zich omhoog van boven de Cherub, op de dorpel
van het huis" (Ezech. 10: 4). "Toen ging de heerlijkheid des
Heeren van boven de dorpel van het huis weg" (vs 18). En ten
slotte: "De heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der
stad, en stond op de berg, die tegen het oosten der stad is" (11 : 23).
Dit treft ons. Wat een tegenstelling tussen dit langzame, dralende
heengaan van de heerlijkheid en de snelle komst van dezelfde heerlijkheid bij de inwijding van de Tempel door Salomo in 2 Kron. 7 : 4.
Jehovah haastte Zich in het midden van Zijn volk te komen wonen; Hij
aarzelde Zijn volk te verlaten. Hij werd naar de mens gesproken verhfdst, 6
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dreven door de zonden en de hopeloze onboetvaardigheid van zijn verdwaasd volk.
Zo is het ook met de gemeente. Wij zien in Hand. 2 hoe snel Hij
zijn geestelijke huis betrekt. Hij kwam als een sterke, ruisende wind om
het huis met Zijn heerlijkheid te vervullen. En in Openb. 3, hoe is
daar Zijn houding ? Hij staat buiten. Ja, maar Hij klopt. Hij weifelt,
niet omdat er hoop is op herstel van het geheel, maar om te zien of er
misschien "iemand" is, "die zijn stem hoort en de deur opendoet". De
omstandigheid dat Hij buiten staat, bewijst wat de gemeente is. De omstandigheid dat Hij klopt, toont wat Hij is.
Iedere Christelijke lezer hoort dit onderwerp goed te begrijpen.
Dit is van het uiterste belang. Tallozen worden misleid door verkeerde
begrippen betreffende de tegenwoordige toestand en de toekomstige
bestemming van de belijdende kerk. We moeten met heilige beslistheid
al die begrippen laten voor wat ze zijn en met een gewillig oor aandachtig luisteren naar het onderwijs van de Heilige Schrift. Dat onderwijs is zo duidelijk als het licht. De belijdende kerk heeft hopeloos
schipbreuk geleden, en het oordeel staat voor de deur. Lees de brief
van Judas, lees 2 Petrus 2 en 3; lees 2 Timotheüs. Leg dit boek even
neer en overdenk de genoemde schriftplaatsen. We zijn er zeker van
dat u aan het eind van uw overdenking de overtuiging zult delen, dat
de Christenheid niets te wachten staat dan de onvermengde toorn van
de almachige God. Het vonnis staat in die korte maar indrukwekkende uitspraak van Romeinen 11 : 22 "Ook gij zult afgehouwen
worden".
Zo spreekt de Schrift: "Afgehouwen, uitgespuugd". De belijdende
kerk heeft als getuige van Christus op aarde geheel en al gefaald. Evenals Israël heeft de gemeente juist die waarheid losgelaten, die ze moest
handhaven en belijden. Nauwelijks was het Nieuwe Testament voltooid
en hadden de eerste arbeiders het veld verlaten of dichte duisternis viel
in, in de zich zo noemende Christenheid. Kijk waar u wilt; doorzoek
de lijvige boekdelen van de zogenaamde kerkvaders, en u zult geen
spoor bekennen van die belangrijke waarheden die het Christendom
juist kenmerkten. Alles werd schandelijk prijsgegeven. Zoals Israël in
Kanaän Jehovah verliet om Astaroth en Baäl te gaan dienen, zo verliet
de gemeente de zuivere en kostelijke waarheid van God en wendde zich
tot kinderachtige fabels en dodelijke dwalingen. Dat het verval zo snel
intrad is inderdaad verbazingwekkend, maar het was precies zoals de
apostel Paulus de ouderlingen van Efeze tevoren had gewaarschuwd:
"Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over welke u de
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Heilige Geest als opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te
weiden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet
ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde
niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde
dingen, om de discipelen achter zich af te trekken" (Hand. 20).
Wat diep treurig! de heilige apostelen van onze Heere Jezus
Christus werden bijna onmiddellijk opgevolgd door wrede "wolven"
en leraars van verkeerde dingen. De hele gemeente was in dikke duisternis gedompeld. De lamp van het goddelijk getuigenis ging bijna uit.
Kerkelijk bederf in allerlei vormen; priesterheerschappij met al de vreselijke gevolgen daarvan. Kortom, de geschiedenis van de Kerk, de geschiedenis van de Christenheid is het treurigste verhaal dat ooit te boek
gesteld is. Wel heeft God - laten we Hem ervoor danken - altijd
gezorgd, dat er een getuigenis was. Hier en elders, van tijd tot tijd,
zoals vroeger bij Israël, verwekte Hij mannen om voor Hem op te
treden. Zelfs te midden van de dikke duisternis van de middeleeuwen
verscheen nu en dan een ster aan de hemel. De Waldenzen en anderen
werden door Gods genade in staat gesteld om het Woord van Jezus te
bewaren en Zijn Naam te belijden tegenover de geweldige tirannie en
duivelse wreedheid van Rome. Daarna kwam die heerlijke tijd, de zestiende eeuw, toen God Luther en zijn geëerde medewerkers verwekte
om de grote waarheid van de rechtvaardiging door het geloof te prediken, en de kostbare Bijbel aan het volk in zijn eigen taal ter hand te
stellen. Niemand van ons kan de zegen van die gedenkwaardige tijd
uitspreken. Duizenden hoorden de blijde boodschap van het heil, geloofden, en werden behouden. Duizenden die lang gezucht hadden
onder het ondraaglijk gewicht van rooms bijgeloof verwelkomden met
lof en dank de hemelse boodschap. Duizenden stroomden samen om
verheugd water te putten uit de bron, die door paapse onkunde en onverdraagzaamheid eeuwenlang verstopt was geweest. De heldere lamp
van de goddelijke openbaring, die de vijand zolang onder de korenmaat
verborgen had gehouden, wierp opnieuw haar stralen om zich heen, en
duizenden verblijdden zich in het hemelse licht.
Maar al danken wij God van harte voor al de heerlijke gevolgen
van de Hervorming in de zestiende eeuw, wij zouden ons zeer misleiden
als wij meenden dat het ook maar leek op een herstel van de kerk in
haar oorspronkelijke toestand. Het is er verre van. Luther en de zijnen,
zo leren we tenminste uit hun in menig opzicht voortreffelijke geschriften, verhieven zich nooit tot de hoogte van het goddelijk denkbeeld
van de gemeente als het lichaam van Christus. Zij begrepen de eenheid
van het lichaam niet, evenmin de aanwezigheid van de Geest in de
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gemeente of Zijn inwoning in iedere gelovige afzonderlijk. Zij kwamen
nooit tot een juist inzicht wat betreft de aard, oorsprong, kracht en verantwoordelijkheid van het dienen in de gemeente. Ze kwamen nooit
verder dan het denkbeeld van menselijk gezag als grondslag van de
dienst. Zij zwegen over de hoop die de gemeente kenmerkt, namelijk de
komst van Christus voor de Zijnen - de lichtende "Morgenster". De
ware inhoud van de profetie begrepen ze niet, en ze bleken onbevoegd
het woord der waarheid recht te snijden.
Laat ons daarom niet verkeerd begrijpen. Wij eren de nagedachtenis van de Hervormers. Hun namen zijn gemeenzaam onder ons. Zij
waren geliefde, vrome, ernstige, gezegende dienstknechten van Christus.
Werden er nog maar zulke onder ons gevonden in deze tijd van toenemend ongeloof en herlevend pausdom! Voor niemand willen wij onderdoen in liefde en achting voor Luther, Melanchton, Zwingli, Calvijn,
Farel en Knox. Zij waren in hun tijd helder schijnende lichten; en duizenden, ja miljoenen, zullen de eeuwigheid door God danken dat zij
eens geleefd, gepredikt en geschreven hebben.
En dat niet alleen, maar ook door hun persoonlijk leven en openbare werkzaamheid beschamen zij menigeen die door genade veel waarheden kent, die men tevergeefs zal zoeken in de vele geschriften van
de Hervormers. Al erkennen wij dit echter alles zo gul mogelijk, toch
zijn wij ervan overtuigd, dat deze geliefde dienaren van Christus vele
kenmerkende waarheden van het Christendom niet hebben begrepen en
daarom niet konden prediken; wij hebben ze tenminste in hun boeken
niet kunnen vinden. Ze predikten de kostbare waarheid, dat men gerechtvaardigd wordt uit het geloof, zonder werken; zij gaven het volk
de Heilige Schrift, en verwijderden veel van het vuilnis van het roomse
bijgeloof.
Dit alles brachten zij door Gods genade tot stand; en voor dit alles
danken wij de Vader der barmhartigheden. Evenwel, het protestantisme
is niet het Christendom; en de zogenaamde kerken van de Hervorming,
de staatskerken of de vrije, zijn niet de gemeente van God. Wij zien
terug op de voorbijgegane negentien eeuwen en ondanks de verschillende opwekkingen, ondanks de heldere lichten, die bij tijden in de
geschiedenis van de kerk hebben geschenen; ondanks al de genadige
werkingen van Gods Geest in Europa en Amerika, blijven wij erbij, dat
de belijdende kerk hopeloos schipbreuk heeft geleden, dat de Christenheid zich allang op een hellend vlak bevindt en voortsnelt naar de
donkerheid en de eeuwige duisternis. Die hoogbegunstigde landen waar
de evangelische waarheid zoveel is gepredikt, waar miljoenen bijbels en
biljoenen traktaten verspreid zijn, zullen gehuld worden in dikke duis178
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ternis en overgegeven aan „een werking der dwaling, teneinde zij de
leugen geloven".
En ach, wat dan ? Een bekeerde wereld ? Nee, een geoordeelde
kerk. De ware kinderen van God, over de gehele Christenheid verspreid, al de ware leden van het lichaam van Christus, zullen opgenomen worden de Heere tegemoet in de lucht; de gestorven gelovigen
zullen opgewekt worden en de levend overblijvenden veranderd worden om voor altijd bij de Heere te zijn (zie 1 Thess. 4 : 51 v.v.). Dan
zal de verborgenheid van de wetteloosheid het toppunt bereiken in de
persoon van de mens der zonde, de Antichrist. De Heere Jezus zal verschijnen en al Zijn heiligen met Hem, om het beest (of het herleefde
Romeinse rijk) en de valse profeet te oordelen. Het beest in het westen,
de antichrist in het oosten.
Dan zal de Heere snel en rechtstreeks het oordeel uitoefenen, zonder enige voorafgaande vorm van proces. Dit oordeel zal over het beest
en de valse profeet komen terwijl ze in openlijke opstand zijn en lasteringen spreken tegen God en het Lam. Dan volgt de rechtszitting van
het oordeel over de levende volken, zoals ons wordt meegedeeld in
Matth. 25 : 31 - 46. Wanneer zodoende alle boosheid teniet zal gedaan
zijn, zal Christus duizend jaren regeren in gerechtigheid en vrede. Dit
zal zijn een heerlijke tijd van de ware sabbat voor Israël en de aarde,
een tijd, waarin de satan gebonden is en Christus regeert met de Zijnen.
Als we daaraan denken vloeit nu al ons hart over van lof en dank; hoe
heerlijk zal dat eenmaal zijn !
Maar de satan zal losgelaten worden uit zijn duizendjarige gevangenschap en nog één poging wagen tegen God en Zijn Christus: „En
wanneer de duizend jaren geëindigd zullen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis ontbonden warden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog ( 1) om hen
te vergaderen tot de krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
En zij zijn opgekomen op de breedten der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van
God uit de hemel en heeft ze verslonden. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, al waar het beest
en de valse profeet is en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in
alle eeuwigheid" (Openb. 20 : 7 - 10) .
Dit zal de laatste poging van satan zijn, die eindigt in zijn eeuwig
verderf. Dan volgt het oordeel over de doden, „klein en groot"; het
( 1 ) De lezer moet Gog en Magog uit Openbaring 20 onderscheiden van die uit
Ezechiël 38 en 39. De eersten zijn ni, de laatsten vóór het duizendjarig rijk te
verwachten.
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gericht over allen die gestorven zijn in hun zonden, van de dagen van
Kain af, tot de laatste afvallige tijdens de duizendjarige heerlijkheid.
Ontzaglijk schouwspel ! Geen mens kan de verpletterende ernst daarvan
ook maar bij benadering begrijpen. Tenslotte wordt de eeuwige toestand
beschreven: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid
wonen zal, in alle eeuwigheid.
Dit is de volgorde van de gebeurtenissen die ons met grote duidelijkheid in de bijbel wordt voorgesteld. We hebben de gebeurtenissen
in het kort samengevat, in verband met de waarheden die we overdachten. Deze waarheden, we weten het wel, zijn allesbehalve populair,
maar we mogen ze daarom niet achterhouden. Het is onze roeping, de
hele raad van God te verkondigen en niet, populariteit te zoeken. We
verwachten ook niet, dat de waarheid van God in de Christenheid populair zal zijn. Integendeel, we hebben juist trachten te bewijzen, dat
evenals Israël de waarheid prijsgaf, die ze moest handhaven en waarvoor het verantwoordelijk was, zo ook de Christenheid alle waarheden
heeft losgelaten die het Christendom van het Nieuwe Testament kenmerken. En het enige doel, waarmee we onze bewijsvoering voortzetten
is: alle ware Christenen te doen beseffen, hoe belangrijk die waarheden
zijn, en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om ze niet alleen
aan te nemen, maar ze ook volledig in praktijk te brengen en moediger
te belij den. Wij verlangen vurig dat in deze laatste uren van de geschiedenis der kerk op aarde, mannen opstaan, die in ware geestelijke kracht,
geestdriftig de lang vergeten waarheden van Gods evangelie zullen
verdedigen en verkondigen. 0, dat God in Zijn grote genade voor de
Zijnen, nog zulke mannen mocht uitzenden. En als de Heere Jezus nog
aan de deur staat en klopt, laten velen dan horen en Hem opendoen,
tot blijdschap van Zijn liefhebbend hart. En opdat ze de zegen smaken,
van innige persoonlijke gemeenschap met Hemzelf, terwijl ze Hem uit
de hemelen verwachten.
God zij geprezen ! Hij heeft een onbegrensde zegen voor iedere
gelovige afzonderlijk, die de stem van Christus hoort en opendoet; en
wat waar is voor één, is waar voor honderden of duizenden. Alleen,
laten we ernstig, eenvoudig en oprecht zijn; in het gevoel en de erkenning van onze grote zwakheid en nietigheid. Laten we alle aanmatiging
en verwaandheid afleggen, en niet zoeken iets te zijn of iets tot stand
te brengen. Laten we alleen het Woord van Christus bewaren, en Zijn
naam niet verloochenen. Wanneer we als Maria aan Zijn voeten willen
zitten, zullen we alles vinden bij Hem, en Hem met vreugde dienen,
hoe onbetekenend onze dienst dan ook mag zijn. Dan zullen we eensgezind, in liefde en blijdschap samen voortgaan. Ons gemeenschappelijk
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middelpunt zal zijn: Christus. Het enige doel dat we hebben: Zijn zaak
te dienen, Zijn eer te zoeken. 0, als het nu zo was onder al Gods geliefde kinderen, dan zouden we de wereld om ons heen iets anders leren
en tonen. Moge de Heer zijn werk verlevendigen !
Vindt iemand dat we ál te ver van Deuteronomium 6 zijn afgedwaald ? We zeggen nog eens, dat we onze aandacht niet moeten beperken tot wat elk hoofdstuk zegt, maar dat we ook moeten letten op
wat er in ligt opgesloten. Overigens is het zo, dat wij ons van tijd tot
tijd zetten om te schrijven, met de begeerte dat de Geest ons zal leiden
in de waarheden die van dienst kunnen zijn voor al onze lezers. Indien
maar de geliefde kudde van Christus wordt gevoed, geleerd en vertroost, dan doet het er voor ons niet toe of dit gebeurt door middel
van samenhangende aantekeningen of losse brokstukken. Nu gaan we
verder met ons hoofdstuk,
Nadat Mozes de hoofdwaarheid uit vers 4 heeft uitgesproken:
"Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere", wijst Hij de
Israëlieten op hun heilige plicht tegenover die Enige. Het was maar niet
dat er één God was, nee, Hij was bun God. Hij had zich verwaardigd
een verbond met hen te sluiten. Hij had hen verlost, hen op arendsvleugelen gedragen en hen tot Zich gebracht, opdat zij Hem tot een
volk zouden zijn en Hij hun God.
Wat een heerlijk feit en een gezegende betrekking. Maar Mozes
moest Israël herinneren aan het gedrag dat paste bij zo'n betrekking; een gedrag dat alleen het uitvloeisel kon zijn van de liefde
van het hart: "Gij zult de Heere uw God, liefhebben met uw ganse
hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen". Hier ligt het
geheim van alle ware praktische godsdienst. Zonder liefhebbend
hart heeft het geen waarde voor God. "Mijn zoon,geef Mij uw
hart". Heeft men Hem het hart gegeven, dan zal alles goed gaan.
Het hart is te vergelijken met een uurwerk in een horloge. Als het
horloge loopt draaien de wijzers rond op de wijzerplaat. Loopt uw
horloge niet goed, dan helpt het niet of u de wijzers gelijk zet, er
hapert iets aan het uurwerk. God zoekt naar harten die voor Hem
slaan, geprezen zij Zijn Naam! Zijn woord tot ons luidt: "Kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong,
maar met de daad en waarheid" (1 Joh. 3: 18). Wel mogen we
Hem danken voor zulke treffende woorden! Ze openbaren zo Zijn
hart, vol liefde voor ons. Hij heeft ons wel met "de daad en waarhfdst. 6
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heid" liefgehad, en met minder kan Hij niet tevreden zijn ten opzichte van onze verhouding tot Hem of tot elkaar. Alles moet uit
het liefhebbende hart voortkomen.
„En deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen in uw hart
zijn", daar waar de uitgangen van het leven worden gevonden. Dit
is kostelijk ! Al wat in het hart is komt naar buiten door woord en
wandel. Hoe belangrijk is het dus, dat het hart vol is van het Woord
van God, zo vol, dat er geen plaats overblijft voor de ijdele en
dwaze dingen van deze tegenwoordige boze wereld. Dan zal ons
woord altijd zijn: „in genade met zout besprengd". Uit de overvloed van het hart spreekt immers de mond. We kunnen beoordelen
wat er in het hart is, doordat we horen wat uit de mond uitgaat. De
tong is het orgaan van het menselijk hart. „De goede mens brengt
uit de goede schat des harten goede dingen voort, en de boze mens
brengt uit de boze schat boze dingen voort". Wanneer het hart
werkelijk door het Woord van God bestuurd wordt, zullen in het
hele karakter de heerlijke gevolgen openbaar worden. Het kan niet
anders omdat het hart de hoofdsom is van onze hele zedelijke toestand. Heel de bijbel door zien wij, hoeveel waarde God hecht aan
de toestand van het hart ten opzichte van Hem of Zijn Woord, wat

op hetzelfde neerkomt. Wanneer het hart oprecht is tegenover
Hem, zal ongetwijfeld al het overige goed zijn; maar als we daarentegen bemerken dat het hart verkoelt en onverschillig wordt
tegenover God en Zijn waarheid, dan zal er vroeger of later openlijke afwijking zijn van de weg der waarheid en gerechtigheid. Wat
een grote kracht en betekenis heeft dus de vermaning die Barnabas
tot de bekeerden te Antiochië richtte: „Hij vermaande ze allen met
een voornemen des harten bij de Heer te blijven".
Hoe nodig is dit, nu en altijd ! Zo'n voornemen van het hart
is heel veel waard en is te vergelijken met de slinger van een klok.
Het geeft ook een liefdevolle ernst aan het christelijk karakter en
daar mag ieder van ons zich wel naar uitstrekken. Het is het goddelijk middel tegen koelheid, doodsheid en vormelijkheid die alle zo
afschuwelijk zijn voor God. Uiterlijk kan het leven zeer nauwgezet
zijn en de belijdenis heel rechtzinnig, maar wanneer het ernstige
„voornemen des harten" ontbreekt, als we ons zedelijk niet vastklemmen aan God en Zijn Christus, dan is alles zonder enige
waarde. De Heilige Geest onderwijst onze harten. Daarom bad de
Apostel voor de gelovigen te Efeze, dat de ogen van hun hart verlicht mochten zijn. En ook, dat Christus door het geloof in hun
harten mocht wonen.
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Zo zien wij, hoe de hele Schrift in volmaakte harmonie is met
de vermaning uit Deuteronomium 6: „En deze woorden, die Ik u
heden gebied, zullen in uw hart zijn". Dit zou hen als ze het gedaan
hadden, dicht bij hun VerbondsGod gehouden hebben! Dan waren
ze veilig geweest voor alle kwaad, en vooral voor de afschuwelijke
afgoderij, hun volkszonde, die hen zo vreselijk had omstrikt! Indien de kostelijke woorden van Jehovah een goede plaats in hun
hart gevonden hadden, had er weinig vrees voor Bal of Astaroth
hoeven te zijn. Kortom, al de afgoden die de heidenen dienden,
zouden hun ware plaats gevonden hebben,en op hun werkelijke
waarde geschat zijn, als het woord van Jehovah in het hart van de
Israëlieten had gewoond.
We moeten er vooral op letten, dat dit juist het boek Deuteronomium kenmerkt. De nadruk wordt niet gelegd op het houden
van zekere godsdienstige voorschriften, het brengen van voorgeschreven offeranden, of het bijwonen van allerlei plechtige samenkomsten. Al deze dingen hadden ook hun eigen betekenis en hun
bijzondere plaats, maar zij vormen geenszins het „onderwerp" van
het boek Deuteronomium. Neen, het WOORD is hier het voornaamste. Het woord van Jehovah in het hart van de Israëlieten.
Dit moeten we in het oog houden om werkelijk de sleutel te
bezitten tot dit heerlijke vijfde boek van Mozes. Het is geen boek
met uiterlijke voorschriften maar van zedelijke gehoorzaamheid, die
voortkomt uit een liefdevol hart. We vinden op bijna elke bladzijde die onschatbare les, dat een hart dat het Woord van God liefheeft, hoogacht en eert, bereid is tot elke daad van gehoorzaamheid.
Het kon voorkomen dat een Israëliet zich op een plaats of in omstandigheden bevond, waar de strikte navolging van bepaalde godsdienstvormen onmogelijk was; maar nooit kon hij op een plaats of
in omstandigheden verkeren, waar hij het woord van God niet kon
liefhebben, eren en gehoorzamen. Waar hij ook terechtkomt, al
werd hij als gevangene of banneling naar een ander land weggevoerd, niets kon hem het heerlijk voorrecht ontnemen deze heerlijke woorden te belijden en na te leven: „Ik heb uw rede in mijn
hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou" (Ps. 119: 11).
Wat een heerlijke woorden ! Ze vatten in het kort het grote
beginsel van Deuteronomium samen; en wij kunnen eraan toevoegen, het grote beginsel van het leven uit God, in alle tijden en op
alle plaatsen. Dit beginsel kan nooit aan zedelijke kracht en waarde
inboeten, maar blijft altijd geldig. Het was waar in de dagen van de
aartsvaders, waar voor Israël in het land; waar voor Israël verhfdst. 6
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strooid onder de volken; waar voor de gemeente in haar geheel, en
waar voor elke gelovige persoonlijk tijdens het hopeloze verval van
de gemeente. In één woord: gehoorzaamheid is altijd de heilige
roeping en het verheven voorrecht van de mens - eenvoudig, beslist,
onvoorwaardelijk gehoorzamen aan het Woord des Heeren. Dit is
een onuitsprekelijke genade, waarvoor wij onze God wel dag en
nacht mogen danken. Hij heeft ons Zijn woord gegeven, en Hij
vermaant ons het woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen. Wanneer dat woord rijkelijk in onze harten woont, zal het zijn
heilige invloed uitoefenen op heel onze wandel en ons karakter.
"En deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen in uw hart
zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als
gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en
als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand,
en zij zullen u tot voorhoofdsspanselen zijn tussen uw ogen. En gij
zult ze op de posten van uw huis en aan de poorten schrijven"
(vs. 6 - 9). Wanneer ze het woord van God zo in hun hart bewaarden, zouden ze op een aangename manier hun kinderen kunnen
onderwijzen, en zouden er heilige gesprekken gevoerd worden in
het gezin. De hemelse invloed zou doorwerken in al de verrichtingen van het dagelijks leven, zodat allen die de stad of het huis
binnenkwamen konden zien, dat het Woord van God de regel was
voor elk en voor allen in alle omstandigheden.
Zo moest het zijn met Israël toen en zo hoorde het te wezen
met de Christenen nu. Maar is het zo ? Worden onze kinderen zo
onderwezen? Is het steeds ons doel het woord van God in al zijn
hemelse aantrekkelijkheid aan hun jonge harten voor te houden ?
Zien zij de invloed daarvan op onze gewoonten, onze gezindheid,
onze gesprekken thuis, en op de manier waarop wij ons werk doen ?
Dit is de betekenis van het binden van het Woord op onze handen,
en tot voorhoofdsspanselen tussen onze ogen, en het schrijven daarvan op de deurposten van huizen en poorten. Lezer, is het zo met
ons ? Het heeft geen zin om te proberen onze kinderen het Woord
van God te onderwijzen als we ons eigen leven er niet door laten
besturen. Het is niet de bedoeling dat we van het gezegende Woord
van God alleen een soort schoolboek voor de kinderen maken; daardoor zouden we een heerlijk voorrecht veranderen in een saai, vermoeiend werk. Onze kinderen moeten zien, dat we in de sfeer van
de Schrift leven, en ze moeten horen dat we over onderwerpen uit
de Schrift spreken, wanneer we in vrije ogenblikken als gezin bij
elkaar zitten.
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Helaas, hoe weinig komt dit voor! Moeten we ons niet diep
verootmoedigen in de tegenwoordigheid van God, wanneer we nadenken over het algemene karakter en de toon van onze gesprekken
aan tafel en in de huiselijke kring? Wat weinig is daarbij van Deut.
6 : 7 ! Hoe vaak is er "zot geklap of gekkernij, die niet betamen".
Hoeveel kwaad wordt er gesproken van buren, van stadgenoten,
van broeders ! Waar komt dit alles uit voort ? Eenvoudig uit de
toestand van het hart. Het Woord van God, de geboden en uitspraken van onze Heiland en Heer Jezus Christus wonen niet in ons
hart; en daardoor vloeit onze mond er niet van over en ontbreken
de woorden van genade en stichting.
Meent iemand dat deze dingen voor Christenen niet gelden ?
Laat hij dan de volgende gezonde woorden overwegen: "Geen vuile
rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige
stichting, opdat zij genade geven aan hen die ze horen". En verder:
"Wordt vervuld met de Geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmzingende de Heere in uw hart, dankende altijd en over alle dingen God en
de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus" (Efeze 4 : 29,
5 : 18 - 20).
Deze woorden worden gesproken tot de gelovigen in Efeze, en
wij horen ze zeker ook met alle ernst op onszelf toe te passen. We
beseffen misschien niet hoezeer en hoevaak we tekort schieten in
ons geestelijk leven. Vooral in ons gezin en in onze dagelijkse omgang blijkt dit tekortkomen het meest. Daarom hebben we de vermaning zo nodig, die we zoëven uit de Schrift hebben overgenomen. De Heilige Geest wil in onze behoeften voorzien, en geeft ons
in Zijn genade het middel daartoe. Hoor wat hij zegt tot de heilige
en gelovige broeders in Christus, die te Kolosse zijn: "En de vrede
Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één
lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk
in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en
lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart" (Kol. 3 : 15, 16).
Wat een prachtige voorstelling van het gewone christelijke
leven! Het is vollediger en hoger, maar overigens is het hetzelfde
als wat we in Deuteronomium vinden, waar de Israëliet in zijn
gezin is, terwijl het Woord van God opwelt uit zijn hart en hij op
aangename manier onderwijs geeft aan zijn kinderen - de Israëliet in
zijn dagelijks leven, in zijn verhoudingen binnens- en buitenshuis
onder de heiligende invloed van de woorden van Jehovah.
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Waarde christelijke lezer, moet het niet onze vurige wens zijn
meer van dit alles in ons midden te zien? Is het niet dikwijls
heel droevig en verootmoedigend de gesprekken te horen, die gevoerd worden in onze familiekring ? Zouden we ons niet hoeven
te schamen als we onze woorden ineens zwart op wit zagen gedrukt ? Wat kunnen we daar nu aan doen ? Hier helpt alleen een
hart waarin de vrede van Christus heerst en het Woord van Christus,
Christus Zelf woont. Niets anders zal baten. We moeten beginnen
met het hart; en als dat helemaal in beslag genomen wordt door de
hemelse dingen, zullen we elke poging om kwaad te spreken of
lichtzinnige taal uit te slaan kort en goed afsnijden.
"Als het dan geschied zal zijn, dat de Heere, uw God, u zal
hebben ingebracht in het land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izaäk
en Jakob gezworen heeft u te zullen geven; grote en goede steden,
die gij niet gebouwd hebt; en huizen vol van alle goed, die gij niet
gevuld hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt;
en gij gegeten hebt en verzadigd zijt; zo wacht u, dat gij de Heere
niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd" (vs. 10 - 12).
Onder al de zegeningen, overvloed en voorrechten van het land
Kanaän moesten zij denken aan die genadige en trouwe God die
hen uit de Egyptische slavernij verlost had. Ze moesten er ook aan
denken, dat Hij hun al deze dingen voor niets had gegeven. Het
land met al wat er in te vinden was gaf Hij hun op grond van Zijn
beloften aan Abraham, Izaäk en Jakob. Gebouwde steden en gevulde huizen, gegraven putten, vruchtbare wijngaarden en olijfgaarden, alles stond hun ter beschikking. Hij gaf het hun allemaal
in Zijn oppermachtige genade en verbonds-barmhartigheid. Zij hoefden al die goede dingen alleen maar in bezit te nemen door het
eenvoudige geloof, en in hun hart moesten ze onthouden, wie de
goedertieren Gever van alles was. Ze moesten aan Hem denken, en
Zijn verlossende liefde moest de drijfveer zijn voor het leven van
gehoorzaamheid uit liefde. Waar ze ook heenkeken, overal zagen ze
de bewijzen van Zijn grote goedheid, de rijke vruchten van Zijn
wonderbare liefde. Elke stad, elk huis, elke bron, elke wijnstok, elke
olijfboom en vijgeboom sprak tot hun hart van de overvloedige
genade van Jehovah, en was een tastbaar bewijs van Zijn onfeilbare
trouw aan Zijn belofte.
"Gij zult de Heere, uw God, vrezen en Hem dienen; en gij
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zult bij Zijn Naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen,
van de goden der volken, die rondom u zijn. Want de Heere uw
God, is een naijverig God in het midden van u; dat de toorn des
Heeren uws Gods, tegen u niet ontsteke, en Hij u van de aardbodem
verdelge" (vs. 13 - 15) .
Er worden aan de Israëlieten twee belangrijke motieven gegeven die hen in hun gedrag moesten leiden, namelijk, „de liefde",
in vers 5, en „de vrees" in vers 13. Dit is zo de hele Schrift door;
en het belang daarvan voor de besturing van ons leven en de vorming van ons karakter kunnen we onmogelijk overschatten. „De
vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid". Wij worden vermaand „in de vreze des Heeren te wandelen al de dag". Die vrees
zal ons zedelijk beschermen voor allerlei kwaad. Tot de mens heeft
Hij gezegd: „Zie, de vreze des Heeren is de wijsheid, en van het
kwaad te wijken is het verstand" (Job 28 : 28) .
De Bijbel staat vol met teksten die op alle mogelijke manieren
uitdrukken hoe ontzettend belangrijk de vreze Gods is. „Hoe zou
ik", zegt Jozef, „zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen
God ?". Iemand die voortdurend wandelt in vrees voor God, is
veilig voor allerlei verdorvenheid. Als we steeds beseffen, dat we
in de tegenwoordigheid van God zijn, kan het niet anders of we
worden bewaard voor elke verzoeking. Hoe vaak hebben we niet
ontdekt hoe heilzaam de aanwezigheid is van een geestelijk mens,
die een heilige wandel leidt; zo iemand belet ons om zotte of onzinnige taal te bezigen. Als nu de zedelijke invloed van een medesterveling zo groot is, hoeveel machtiger moet dan de aanwezigheid
van God wel zijn !
Christelijke lezer, laten we ernstig nadenken over dit belangrijke
onderwerp. Laten we ons er naar uitstrekken in het bewustzijn, dat wij
ons bevinden in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Dan zullen wij bewaard blijven voor duizenden soorten kwaad, waaraan wij
dagelijks blootstaan en waartoe wij helaas in staat zijn. De gedachte
dat Gods oog op ons rust moet een veel grotere uitwerking hebben op
onze wandel en op onze gesprekken, dan de aanwezigheid van al de
gelovigen op aarde en van al de engelen in de hemel. Als we daar
werkelijk van doordrongen waren zouden we niet oneerlijk kunnen zijn,
wij zouden geen zotte taal kunnen uitslaan, geen kwaad kunnen spreken
van onze naas te of onze broeder; wij zouden ons niet onvriendelijk
kunnen uitlaten over iemand nog eens, als wij ons gevoelden in de
tegenwoordigheid van God. Kortom: de heilige vreze des Heeren, waarover de Schrift zo dikwijls spreekt, zou ons bewaren voor boze gedach-
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ten, verkeerde woorden en slechte daden. Bovendien zouden wij erdoor
oprecht worden in al wat wij zeggen en doen. Er is zo droevig veel
schijn en beuzelarij bij ons. Wij zeggen dikwijls oneindig veel meer
dan wij gevoelen, zijn niet eerlijk en spreken niet altijd de waarheid.
Wij geven weleens uitdrukking aan gevoelens die niet oprecht in het
hart leven, en huichelen tegenover elkaar.
Dit alles is een treurig bewijs dat wij nog maar weinig leven en
ons bewegen in de tegenwoordigheid van God. Hielden wij maar in
gedachte, dat God ons hoort en ziet, dat Hij elk woord hoort en elke
gedachte en elke daad ziet, hoe heel anders zouden wij ons gedragen.
Wij zouden met een heilige ijver werkzaam zijn om niet te zondigen in
gedachten, woorden en werken. Reinheid van hart en ziel, waarheid en
oprechtheid, zou er zijn in ons onderling verkeer ! Onze houding zou
echt en eenvoudig zijn en alle gemaaktheid, aanmatiging en verwaandheid zouden gelukkig ontbreken. We zouden ook vrij zijn van alle
zelfingenomenheid. 0, dat wij toch altijd leefden in het diepe besef
van de goddelijke tegenwoordigheid, en wandelden in de vreze des
Heeren.
Wat een zegen zullen we ontvangen als in ons leven blijkt, dat we
gedrongen worden door Zijn liefde. Die heilige liefde wil altijd in
ons werkzaam zijn, zodat het voor ons een genot wordt goed te doen
en harten blij te maken ! Heerlijk, als we steeds zoeken naar een gelegenheid om tot zegen te zijn, en als we zo dicht bij de bron van de
goddelijke liefde leven, dat stromen van levend water uit ons binnenste
vloeien midden in deze dorre woestijn en wij als hemellichten zijn in
de zedelijke duisternis om ons heen ! De liefde van Christus dringt
ons zegt Paulus, „als die dit oordelen, dat, indien één voor allen gestorven is, dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven,
opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien,
Die voor voor hen gestorven en opgewekt is" (2 Kor. 5 : 14, 15) .
Wat is dat mooi ! Als we dat toch meer volkomen verwezenlijkten
en trouwer voorstelden ! Het is mogelijk als de vreze en liefde Gods
voortdurend in ons hart al de gezegende kracht en vormende invloed
kan uitoefenen. Dan zal ons dagelijks leven schijnen tot lof van Hem
en tot nut, zegen en troost voor allen, die met ons in aanraking komen.
We bidden God of Hij dit ons wil verlenen in Zijn oneindige genade
om Christus' wil.
Vers 16 vereist bijzondere aandacht. „Gij zult den Heere, uw God,
niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa". Deze
woorden haalde de Heere aan, toen de satan Hem verzocht om Zich
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van de tinne van de tempel af te werpen: "Toen nam de duivel Hem
mede, naar de heilige stad en stelde Hem op de tinne des tempels,
en zeide tot Hem: Indien Gij Gods zoon zijt, werp Uzelf nederwaarts,
want er is geschreven dat Hij Zijn engelen aangaande U bevelen zal
en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd
Uw voet aan een steen stoot" (Matth. 4 : 5, 6). Dit is een zeer merkwaardige plaats, waaruit blijkt dat satan de Schrift kan aanhalen, als
het met zijn plannen strookt. Maar hij laat een heel belangrijk gedeelte
weg; "dat zij u bewaren op al uw wegen" (Ps. 91 : 11, 12). Nu
maakt het geen deel uit van de wegen van Christus om zich van de
tinne van de tempel naar beneden te werpen. Dit was niet het pad,
waartoe Hij geroepen was. God had Hem niet geboden zoiets te doen;
en hierom weigerde Hij het ook. Hij had er geen behoefte aan om God
te verzoeken, door Hem op de proef te stellen. Als mens stelde Hij het
volstrektste vertrouwen in God, en bleef Hij onwankelbaar zeker van
Zijn bescherming. Bovendien wilde Hij het pad waartoe God Hem
riep niet verlaten om te bewijzen dat God voor Hem zorgde. Hiermee
geeft Hij ons een onschatbare les. Wij kunnen altijd op Gods bescherming rekenen, als we de weg die Hij heeft aangewezen wandelen. Maar
als wij ons eigen pad kiezen; als wij ons eigen genot najagen of ons
eigen belang, als we onze eigen plannen volgen, dan is het eenvoudig
dwaasheid en inbeelding als we erover praten dat we op God rekenen.
Ongetwijfeld is onze God heel barmhartig, heel genadig, en heeft
Hij tedere liefde voor ons, zelfs wanneer wij van de weg afdwalen.
Maar dit is iets heel anders en doet er niets aan af, dat wij alleen op
Gods bescherming rekenen kunnen, wanneer we het pad bewandelen
dat Hij aanwijst. Als een Christen de Alpen gaat beklimmen om van
een mooi vergezicht te genieten, of als hij een andere gevaarlijke tocht
onderneemt louter voor zijn vermaak, heeft hij dan enig recht om te
geloven dat God voor Hem zorgen zal ? Hier mag het geweten antwoord op geven. Als God ons roept om een gevaarlijke rivier over te
steken, om aan de overzij het evangelie te gaan prediken; als Hij ons
beveelt de Alpen over te gaan om aan de andere kant een bijzondere
dienst te verrichten voor Hem, dan kunnen wij ons zeer zeker aan Zijn
machtige hand toevertrouwen: Hij zal ons beschermen voor alle gevaren. Het belangrijke punt waarop het voor ons allen aankomt is, dat wij
ons bevinden op het pad, dat Hij ons heeft gewezen. Misschien is dit
pad nauw, ruw, en eenzaam; maar het is een pad overschaduwd door de
vleugels van de Almachtige en verlicht door de stralen van Zijn goedkeurend Aangezicht.
Voordat we het onderwerp van vers 16 loslaten, willen wij terhfdst, 6
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loops op het heel belangrijke en leerzame feit wijzen, dat onze Heere in
Zijn antwoord aan satan, in het geheel geen notitie neemt van de verkeerde aanhaling van Psalm 91 : 11. Laten we dit goed onthouden. Hij
zegt niet tot de vijand: „ge hebt een heel belangrijk deel weggelaten
van de tekst, die ge hebt aangehaald", maar Hij haalt eenvoudig een
andere tekst aan als gezag voor Zijn eigen gedrag. Zo overwon Hij de
verzoeker; en zo liet Hij ons een gezegend voorbeeld na.
Het is ook de moeite waard erop te letten, dat de Heere Jezus
Christus de satan niet overwon door Zijn goddelijke macht. Had Hij dit
gedaan, dan was het voor ons geen voorbeeld geweest. Maar als wij
zien, hoe Hij als mens het Woord gebruikt, als Zijn enig wapen, en
hiermee een belangrijke overwinning behaalt, dan wordt ons hart bemoedigd en vertroost. En dat niet alleen, maar wij leren een kostbare
les, wat betreft de manier waarop wij in onze omstandigheden stand
kunnen houden in de strijd. De mens Jezus Christus overwon door eenvoudige afhankelijkheid van God en gehoorzaamheid aan Zijn woord.
Dit is een heerlijk feit, dat ons verkwikt en troost. Satan kon niets doen
tegen Hem, die alleen wilde handelen op goddelijk gezag, en door de
kracht van de Heilige Geest. Jezus deed nooit Zijn eigen wil, hoewel
die wil, zoals wij weten goddelijk volmaakt was. Hij daalde neer uit de
hemel, zoals Hij ons zelf in Joh. 6 zegt, niet om Zijn wil te doen, maar
de wil van de Vader, Die Hem gezonden had. Hij was van het begin tot
het einde toe de volmaakte Dienstknecht. De regel waarnaar Hij wandelde was het Woord van God; de kracht waardoor Hij alles deed was
de Heilige Geest; de enige reden waarom Hij iets deed was de wil van
God; daarom vond de vorst van deze wereld niets in Hem. Satan met
al zijn listen kon Hem niet van de weg der gehoorzaamheid afbrengen,
of Hem de plaats van afhankelijkheid doen verlaten.
Laten we daar ernstig over nadenken, en onthouden dat onze
gezegende Heer en Meester ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat
wij Zijn voetstappen zouden navolgen. Laten we dit dan doen gedurende de korte tijd, die er overblijft ! We zullen door de werking van
de Heilige Geest steeds meer doordrongen worden, van de grote
waarheid, dat we geroepen zijn te wandelen, zoals Jezus gewandeld
heeft. Hij is in alle dingen ons grote Voorbeeld, dat we nauwkeurig
hebben te bestuderen, opdat Christus in ons Gestalte krijgt.
Nu zullen we dit gedeelte besluiten met de aanhaling van de resterende verzen van het hoofdstuk, waarover we spreken. Er ligt een
bijzondere diepte en kracht in deze verzen, die kenmerkend is voor het
hele boek Deuteronomium :
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"Gij zult de geboden des Heeren uws Gods, vlijtig houden, mitsgaders Zijn getuigenissen en inzettingen, die Hij u geboden heeft. En
Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren; opdat het
u welga, en dat gij inkomt, en erft dat goede land, dat de Heere uw
vaderen gezworen heeft; om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten, die de Heere, onze God, ulieden geboden heeft ? Zo
zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren Farao's dienstknechten in
Egypte; maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in
Egypte aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen; en Hij voerde
ons vandaar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat
Hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al
deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten
goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. En
het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze
geboden, voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk als Hij
ons geboden heeft" (vs. 17 - 25).
Zo wordt op elke bladzijde van dit boek het Woord van God overduidelijk aan de ziel voorgesteld. Dat is het wat Mozes de geëerde wetgever op het hart lag, en in al zijn toespraken is dat het onderwerp.
Zijn enige doel is, het Woord van God, op alle mogelijke manieren te
verheffen. Hij wil aantonen, hoe belangrijk en uiterst noodzakelijk het
was dat de Israëlieten onvoorwaardelijk, ernstig en vlijtig zouden gehoorzamen. "Gij zult de geboden des Heeren uws Gods, vlijtig houden." En opnieuw: "Gij zult doen wat goed en recht is in de ogen
des Heeren" .
Hier worden voor onze ogen beginselen ontvouwd, eeuwige beginselen, waarop geen verandering van bedeling, van plaats of omstandigheden ooit invloed kan uitoefenen. "Wat goed en recht is", is altijd
algemeen en blijvend van toepassing. Het doet ons denken aan de
woorden van de Apostel Johannes aan zijn geliefde vriend Gajus: "Geliefde ! volg het kwade niet na, maar het goede". De toestand van de
gemeente kan beneden peil zijn, er kan veel wezen wat voor Gajus een
beproeving is en wat hem terneerdrukt. Diotrefes gedraagt zich zeer
onbehoorlijk en onverantwoordelijk tegenover de geliefde en eerwaarde
apostel en anderen; dit kan allemaal het geval zijn en nog veel meer;
ja, de hele naamchristenheid kan in een bedroevende toestand zijn toch bleef dit voor Gajus over: "niet het kwade, maar het goede na te
volgen". Hij zou het hart, zijn hand en zijn huis openen voor iederhfdst. 6

191

een, die de waarheid bracht, en proberen het werk van de Heer te
bevorderen.
Dit deed Gajus in zijn tijd; en dit heeft ieder die Christus liefheeft te doen altijd en overal en onder alle omstandigheden. Misschien
zijn er niet veel bij, bij wie we ons kunnen aansluiten, misschien zijn
we soms bijna alleen; maar ook dan nog kunnen en moeten we wat het
ook kost "het goede navolgen". We moeten afstand doen van ongerechtigheid, ons van vaten tot oneer reinigen, de begeerten van de jeugd
ontvlieden, en ons afkeren van belijders, die ogenschijnlijk godsvrucht
bezitten, maar de kracht daarvan verloochenen. En wat dan ? "Jagen
naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede". Helemaal alleen ? Nee !
Misschien ben ik op een bepaald ogenblik of ergens de enige, maar er
is geen alleenstaan mogelijk, zolang het lichaam van Christus op aarde
is. En dat zal zijn totdat Hij komt voor ons. Daarom verwachten we
niet, dat er ooit een tijcl komt, waarin we niet enigen zullen vinden,
"die de Heer aanroepen uit een rein hart". Wie en waar ze dan ook
zijn, het is onze roeping ze op te zoeken; en als we ze gevonden hebben, met hen te wandelen in heilige gemeenschap tot aan het einde.
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"Wanneer u de Heere, Uw God zal gebracht hebben in het land
waar gij naar toe gaat, om dat te erven, en Hij vele volken voor Uw
aangezicht zal hebben uitgeworpen . . . . zeven volken, die talrijker en
machtiger zijn dan gij en de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben
voor uw aangezicht, zodat gij ze slaat; zo zult gij ze ganselijk verbannen, gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn"
(vs. 1, 2).
Telkens als wij lezen hoe God handelde met de volken, waarmee
Zijn volk Israël in aanraking kwam, herinneren we ons de eerste
woorden van Psalm 101: "Ik zal van goedertierenheid en recht zingen." Wij zien hoe Hij Zijn goedertierenheid openbaart ten opzichte
van Zijn volk, in overeenstemming met Zijn verbond met Abraham,
Izaäk en Jakob; en wij zien ook hoe Hij recht oefent aan de volken,
als gevolg van hun boze wegen. In het een zien wij Gods oppermacht;
in het ander Gods gerechtigheid; in beide blinkt Zijn heerlijkheid uit.
Al Gods wegen, hetzij in goedertierenheid of in oordeel, verkondigen
Zijn lof, en zullen Zijn volk voor eeuwig stof geven om Hem te danken. "Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij Almachtige
God; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der volken. Wie zou U niet vrezen, Heere en Uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig; want alle volkeren zullen komen, en voor
U aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden" (Openb.
15 : 3, 4).
In deze gezindheid moeten wij de handelingen van Gods bestuur
beschouwen. Sommige mensen, die zich meer laten leiden door ziekelijke gevoelens en vals sentiment, dan door een verlicht oordeel,
hebben bezwaar tegen de aanwijzingen die God Israël hier geeft betreffende de Kanaänieten. Het is volgens hen onverenigbaar met de
goedheid van God, wanneer Hij Zijn volk beveelt hun medeschepselen
te doden zonder ze genadig te zijn. Ze kunnen niet begrijpen, hoe een
barmhartig God Zijn volk kan opdragen vrouwen en kinderen te doden
met het zwaard. Het is heel duidelijk, dat zulke mensen de woorden
uit Openb. 15 : 3 en 4 niet zouden kunnen nazeggen. Ze zijn niet in
staat om te zeggen: "Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij
Koning der volken." Zij kunnen God niet rechtvaardigen in al Zijn
wegen, integendeel, eigenlijk willen zij rechter zijn over Hem. Zij ma..
tigen zich aan alles wat God in Zijn bestuur doet, af te meten aan hun
eigen domme denkbeelden, en de Oneindige te toetsen aan het eindige.
Kortom, zij beoordelen God naar zichzelf.
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Dit is een noodlottige dwaling. Wij zijn niet bevoegd een oordeel
te vellen over iets wat God doet; en het is dan ook een bewijs van
de grootste verwaandheid, als arme, onwetende, kortzichtige stervelingen
proberen dit toch te doen. We lezen in Luk as 7, dat de wijsheid gerechtvaardigd is door al haar kinderen. Laten we daaraan denken, en
elke zondige redenering tot zwijgen brengen. „Maar God zij waarachtig, en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: „Opdat Gij
gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt" (Rom. 3 : 4) .
Heeft een lezer moeilijkheden met dit onderwerp ? Dan willen wij
een bijzonder mooie tekst aanhalen, die hem helpen kan: „Looft de
Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid Die, die de Egyptenaars geslagen heeft in hun eerstgeborenen; want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en heeft Israël
uit het midden van hen uitgebracht; want zijn goedertierenheid is in
Hij heeft Farao met zijn heir gestort in de
der eeuwigheid
Die
Schelfzee; want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid
grote koningen verslagen heeft; want zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid. En heeft heerlijke koningen gedood; want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid" (Ps. 136) .
Hier zien we, dat de dood van de eerstgeborenen in Egypte en
de uittocht van Israël; de doortocht door de Rode Zee en de vernietiging van Farao's leger; het doden van de Kanaánieten en het geven
van hun land aan Israël, alles evenzeer een bewijs is van de goedertierenheid des Heren. Zo was het, zo is het, en zo zal het altijd zijn.
Alles moet evenzeer bijdragen tot de lof van God. Laten we hieraan
denken, en alle dwaze redeneringen en domme bewijzen zo beslist
mogelijk afwijzen. Wij mogen God rechtvaardigen in al Zijn wegen,
al begrijpen wij die natuurlijk niet. Het eindige kan het oneindige niet
bevatten. Hierin dwalen zovelen. Zij redeneren over dingen die God
doet in Zijn bestuur, maar ze vergeten dat Zijn wegen even ver boven
de sfeer van menselijke rede liggen als de Schepper staat boven het
schepsel.
Welke menselijke geest kan de diepe geheimen ontraadselen van
Gods voorzienigheid ? Kunnen wij een verklaring geven, als een stad
vol mensen: mannen, vrouwen en kinderen in een uur wordt bedolven
onder een stroom gloeiende lava ? Onmogelijk, en toch is dit maar een
van de duizend feiten, die de geschiedenis vermeldt, en waarmee het
grootste vernuft zich afpijnigt. In de stegen en sloppen van wereldsteden leven tienduizenden mensen in afzichtelijke ellende, armoe en
zedelijke verdorvenheid. Kunnen wij dit alles verklaren, en zeggen
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waarom God dit toelaat ? Vraagt God ons dit te proberen ? Is het niet
veeleer duidelijk, dat het ons niet toekomt zulke dingen te beredeneren ? Als wij in onze onkunde en dwaasheid, de onnaspeurlijke verborgenheden van Gods bestuur willen n aspeuren en verklaren, kunnen
wij niet anders verwachten dan de grootste verwarring en beslist ongeloof. Dit alles kan ons helpen om het begin van hoofdstuk 7 te verstaan. De Kanaanieten mochten niet worden ontzien door de Israëlieten. Hun ongerechtigheid had het toppunt bereikt, en er bleef niets
over dan de strenge uitvoering van het Goddelijk oordeel. „Gij zult
ze ganselijk verbannen, gij zult geen verbond met hen maken, noch
hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij
zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen
voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken,
dat zij andere goden zouden dienen; en de toom des Heeren zou tegen
ulieden ontsteken, en u welhaast verdelgen. Maar alzo zult gij hun
doen; hun altaren zult gij omverwerpen, en hun opgerichte beelden
met vuur verbranden" (vs. 2 5) . Deze aanwijzingen geeft Jehovah Zijn
volk. Hij sprak duidelijk en uitvoerig. Geen genade voor de Kanainieten, geen verbond met hen, geen vereniging of gemeenschap van welke
aard ook; het oordeel zonder iemand te ontzien, de scheiding zonder
ook maar iets toe te geven.
Wij weten helaas ! hoe spoedig en hoe volkomen Israël gefaald
heeft in het uitvoeren van deze opdracht. Nauwelijks waren zij in het
land Kanaän, of zij sloten een verbond met de Gibeonieten. Zelfs Jozua
liet zich door hun list misleiden. De versleten kleren en het beschimmelde brood verblindde de vorsten van het volk, zodat ze in lijnrechte
tegenspraak handelden met het uitdrukkelijk bevel van God. Hadden
ze zich laten leiden door het gezag van het Woord, dan zouden ze
bewaard zijn gebleven voor de grove dwaling en geen verbond gesloten
hebben met mensen, die zij geheel hadden moeten uitroeien. Zij oordelen echter naar wat voor ogen was en moesten de gevolgen dragen.
Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is de garantie om bewaard te blijven voor de listen van de vijand. Wat de Gibeonieten vertelden, leek wel
heel aannemelijk, en hun hele voorkomen gaf een schijn van waarheid
aan hun woorden, maar geen van deze dingen zou Jozua en de vorsten
ook maar in het minst beïnvloed hebben, als ze eenvoudig gedacht
hadden aan wat de Heer gesproken had. Maar hierin faalden ze. Ze
redeneerden over wat zij zagen, in plaats van te gehoorzamen aan
wat zij gehoord hadden. Het verstand is geen gids voor Gods kinderen.
Wij moeten ons volkomen en volstrekt laten leiden en besturen door
het woord van God. Dit is een van de hoge voorrechten die wij bezit-
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ten, en het ligt binnen het bereik van elk eenvoudig en ongeletterd
kind van God. Het woord van de Vader, de stem van de Vader, het
oog van de Vader kan het jongste en zwakste kind van het gezin besturen. Alles, wat wij nodig hebben, is een nederig en gehoorzaam hart.
Bijzondere verstandelijke vermogens zijn niet vereist. Wat zou er worden van het merendeel der Christenen als het wel zo was. Als deftige,
intelligente en geleerde Christenen bestand waren tegen de listen van
de vij and, moesten de meesten van ons wel wanhopig worden. Maar
dank zij God, dat het niet zo is. Integendeel, als wij de geschiedenis
van het volk van God in alle eeuwen nagaan, zien we, dat menselijke
wijsheid, menselijke geleerdheid, menselijke bekwaamheid, als ze niet
blijven op de plaats die hun toekomt, een groot gevaar opleverden, en
dat de mensen daardoor alleen maar nog eerder werktuigen worden
van de vijand. Wie hebben de meeste, zo niet alle ketterijen ingevoerd,
die eeuw op eeuw de gemeente van God hebben geteisterd ? Niet de
eenvoudigen en ongeleerden, maar mensen uit hogere kringen en verstandigen. En wat de aangehaalde geschiedenis uit Jozua betreft, wie
sloten eigenlijk een verbond met de Gibeonieten ? Het gewone volk ?
Nee, de vorsten van de vergadering. Wel waren a llen schuldig aan de
fout, maar de vorsten baanden de weg daartoe. De hoofden en leidslieden van het volk vielen in de strik van de duivel doordat ze de
duidelijke uitspraken v an God veronachtzaamden. „Gij zult geen verbond met hen maken." Konden versleten kleren, oude schoenen en
beschimmeld brood de betekenis van het goddelijk bevel veranderen of
de dringende noodzaak wegnemen van strikte gehoorzaamheid van de
kant van de Israëlieten ? Natuurlijk niet. Als zich moeilijkheden voordoen, als wij in omst andigheden raken, die ons in verlegenheid brengen, of waarop wij niet voorbereid waren, en we moeten een bes lissing
nemen, wat staat ons dan te doen ? Redeneren of gevolgtrekkingen maken ? Naar eigen inzicht of dat van anderen te werk gaan ? Integendeel.
Zien op God; geduldig, nederig, gelovig op Hem wachten; en Hij zal
ons zeker raad en leiding geven. „Hij zal de zachtmoedigen leiden in
het recht, en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren." In vers 6 vertelt Mozes het volk waarom ze zo moesten doen met de Kanaánieten :
hij geeft de reden voor de strengste afzondering en het niets ontziende
oordeel. „Want gij zijt een heilig volk de Heere uw God; u heeft de
Heere, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms
zoudt zijn uit allen volken, die op de aardbodem zijn."
Het beginsel dat Mozes hier uitspreekt, is van het grootste belang.
Waarom moest het volk zich afgezonderd houden van de Kanaánieten ?
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Waarom moesten ze beslist weigeren enig verbond of huwelijk met
hen te sluiten? En waarom moesten ze hun altaren afbreken, en hun
beelden verbranden? Eenvoudig omdat zij een heilig volk waren. En
wie had dat tot stand gebracht? De Heere. Hij had hen uitverkoren en
hen lief gehad; Hij had hen verlost en voor zichzelf afgezonderd; en
daarom had Hij het recht voor te schrijven, wat ze moesten zijn, en hoe
ze moesten handelen. "Weest heilig, want Ik ben heilig." Het was volstrekt niet zo, dat zij zeggen konden: "Sta gij verre van mij, want ik
ben heiliger dan gij." Dit blijkt uit hetgeen er volgt: "De Heere heeft
geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw talrijkheid boven alle
andere volken, want gij waart het minst talrijke van alle volken; maar
omdat de Heere ulieden liefhad, en opdat Hij hield de eed, die Hij uw
vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Faräo,
koning van Egypte" (vs. 7, 8).
Deze woorden waren heel geschikt voor Israël! Ze herinnerden
hen eraan, dat ze al hun waardigheid, al hun voorrechten, al hun
zegeningen niet te danken hadden aan iets in henzelf, aan hun
eigen goedheid of grootheid, maar alleen aan de Heere, die zich aan
hen had verbonden in Zijn oneindige goedheid en vrije genade, die
het verbond hield dat Hij had gesloten met hun vaderen - "een
eeuwig verbond, dat in alles wel geordend is en bewaard" (2 Sam.
25 : 5). Dit vormde een goddelijk tegenwicht tegen alle zelfbehagen en zelfvertrouwen, terwijl het de vaste grondslag was van hun
geluk en hun zedelijke veiligheid. Alles berustte op de eeuwige
onveranderlijkheid van Gods genade, die alle menselijke roem uitsloot. "Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere; de zachtmoedigen
zullen het horen en verblij d zijn" (Ps. 34 : 3). Het is heel bepaald
de wil van God, "dat geen vlees zal roemen voor hem." Alle menselijke aanspraak moeten we laten varen. Israël moest zich zijn
oorsprong en ware toestand - "slaven in Egypte, het minst talrij ke
van alle volken" - herinneren, dat zou alle aanleiding tot hoogmoedig roemen afsnijden. Ze waren geenszins beter dan de volken om
hen heen; en als God hen riep om hun verheven standpunt en zedelijke grootheid te verkondigen, dan konden ze dit alles alleen toeschrijven aan de vrije liefde van God en aan zijn trouw. "Geef eer
niet aan ons, 0 Heere! maar aan uw Naam, om uwer goedertierenheid, om uwer waarheid wil" (Ps. 115 : 1).
"Gij zult dan weten, dat de Heere, uw God, die God is, die
getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt degehfdst, 7
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nen, die Hem liefhebben, en zijn geboden houden, tot in duizend
geslachten, en Hij vergeldt een ieder van degenen, die Hem haten,
in zijn aangezicht om hem te verderven; Hij zal het tegenover zijn
hater niet uitstellen; in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden"
(vs. 9 + 10).
Hier worden ons twee belangrijke feiten voorgesteld: een, vol
rijke troost voor iedereen die God waarlijk liefheeft; het ander vol
diepe ernst voor ieder die God haat. Alle gelovigen die God werkelijk liefhebben en Zijn geboden houden, mogen rekenen op Zijn
onfeilbare trouwen tedere ontferming, altijd en onder alle omstandigheden. "Alle dingen werken mede ten goede degenen, die God
liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn" (Rom. 8 : 28).
Indien door oneindige genade de liefde van God in onze harten
woont en Zijn vrees ons voor ogen staat, kunnen wij voortgaan
met goede moed en blij vertrouwen, en er zeker van zijn dat alles
wel zal zijn. "Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo
hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij zijn geboden bewaren, en doen hetgeen
behaaglijk is voor Hem." (1 Joh. 3 : 21, 22).
Dit is een grote, eeuwige waarheid, zowel voor de gemeente als
voor Israël. Bedélingen brengen hierin geen verandering aan. Of we
nu Deut. 7 of 1 Joh. 3 lezen, wij vinden er dezelfde grote praktische
waarheid, dat God een welgevallen heeft aan hen, die Hem vrezen
en liefhebben, en Zijn geboden houden. Is er daarbij de gedachte
aan een wettische gezindheid? In geen enkel opzicht. Liefde en
wettischheid hebben niets met elkaar gemeen, maar staan even ver
van elkaar af als de noord- en zuidpool. "Want dit is de liefde
Gods, dat wij zijn geboden bewaren; en zijn geboden zijn niet
zwaar." (1 Joh. 5 : 3).
De geest, de aard, de grond en de beweegreden van onze gehoorzaamheid, zijn evenzoveel bewijzen dat ze het tegengestelde van
wettischheid is. Wij zijn er vast van overtuigd, dat mensen, die
altijd klaar staan om "wettisch! wettisch!" te roepen, als er bij hen
op gehoorzaamheid wordt aangedrongen ernstig dwalen. Als er
werkelijk geleerd werd, dat wij door onze gehoorzaamheid ons de
hoge plaats en betrekking van kinderen van God verwerven moesten, dan zou er inderdaad oorzaak zijn om van wettische gezindheid
te spreken. Maar dat woord toe te passen op de christelijke gehoorzaamheid is, wij herhalen het, een ernstige dwaling. De gehoorzaamheid gaat nooit aan het zoonschap vooraf; maar het zoonschap
moet altijd gevolgd worden door gehoorzaamheid.
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Nu wij hierover spreken, wijzen wij de lezer op een paar
teksten uit het Nieuwe Testament, die voor velen niet duidelijk zijn.
In Matth. 5 : 44 - 48 lezen wij: „Bidt voor degenen, die u geweld
doen en die u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw
Vader, die in de hemelen is Weest dan gijlieden volmaakt,
gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is." Deze teksten
zouden, volgens sommigen schijnen te leren, dat wij de betrekking
van kinderen kunnen verwerven door een bepaalde manier van
doen; maar dit is niet zo. Er is hier sprake van zedelijke gelijkvormigheid of overeenstemming met het karakter en de handelwijze
van onze Vader. Zo horen wij soms in het dagelijks leven zeggen:
„Je bent geen zoon van je vader, als je dat zou doen." De Heer zegt
als het ware: „Wenst ge ware zonen te zijn van uw hemelse Vader,
dan moet ge in genade handelen tegenover allen; want dat doet Hij
ook." Dan lezen we in 2 Kor. 6: „Daarom gaat uit het midden van
hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan hetgeen onrein
is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn en
gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." Hier is geen sprake van de verborgen gemeenschapsbetrekking van kinderen, die God heeft tot stand gebracht, maar van de
openbaring en de tentoonspreiding van onze positie als zonen, een
gevolg van onze afscheiding van al wat onrein is. Het is goed, dat
de lezer dit belangrijk verschil ziet. Het is van groot praktisch belang. Wij worden geen kinderen door ons af te zonderen van de
wereld. „Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in
Christus Jezus." „Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam
geloven." „Naar zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord
der waarheid." (Gal. 3 : 22; Joh. 1 : 17; Jak. 1 : 18).
Wij worden kinderen door de nieuwe geboorte, die, dank zij
God, van het begin tot het einde een daad van God is. Welk aandeel
hadden wij in onze natuurlijke geboorte? Geen enkel. En wat
moeten wij doen aan onze geestelijke geboorte? Niets. Maar we
moeten ook niet vergeten, dat God zich alleen kan één maken met
hen, die door genade Hem waardig willen wandelen, zoals het past
aan zoons en dochters van de Heere, de Almachtige. Alleen dezulken kan Hij openlijk erkennen. Als onze wegen niet naar Zijn gedachten zijn, als wij verbonden zijn met allerlei verkeerdheid, en we
onder een juk gaan met ongelovigen, dan kunnen wij niet verwachten, dat God ons erkennen zal als Zijn zonen. Wij lezen in Hebr. 11
van hen, die beleden, „dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde
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waren", en die duidelijk toonden, „dat zij een vaderland zochten";
en van de zodanigen wordt ons gezegd, dat God zich niet schaamt
hun God genoemd te worden. Hij kon zich openlijk één verklaren
met hen en hen erkennen als de Zijnen. Laten we daarom in waarheid en met een oprecht hart onderzoeken, of wij in een of ander
opzicht onder één juk gaan met ongelovigen. En als dat zo is, laten we
dan ernstig letten op de woorden: „Gaat uit het midden van hen,
en scheidt u af, zegt de Heere; en raakt niet aan hetgeen onrein
is." Als we dit bevel opvolgen, zullen we ons blootstellen aan de
beschuldigingen van bijgelovigheid, bekrompenheid en onverdraagzaamheid; maar wij antwoorden daarop eenvoudig en beslist, dat
God het beveelt. En dit moet ons genoeg zijn. Laten de mensen van
ons denken of zeggen wat zij willen; God zal vroeg of laat met
hen afrekenen, maar het is onze plicht ons af te scheiden van ongelovigen. Anders kunnen we niet aangenomen en erkend worden
door God. Gelovigen, die zich met ongelovigen vermengen, kunnen
niet de onderscheiding krijgen van „zonen en dochteren van de
Heere, de Almachtige".
Misschien vraagt men: „Hoe weten wij wie ongelovigen zijn?
Allen belijden dat ze Christenen zijn; wij leven niet temidden van
onwetende heidenen of ongelovige Joden; hoe kunnen wij dit dan
beoordelen? In de eerste tijden van het Christendom was het duidelijk genoeg, zodat de apostel zijn brief richten kon aan de gemeente te Korinthe. Toen was de scheidslijn zo duidelijk mogelijk;
men had toen drie verschillende groepen: Joden, Grieken en de
gemeente van God (1 Kor. 10 : 32). Maar nu is alles veranderd; wij
leven in een christelijk land onder een christelijke regering, en de
toepassing van het beginsel uit 2 Kor. 6, is geheel onmogelijk geworden."
Hier volgt het antwoord: „Is het denkbaar, dat de gemeente
ooit een tijd zal beleven, waarin het Nieuwe Testament niet meer
haar gids kan zijn en niet meer gezaghebbend is? Zijn wij buiten
het gebied van de Heilige Schrift uitgegroeid? Wat is voor ons
gezaghebbend; als 2 Kor. 6 niet op de Christenen van nu van toepassing is, is er dan enige garantie om het overige van het Nieuwe
Testament op ons toe te passen? Het feit blijft, dat de Schrift bestemd is voor de gemeente van God in haar geheel, en voor elk lid
daarvan in het bijzonder. Zolang dus de gemeente nog op aarde is,
zolang blijft de Schrift van toepassing. Wie dit in twijfel durft te
trekken, is in lijnrechte tegenspraak met de woorden van de apostel,
die ons leert, dat de Schriften ons „wijs kunnen maken tot zalig200
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heid"; dat wil zeggen "wijs" in de richting van de dag der heerlijkheid, want dit is de heerlijke betekenis van het woord "zaligheid"
in 2 Tim. 3 : 15. Nieuwe openbaringen, nieuw licht hebben wij niet
nodig; want in onze kostbare Bijbel bezitten wij "de gehele waarheid." Wat kan er aan "de gehele waarheid" toegevoegd worden?
Vanzelfsprekend niets, anders zouden we de "hele" waarheid niet
bezitten. Er is bovendien geen enkele verandering in de verhouding
van de gemeente en de wereld. Het is vandaag nog even waar als
negentien eeuwen geleden, toen onze Heere de woorden uitsprak,
dat de Zijnen niet van de wereld zijn, zoals Hijzelf niet van de
wereld is (Joh. 17). De wereld is nog altijd de wereld. Misschien is
ze hier en daar uiterlijk veranderd, maar de ware aard, de geest, en
de beginselen van de wereld zijn dezelfde gebleven. Daarom is het
tegenwoordig even verkeerd voor een Christen onder een juk te
gaan met een ongelovige, als het dat was, toen Paulus zijn brief aan
de Korinthiërs schreef. Laten we toch niet bang zijn om voor bekrompen en dweepziek aangezien te worden, als wij de Schrift volgen.
Hoe weinig betekent het voor een hart, dat de Heer toegewijd is,
wat de mensen van ons zullen denken. Als we geopenbaard worden
voor de rechterstoel van Christus, wat zal het dan betekenen, of de
mensen ons als ruim of bekrompen hebben beschouwd. En daarom
moet het ook nu niets voor ons te betekenen hebben.
Nog even willen wij stilstaan bij de ernstige waarheid in
vers 10: "Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten, in zijn
aangezicht." Zij die God liefhebben, worden in vers 9 vertroost
en heerlijk bemoedigd om zijn geboden te houden, en zij die God
haten worden in vers 10 opgeroepen om te luisteren naar een
waarschuwend woord. Er komt een tijd, waarop God persoonlijk,
van aangezicht tot aangezicht, met Zijn vijanden zal afrekenen. Wat
vreselijk te bedenken, dat iemand een hater van God is, een hater
van Hem, die "Licht" en "Liefde" is; de Bron van al wat goed is;
de Bewerker en Schenker van elk volmaakt geschenk; de Vader der
lichten; van Hem, wiens milde hand elk schepsel onderhoudt, die
naar het geroep van de jonge raven hoort; de alleenwijze, volmaakt
heilige God; de Heer van alle kracht en macht; de Schepper van de
einden der aarde, die macht heeft om ziel en lichaam beide te. verderven in de hel. Denk er aan lezer! wat het wil zeggen een hater
te zijn van die God; en bedenk dat allen, die Hem niet liefhebben,
haters van Hem moeten zijn! ! Menigeen ziet dit niet zo in, en is
niet geneigd te erkennen dat hij volstrekt een hater is van God.
hfdst. 7
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Maar men kan in dit opzicht niet neutraal zijn; men is vóór of
tegen Hem; en feitelijk bewijst iedereen aan welke zijde hij staat.
Het gebeurt vaak, dat de diep in het hart gewortelde vijandschap
tegen God zich uit in de haat tegen Zijn volk, Zijn woord, Zijn
dienst. Zijn aanbidding. Hoe dikwijls wordt er uitgeroepen: "Ik
haat al die godsdienstige mensen" - "Ik haat al dat vrome gedoe" "Ik haat al die prekers." Dit komt eigenlijk hierop neer: "Ik haat
God zelf, met Wie die mensen te doen hebben, en over Wie zij zo
dikwijls spreken." "Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen
God; want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan
ook niet." (Rom. 8 : 7). En deze vijandschap komt uit tegen alles en
iedereen, die tot God in betrekking staat. Diep in elk onwedergeboren hart ligt de meest positieve vijandschap tegen God. Elk
mens is van nature een hater van God. Nu zegt God in vs. 10 van
Deut. 7, dat, "Hij vergeldt een ieder van die Hem haten, in zijn
aangezicht." Gods bestuur is even volmaakt als Zijn genade; en Hij
zal met het kwaad en de kwaaddoeners ernstig afrekenen, ondanks
alle verbeelding van hen die menen, dat Hij te goed is om het oordeel uit te voeren. Wel heeft God het mogelijk gemaakt, dat Hij
rechtvaardig is wanneer Hij een goddeloze zondaar, die eenvoudig
in Jezus gelooft, vrijspreekt en rechtvaardig verklaart. Maar hoe is
dit mogelijk gemaakt? Door over de zonde heen te stappen, alsof
er niets aan de hand was? Door de eisen van de goddelijke heiligheid te verlagen, of door in enig opzicht de majesteit en de kracht
van de wet geweld aan te doen? Nee, dank zij Zijn verlossende
liefde, juist het tegendeel. Nooit was er, of kon er zijn, een vreselijker uitdrukking van Gods haat tegen de zonde, of van Zijn onveranderlijke wil om de zonde te oordelen en te straffen. Nooit was
er, of kon er zijn, een heerlijker handhaving van het Godsbestuur,
een volmaakter toepassing van de maatstaf der gerechtigheid en
waarheid. Nooit was er, of kon er zijn, een schitterender rechtvaardiging van de wet dan door het glorievolle verlossingsplan, beraamd, uitgevoerd en geopenbaard door de Drie-enige: beraamd
door de Vader, uitgevoerd door de Zoon en geopenbaard door de
Heilige Geest.
Om een juist begrip te krijgen van de ontzaglijke werkelijkheid
van het Godsbestuur, van zijn toorn tegen de zonde en van de ware
aard van Zijn heiligheid moeten wij zien op het kruis. Daar horen
we die bittere angstkreet, afgeperst aan het hart van de Zoon van
God op het donkere Golgotha: "Mijn God! mijn God! waarom hebt
Gij mij verlaten?" Nooit was zo'n vraag tevoren uitgesproken, en
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nooit zal die meer uitgesproken worden. Of wij letten op Hem, die
de vraag stelde, of op Hem, tot Wie Hij de vraag richtte, of op het
antwoord - de dood - het valt niet te loochenen, dat hier iets plaats
vindt, dat enig is in de geschiedenis van de eeuwigheid. Het kruis is
de maatstaf van Gods haat tegen de zonde, en tevens is het de maatstaf van Gods liefde tot de zondaar. Het is de onvergankelijke
grondslag van de genadetroon, de goddelijk rechtvaardige oorzaak,
waardoor God ons de zonde kan vergeven, en ons volmaakt kan
rechtvaardigen in een opgestane en verheerlijkte Christus.
Wanneer nu echter de mens dit alles veracht, en volhardt in
zijn haat tegen God en zegt dat God te goed en te vriendelijk is
om zondaars te straffen, wat zal dan zijn einde zijn? "Wie de Zoon
ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God
blijft op Hem" (Joh. 3 : 36). De rechtvaardige God heeft het oordeel
voltrokken aan Zijn eniggeboren Zoon, Zijn geliefde, Zijn eeuwig
welbehagen, toen Hij onze zonden droeg in Zijn eigen lichaam op
het hout; zou het mogelijk zijn dat Hij dan de onboetvaardige zondaar ongestraft laat? Jezus, de vlekkeloos reine en heilige, de enige
volmaakte, die ooit op aarde wandelde, moest lijden voor de zonde,
Hij de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen; en zal God dan
boosdoeners en mensen die Hem haten in de henlel opnemen? En

nog wel, omdat God werkelijk te vriendelijk en te goed is, om een
zondaar voor eeuwig in de hel te verderven? God moest Zijn geliefde Zoon overgeven, verlaten en verbrijzelen, om Zijn volk te
verlossen van hun zonden, en kan Hij nu onbekeerlijke zondaars,
verachters en opstandelingen behouden in hun zonden?
Stierf de Heere Jezus Christus tevergeefs? Verborg God Zijn
aangezicht voor Hem zonder dat dit noodzakelijk was ? Wat een afschuwelijke dwaasheid! De mensen willen alles geloven, als het maar
niet de dwaasheid van God is! De mens, verduisterd in zijn verstand, zal de bespottelijkste ongerijmdheid geloven, als hij zich daardoor onttrekken kan aan de onderwerping aan het duidelijke onderwijs van Gods Woord. Wat hij niet zou durven toeschrijven aan een
goed menselijk bestuur, aarzelt hij niet toe te dichten aan het bestuur van de alleenwijze en waarachtige God. Wat zouden we zeggen
van een bestuur, dat de boosdoeners niet kon of wilde straffen?
Zouden wij daaronder willen leven? Hoe zouden wij oordelen over
onze regering van Nederland, als, omdat de Koningin zo vriendelijk
en goedhartig is, de misdadigers niet volgens de wet gestraft werden? Ziehier het antwoord dat God geeft op de dwaasheid van de
mens: "De Heere, uw God, die God is, die getrouwe God. . .. verhfdst. 7

203

geldt een ieder van die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te
verderven." En in het Nieuwe Testament vinden wij niets anders:
"Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; en
indien het eerst bij ons, wat zal het einde zijn dergenen, die het
Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige
nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?" (1 Petr. 4: 17,18). God kastijdt Zijn kinderen, juist omdat
zij de Zijnen zijn, en opdat zij (1 Kor. 11) "niet met de wereld
zouden veroordeeld worden." De wereldling gaat nog ongestoord
zijn eigen weg; maar de dag van oordeel en rechtvaardige vergelding nadert, een dag "die God gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij daartoe
geordineerd heeft" (Hand. 17 : 31).
Het is leerzamer op te letten, met welk doel Mozes, door de
Geest geleid, op de ernstige werkelijkheid van het Godsbestuur aandringt en hoe hij het geweten van de Israëlieten probeert te raken:

"Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u
heden gebied om die te doen. Zo zal het geschieden omdat gij deze
rechten zult horen, en houden en ze doen, dat de Heere, uw God, u
het verbond en de weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen
gezworen heeft. En Hij zal u liefhebben en zal u zegenen, en u doen
vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot, en
de vrucht van uw land, uw koren en uw most, en uw olie . . . . Gij
zult gezegend zijn boven alle volken; er zal onder u noch man noch
vrouw onvruchtbaar zijn, ook niet onder uw beesten. En de Heere
zal alle krankheid van u afweren.... Gij zult dan al die volken
verteren, die de Heere, uw God, u geven zal; uw oog zal ze niet
verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zou u een
strik zijn" (vs. 11 - 16).
Wat een machtig beroep doet hij op hen! Let op de twee reeksen: Israël moest "horen", "houden" en "doen"; de Heere zou "liefhebben", en "zegenen" en "vermenigvuldigen". Helaas! Israël heeft
treurig en schandelijk gefaald, zowel onder de wet als onder het
bestuur van God. En het gevolg is dat er, in plaats van het liefhebben, zegenen en vermenigvuldigen, oordeel, vloek, onvruchtbaarheid, verstooiing en verwoesting geweest is. Geprezen zij echter de
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, want al heeft Israël gefaald onder de wet en
onder Zijn bestuur, Hijzelf heeft niet gefaald in Zijn rijke en vrijmachtige genade en barmhartigheid. Hij zal het verbond en de goe204
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dertierenheid gestand doen die Hij hun vaderen gezworen heeft.
Geen tittel of jota van Zijn verbondsbelofte zal onvervuld blijven.
Hij kan ze wel niet vervullen op grond van Israëls gehoorzaamheid,
maar Hij kan en zal het doen op grond van het bloed van het
eeuwige verbond, het kostbaar bloed van Jezus, Zijn eeuwige Zoon.
Geprezen zij die heerlijke Jezus-Naam!
Welke zekerheid, rust en vrede zou er ook overblijven, als het
verbond van Jehovah met Abraham op één enkel punt falen kon?
Wel kon Israël geen enkele aanspraak doen gelden. Wat de natuurlijke geboorte betrof, hadden Ismael en Ezau het recht van eerstgeboorte. Wat de gehoorzaamheid aan de wet betrof, spraken het
gouden kalf en de gebroken tafelen duidelijk genoeg; ze hadden
alles verbeurd. Wat betreft het Godsbestuur, zoals dat geregeld was
in de vlakke velden van Moab, moest Israël met schaamte de hand
op de mond leggen. Maar God verandert niet, ondanks Israëls betreurenswaardige ontrouw. "De genadegiften en de roeping Gods
zijn onberouwelijk"; en daarom alleen "zal geheel Israël zalig worden." Israël zal hersteld en gezegend worden in hun eigen beloofde
land. Zij zullen hun harpen van de wilgen grij pen, en onder de
vreedzame schaduw van hun eigen wijnstok en vijgeboom de hoge
lof bezingen van hun Heiland en God, gedurende die duizendjarige
sabbat, die hun wacht.
Laten we nu nagaan, hoe Mozes de Israëlieten probeert te bemoedigen met het oog op de gevreesde volken in Kanaän. Hij denkt
zich hun innigste ervaringen en gevoelens in, en helpt hen bij voorbaat. "Zo gij in uw hart zeidet: Deze volken zijn talrijker dan ik;
hoe zou ik ze uit de bezitting kunnen verdrijven ? Vrees niet voor
hen; gedenk steeds, wat de Heere, uw God, aan Farao en aan alle
Egyptenaren gedaan heeft
Ontzet u niet voor hun aangezicht;
want de Heere, uw God, is in het midden van u, een groot en vreselijk God. En de Heere, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengs uitwerpen; in korte tijd zult gij ze niet mogen teniet
doen, opdat het wild gedierte des velds niet tegen u vermenigvuldige" (vs. 17 - 22).
Het enige geneesmiddel voor alle ongeloof en vrees is eenvoudig het oog gericht te houden op de levende God. Dit verheft het
hart boven de moeilijkheden, hoe groot die ook mogen zijn. Te
ontkennen dat er moeilijkheden en allerlei tegenstand is heeft geen
enkele zin. Het bezwijkende hart ontvangt daardoor geen troost of
bemoediging. Sommigen hebben de gewoonte om niet over beproehfdst, 7
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ving en moeilijkheden te spreken; maar daaruit blijkt duidelijk, dat
zij geen praktische kennis van God hebben, en dat zij volkomen
onbekend zijn met de diepe werkelijkheden van het leven. Zij zouden ons wijs willen maken, dat wij de moeilijkheden op onze weg
niet behoren te voelen. Evengoed konden zij proberen ons ervan te
overtuigen, dat wij geen hoofd op onze schouders en geen hart in
ons lichaam behoren te hebben. Dergelijke mensen kunnen een gebroken hart niet helen. Zij houden zich alleen op met theorie, en
zijn ten enenmale ongeschikt om te zorgen voor mensen, die door
de strijd heen moeten, of die worstelen met de aangrijpende werkelijkheden van het dagelijks leven. Hoe probeerde Mozes de harten
van zijn broeders te bemoedigen? "Ontzet u niet", zegt hij. Maar
waarom niet? Omdat er geen vijanden, geen bezwaren, geen gevaren
bestonden? Nee, maar omdat "de Heere, uw God, in het midden
van u is, een groot en vreselijk God." Dat geeft ware troost en bemoediging; de vijand was er, maar God was er niet minder. Zo ook
sprak Josafat in tijd van beproeving en benauwdheid zichzelf en zijn
broeders moed in: ,,0 onze God! zult Gij geen recht tegen hen
oefenen ? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die
tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze
ogen zijn op U" (2 Kron. 20 : 12).
Hier ligt het kostbare geheim. De ogen zijn op God gericht.
Zijn macht wordt er in betrokken, en dit lost alle problemen op.
"Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" Als een trouw
dienaar stelt Mozes de vreesachtige Israëlieten bij voorbaat gerust.
"Deze volken zijn talrijker dan ik." Ja; maar ze zijn niet talrijker
dan de "machtige en vreselijke God." Welk volk kon het tegen
Hem opnemen? Hij had een ernstig geschil met deze volken wegens
hun vreselijke zonden; de maat van hun ongerechtigheid was vol; de
tijd van afrekening was gekomen, en de God van Israël zou ze uitdrijven voor hun aangezicht. Israël hoefde dus de macht van de
vijand niet te duchten. Daar zou de Heer in voorzien. Er was echter
iets anders, waarvoor ze meer vrees moesten koesteren dan voor de
macht van de vijand, namelijk de dodelijke invloed van hun afgoderij. "De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden." Wat? - zou het hart kunnen zeggen - moeten wij het
goud en zilver ook verbranden, waarmee deze beelden versierd zijn?
Kan dat niet voor een goed doel gebruikt worden? Is het niet jammer iets te vernielen, wat op zichzelf zoveel waarde heeft? Het is
natuurlijk goed de beelden te verbranden, maar waarom zouden wij
het zilver en goud niet sparen?
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Op deze manier zal het arme hart altijd weer redeneren, en zo
bedriegen wij onszelf vaak, als God ons roept om het kwade te oordelen en prijs te geven. We maken onszelf wijs, dat het goed is
een zekere reserve te maken; we menen dat wij onderscheid mogen
maken. We willen een deel van het kwade opgeven, maar niet het
geheel. Het hout van de afgod zullen we wel verbranden, maar het
goud en zilver ontzien. Noodlottige misleiding! „Het zilver en het
goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen,
opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want dat is de Heere, uw
God, een gruwel" (vs. 25). Alles moet worden prijsgegeven, alles
vernietigd. Een stofje van het vervloekte achter te houden, doet
ons vallen in de strik van de duivel. Dat goud en zilver, hoe ook
door mensen op prijs gesteld, was „een gruwel in de ogen van
God." En laten we nadenken over de woorden, waarmee dit hoofdstuk eindigt. „Gij zult dan de gruwel in uw huis niet brengen, dat
gij een ban zoudt worden, gelijk dat is; gij zult het ganselijk verfoeien en te enen male een gruwel daarvan hebben, want het is een
ban." Een gruwel in huis te brengen maakt het huis tot een gruwel!
Wat ernstig! Laten wij dit tot ons doordringen ? Wie een gruwel in
zijn huis bracht, werd een ban of vloek, evenals de gruwel zelf een

vloek was. Moge de Heer ons hart bewaren in afzondering van alle
kwaad, en het in waarheid en oprechtheid dicht bij Hem houden.
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„Alle geboden, die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om
te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land
erft, dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult denken
aan heel de weg, die de Heere, uw God, u deze veertig jaren in de
woestijn geleid heeft, opdat Hij u verootmoedigde, om u op de
proef te stellen, om te weten, wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden, of niet" (vs. 1, 2) .
Het is opwekkend en tevens bemoedigend terug te zien op de
hele weg, waarop de trouwe hand van onze God ons geleid heeft;
na te gaan hoe Hij in Zijn wijsheid en genade met ons handelde;
ons te herinneren hoe Hij vele keren wonderlijk tussenbeide kwam
te onzen behoeve; er aan te denken hoe dikwijls, als wij ten einde
raad waren, Hij kwam om ons te helpen en de weg voor ons
effende, ons berispte om onze vrees en ons hart vervulde met ge-

zangen van bevrijding en dankzegging. Dat is een gezegende bezigheid, die wij beslist niet mogen verwarren met de ellendige gewoonte om terug te zien op onze wegen, onze bekwaamheden, onze
vorderingen, onze dienst, al belij den we daarbij oppervlakkig, dat
we alleen door Gods genade in staat geweest zijn iets voor Hem
te doen. Daardoor zullen we alleen onszelf behagen, en alle ware
geestelijke gezindheid doden. Een terugblik op onszelf heeft al
evenmin een goede uitwerking als een blik in onszelf. Kortom,
bezig te zijn met onszelf is altijd schadelijk, en vernietigt als we
ermee doorgaan a ll e gemeenschap. Alles wat er toe meewerkt om
met ons eigen ik bezig te zijn, moeten we beslist oordelen en niet
dulden; het veroorzaakt dorheid, duisternis en verzwakking. Daartoe vermaande Mozes het volk dan ook niet, toen hij hen opwekte
te „gedenken aan heel de weg, die de Heere hun God hen geleid had."
Wij mogen hier een ogenblik stilstaan bij de merkwaardige
woorden van de Apostel Paulus in Fil. 3 : 13, 14: „Broeders ! ik
acht niet dat ik zelf (de prijs) gegrepen heb. Maar één ding doe ik,
vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat
voor is, jaag ik naar het wit, tot prijs der roeping Gods, die van
boven is in Christus Jezus." Wat was het nu dat Paulus zegt te vergeten? Was het de heerlijke wijze waarop God met hem had gehandeld gedurende zijn hele weg in de aardse woestijn? Onmogelijk; wij hebben zelfs de bewijzen van het tegendeel. Luister maar
naar de treffende woorden die hij tot Agrippa spreekt: „Hulp van
God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag," enz. Zo ook, als
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hij schrijft aan zijn geliefde zoon en medearbeider Timotheus,
overziet hij het verleden, en spreekt van de vervolgingen en verdrukkingen, die hij doorstaan had. „En", voegt hij er aan toe, „uit
alle heeft mij de Here verlost." Ook daarna: „Bij mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen
verlaten. Het worde hun niet toegerekend! Maar de Here heeft
mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten
volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen haar
horen zouden, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost" (2 Tim.
3 en 4) .
Waar doelt de Apostel dan op, als hij ervan spreekt te vergeten hetgeen achter is ? Op alles, dat niet in betrekking stond tot
Christus; alles, waarin het hart zou kunnen rusten en het vlees roemen; alles, wat een last en verhindering kon vormen. Dit alles
vergat hij in zijn vurig jagen naar de grote en heerlijke werkelijkheden, die voor hem lagen. Paulus, of een ander van Gods kinderen, zal toch nooit verlangen enige omstandigheid uit zijn aardse
loopbaan te vergeten, die herinnert aan de goedheid, de vriendelijkheid, de genade of de trouw van God. Omgekeerd staan wij bij
voorkeur stil bij heel de weg, waarop de Vader ons geleid heeft
door deze woestijn, op reis naar de eeuwige rust, waar wij,
„op al die jaren,
door ons beleefd in 's werelds woestenij,
op al die ontrouw, op dat tal gevaren
van 's werelds list en satans huichlarij
terugzien, en dan al die trouw aanschouwen
van Hem, die ons vooruitging in de strijd,
ons hart vervulde met een vast vertrouwen,
en toen de zegepraal ons heeft bereid."
Men versta ons echter goed: we willen op geen enkele manier
de gewoonte goedpraten om bij onze ervaringen stil te staan. Dit
is meestal iets armzaligs, dat uitloopt op ingenomenheid met onszelf. Daartegen moeten wij waken als tegen een van de vele dingen,
die ons geestelijk verarmen en ons hart aftrekken van Christus. De
herinnering aan wat God gedaan heeft, leidt ons daarentegen van
onszelf af en stemt ons tot lof en dank tegenover Hem. Waarom
moest Israël „gedenken aan heel de weg", die de Heer hun God
hen geleid had? Omdat daardoor in hun hart lof tot God zou
rijzen voor het verleden en ze Hem zouden vertrouwen voor de

toekomst. Zo behoort het ook te zijn. Laten wij dag aan dag voortgaan Hem te prijzen en te vertrouwen, en Hem te vertrouwen en te
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prijzen. Deze twee zaken zijn tot verheerlijking van God en geven
ons rust. Terwijl we zien op de "Eben-Haezers'·, die overal op onze
weg zijn opgericht, zingt ons hart "Hallelujah" Hem, die geholpen heeft tot nu toe en Die helpen zal tot het einde. Hij heeft
gered, Hij redt nu, en Hij zal redden. Heerlijke aaneenschakeling,
waarvan elke schakel zelf goddelijke verlossing is!
We moeten overigens niet alleen zien op de duidelijke goedertierenheden van onze Vader, en op de vele keren dat Hij ons er
uitredde, maar evenzeer op de "verootmoedigingen" en "beproevingen" van Zijn trouwe en heilige liefde. AI deze dingen zijn vol van
rijke zegeningen voor ons. Het zijn niet, wat de mensen dikwijls
noemen "vermomde" goedertierenheden, maar "tastbare" en "onmiskenbare" goedertierenheden, waarvoor wij onze God zullen
prijzen de hele voor ons liggende eeuwigheid door. "Gij zult gedenken aan heel de weg" - elk deel van de reis, elk voorval uit het
woestijnleven, al de handelingen van God, van begin tot eind, met
het doel "u te verootmoedigen, om u te verzoeken om te weten
wat in uw hart was."
Hoeveel valt er te leren uit ieders persoonlijke en wonderlijke
geschiedenis! Ook wij moeten verootmoedigd en beproefd worden, en weten wat in onze harten is. Als wij pas de Heer volgen,
weten wij nog maar weinig van de diepten van boosheid en
dwaasheid, die in onze harten aanwezig zijn. Wij zijn in alle dingen heel oppervlakkig. Als we echter verder komen op onze weg
wordt het ons duidelijk, hoe het werkelijk bij ons is; we ontdekken
de diepten van het kwaad in ons, het lege en onbetekenende van
alles, wat in de wereld is, en de dringende noodzaak om van
ogenblik tot ogenblik te steunen op de genade van God. Dit alles
maakt ons nederig en breekt ons zelfvertrouwen; terwijl het ons
leert in kinderlijke eenvoud bij Hem te blijven die ons alleen voor
vallen kan bewaren. Naarmate wij toenemen in zelfkennis, krijgen
wij een dieper besef van de genade, een grondiger kennis van de
wonderbare liefde van Gods hart, van zijn liefde tot ons, en Zijn
onuitputtelijk geduld waarmee Hij al onze zwakheden en gebreken
kan verdragen. Steeds duidelijker zien we hoe vaak Hij ten behoeve
van ons tussenbeide treedt, en we begrijpen meer van de beproevingen die Hij nodig oordeelt voor ons, om ons een blijvende zegen
voor ons hart te geven. Het praktische resultaat hiervan is onschatbaar; het geeft diepte, vastheid en rijpheid aan ons karakter; het
geneest ons van allerlei ongegronde begrippen en ijdele theorieën;
het bevrijdt ons van eenzijdigheid en uitersten; het maakt ons
210

hfdst. 8

zacht, behoedzaam, geduldig en gematigd tegenover anderen; het
tempert ons harde oordeel, en maakt ons geneigd welwillend te
zijn en de beste verklaring te geven aan wat anderen doen; het
leert ons goede beweegredenen te veronderstellen in gevallen, die
voor tweeërlei uitleg vatbaar schijnen.
„En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u
met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden;
opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des Heeren mond
uitgaat" (vs. 3) .
Deze tekst is bijzonder belangrijk doordat het de eerste aanhaling is die onze Heer doet uit Deuteronomium in zijn strijd met
de duivel in de woestijn. Laten we daar bijzondere aandacht aan
schenken, als iets dat van grote betekenis is. Waarom haalde onze
Heer een tekst aan uit Deuteronomium? Omdat dit het boek was,
dat, meer dan alle andere, van toepassing was op de toenmalige
toestand van Israël. Het volk had in ieder opzicht gefaald, en dit
belangrijke feit wordt van het begin tot het eind in Deuteronomium verondersteld. Maar hoewel het volk gefaald had, lag het
pad van de gehoorzaamheid open voor iedere getrouwe Israëliet.
Het was het voorrecht en de plicht van ieder die God liefhad, om
zich aan Zijn Woord te houden, onder alle omstandigheden en
overal. Nu was onze Heer in volmaakte overeenstemming met de
positie van het Israël Gods. Israël naar het vlees had gefaald en
alles verbeurd. Hij bevond zich daar in de woestijn als het ware
Israël Gods, om de vijand te ontmoeten met het eenvoudige gezag
van het Woord van God. „En Jezus, vol van de Heilige Geest,
keerde weerom van de Jordaan; en werd door de Geest geleid in
de woestijn, en werd veertig dagen verzocht door de duivel. En
at gans niet in die dagen, en toen deze geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. En de duivel zei tot Hem: Indien Gij Gods
Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood
alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods" (Luk. 4 : 1 - 4) .
Hier mogen we wel goed over nadenken. De volmaakte Mens,
de ware Israël, in de woestijn omringd door de wilde dieren, vast
gedurende veertig dagen, en staat tegenover de grote tegenstander van God, van de mens, van Israël. Er was in de hele omgeving
geen enkel verschijnsel dat getuigde voor God. Met de tweede
Mens was het geheel anders dan met de eerste; Hij bevond zich niet
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in de heerlijke hof van Eden, maar in de dorre en sombere woestijn, eenzaam en hongerig. Maar Hij was daar voor God. Ja, geprezen zij Zijn naam! Hij was daar ook voor de mens; Hij wilde de
mens tonen, hoe hij tegenover de vijand met al zijn verschillende
verzoekingen kan staande blijven, en waarbij hij leven zal. Wij
moeten geen ogenblik denken, dat onze aanbiddelijke Heere de
vijand tegemoet trad als "God over alles". Wel was Hij God; maar
als Hij alleen als zodanig de strij d had aangebonden, zou er voor
ons geen voorbeeld in liggen. Bovendien, het zou overbodig zijn
ons te zeggen, dat God een schepsel, dat Hij Zelf had geformeerd,
kon overwinnen en op de vlucht jagen. Maar als we Hem zien, die
in ieder opzicht mens en in alle toestanden van de mensheid was
(de zonde uitgenomen), als we Hem daar zien in zwakheid, in
honger, temidden van al de gevolgen van de val van de mensen;
en Hem volkomen zien triomferen over de verschrikkelijke vijand,
is dit voor ons vol troost, kracht en bemoediging. En hoe triomfeerde Hij? Dat is een belangrijke vraag voor ons, een vraag, die
de ernstigste aandacht vereist van elk lid van de gemeente van God.
Hoe overwon de Mens Christus Jezus de satan in de woestijn?
Alleen door het Woord van God. Hij overwon niet als de almachtige God, maar als de nederige, afhankelijke en gehoorzame
mens. Wij zien voor ons het groots gebeuren, dat een mens in de
tegenwoordigheid van de duivel is, en hem geheel verslaat met
geen ander wapen dan alleen het Woord van God in zijn hart en
in zijn mond. Onze gezegende Heer redeneerde niet met de satan.
Hij beroept zich niet op een of ander feit in betrekking tot Hemzelf - feiten, waarmee de vijand wel bekend was. Hij zegt niet: "Ik
weet dat ik de Zoon van God ben; de geopende hemel, de nederdalende Geest, de stem van de Vader hebben alle getuigd van het
feit, dat ik de Zoon van God ben." Nee, dit zou niet gebaat hebben, en het zou ons niet tot voorbeeld hebben gediend. Het ene
voorname punt, dat wij begrijpen moeten en waaruit wij moeten
leren is, dat ons verheven voorbeeld, in de ontmoeting met de
verzoeker, alleen gebruik maakte van het wapen, dat ook wij bezitten, namelij k het eenvoudige, kostelij ke, geschreven Woord van
God. En dat in alle verzoekingen, want in elk van de drie voorbeelden die de Heere geeft is onveranderlijk het antwoord: "Er is
geschreven". Hij zegt niet: "Ik weet," "Ik denk," "Ik meen," "Ik
geloof dit of dat." Hij beroept zich eenvoudig op het geschreven
Woord van God, in 't bijzonder het boek Deuteronomium, hetzelfde boek, dat ongelovigen hebben durven verachten, maar dat
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bij voorkeur het boek is voor ieder gehoorzaam mens in een tijd
van algemeen en hopeloos verval.
Dit is van onuitsprekelijk belang voor ons. Het is, alsof onze
Heere Christus tot de vijand gezegd had: "Of ik de Zoon van God
ben of niet, is nu niet de vraag, maar wel hoe de mens zal leven;
en het antwoord op die vraag is alleen te vinden in de Heilige
Schrift, waar het geschreven staat zo duidelijk als het licht, zonder
dat daarbij geredeneerd wordt over Mijn Persoon. Wie Ik ook ben,
de Schrift zegt niet anders dan, "dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des Heeren mond
uitgaat." De mens verkeert in een gezegende toestand, wanneer hij
in volmaakte afhankelijkheid zich vastklampt aan elk woord, "dat
uit des Heeren mond uitgaat". Zoals het natuurlijk leven onderhouden wordt door brood, zo wordt het geestelijk leven onderhouden door het Woord van God. Dat gebeurt niet als we de
bijbel openen om daarin leerstellingen te vinden, of onze inzichten
en denkbeelden bevestigd te zien. We worden gevoed als we de
Bijbel gebruiken als de voorraadschuur voor het leven van de
nieuwe mens, waar hij voedsel, licht, leiding, troost, gezag, kracht,
kortom alles vindt, wat van het begin tot het einde voor de gelovige noodzakelijk is en onontbeerlijk.
Wat een betekenis heeft ook de uitdrukking "alles", dat wil
zeggen "elk woord." Geen enkel woord dat uit de mond des
Heeren is uitgegaan kunnen wij missen. Wij weten niet vooruit op
welk ogenblik zich een behoefte zal voordoen, waarin de Schrift
al voorzien heeft. Misschien hebben wij nooit eerder bijzonder
gelet op een woord uit de Schrift; maar wanneer er een moeilijkheid komt, en wij zijn in de goede zielstoestand, dan zal de Geest
yan God ons het Schriftwoord aan de hand doen dat wij nodig
hebben; en wij zullen in dat woord een kracht, schoonheid, diepte
en gepastheid ontdekken, die vroeger voor ons verborgen was gebleven. De Schrift is een goddelijke en daarom onuitputtelijke
schatkamer, waardoor God rijkelijk voorzien heeft in al de behoeften van Zijn hele volk en van elke gelovige in het bijzonder. Daarom moeten wij de Schrift overdenken en er diep in graven, en het
Woord bewaren in ons hart. Als dan de behoefte zich voordoet, is
ook de voorziening daar. Er is geen enkele crisis in de hele kerkgeschiedenis, geen enkele moeilijkheid in de hele weg van de afzonderlijke gelovige, waarvoor de Schrift geen hulpmiddel biedt. Als
wij zonder ophouden ons vertrouwd maken met de inhoud van de
Schrift, dan zullen we volkomen toegerust zijn, wat er ook komt:
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een verzoeking van de duivel, een verlokking van de wereld, of een
begeerlijkheid van het vlees. Aan de andere kant zijn we dan ook
ten volle toegerust om te wandelen in die goede werken, die God
voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Wat is dat ook een heerlijke uitdrukking „uit des Heeren
mond." Het brengt de Heere zo dicht tot ons, en geeft ons een levendig besef van de werkelijkheid, dat wij van elk woord „leven."
Het herinnert ons eraan, dat wij geestelijk zonder het „Woord"
evenmin kunnen bestaan, als lichamelijk zonder voedsel. Het geloofsleven is een leven van afhankelijkheid en gehoorzaamheid,
zoals onze Heer dit in volmaaktheid toonde. Hij deed geen stap,
sprak geen woord, verrichtte geen handeling dan op het gezag van
Gods woord. Zeker, Hij had stenen in brood kunnen veranderen;
maar God had Hem geen bevel gegeven dat te doen; en in zoverre
Hij geen bevel had, had Hij geen beweegredenen om te handelen. Zodoende waren satans verzoekingen zonder resultaat; hij kon
niets doen tegen een mens, die alleen wilde handelen op gezag van
het Woord van God. Onze Heer haalde ook de Schrift niet aan
om de vijand tot zwijgen te brengen, maar alleen als gezag voor
Zijn houding en gedrag. Hierin falen wij zo gemakkelijk; wij halen
het Woord soms meer aan om tegenover de vij and te zegevieren,
dan om kracht en gezag te hebben voor onze eigen ziel. Zo verliest het zijn kracht in ons hart. Wij moeten het Woord gebruiken
zoals iemand die honger heeft brood gebruikt, of zoals een zeeman
zijn kaart en het kompas. Het is het Woord, waarvan wij leven, en
waardoor wij gaan en staan. Wie kent het beste de waarde van het
brood, een scheikundige of iemand die honger heeft? Een scheikundige kan het ontleden en zeggen uit welke delen het samengesteld is; maar iemand die honger heeft bewijst welke waarde brood
heeft, doordat hij er van eet en leeft. Wie weet het best wat de
waarde is van een zeekaart, de leraar op een zeevaartschool of de
zeeman? Ongetwijfeld de laatste, als hij met behulp van zijn kaart
langs een vreemde en gevaarlijke kust vaart.
Wie op het Woord vertrouwt, zal ondervinden dat het Woord
nooit in gebreke blijft. Zijn wij bedroefd, leden we een zwaar verlies ?
Wat is verzachtender en vertroostender dan de balsem van de woorden,
die de Heilige Geest voor ons ingegeven heeft? Een tekst uit de Schrift
kan meer aan troost en opbeuring geven dan al de brieven van rouwbeklag, die ooit door mensen geschreven zijn. Zijn wij verootmoedigd
en teneergeslagen? Het Woord van God komt ons met zijn zekere
uitspraken verkwikken en bemoedigen. Verkeren wij in moeilijkheden
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of in diepe armoe? De Heilige Geest legt in ons hart de een of andere
gulden belofte van „de Bezitter van hemel en aarde", die in Zijn oneindige genade Zichzelf verbonden heeft „al onze nooddruft te vervullen naar Zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus". Worden
we in de war gebracht door de uiteenlopende en tegenstrijdige inzichten
van mensen, door de dogma's van tegenover elkaar staande theologen,
of door godsdienstige en theologische moeilijkheden? Een kort Schriftgedeelte zal veel goddelijk licht werpen op ons hart en geweten, en ons
volkomen tot rust brengen. Het Woord zal elke vraag oplossen en
elke moeilijkheid wegnemen en ons zeggen wat de gedachten van God
zijn over alles, wat we in het leven tegenkomen.
„Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaar" (vs. 4) . Wat een wonderlijke genade als de
Heer zo let op Zijn volk, dat Hij er voor zorgt dat hun kleren niet
slijten en hun voeten niet dik worden. Hij gaf hun niet alleen te
eten, maar hij kleedde ze, en hoedde ze op alle mogelijke manieren.
Hij bukte zelfs om naar hun voeten te zien, opdat het zand ze niet
zou kwetsen. Zo waakte Hij al die veertig jaar over hen met de innigste
tederheid van een Vaderhart. Wat heeft de liefde niet over voor haar
voorwerp ! De liefde van de Heere ging uit naar zijn volk, en dit ene
gezegende feit waarborgde hun alles.
Maar, zo we weten, de liefde openbaart zich in verschillende vor-

men. Ze heeft nog iets meer te doen dan voor voedsel en kleren te
zorgen voor haar voorwerpen. Ze houdt niet alleen rekening met hun
natuurlijke, maar ook met hun zedelijke en geestelijke behoeften. Mozes
blijft niet in gebreke het volk daaraan te herinneren. „Bedenk dan
in uw hart" - de enige goede manier van bedenken - „dat de Heere,
uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt" (vs. 5) .
Wij houden er echter niet van als we gekastijd worden; het is
niet iets prettigs, maar pijnlijks. Een zoon zal graag eten en kleren
aannemen van zijn vader, en zich door hem laten troosten als
hij verdriet heeft; maar hij ziet hem het liefst niet naar de stok
grijpen. En toch is de gevreesde kastij ding soms onmisbaar voor de
zoon en brengt ze teweeg, wat stoffelijke weldaden of aardse
zegeningen niet kunnen uitwerken.
Tengevolge van de kastij ding kan hij de een of andere kwade
gewoonte nalaten, is hij veilig voor een schadelijke invloed, of
vrij van een of andere verkeerde neiging. Voor de zedelijke en
geestelijke voordelen die de kastij ding oplevert, zal het kind eeuwig
dankbaar moeten zijn. Het is voor het kind de hoofdzaak dat het
evenzeer de vaderhand en het vaderhart ziet in de tucht en kastijhf dst. 8
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ding als in allerlei stoffelijke weldaden, waarmee hij dagelijks overladen wordt.
Er is altijd een groot gevaar dat we rusten in de goedheden
en zegeningen, die onze Vader over ons uitstort, zodat het ons gaat
als de psalmist: „Ik zei wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in eeuwigheid, Want Heer, Gij hadt mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet" (Ps. 30 : 7, 8).
Al is het Zijn „goedgunstigheid", toch zijn we geneigd ons
bezig te houden met „onze" berg en „onze" voorspoed; wij laten
toe dat deze dingen tussen de Heer en ons hart komen, en dan
worden ze ons tot een strik, zodat de kastij ding niet uit kan blijven. Misschien moeten we een geliefd kind afstaan, of wordt het
faillissement uitgesproken over onze Bank, zodat we missen moeten wat ons lief was of nodig voor ons bestaan. Misschien worden
we ziek of worden we geroepen om bij het ziekbed van een geliefde te waken.
In één woord, wij worden geleid door diepe wateren en onze
arme, vreesachtige harten menen dat ze ons overspoelen. De vijand
werpt de vraag op: „Is dit liefde ?" Het geloof antwoordt zonder
aarzelen: „Ja, het is alles volmaakte liefde en onfeilbare wijsheid.
Ik weet dit nu al, en hoef daarvoor niet te wachten, tot ik van de
heerlijkheid uit zal terugzien op mijn levensweg; ik schrijf nu alles
toe aan die oneindige genade, die zich met mij bezighield, toen
ik nog in de zonde en in de dood lag; die genade wil zich bezig
houden met al mijn gebreken, dwaasheden en zonden, om mij
ervan te verlossen, mij de goddelijke heiligheid deelachtig te maken, en mij gelijkvormig te maken aan Hem, „die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven".
Zo moeten wij de satan te woord staan en de sombere redeneringen tot zwijgen brengen, die in ons hart kunnen oprijzen. God
moeten wij altijd rechtvaardigen, en al zijn kastijdingen beschouwen in het licht van Zijn liefde. „Gij zult in uw hart bekennen, dat
de Heere, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt".
Wij kunnen toch immers niet verlangen het zonder het gezegend
onderpand en bewijs van ons zoonschap te moeten stellen! „Mijn
zoon", acht niet klein de kastij ding des Heeren, en bezwijk niet,
als gij door Hem bestraft wordt. Want die de Heere liefheeft,
kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij aanneemt".
(Hebr. 12 : 5, 6) .
Het is zowel leerzaam als nuttig er op te letten hoe Mozes de
verschillende beweegredenen voor hun gehoorzaamheid ontleent
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aan het verleden, het heden en de toekomst. Alles moet meewerken
om hun besef van de rechten die Jehovah op hen had te verlevendigen en te verdiepen. Ze moeten "gedenken" aan het verleden,
"letten" op het heden, en "vooruitzien" naar de toekomst, dat zou
hun harten leiden tot blijde gehoorzaamheid aan Hem, die zulke
grote dingen voor hen gedaan had, nog deed en altijd doen zou.
De aandachtige lezer moet het wel opvallen dat telkens weer
herhaald wordt hoeveel reden de Israëlieten hadden om te gehoorzamen; en dit is het juist wat het prachtige boek Deuteronomium kenmerkt en onderscheidt. Het is ook een sprekend bewijs,
dat Deuteronomium niet alleen maar een herhaling is van wat wij
hebben in Exodus.
"En houdt de geboden des Heeren, uws Gods, om in zijn
wegen te wandelen, en om Hem te vrezen. Want de Heere, uw
God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten, een land van
tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappels,
een land van olierijke olijfbomen en van honig; een land, waarin
gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken
zal; een land welks stenen ijzer zijn, uit welks bergen gij koper uithouwen zult" (vs. 6 - 9).
Wat een prachtig vooruitzicht, en wat een scherpe tegenstelling met Egypte achter hen, en de woestijn die zij doorgetrokken
waren! Het land van Jehovah lag vóór hen in al zijn schoonheid
en bloei. De druiven, VIjgen en olijven in dit land verschillen veel
van het knoflook in Egypte. Ja, het was het land van Jehovah, dit
was genoeg. Alles wat zij ooit konden nodig hebben, was aanwezig
en bracht het land voort. Op de velden weelderige overvloed; in de
bodem onuitputtelijke schatten. Wat moest een gelovige Israëliet
er naar verlangen om dat land binnen te gaan ! Weliswaar hadden
zij ook in de woestijn zegeningen ondervonden, heilzame lessen
geleerd, en Jehovah leren kennen op een manier zoals het zelfs in
Kanaän niet mogelijk was. Maar toch, de woestijn was Kanaän
niet; en terecht stelde Mozes in de aangehaalde woorden het land
zo voor, dat het hart van een Israëliet daardoor moest worden
aangetrokken. "Een land, waarin u niets ontbreken zal" . In al
hun behoeften zou op goddelijke wijze worden voorzien. Honger
en dorst zouden zij niet kennen. Gezondheid en overvloed, vreugde
en vrede werd hun verzekerd door Jehovah. Elke vijand onderworpen; elke verhindering uit de weg geruimd. Het kostelijke land bevochtigd door de regen en verwarmd door het zonlicht van boven, zou
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in weelderige overvloed alles opleveren, wat het hart wensen kon.
Deze beschrijving is natuurlij k een voorstelling van wat
Kanaän was naar Gods gedachten, en wat het ongetwijfeld voor
Israël zijn zal gedurende de toekomstige duizendjarige heerlijkheid.
Het land zoals Israël het in bezit heeft gehad, zelfs in de heerlij kste
tijden onder Salomo, beantwoordt in werkelijkheid zeker niet aan
deze beschrijving; maar wij moeten vooruitzien naar "de tijden
van de herstelling van alle dingen", om ons te kunnen indenken
wat Kanaän zijn zal voor het Israël Gods.
En juist over het land naar Gods gedachten spreekt Mozes.
Hij stelt het voor als een gave van God, en niet als door Israëls
bezit. En in overeenstemming met deze schitterende beschrijving
zullen Abrahams nakomelingen het bezitten, ten gevolge van het nieuwe, eeuwige verbond, dat berust op de genade van God, en bekrachtigd
is door het bloed van het kruis. Geen macht van aarde of hel kan
het voornemen of de belofte van God teniet doen. "Heeft Hij
gesproken, en zal Hij het niet doen"? Hoewel Abrahams nakomelingen geheel en al gefaald hebben onder de wet en onder Gods bestuur, en ondanks al het verzet van de vijand, zal de God van
Abraham "genade" geven en "eer"; want "de genadegiften en de
roeping Gods zijn onberouwelijk".
Mozes begreep dit allemaal volkomen. Hij wist hoe het gaan
zou met hen die voor hem stonden, en met hun kinderen na hen
in verre geslachten. Hij zag vooruit naar die heerlijke toekomst,
waarin de God van het Verbond, ten aanschouwen van alle schepselen de triomfen van Zijn genade zou tentoonspreiden in Zijn
handelingen met de nakomelingen van Abraham, Zijn vriend.
Intussen gaat de trouwe dienaar van Jehovah verder om de
Israëlieten te vertellen hoe ze zich moesten gedragen in het goede
land, dat ze zouden binnengaan. "Als ge dan zult gegeten hebben,
en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere, uw God, loven over dat
goede land, dat Hij u zal hebben gegeven" (vs. 10). Hoe eenvoudig
en juist! Als ze verzadigd zijn door de vruchten van Jehovah's
goedheid, zullen ze Zijn heilige Naam loven en prijzen. Hij geniet
ervan als de Zijnen Hem omringen, in het besef van de overvloed
die Hij geeft en vervuld van Zijn goedheid en als zij dit uiten in
lofzangen en dankzeggingen.
Hij woont temidden van lofzangen van Zijn volk, en zegt:
"Wie dankoffert, zal Mij eren". De zwakste uiting van lof uit een
dankbaar hart stijgt als een welritkende reuk op .naar de troon en
het hart van God.
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Het geldt even goed voor ons als voor Israël, dat de lof gepast
is. Onze eerste en belangrijkste bezigheid is de Heer te prijzen.
Elke ademtocht moest een Halleluja zijn voor Hem. Op talrijke
plaatsen wekt de Heilige Geest ons daartoe op. "Laat ons dan door
Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is de vrucht
der lippen, die zijn Naam belijden" (Hebr. 13: 15). Wij moeten
er altijd aan denken, dat niets zo aangenaam is voor het hart van
God en dat niets Zijn Naam zo verheerlijkt, als een dankende en
aanbiddende gezindheid in de Zijnen. Tenminste, als we daarbij
weldoen en mededeelzaam zijn. "Aan zodanige offeranden heeft
God een welbehagen". We genieten van de zegeningen die God
ons in Zijn liefde bereidt, en prijzen Hem daarvoor, en tegelijkertijd hebben we het hoge voorrecht kanalen te zijn van die zegeningen voor alle mensen, en het meest voor de huisgenoten van
het geloof.
Mozes, de trouwe wetgever weet echter maar al te goed, hoe
geneigd de mens is dit te vergeten; de Genadige Gever uit het oog
te verliezen en bij Zijn gaven te blijven stilstaan. Daarom richt hij
de volgende vermaning tot de Israëlieten, die ook wij ter harte
mogen nemen.
"Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet, dat gij niet
zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen,
die ik u heden gebied; opdat niet misschien, als gij zult gegeten
hebben en verzadigd zijn, en goede huizen gebouwd hebben, en
die bewonen; en uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd
zijn, ook zilver en goud, zal u vermeerderd zijn, ja, al wat gij
hebt, vermeerderd zal zijn; uw hart zich alsdan verheffe, dat gij
vergeet de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis,
uitgevoerd heeft; die u geleid heeft in die grote en vreselijke
woestijn, waar vurige slangen, en schorpioenen waren en dorheid,
waar geen water was; die u water uit de keiachtige rots voortbracht; die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet
gekend hadden, om u te verootmoedigen en om u op de proef te
stellen, opdat Hij u ten laatste weldeed; en gij in uw hart zegt:
Mijn kracht en de sterkte van mijn hand heeft mij dit vermogen
verkregen. Maar gij zult gedenken de Heere, uw God, dat Hij het
is, die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn
verbond bevestige, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, gelijk het
te dezen dage is. Maar indien het geschiedt dat gij de Heere, uw
God, geheel en al vergeet, en andere goden navolgt en ze dient,
en u voor die buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker
hfdst. 8

219

zult vergaan. Gelijk de heidenen, die de Heere voor uw aangezicht
verdelgd heeft, alzo zult gij vergaan, omdat gij aan de stem des
Heeren, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn" (vs. 11 20) .
Dit eist onze aandachtige overdenking. Wij zouden ons misschien kunnen verwonderen over de herhaalde waarschuwingen en
vermaningen, over het herhaalde beroep dat Mozes doet op het
hart en geweten van het volk met betrekking tot hun hoge roeping
om in alles het woord van God te gehoorzamen. Maar waarom
zouden wij ons verwonderen ? In de eerste plaats erkennen wij immers ten volle, dat wij zelf voortdurend behoefte hebben aan waarschuwingen en vermaningen. Zijn wij niet geneigd de Heere, onze
God, te vergeten, en te vertrouwen op gaven in plaats van op
Hemzelf ? Helaas ! niemand kan dit ontkennen. Wij blijven stilstaan bij de stroom, zonder op te klimmen tot de Bron. Wij vinden
in de zegeningen en weldaden aanleiding om onszelf te behagen,
maar we behoorden er een heerlijke aanleiding tot voortdurende
lof in te vinden.
En konden de grote gebeurtenissen, waaraan Mozes het volk
onophoudelijk herinnert, ooit aan belangrijkheid of kracht inboeten ? Zeker niet. Israël kon vergeten ze op hun waarde te schatten,
maar de feiten bleven dezelfde. De vreselijke plagen over Egypte,
de nacht van het Pascha, hun verlossing uit het duistere land,
slavernij en vernedering; hun wonderbare doortocht door de Rode
Zee; het neerdalen van dat geheimzinnige brood uit de hemel,
van morgen tot morgen; de lafenis van het water uit de keiharde
rots - dergelijke gebeurtenissen moesten toch wel blijven spreken
tot een hart waarin maar een vonkje was van oprechte liefde tot
God. Kan het ons dan verwonderen, dat Mozes ze telkens opnieuw voorstelt aan het volk? Voor hem waren ze onvergetelijk
en vol betekenis; en hij wilde dat ze dit ook voor zijn broeders
zouden zijn.
Zo verklaren wij, wat een ongeestelijke of oppervlakkige
lezer een saaie herhaling kan vinden van de gebeurtenissen, die
de inhoud vormen van de toespraken van Mozes. Wij denken
onder het lezen aan de liefelijke woorden van Petrus: „Daarom
zal ik niet verzuimen u altijd daaraan te herinneren, hoewel gij
het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik
acht het recht te zijn, zolang ik in deze tent ben, dat ik u opwek
door vermaning, alzo ik weet, dat de aflegging van mijn tent
spoedig zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij
heeft geopenbaard. Ik zal ook mij benaarstigen dat gij na mijn
-
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uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben" (2 Petr.
1 : 12 - 15).
Hoe opvallend is de eenheid van geest en bedoeling in deze
twee geliefde en eerwaardige dienstknechten van God! Beiden
kenden de neiging van het arme menselijke hart om de dingen
van God, van de hemel en van de eeuwigheid te vergeten; en
zij gevoelden het hoge belang van de dingen, waarover zij spraken. De ongelovige jachtige mens zou tot Mozes en Petrus zeggen: „Hebt u ons niets nieuws te vertellen? Waarom blijft u aanhoudend bij diezelfde oude dingen stilstaan? We weten al wat
u te zeggen hebt, we hebben het al meermalen gehoord. Zou het
niet beter zijn mee te gaan met de voortschrijdende wetenschap?
Door altijd te zeuren over die verouderde onderwerpen, lopen
we hopeloos vast, terwijl de stroom van de beschaving voortstuwt. Geeft ons toch iets nieuws".
De ongelovige en wereldse mens kan wel redeneren; maar
het geloof weet te antwoorden op al die armzalige opwellingen.
Kon een ware Israëliet ooit moe worden te luisteren naar de geschiedenissen van wat de Heer voor hem gedaan had in Egypte,
in de Rode Zee, in de woestijn? Nee, die onderwerpen bleven
altijd fris voor zijn hart. Zo is het ook met de Christen; kan het

hem ooit vermoeien herinnerd te worden aan het kruis en aan
al die heerlijke werkelijkheden, die ermee in verband staan? Verveelt het hem te horen van Christus, van Zijn onschatbare heerlijkheid en onnaspeurlijke rijkdom, van Zijn persoon, Zijn werk,
Zijn dienst: Onmogelijk. Zelfs in alle eeuwigheden krijgt hij
daarvan niet genoeg. Verlangt hij naar iets anders, iets nieuws?
Kan de wetenschap iets heerlij kers maken? Kan de menselijke
geleerdheid iets toevoegen aan de verborgenheid van de godzaligheid, waarvan het fundament is: God geopenbaard in het vlees,
en het toppunt: een verheerlijkt Mens in de hemel. Kunnen wij
iets hogers bedenken? Nee toch ? Wij zouden het niet kunnen, al
wilden wij het; en we zouden het evenmin willen, al konden
we het.
Het is zelfs waar wanneer wij afdalen tot een lagere orde van
dingen, en Gods werken in de schepping beschouwen. Verveelt de
zon ons ooit? De zon is niet nieuw, hij heeft nu al ongeveer zes
duizend jaar zijn stralen naar de aarde gezonden; en zijn die stralen
niet even verkwikkend en welkom vandaag, als toen alles pas

geschapen was? Wel is de zon dikwijls te fel en verblindend voor
het zwakke menselijke oog, maar de zon zelf verliest nooit zijn
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bekoorlijkheid en kracht. Vervelen ons ooit de dauwdruppels, die
onze tuinen en velden verfrissen, of de heerlijke geur van een roos
of jasmijn, of het zingen van de nachtegaal en de lijster ? En
wat is dit alles, vergeleken bij de heerlijkheden, die in verband
staan met de Persoon en het kruis van Christus?
Laten we daarom niet luisteren naar dergelijke inblazingen, of
die nu komen van buiten, of dat ze voortspruiten uit ons eigen
hart. Anders zouden we als Israël naar het vlees ook blijken te
walgen van het hemelse manna en het beloofde land versmaden.
We zouden als Demas, de tegenwoordige wereld lief krijgen, of als
zij, van wie wij in Johannes 6 lezen, terug gaan, en „niet meer met
Jezus wandelen", omdat Zijn woorden ons vervelen en ergeren.
Laten we bidden dat de Heer ons hart oprecht voor Hem bewaart
en dat we Hem vurig mogen dienen, totdat Hij komt!
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HOOFDSTUK 9
„Hoor, Israël, gij zult heden over de Jordaan gaan, dat gij inkomt, om volken te erven, die groter en sterker zijn dan gij, steden,
die groot en tot in de hemel versterkt zijn; een groot en lang volk,
kinderen der Enakieten, die gij kent, en van welke gij gehoord hebt:
Wie zou stand houden voor het aangezicht der kinderen Enaks ?"
(vs. 1, 2) .
Dit hoofdstuk begint met de woorden, die Deuteronomium kenschetsen: „Hoor, Israël !" Dit is de sleutel van dit gezegende boek,
en vooral van de eerste hoofdstukken, waarmee we ons bezig gehouden
hebben. Maar het hoofdstuk dat nu voor ons ligt stelt ons onderwerpen voor van ontzaglijk belang. In de eerste plaats wijst de wetgeving
er in buitengewoon ernstige woorden op wat hun te wachten stond,
als zij het land zouden binnengaan, Hij verbergt niet voor hen, dat ze
verbazende moeilijkheden en geduchte vijanden zouden ontmoeten.
Dit doet hij niet we hoeven het nauwelijks te zeggen om hen te
ontmoedigen, maar om ze voor te bereiden. Waarin die voorbereiding
bestond, zullen wij dadelijk zien; maar de trouwe knecht van God
voelde dat het nodig was, de werkelijke toestand aan zijn broeders
te vertellen.
Moeilijkheden kunnen wij op twee manieren bezien: van een
menselijk of van een goddelijk standpunt; in een geest van ongeloof of
met een kalm vertrouwen in de levende God. Van het eerste vinden
we een voorbeeld in de woorden van de ongelovige verspieders in
Numeri 13; van het laatste in de woorden waarmee ons hoofdstuk begint.

Het geloof heeft niet de taak te ontkennen, dat Gods kinderen
moeilijkheden op hun weg zullen hebben. Het zou de reinste dwaasheid zijn dit te doen, omdat de moeilijkheden er toch zijn, en alleen
vleselijke overmoed of een overspannen geest ze over 't hoofd ziet. Het
is altijd goed te weten, hoe de ware toestand is, en niet blindelings,
hals over kop een weg in te slaan. Een ongelovige luiaard mag dan
zeggen: „Daar is een leeuw op de weg"; en een verdwaasde geestdrijver: „Er bestaan geen leeuwen", de gelovige zal zeggen: „Al waren er duizend leeuwen op de weg, God zal uitkomst geven".
Het is een belangrijk praktisch beginsel, dat algemeen van toepassing is voor al Gods kinderen, dat het nodig is om grondig en
kalm de werkelijkheid onder ogen te zien, voor we tot handelen overgaan of een dienst op ons nemen. Werd dit meer ter harte genomen,
dan zouden we geen getuigen hoeven te zijn van zoveel zedelijke en
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geestelijke mislukkingen. Wat betekenen deze plechtige, indringende
en het hart toetsende woorden die onze Heere tot de scharen richtte,
dit Hem verdrongen: "Indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn
vader en moeder en vrouwen kinderen en broeders en zusters, ja,
ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn
kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want
wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en berekent
de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot voltooiing nodig is? Opdat niet
misschien, als hij het fundament gelegd heeft, en niet kan voleindigen,
allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende: Deze mens is
begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen!" (Luk.
14 : 26 - 30).
Dit was een rede op zijn pas gesproken. Hoeveel onvoltooide gebouwen ontwaren we, als we het oog laten gaan over het gebied van
de christelijke belijdenis! Deze geven aanleiding tot spot! Menigeen
begint op het pad van de Christen, onder de invloed van een of andere
opwelling of op aandrang van mensen zonder goed in te zien of te
begrijpen wat daarin ligt opgesloten. Dan komen er moeilijkheden en
beproevingen, die het pad smal, ruw, eenzaam en onaantrekkelijk maken, en geeft men het op. Daardoor levert men het bewijs niet de kosten berekend te hebben, nooit te hebben begrepen wat men deed, en
zonder God op de weg te zijn gegaan.
Dergelijke toestanden doen veel schade aan de zaak van Christus
en geven de vijand aanleiding tot lasteren. Bovendien bedroeft het
hen, die de eer van God en het heil van de gelovigen op het hart
dragen. Beter is het zich niet voor een gelovige uit te geven, dan dit
wel te doen en dan in ongeloof en wereldzin te eindigen.
Nu zien we de wijsheid en trouw in de aanvangswoorden van ons
hoofdstuk. Mozes zegt het volk onomwonden, wat ze te wachten hebben; niet om ze te ontmoedigen, maar om ze te bewaren voor zelfver
trouwen, dat in beproeving bezwijkt, en om ze te wijzen op de levende
God, die een vertrouwend hart nooit beschaamt.
"Zo zult gij heden weten, dat de Heere, uw God, degene is, die
voor uw aangezicht doorgaat, een verterend vuur; Die zal ze verdelgen,
en Die zal ze voor uw aangezicht nederwerpen; en gij zult ze uit de
bezitting verdrijven, en zult ze met spoed te niet doen, gelijk als de
Heere tot u gesproken heeft" (vs. 3).
Hier is dan het goddelijk antwoord op alle bezwaren, hoe ontzaglijk die ook zijn. Wat betekenen machtige volken, grote steden, dikke
muren voor Jehovah? Niet meer dan kaf voor de wind. "Zo God
voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" Juist die dingen, die het angstige
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hart afschrikken en in verwarring brengen geven God de gelegenheid
om Zijn macht te tonen en het geloof te laten triomferen. Het geloof
zegt: "Waarborg mij slechts dit éne, dat God voor mij en met mij is,
en ik kan alles". Zo is het enige in de wereld, dat God werkelijk verheerlijkt, het geloof, dat Hem vertrouwt, op Hem wacht en Hem
prijst. In zoverre het geloof het enige is, dat de mens zijn ware plaats
geeft, de plaats van volkomen afhankelijkheid van God. Die plaats
garandeert veiligheid, overwinning en lof aan God.
Ons verraderlijk en bedrieglijk hart vergeet heel gauw, waar de
kracht vandaan komt, die ons tot de overwinning werd. Vandaar de
kracht en gepastheid van de woorden: "Spreek dan niet in uw hart"
- hier begint altijd de fout - "wanneer nu de Heere, uw God, ze voor
uw aangezicht zal hebben uitgestoten: De Heere heeft mij om mijn
gerechtigheid ingebracht om dit land te erven; want om de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere ze voor uw aangezicht
uit de bezitting" (vs. 4).
Helaas! Welke beginselen schuilen in ons hart! Wat zijn we nog
onkundig van onze eigen harten! Hoe weinig begrip hebben we van
de ware aard van onze wegen! Verschrikkelijk, als we bedenken, dat
wij in onze harten zulke woorden kunnen zeggen als: "om mijn gerechtigheid". Ja, wij zijn maar al te zeer tot zulke afschuwelijke dwaasheid geneigd; want als Israël ertoe in staat was, zijn wij het niet minder,
we zijn immers precies eender. De geest van God waarschuwt ons niet
voor denkbeeldige gevaren; wij kunnen wel degelijk dat wat God voor
ons doet gebruiken om onszelf te behagen. In plaats dat het voor ons
een rede is om God hartelijk te danken, gebruiken wij het om onszelf te verheerlijken.
"Niet" - zo gaat Mozes voort - "om uw gerechtigheid, noch om
de oprechtheid uws harten, komt gij er in, om hun land te erven;
maar om de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere, uw
God, ze voor uw aangezicht uit de bezitting; en om het woord te bevestigen, dat de Heere uw vaderen Abraham, Izaäk en Jakob gezworen
heeft. Weet dan, dat de Heere uw God, niet om uw gerechtigheid
u dit goede land geeft om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig
volk. Gedenk, vergeet niet, dat gij de Heere uw God, in de woestijn
zeer vertoornd hebt; van die dag af, dat gij uit Egypteland uitgegaan
zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt gijlieden wederspannig geweest tegen de Heere" (vs. 5 - 7).
Deze zinsnede bevat de twee hoofdbeginselen, die het hart zedelijk goed stemmen. Ten eerste was het innemen van het land alleen
een gevolg van Gods belofte. Dit legde de vaste, onwrikbare grondslag.
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Wat de zeven volken betreft, die uitgeroeid moesten worden: om
hun verdorvenheid, zou God hen in Zijn rechtvaardige regering verdrijven. Elke landheer heeft een onbetwistbaar recht om zijn pachters
op te zeggen, en de volken van Kanaan waren, om zo te zeggen, niet
alleen in gebreke gebleven te betalen, maar zij hadden Gods eigendom zodanig bedorven en verontreinigd, dat God ze niet langer dulden kon. Daarom ging Hij ze verdrijven, zonder dat Hij daarbij rekening hield met nieuwe pachters. Wie nu ook het eigendom in bezit
zouden krijgen, deze goddeloze pachters moesten verwijderd worden.
De ongerechtigheid van de Amorieten had het toppunt bereikt, en het
kon niet anders, of het oordeel moest uitgevoerd worden. De mensen
redeneerden er misschien over, hoe het zedelijk gepast en mogelijk
is dat een God van liefde duizenden mensen dakloos kan maken en
met het zwaard kan straffen. Maar de regering van God laat zich niet
ophouden door al die redeneringen. God - geprezen zij Zijn heilige
Naam - weet heel goed, hoe Hij Zijn eigen zaken moet regelen: Hij
hoeft geen raad te vragen aan mensen. Hij had de ongerechtigheid
van de zeven volken verdragen, tot het niet meer te verdragen was.
Het land zelf kon de inwoners niet meer verdragen. Door verder uitstellen zou Hij de vreselijkste gruwelen gewettigd hebben; en dit
was natuurlijk zedelijk onmogelijk. De eer van God eiste volstrekt
de uitroeiing van de Kanainieten.
Ja, en we kunnen er aan toevoegen: de eer van God eiste evenzeer dat Hij nakomelingen van Abraham in het beloofde land zou
brengen; zij zouden de pachters zijn van de Heere, God Almachtig, de
Bezitter van hemel en aarde. Zo stond het er met Israël voor, als ze
maar gezien hadden. Hun bezit van het beloofde land en de handhaving
van Gods eer waren zo samen verbonden, dat het één niet kon plaats
vinden zonder het ander. God had beloofd het land Kanaän aan het
nageslacht van Abraham te geven als een eeuwig bezit. Had Hij geen
recht om dit te doen ? Willen ongelovigen betwisten dat God het recht
heeft om met het Zijne te doen, wat Hij wil ? Willen zij de Schepper
en Bestuurder van het Heelal een recht ontzeggen, waarop zij zelf
aanspraak maken ? Het land was van Jehovah, en Hij gaf het aan
Abraham, Zijn vriend, voor eeuwig en al was dit zo, toch werden de
Kanaánieten pas uit het land verdreven toen hun boosheid beslist onduldbaar geworden was.
Maar in de tweede plaats had Israël helemaal geen oorzaak om
met zichzelf ingenomen te zijn, zoals Mozes duidelijk en trouw aan
hen voor ogen stelt. Hij herhaalt op een treffende manier al de hoofdgebeurtenissen uit hun geschiedenis van Horeb tot aan Kades-Barnéa;
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hij zinspeelt op het gouden kalf, op de gebroken tafelen der wet, op
Tabéera en Massa en Kibroth-Thalva; en vat in vers 24 alles samen in
de indringende en verootmoedigende woorden: „Wederspannig zijt
gij geweest tegen de Heere, van de dag af, dat ik u gekend heb".
Dit was een pijl die hun hart en geweten moest raken. Het
ernstige overzicht van hun hele loopbaan was heel geschikt om alle
verkeerde begrippen over henzelf weg te vagen. Elke omstandigheid
uit hun leven, van het juiste standpunt uit bezien, bracht slechts tot hun
verootmoediging aan het licht wie ze waren, en hoe vaak ze gevaar
gelopen hadden te worden uitgeroeid. „De Heere zei tot mij : Sta op, ga
in haast af van hier, want uw volk dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd,
heeft het verdorven; zij zijn aanstonds afgeweken van de weg, die
Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt.
Voorts sprak de Heere tot mij, zeggende: Ik heb dit volk gadegeslagen, en zie, het is een hardnekkig volk. Laat van Mij af, dat Ik ze
verdelge, en hun naam van onder de hemel uitdoe, en Ik zal u tot een
machtiger en talrijker volk maken dan dit is" (vs. 12 14) .
Er bleef geen ruimte over voor al hun natuurlijke ijdelheid,
hoogmoed en eigengerechtigheid. Moesten ze niet geschokt worden
door die vlijmende woorden: „Laat van Mij af, dat Ik hen verdelge". Wat ernstig om terug te zien op het feit dat ze als volk
dicht bij hun ondergang en uitroeiing geweest waren ! Ze wisten
niets van alles, wat op de Horeb tussen Jehovah en Mozes was omgegaan ! Aan de rand van een gapende afgrond hadden ze gestaan.
Het volgend ogenblik hadden zij daarin neergestort kunnen zijn.
Ze waren gered door de tussenkomst van Mozes, de man, die ze
ervan beschuldigd hadden dat hij zich te veel gezag aanmatigde.
Helaas ! ze hadden hem geheel verkeerd begrepen en beoordeeld!
Ze hadden hem aangeklaagd omdat hij zichzelf had gezocht, en
hoofd over hen wilde zijn, en toen God zelf hem had aangeboden,
om hoofd van een groter en talrijker volk dan zij te worden, had
hij dit van de hand gewezen! Ja, en bovendien had hij ernstig gesmeekt, dat, als zij geen vergiffenis kregen en niet in het land
mochten, zijn naam zou worden uitgedelgd uit Gods boek !
Hoe wonderlijk ! Hoe beschuldigt dit alles henzelf ! Hoe nietig
moesten ze zich voelen tegenover al die onweerlegbare feiten ! Als
ze nadachten moesten zij zelf wel de uiterste dwaasheid inzien van
de woorden: „Om mijn gerechtigheid heeft de Heere mij ingebracht om dit land te erven". Was er niet veelmeer oorzaak om in
te zien dat ze niets beter waren dan de volken, die weldra voor hen
uitgeroeid zouden worden. Wat was het enige verschil tussen de
-
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Kanaänieten en hen? De vrijmachtige genade en verkiezende liefde van hun verbonds-God ! Waaraan hadden zij hun verlossing uit
Egypte, hun bewaring in de woestijn en hun ingaan in het land
te danken? Louter en alleen aan de eeuwige onwankelbaarheid van
het verbond dat God had gesloten met hun vaderen; een verbond,
dat berustte op het bloed van het Lam, uit hoofde waarvan heel
Israël behouden en gezegend zal worden in zijn eigen land.
Nu willen we het slot van ons hoofdstuk beschouwen, waarin
Mozes de Israëlieten laat zien dat ze verkeerde gedachten gehad
hadden over hemzelf en de Heere die hen in hun ongeloof en opstandigheid zo geduldig verdragen had.
,En ik wierp mij neder voor des Heeren aangezicht, die veertig
dagen en veertig nachten, in welke ik mij nederwierp, dewijl de
Heere gezegd had, dat Hij u verdelgen zou. En ik bad tot de Heere,
en zeide: Heere! verderf uw volk en uw erfdeel niet, dat Gij door
uw grootheid verlost hebt, dat Gij uit Egypte door een sterke hand
hebt uitgevoerd. Gedenk aan uw knechten Abraham, Izaäk en Jakob; zie niet op de hardheid van dit volk, noch op zijn goddeloosheid, noch op zijn zonde; opdat het land, vanwaar Gij ons hebt uitgevoerd, niet zegge: Omdat de Heere ze niet kon brengen in het
land, waarvan Hij hun gesproken had, en omdat Hij ze haatte,
heeft Hij ze uitgevoerd om ze te doden in de woestijn. Zij zijn
toch uw volk en uw erfdeel dat Gij door uw grote kracht en door
uw uitgestrekte arm hebt uitgevoerd!" (vs. 25 - 29).
Zijn dit geen ontroerende woorden, die een menselijk wezen
heeft gesproken tot de levende God! Wat een machtig pleidooi voor
Israël ! Wat een zelfverloochening! Mozes weigert de aangeboden
eer om de eerste te zijn, uit wie een groter volk zou voortkomen,
talrij ker en machtiger dan Israël. Hij verlangt alleen, dat Jehovah
wordt verheerlijkt, en dat Israël uit genade gezegend en in het beloofde land gebracht zal worden. Hij kon de gedachte niet verdragen, dat die heerlijke Naam gelasterd zou worden, die zijn hart
zo dierbaar was; en evenmin kon hij het verdragen getuige te moeten zijn van Israëls ondergang. Voor deze twee dingen was hij beducht; en wat zijn eigen verhoging aangaat, daarover bekommerde
hij zich volstrekt niet. Deze geliefde en geëerde dienstknecht bekommerde zich alleen om de eer van God en van het volk. Wat
hemzelf, zijn verwachtingen en zijn belangen betrof, rustte hij met
volmaakte kalmte in de zekerheid, dat zijn persoonlijke zegen onlosmakelijk verbonden was aan de eer van zijn God.
Hoe aangenaam moet dit alles geweest zijn voor het hart van
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God; het heeft Zijn hart verkwikt toen hij dat ernstige, liefdevolle
pleidooi van Zijn knecht aanhoorde. Dit was veel meer in overeenstemming met Zijn gedachten dan de woorden die honderden jaren
later Elia tegen Israël sprak. Herinnert het ons niet aan de gezegende dienst van onze grote Hogepriester, „die altijd leeft om voor
de Zijnen tussen beide te treden", en wiens tussenkomst ten behoeve van ons nooit, zelfs geen enkel ogenblik ophoudt!
Prachtig is ook de manier waarop Mozes de nadruk legt op
het feit, dat het volk het erfdeel van Jehovah was, en dat Hij
hen uit Egypte had geleid. De Heere had gesproken tot Mozes..
„Uw volk, dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd". Maar Mozes antwoordt: „Zij zijn Uw volk en Uw erfdeel dat Gij hebt uitgevoerd".
Wat fijngevoelig en mooi is dat!
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Terzelfder tijd zei de Heere tot mij: Houw u twee stenen
tafelen, als de eerste, en klim tot Mij op deze berg; daarna zult gij
u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de
woorden, die geweest zijn op de eerste tafelen, die gij gebroken
hebt; en gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist
van sittimhout, en hieuw twee stenen tafelen als de eerste; en ik
klom op de berg, en de twee tafelen waren in mijn hand. Toen
schreef Hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de tien woorden,
die de Heere, ten dage der vergadering, op de berg, uit het midden
des vuurs tot ulieden gesproken had; en de Heere gaf ze mij. En
ik keerde mij, en ging van de berg, en legde de tafelen in de kist,
die ik gemaakt had: en aldaar zijn ze, gelijk als de Heere mij geboden heeft" (vs. 1- 5) .
Deze herhaalde terugwij zingen doen ons denken aan de hartelijke woorden die Paulus richtte tot zijn geliefde Filippiërs: Dezelfde dingen aan u te schrijven, is voor mij niet verdrietig, en
het is voor u zeker". Het arme rusteloze, wispelturige, dwaalzieke
hart kan wel eens naar een nieuw onderwerp verl angen; maar voor
de trouwe apostel was het steeds weer een vreugde uit te weiden,
over al de heerlijke dingen die zich groeperen om de persoon en
het kruis van zijn aanbiddelijke Heer en Heiland Jezus Christus.
Hij had in Christus alles gevonden, wat hij nodig had voor tijd en
eeuwigheid. De heerlijkheid van Zijn persoon had al de heerlijkheid van de aarde en de natuur volkomen verduisterd. Hij kon zeggen: Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade ge.
acht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens
wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn,
opdat ik Christus moge gewinnen" (Fil. 3 : 7, 8) .
Dit is de taal van een waar christen, van iemand, die in Christus het aantrekkelijkste en alles beheersende voorwerp heeft gevonden. Wat heeft de wereld zo iemand te bieden ? Heeft hij behoefte aan aardse rijkdom, eer, onderscheidingen of vermaak? Hij
beschouwde dat alles als vuilnis. Waarom? Omdat hij Christus gevonden had. In Hem had hij een voorwerp gevonden, dat zozeer
zijn hart gevangen hield, dat Hem te winnen, meer van Hem te
kennen en in Hem bevonden te worden zijn enige en alles beheersende begeerte geworden was. Had iemand tot Paulus willen spreken over iets nieuws, wat zou zijn antwoord geweest zijn? Had
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iemand hem voorgehouden dat hij vooruit kon komen in de wereld
of veel geld kon verdienen, wat zou hij tegen zo iemand gezegd
hebben? Eenvoudig dit: "Ik heb in Christus mijn ALLES gevonden, en heb geen behoefte meer aan iets anders. In Hem vond ik
onnaspeurlijke rijkdom, een blijvend goed, en de gerechtigheid die
uit God is. In Hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Wat heb ik aan wereldse rijkdom, wijsheid, of geleerdheid!
Al die dingen zullen verdwij nen als een nevel; en zelfs zolang zij
duren, zijn ze niet geschikt om te voldoen aan het verlangen en het
streven van de nieuwe mens. Christus is een eeuwig voorwerp, het
middelpunt van de hemel, het welbehagen van Gods hart. Hij zal
mij bevredigen tot in alle eeuwigheid, en als Hij mij eeuwig bevredigen kan, kan Hij het zeker ook nu. Het vuilnis van deze wereld na te jagen, om zo mogelijk mijn deel, dat ik in Christus heb,
aan te vullen, zou louter onzin zijn en mij alleen doen walgen.
Christus is mijn alles, nu en tot in eeuwigheid".
Ja, zo zou de apostel zich hebben uitgelaten; dat was zijn
antwoord in het leven, dat hij leidde, en, waarde christelijke lezer,
dat hoort ook ons antwoord te zijn. Immers een Christen, die
in de wereld genot of tijdverdrijf zoekt toont eenvoudig, dat
Christus hem niet bevredigt. Het is zeker, dat een hart, dat
vol is van Christus, geen plaats heeft voor iets anders. De vraag
is niet: mag dit of dat ? Want het hart weigert alles, als het van
Hem geniet, die het hart van God vervult, en die eenmaal het
heelal vervullen zal met het stralende licht van Zijn eeuwig durende heerlij kheid.
Wij zijn tot deze gedachtengang gekomen door het belangrijke verschijnsel, dat Mozes telkens weer de belangrijke gebeurtenissen herhaalt uit de wonderlijke geschiedenis van Israël, van
Egypte af tot aan de grenzen van het beloofde land. Het was voor
Hem niet verdrietig, en het gaf Israël zekerheid. Wat een indruk
moesten die gebroken tafelen, en die nieuwe die God beschreven
had, op hen maken. De eerste twee aan de voet van de berg verbrijzeld; de andere twee veilig in de ark van sittimhout! Wie kon
de betekenis en de zedelijke strekking van zo'n herinnering schatten? En uiterst ernstig ook, dat hij Israël getuige maakte van het
gesprek tussen de Heere en hemzelf. Waarom waren de eerste
tafelen verbrijzeld? Omdat ze schandelijk gezondigd hadden. Wat
een taal spraken die brokstukken van hun hopeloze ondergang volgens de maatstaf van de wet. Zoals een afgebrokkelde grafsteen ons
meedeelt, dat de roem en eer van het geslacht daaronder begraven
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ligt, en een grafschrift overbodig is om ons dat te zeggen, zo vertelden de gebroken tafelen het verschrikkelijke feit, dat Israël, voor
zover het hun verbond betrof, reddeloos verloren was volgens de
maatstaf van de gerechtigheid. En het tweede stel tafelen? Dank
zij God, die vertelden iets heel anders. Die waren niet gebroken.
Daar zorgde God voor. „Ik keerde mij, en ging af van de berg,
en legde de tafelen in de kist, die ik gemaakt had, en aldaar zijn
ze, gelijk als de Heere mij geboden heeft".
Heerlijk feit! „Daar zijn ze". Ja, goed bewaard in de ark,
die een type was van Christus, die Gezegende, die de wet „groot
en heerlijk" maakte; die elke tittel en elke jota daarvan bevestigde
tot heerlijkheid van God en tot eeuwige zegen van Zijn volk. Zoals
dus de gebroken tafelen getuigden van Israëls val en oordeel, zo
verkondigden de tafelen die veilig in de ark lagen, dat Christus
het einde is van de wet tot rechtvaardigheid voor ieder, die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.
Wij bedoelen niet, dat Israël de diepe betekenis en ver-reikende toepassing van Mozes' woorden begreep. Als volk deden ze dat
zeker niet, alhoewel ze het door de vrije genade van God eenmaal
zullen begrijpen. Tot een enkeling zal het misschien zijn doorgedrongen wat de betekenis was; maar dit doet niets ter zake. Het
is de vraag, of wij nu de waarheid verstaan dat alles, wat aan mensen wordt toevertrouwd bedorven wordt; en dat alleen het werk
van Gods genade, dat in het bloed van Christus een vaste grondslag
heeft, eeuwig blijft. Wat Israël betreft zal dit blijken als eenmaal
Davids Zoon zal regeren van zee tot zee, en van de rivier tot de
einden der aarde. Dan zal het nageslacht van Abraham het beloofde land in bezit hebben; en al de volken der aarde zullen zich
verlustigen onder de gelukzalige heerschappij van de Vredevorst.
Wat een heerlijk vooruitzicht voor het land Kanaan en de
zuchtende aarde! De Koning van de gerechtigheid en de vrede zal
dan alles naar Zijn gedachten inrichten. Al het kwaad zal met
machtige hand bedwongen worden. Zijn regering zal geen gebrek of
zwakheid vertonen. Geen oproer of verzet tegen de beslissingen
van het gezag zullen worden geduld. Geen vermetel en zinneloos
volksleider zal de vrede van het volk of de majesteit van de troon
kunnen verstoren. Voor de armen en behoeftigen zal goed worden gezorgd; zware, afmattende arbeid, verdriet, gebrek en eenzaamheid zullen onbekend zijn. De woestijnen en dorre streken zullen zich verblijden en bloeien als een roos. „Zie, een Koning zal regeren in
gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man
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zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen
de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een
zware rotssteen in een dorstig land (Jesaja 32 : 1, 2).
"En de kinderen Israëls reisden van Beëroth Bene Jaäkan naar
Moséra. Aldaar stierf Aäron, en werd begraven; en zijn zoon Eleazar bediende het priesterambt in zijn plaats. Vandaar reisden zij
naar Gudgod, en van Gudgod naar Jotbatha, een land van waterbeken. Terzelfder tijd zonderde de Heere de stam Levi af, om de
ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des
Heeren te staan om Hem te dienen, en om in zijn naam te zegenen,
tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen deel noch erve met zijn
broederen; de Heere die is zijn erfdeel, gelijk als de Heere, uw
God, tot hem gesproken heeft" (vs. 6 - 9).
Men moet zich niet in de war laten brengen door de kwestie
van de historische volgorde in dit gedeelte. De verzen zes en zeven
vormen een tussenzin. Verder rangschikt de wetgever de omstandigheden uit de geschiedenis zo, dat hij een goed beeld kan geven
van de regering en van de genade van God. De dood van Aäron
slaat op de regering; de verkiezing van Levi op de genade. Ze worden samengevoegd, niet met het oog op de geschiedkundige volgorde, maar met het zedelijke doel, dat Mozes steeds voor ogen
stond. Dit doel valt ver buiten de gezichtskring van het ongelovig
verstand, maar spreekt tot het hart en verstand van de gelovige
Schriftonderzoeker.
Wat is nu het doel, waartoe Mozes, schijnbaar zonder samenhang, twee bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël
bijeenplaatst? Eenvoudig om de Israëlieten te bewegen tot dat éne
belangrijke punt: de gehoorzaamheid. Zij moesten zich herinneren,
dat, hoewel Aäron de hoge positie bekleedde van hogepriester. in
Israël, hij toch zijn kleren moest uittrekken en sterven, omdat hij
ongehoorzaam was geweest aan het woord des Heeren. Van hoeveel belang was het dus op zichzelf acht te hebben! Met het be..
stuur van God viel niet te spotten; en het feit dat Aäron een voorname plaats innam, maakte het des te noodzakelijker, dat rekening
gehouden werd met zijn zonde, opdat anderen vrezen zouden.
Verder moesten zij denken aan wat Jehovah gedaan had met Levi,
aan wie Hij Zijn genade zo wonderbaar heerlijk had betoond. De
driftige, wrede, eigen-willige Levi trok Hij op uit de diepten van zijn
zedelijk verval en bracht hem tot Zich, "om de ark des verbonds des
Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om
Hem te dienen, en om in Zijn naam te zegenen".
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En waarom wordt Levi hier in één adem genoemd met Aaron?
Alleen om de gezegende gevolgen van de gehoorzaamheid duidelijk te
maken. De dood van Aaron stelde de treurige gevolgen van ongehoorzaamheid voor ogen, en de hoge plaats die Levi kreeg de kostelijke
vrucht van gehoorzaamheid. Hoor eens wat de profeet Maleachi hierover zegt. „Dan zult gij weten, dat Ik dit gebod tot u gezonden heb,
opdat mijn verbond met Levi bestendig zij, zegt de Heere der heirscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede; en Ik gaf
hem die tot een vreze; EN HIJ VREESDE MIJ, en hij werd om mijns
naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond, en er
werd geen onrecht op zijn lippen gevonden; hij wandelde met Mij in
vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid" ( 2 : 4 - 6) .
Dit is een merkwaardige plaats, die veel licht werpt op ons
onderwerp. We zien hier duidelijk, dat Jehovah Zijn verbond van

leven en vrede aan Levi gaf, „omdat hij Hem vreesde", in de geschiedenis van het gouden kalf dat Aaron (zelf een Leviet van de
hoogste rang) had gemaakt. Waarom werd Aaron geoordeeld?
Omdat hij opstandig was tegen de Heere bij de wateren van Met iba (Num. 20 : 24) . Waarom werd Levi gezegend? Omdat hij
Jehovah eerbiedig gehoorzaamde aan de voet van de Horeb (Ex.
32) . Waarom worden beiden samen genoemd in Deuteronomium
10? Om het hart en geweten van de Israëlieten te doordringen van
de noodzaak van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de geboden van hun Verbonds-God. Hoe volmaakt is de Schrift in alle
onderdelen, alles is op zijn plaats ! Het is duidelijk, dat het vijfde
boek van Mozes geen tegenspraak of herhaling, maar een goddelijke
toepassing is van de voorafgaande boeken ! En telkens weer blijkt
het, dat ongelovige schrijvers „niet verstaan, noch wat zij zeggen,
noch wat zij bevestigen", als zij het wagen het woord van God te
honen, ja, zij dwalen zeer, „niet kennende de Schriften, noch de
kracht Gods".
In vers 10 keert Mozes tot het onderwerp van zijn rede terug.
„En ik stond op de berg als de vorige dagen, veertig dagen en veertig nachten; en de Heere verhoorde mij ook op dat maal; de Heere
heeft u niet willen verderven. Maar de Heere zeide tot mij: Sta op,
ga op de reis, voor het aangezicht des volks, dat zij inkomen, en
erven het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven".
Jehovah zou, ondanks alle verhinderingen, Zijn belofte aan de
vaderen vervullen. Hij zou Israël volkomen in bezit stellen van
het land, waarvan Hij aan Abraham, Izaak en Jakob gezworen had
^34

hfdst. 10

dat Hij het aan hun nakomelingen zou geven tot een eeuwige bezitting.
„Nu dan, Israël, wat eist de Heere, uw God, van u, dan de
Heere, uw God, te vrezen, in al zijn wegen te wandelen, en Hem
lief te hebben, en de Heere, uw God, te dienen met uw ganse hart
en met uw ganse ziel; om te houden de geboden des Heeren, en
zijn inzettingen, die Ik u heden gebied, u ten goede" (12, 13) . Het
was alles voor hun bestwil. Ze zouden een volle zegen ontvangen,
als ze wandelden in de weg van Gods geboden. Het pad van gehoorzaamheid met heel het hart is het enige pad dat tot waar geluk
leidt; en, geprezen zij God! wie de Heere liefhebben kunnen dit
pad altijd bewandelen. Dit geeft altijd een onuitsprekelijke troost.
God heeft ons Zijn dierbaar Woord, de volkomen openbaring van
Zijn gedachten geschonken; en Hij heeft ons zelfs gegeven wat
Israël niet bezat, namelijk Zijn Heilige Geest, die in onze harten
woont, zodat wij Zijn Woord kunnen begrijpen en waarderen.
Onze verplichtingen gaan daarom verder dan die van Israël.
En zeker, het is voor ons bestwil als we gehoorzaam zijn. In
het houden van de geboden van onze liefhebbende Vader ligt een
grote beloning. „Wie uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij
hebben geen aanstoot" (Ps. 119 : 165) . De nederige discipel, voor
wie het een vreugd is de wil te doen van zijn geliefde Heer, bezit
een vrede, die de wereld hem niet geven en ontnemen kan. Hij
wordt misschien verkeerd begrepen en verkeerd beoordeeld; wellicht noemt men hem bekrompen en dweepziek; maar dit alles deert
hem niet. Eén goedkeurende blik van zijn Heer en Meester vergoedt ruimschoots al de verwijten, die de mensen hem maken.
In de laatste verzen van ons hoofdstuk noemt Mozes nog
hogere motieven voor hun gehoorzaamheid, en al dichter komt hij
tot het hart van zijn hoorders. „Zie", zegt hij, „van de Heere, uw
God, is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde, en al wat
daarin is. Slechts heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen, om
die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de
volken verkoren, gelijk het te dezen dage is" (vs. 14, 15). Wat een
heerlijk voorrecht uitverkoren en bemind te worden door de Bezitter van hemel en aarde! Wat een eer, geroepen te worden om
Hem te dienen en te gehoorzamen! Er kan in deze wereld beslist
niets hogers of beters zijn. Ze waren in verbinding gebracht met
de allerhoogste God; Zijn Naam was over hen uitgeroepen, ze
vormden zijn eigen volk, Zijn bijzonder eigendom, het volk van
Zijn keuze, ze waren afgezonderd van alle volken der aarde, om
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dienstknechten en getuigen van de HEERE te zijn! Er is niets hogers,
behalve het voorrecht, waartoe Gods gemeente en de persoonlijke
gelovige nu geroepen is.
Ons voorrecht is immers hoger, daar wij een dieper en inniger kennis van God hebben dan het volk Israël ooit kon hebben.
Wij kennen Hem als de God en Vader van de Heer Jezus Christus,
en ook als onze God en Vader. Wij hebben de Heilige Geest die
in ons woont, door Wie de liefde van God in onze harten is uitgestort, en die ons leert roepen: Abba, Vader! Dit alles gaat veel
verder dan wat het aardse volk van God ooit kende of kennen kon.
Maar naarmate onze voorrechten hoger zijn, neemt ook onze verantwoordelijkheid toe om Zijn Woord van harte en onvoorwaardelijk gehoorzaam te zijn. Wij nemen de hoogste plaats in, die ooit
een schepsel innemen kan. De nakomelingen van Abraham hier op
aarde, noch de engelen van God in de hemel, kunnen zeggen wat
wij zeggen, of weten wat wij weten. Wij zijn voor eeuwig verbonden aan de verheerlijkte Zoon van God. Wij kunnen de wonderbare uitspraak van Johannes tot de onze maken: "Gelijk Hij is, zijn
ook wij in deze wereld". Niets kan dit voorrecht en deze waardigheid overtreffen. Niets is hoger dan gelijkvormig gemaakt te worden aan Zijn verheerlijkt lichaam, wat de overvloedige genade van
God weldra zal verwezenlijken.
Laten we diep in ons hart het bewustzijn bewaren, dat onze
voorrechten de maat aangeven van onze verplichtingen. Het woord
"verplichtingen" hoeft ons niet af te schrikken, alsof het wettisch
is. Het is een grote dwaling om telkens "wettisch, wettisch 1" te
zeggen, zodra op de heilige verantwoordelijkheid van ons standpunt wordt aangedrongen. Ieder oprecht Christen hoort graag de
vermaningen aan, die tot hem gericht worden, omdat ze alle berusten op onze voorrechten. De vrije genade van God heeft ons die
geschonken, door middel van het kostbare bloed van Christus, en
bekend gemaakt door het machtige werk van de Heilige Geest.
"Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek
niet meer. Want de Heere, uw God, die is een God der goden, en
Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die
geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. Die het recht
van de wees en van de weduwe doet; en de vreemdeling liefheeft,
dat Hij hem brood en kleding geeft" (vs. 16 - 18).
Hier spreekt Mozes niet alleen over daden en wegen van God,
maar over Hemzelf, wat Hij is. Hij is verheven boven allen, de
Grote, de Machtige en de Vreselijke. Maar Hij heeft een hart voor
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de weduwe en de wees, die hulpelozen, die alle steun van mensen
moeten missen, de arme diep bedroefde weduwe en de eenzame
wees. Voor zulke mensen zorgt God op een bijzondere manier; zij

brengen Zijn liefhebbend hart en Zijn machtige hand in beweging.
„Hij is een Vader der wezen en een rechter der weduwen, God in
de woonstede zijner heiligheid". (Ps. 68 : 6) . „Laat uw wezen
achter, en Ik zal ze in het leven behouden, en laat uw weduwen op
Mij vertrouwen' (Jer. 49 : 11) . „Die nu waarlijk weduwe is en
alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag" (1 Tim. 5 : 5) .
Wat een rijke voorziening is hier te vinden voor weduwen en
wezen! Vele weduwen zijn er beter aan toe dan toen ze hun man nog
hadden ! Vele wezen worden beter verzorgd en opgevoed, dan toen zij
nog niet van hun ouders waren beroofd ! God let op hen; dit is voldoende. Laten alle weduwen en wezen daaraan denken tot hun troost
en bemoediging.
En dan de arme vreemdeling! Ook die wordt niet vergeten. „Hij
heeft de vreemdeling lief, dat Hij hem brood en kleding geeft". Hoe
heerlijk is het, dat onze God zorgt voor iedereen die aardse hulp
moet missen, die niemand heeft van wie hij iets kan verwachten
of met wie hij in vertrouwen kan spreken. Al de zulken mogen in het
bijzonder rekenen op Hem, en Hij zal ook zeker het vertrouwen beantwoorden naar al de liefde in Zijn hart.
Maar men moet Hem kennen om Hem te kunnen vertrouwen.
„Die uw naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere
niet hebt verlaten degenen, die U zoeken" (Ps. 9 : 11) . Wie God
niet kent heeft liever een levensverzekering of een rijkspensioen dan
Zijn belofte. Aan de ware gelovige geeft die belofte echter onwankelbare steun, omdat hij de Belover kent, vertrouwt en liefheeft. Hij vindt
het heerlijk er aan te denken, dat Hij geheel op God is aangewezen, en
volkomen van Hem afhankelijk is. Hij zou het nooit anders willen.
Wat iemand die niet-gelooft bijna radeloos zou maken, is voor de
Christen, de mens van het geloof, juist de innigste hartevreugd. De
taal van zo iemand zal zijn: „Mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem
is mijn verwachting. Hij is immers mijn Rotssteen". In wat een
gezegende toestand verkeert hij, wat een heerlijkheid is zijn deel. Ik
hoop dat elke lezer dit kent als een goddelijke werkelijkheid, een levende kracht in zijn innerlijk leven door de machtige werking van de
Heilige Geest! Dan zal hij los kunnen zijn van het aardse, en tonen,
dat hij niet van de wereld afhankelijk is; doordat hij alles voor tijd en
eeuwigheid heeft gevonden in de levende God en Zijn Christus.
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Laten we ook letten op de soort voorziening, die God de vreemdeling garandeert. Het is heel eenvoudig „brood en kleding". Dit is
voldoende voor iemand die werkelijk vreemdeling is, zoals Paulus tot
zijn zoon Timotheus zegt: „Wij hebben niets in de wereld gebracht,
het is openbaar, dat wij ook niet iets daaruit kunnen dragen. Maar
als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd
zijn" (1 Tim. 6 : 7, 8) .
Hier wordt ons een geneesmiddel gegeven tegen het rusteloze
jagen en streven naar geld en goed, tegen de koortsachtige onrust van
het zakenleven, en tegen de geest van de hebzucht, van de tijd waarin
wij leven ! Waren wij maar tevreden met de door God getroffen
voorziening voor de vreemdeling, hoeveel rustiger en kalmer zou ons
dagelijks leven zijn. Hoe eenvoudig zouden onze gewoonten en onze
smaak zijn ! Hoe onwerelds onze manier van spreken en optreden en
onze houding! We zouden zedelijk hoogstaan, en niet toegeven aan
onze neigingen of aan de weelde, die onder naamchristenen zo algemeen is ! Wij behoren eenvoudig te eten en te drinken „ter ere Gods",
(1 Kor. 10 : 31) opdat ons lichaam goed de nodige funkties kan verrichten. Alles wat daarbuiten valt, in eten of in drinken, is toegeven
aan „de vleselijke begeerlijkheden, die krijgvoeren tegen de ziel".
Helaas ! Hoe vaak komt dat voor, vooral wat betreft het drinken !
Het is toch verschrikkelijk als men denkt aan het gebruik van sterke
drank door hen, die Christus belij den. Wij zijn heel stellig van
mening, dat het de duivel gelukt is het getuigenis van honderden
te niet te doen, en dat hij hen schipbreuk heeft doen lij den aangaande het geloof en een goed geweten, door hen tot het gebruik van
prikkelende dingen aan te zetten. Talloos velen verwoesten hun fortuin, hun gezin, hun gezondheid, hun ziel door het zinneloos, verlagend en onwaardig verlangen naar opwekkende middelen.
Wij prediken geen kruistocht tegen de opwekkende en verdovende
middelen. Het kwaad steekt niet in die dingen zelf, maar in het onverstandig en zondig gebruik daarvan. Het komt niet zelden voor, dat
mensen, die aan de drank verslaafd zijn geraakt, de schuld geven aan
hun dokter; maar een goede arts zal nooit zijn patiënt aanraden om
toe te geven aan het gebruik van opwekkende middelen. Hij kan wel
„een weinig wijn" voorschrijven, voor de maag en telkens terugkerende zwakheden, en hij heeft het volste recht dit te doen maar moet
dit iemand ertoe leiden om een dronkaard te worden ? Iedereen is verantwoordelijk om godvruchtig te wandelen met betrekking tot eten
zowel als drinken. Als een dokter een gematigd dieet aan zijn patiënt
voorschrijft, is het dan de schuld van de dokter, als de patiënt een
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vraat wordt? Zeker niet; het kwaad zit niet in het voorschrift van
de dokter of in het eten, maar in de boze lust van het hart.
Dat is de wortel van het kwaad, en het geneesmiddel is die heerlijke genade van God, die voor alle mensen heil aanbrengt en hun,
die behouden zijn, "onderwijst, dat zij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld", dat meer betekent
dan matig te zijn in eten en drinken.
Dit ligt er wel in opgesloten, maar het omvat evenzeer zelfbeheersing, kontrole over de gedachten, de gemoedsstemming, de tong, enz.
De genade, die ons behoudt, zegt ons niet alleen, hoe wij moeten
leven; maar leert ons, hoe wij dat moeten doen; en als wij de lessen ter harte nemen, zullen we volkomen tevreden zijn als we ontvangen wat God ook de vreemdeling geeft.
Het is belangrijk en opbouwend te zien hoe Mozes het volk
voorhoudt het goddelijk voorbeeld na te volgen. De Heere "heeft de
vreemdeling lief, dat Hij hem brood en kleding geeft. Daarom zult
gijlieden de vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland." Dit moet ons wel treffen. Ze moesten niet alleen het Goddelijk voorbeeld voor ogen houden, maar ook denken aan
hun vroegere geschiedenis en ondervindingen, opdat hun harten mee
konden voelen en lijden met de arme vreemdeling, die geen tehuis
1. ad. Israël had de roeping en het voorrecht zich te verplaatsen in de
omstandigheden van anderen en zich in hun gevoelens in te leven.
In het leven van de Israëlieten moest uitkomen wie de Gezegende
was, wiens volk zij waren, en Wiens Naam over hen uitgeroepen was.
Laten wij, die gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse
gewesten in Christus Jezus, toch steeds vervuld zijn van Zijn Geest,
dan kunnen wij Hem in Zijn zedelijke heerlijkheid voorstellen aan
allen, met wie wij in aanraking komen!
De laatste regels van dit hoofdstuk geven een mooie samenvatting
van de praktische lessen die in het voorgaande besloten liggen. "De
Heere, uw God, zult gij vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem zult gij
aanhangen, en bij Zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God!
die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen
gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met zeventig zielen;
en nu heeft de Heere, uw God, u gesteld als de sterren des hemels
in menigte" (vs. 20 - 22).
We bidden God dat Hij aan de schrijver en de lezer de kracht
geeft om door dergelijke motieven geleid Hem voortdurend te dienen
en aan te hangen!
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"Daarom zult gij de Heere uw God, liefhebben, en gij zult te
allen dage onderhouden zijn bevel en zijn inzettingen en zijn rechten en zijn geboden. En gijlieden zult heden weten, dat ik niet spreek
met uw kinderen, die het niet weten, en de onderwijzing des Heeren,
uws Gods, niet gezien hebben, zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn
uitgestrekte arm. Ook zijn tekenen en zijn daden, die Hij in het
midden van Egypte gedaan heeft, aan Farao, de koning van Egypte
en aan zijn ganse land. En wat Hij gedaan heeft aan het heir der
Egyptenaren, aan de paarden daarvan en aan de wagens daarvan; dat
Hij de wateren van de Schelfzee boven hun aangezicht deed overstromen, toen zij ulieden van achteren vervolgden; en de Heere
verdelgde ze tot op deze dag. En wat Hij ulieden gedaan heeft in de
woestijn, totdat gij gekomen zijt aan deze plaats. Daarenboven wat
'Hij gedaan heeft aan Dathan en aan Abiram, zonen van Eliab, de
zoon van Ruben; hoe de aarde haar mond opendeed, en ze verslond
met hun huisgezinnen en hun tenten, ja al wat bestond, dat hun aanging, in het midden van gans Israël. Want het zijn uw ogen, die gezien
hebben al dit grote werk des Heeren, dat Hij gedaan heeft" (vs. 1 - 7).
Mozes besefte, dat het van het hoogste belang was, dat al de
machtige daden van Jehovah het volk duidelijk voor ogen zouden
staan, en dat ze diep in hun geheugen gegrift werden. De arme menselijke geest is dwaalziek en het hart wispelturig, zodat de Israëlieten,
ondanks alles wat ze gezien hadden van Gods oordelen over Egypte
en over Farao, gevaar liepen dit te vergeten. De indruk, die God op
hen had willen maken kon al gauw weer uitgewist zijn.
Waarom had God zo gedaan met Egypte en met Farao, zoals in
deze verzen staat? Omdat ze zo vermetel waren geweest te strij den
tegen de God van Israël, en zich te verzetten tegen de uitvoering
van het eeuwig voornemen en raadsbesluit van de Allerhoogste. Ze
hadden geprobeerd het volk te vernietigen dat Hij liefhad. Hij had
gezworen het nageslacht van Abraham te zegenen; en geen macht
van aarde of hel kon Zijn eed teniet doen.
Om welke oorzaak had God de aarde doen splijten, om Dathan
en Abiram met hun gezinnen te verzwelgen? Omdat zij in opstand
gekomen waren tegen hen die God had aangesteld. In Numeri
treedt Korach, de Leviet, op de voorgrond; maar hier worden twee
Rubenieten genoemd, twee gewone mensen, zouden wij zeggen, en
geen bevoorrechte Leviet. Waarom? Omdat Mozes wil spreken tot
het hart van al de gewone Israëlieten door hun voor te stellen,
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welke vreselijke gevolgen de eigenzinnigheid voor twee van hen
had gehad.
Kortom, hun aandacht werd gevestigd op Gods handelingen
met Egypte en met Israël, met vreemden en met eigen; maar alles
was berekend om hen er diep van te doordringen hoe belangrijk de
gehoorzaamheid was. Opnieuw werd onderstreept dat Jehovah
aanspraak maakt op hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan
Zijn heilige geboden.
„Houdt dan alle geboden, die ik u heden gebied; opdat gij gesterkt wordt, en inkomt, en het land erft, waarheen gij overtrekt, om
dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de
Heere uw vaderen gezworen heeft, aan hen en hun zaad te geven,
een land, vloeiende van melk en honig" (vs. 8, 9) .
Er is een mooi zedelijk verband tussen deze twee uitspraken:
„Houdt alle geboden" „opdat gij gesterkt wordt". Wij worden
sterk door onbeperkt te gehoorzamen aan het woord van God. Het
gaat er niet om iets uit te kiezen. Wij zijn ertoe geneigd om die
geboden en voorschriften aan te nemen, die ons bevallen; maar
dit is niets anders dan eigenwil. Hebben wij enig recht om deze
bepalingen uit Gods woord aan te nemen en andere te veronachtzamen ? Volstrekt niet ! Een bediende kan toch zelf niet beslissen,
welke bevelen van zijn meester hij zal uitvoeren? En hoe onvoorwaardelijker een bediende gehoorzaamt, hoe meer hij elk gebod van
zijn meester zal eerbiedigen. Als hij zelfs in het minst gehoorzaam
is, versterkt hij zijn positie als bediende, en neemt hij toe in het
vertrouwen en de achting van zijn meester. Ieder weet hoeveel het
waard is personeel te hebben, dat wij kunnen vertrouwen, die met
plezier aan elk onzer wensen gehoor geven, en die we niet aanhoudend hoeven na te gaan.
Waarderen wij dan niet dat we het voorrecht hebben om door
blijmoedige gehoorzaamheid vreugde te bereiden aan het hart van
Hem, die ons lief heeft gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven? Het is iets wonderlijks, dat arme schepselen als wij Jezus'
hart kunnen verkwikken; en toch is dit mogelijk, Zijn naam zij
geprezen !
Mozes' woorden herinneren ons aan die van Paulus: „Waarom
ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden
voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met
de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat
gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behaaglijkheid, in
alle goede werken vruchtdragende, en groeiende in de kennis van
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God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn

heerlijkheid; tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om
deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het
koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in welke wij de verlossing
hebben, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden"
(Kol. 1 : 9 - 14).
Als we het verschil in aanmerking nemen tussen het aardse en
het hemelse, tussen Israël en de gemeente, vinden we toch een
opvallende overeenkomst tussen de woorden van Mozes en die van
de Apostel. Ze beogen hetzelfde doel, ze spreken er over hoe schoon
en waardevol het is als we door de liefde daartoe gedrongen van
harte gehoorzamen. Is er ons werkelijk iets aangelegen te wandelen
"de Heere waardig", in "alle goede werken" vruchtdragende, en
groeiende in de kennis van God, dan zullen wij het woord van God
vlijtig onderzoeken, om altijd meer de gedachten en het welbehagen van de Heere te leren kennen, terwijl we genade zoeken bij
Hem om die "behaaglijkheid" te volbrengen. Zo doende blijft ons
hart in Zijn nabijheid, en nemen wij door de Schriften niet alleen
toe in de kennis van de waarheid, maar in de kennis van God en
in de kennis van Christus.
Nu wordt onze blik gericht op het beloofde land zelf: "Het
land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven, dat is niet als
Egypteland, vanwaar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met
uw zaad, en bevloeidet met uw voet als een kruidhof. Maar het land
waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en
van dalen: het drinkt water door de regen van de hemel. Een land,
dat de Heere, uw God, verzorgt: de ogen van de Heere, uw God,
zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars"
(vs. 10 - 12).
Wat een treffende tegenstelling tussen Egypte en Kanaän! In
Egypte viel geen regen, daar was menselijke inspanning nodig. Zo
was het niet in het land van de Heere; de menselijk voet (1) kon
daar niets uitrichten, en was daar ook niet nodig; want het heerlijke
hemelwater viel daar.
1) Het water van de overstroomde Nijl werd over een grote oppervlakte
gedreven door middel van waterwerktuigen, die in beweging gebracht werden
door de voet van mensen, die op de raderen van die werktuigen op en neer
traden.
Noot van de vertaler.
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De Heere zelf droeg er zorg voor, en maakte het vochtig met de
vroege en spade regen. Egypte was afhankelijk van eigen hulpmiddelen;
het land Kanaän alleen van God, van wat uit de hemel daalde. "Mijn
rivier is van mij, en ik heb die door mij gemaakt", was de taal van
Egypte (Ezech. 29 : 3). De hoop van Kanaän was gevestigd op "de
rivier Gods" (Ps. 65 : 10). Egypte was gewoon aan het bevloeien met
de voet; de gewoonte in Kanaän was op te zien naar de hemel.
Wij kunnen niet nalaten een paar verzen van die prachtige Psalm
65 hier over te schrijven, om een indruk te geven van wat de gelovige
zag in het land van ]ehovah. "Gij bezoekt het land, en hebbende het
begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol
water; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hun koren gereed.
Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet haar dalen in zijn
voren; Gij maakt het week door de droppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uwer goedheid; en uw voetstappen druipen van
vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn, en de heuvelen zijn
aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden, en de
dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij" (Ps. 65 : 10 -

14).
Wat prachtig mooi, dat God zelf de omgeploegde aarde drenkt,
en de voren nat maakt! God verwaardigt Zich om voor Zijn volk het
werk van de landman te verrichten! Ja, en daarin vindt Hij Zijn blijdschap. Het was de vreugde van Zijn hart Zijn koesterende zonnestralen
en Zijn verfrissende regen neer te zenden op de heuvels en dalen van
Zijn geliefd volk. Het verkwikt Zijn geest, en het was tot lof van Zijn
naam, als de wijnstok, de vijgeboom en de olijf bloeiden, als de dalen
met het goudgele graan bedekt waren en de rijke weiden vol kudden
schapen waren.
Zo zou het hebben moeten zijn, en zo zou het altijd geweest zijn,
als Israël maar had gewandeld in eenvoudige gehoorzaamheid aan de
heilige wet van God. "En het zal geschieden, zo gij naarstig zult horen
naar mijn geboden, die Ik u heden gebied, om de Heere, ttW God, lief
te hebben, en Hem te dienen met uw ganse hart, en met ZfW ganse ziet,
zo zal Ik de regen van uw land geven te zijner tijd, vroege regen en
spade regen; opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. En
Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en
verzadigd worden" (vs. 13 - 15).
Zo was het gesteld tussen de God van Israël en het Israël van God.
Het was Israëls hoogheilige voorrecht de Heere te gehoorzamen, en het
was Gods vreugde Israël te zegenen en voorspoed te geven. Geluk en
vruchtbaarheid waren onlosmakelijk verbonden aan de gehoorzaamheid.
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Volk en land waren geheel afhankelijk van God, alles wat ze nodig
hadden daalde neer van boven; en zolang zij dus van harte gehoorzaamden, gaf de hemel zijn dauw, en de aarde vruchten en zegeningen.
Als Israël daarentegen de Heere vergat en Zijn geboden naliet,
zou de hemel van koper worden en de aarde van ijzer. "Indien gijlieden
willig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten; maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij door het zwaard gegeten worden; want de mond des Heeren heeft het gesproken" (Jes.
1 : 19, 20).
In dit alles liggen veel praktische lessen voor de gemeente van
God. Wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn toch ook geroepen tot
gehoorzaamheid; en daar wij door de genade bekwaam zijn gemaakt
om van harte gehoorzaam te zijn uit liefde, worden wij gezegend in
onze eigen geestelijke toestand. Als onze zielstoestand goed is, brengen
we vruchten der gerechtigheid voort, die door Christus Jezus tot heerlijkheid en lof van God ziin.
Het is heel nuttig, in verband tot dit praktische hoofdonderwerp,
het eerste gedeelte van Joh. 15 te lezen, tot en met vers 10: "Indien
gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven; gelijkerwijs
Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde".
Dit belangrijke gedeelte handelt over de wijnstok en de ranken. Theologen hebben er vaak over getwist, maar het is even duidelijk als praktisch. Wij vinden er Christus, de ware wijnstok, die de plaats van Israël
inneemt, doordat Israël voor Jehovah een verbasterde, wilde wijnstok
geworden was. Alles heeft betrekking op de aarde; een wijnstok en een
landman vinden we in de hemel niet. Ook is er geen sprake van het
hoofd en de leden; maar van een boom en zijn takken. Niet het eeuwige leven is het onderwerp, maar het cruebtdragen.
Het ware geheim om vrucht te dragen is: blijven in Christus. Wil
ik in Christus blijven dan moet ik Zijn geboden bewaren. Vruchten
dragen op zijn tijd is alleen mogelijk, als wij in de liefde van Christus
blijven; en we blijven in Zijn liefde, als we Zijn geboden als een schat
in ons hart bewaren. Dat is niet allerlei dingen doen uit eigen kracht,
of de opgewondenheid van vleselijke ijver, die zich uit in een krampachtig jagen naar vroomheid. 0 nee, het is heel iets anders, namelijk,
de heilige en rustige gehoorzaamheid van het hart aan onze geliefde
Heere, waardoor Zijn hart verkwikt en Zijn naam verheerlijkt wordt.
God kan niets als vruchten erkennen, dat niet rechtstreeks voortvloeit uit ons blijven in Christus. Wij kunnen veel reizen, veel prediken, veel menslievend werk doen, zedelijke hervormingen tot stand
brengen, en een vermogen besteden aan werken van christelijke naas-
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tenliefde - toch is het mogelijk, dat wij geen enkele vrucht voortbrengen, die voor het hart van de Vader welgevallig is.
Aan de andere kant kan het ons deel zijn onze tijd hier beneden
door te brengen in vergetelheid en afzondering van mensen; bij mensen
van de wereld of naamchristenen zijn we misschien niet in tel; we zullen misschien niet veel betekenen - maar als wij blijven in Christus,
blijven in Zijn liefde, Zijn woord bewaren en uit liefde gehoorzamen,
dan zal onze vrucht niet uitblijven, onze Vader zal verheerlijkt worden,
en wij zullen groeien in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus
Christus.
Nu staan wij stil bij het slot van ons hoofdstuk, waarin Mozes er
ernstig bij de Israëlieten op aandringt om te waken en ijverig te zijn
ten opzichte van al de inzettingen en rechten van de Heere, hun God.
"Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid wordt, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt" (vs. 16). Treurige
neergang! Het hart wordt verleid - dat is het begin van alle achteruitgang. Zodat gij "afwijkt" - de voeten volgen al gauw het hart.
Daarom moeten we met alle ijver over ons hart waken; het is de vesting van het hele zedelijke leven; en zolang het voor de Heere alleen
is, kan de vijand geen voordeel behalen. Is deze vesting echter eenmaal
overgegeven, dan is alles verloren, en de afwijking volgt. De verborgen afwijking van het hart blijkt uit de praktische wandel; men gaat
andere goden dienen, en zich daarvoor buigen. Bevindt men zich eenmaal op dit hellende vlak dan gaat het verval vreselijk snel.
Het gevolg is: "dat de toorn des Heeren tegen ulieden ontsteke,
en Hij de Hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn
gewas niet geve, en gij welhaast omkomt van het goede land, dat de
Heere u geeft" (17). Wat een dorheid en onvruchtbaarheid moet er
zijn, als de hemel gesloten blijft, en hoe dikwijls heeft Israël de droevige werkelijkheid daarvan ervaren! En is het dorre en onvruchtbare
land niet een sprekend beeld van de ziel, die geen gemeenschap meer
geniet door ongehoorzaamheid aan de geboden van Christus. Zo iemand
heeft geen verfrissende gemeenschap met de hemel, de dierbaarheid van
Christus wordt aan zijn hart niet geopenbaard, de Heilige Geest wordt
bedroefd en kan zijn ziel niets geven; de Bijbel schijnt een gesloten
boek; alles is dor, somber en verlaten! Ach, er is in heel de wereld niets
dat jammerlijker is dan een gelovige die in deze toestand verkeert.
"Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt
ze tot een teken op uw hand; dat zij tot voorhoofdsspanselen zijn tussen uw ogen. En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in
uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt, en als gij
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opstaat. En schrijft ze op de posten van uw huis en aan uw poorten;
opdat uw dagen en de dagen uwer kinderen in het land, dat de Heere
uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de
dagen des hemels op de aarde" (vs. 18 - 21) .
Gezegende dagen! Hoe vurig verlangde Mozes ernaar, dat het
volk zulke dagen zou genieten. En de voorwaarde daartoe was heel
eenvoudig ! Het was toch geen juk dat op hen drukte om de kostelijke
woorden van de Heere in hun hart te bewaren, ze te doen ( 1) en hun

kinderen te leren.
„Want zo gij naarstig houdt al deze geboden, die ik u gebied om
die te doen, de Heere, uw God, liefhebbende, wandelende in al Zijn
wegen, en Hem aanhangende, zo zal de Heere al deze volken voor uw
aangezicht uit de bezitting verdrijven, en gij zult erfelijk bezitten groter
en machtiger volken dan gij zijt" (vs. 22, 23). In één woord: de overwinning over alle vijanden en hinderpalen was volkomen zeker als zij
eerbiedig en blijmoedig al Gods voorschriften onderhielden.
„Alle plaats, waar uw voetzool op treedt, zal van u zijn; van
de woestijn en de Libanon, van de rivier, de rivier Frath, tot
aan de achterste zee, zal uw grondgebied zijn. Niemand zal voor uw
aangezicht standhouden: de Heere, uw God, zal uw schrik en uw
vrees geven over al het land, waarop gij treden zult, gelijk als Hij
tot u gesproken heeft" (vs. 24, 25) .
Dit was de goddelijke kant van de kwestie. Het hele land in
zijn lengte, breedte en volheid lag voor hen; ze hoefden het alleen
maar in bezit te nemen, als een vrije gave van God. In eenvoudig
geloof mochten ze zich die mooie erfenis toeëigenen, die de vrije
genade voor hen bestemd had. Wij zien dit alles vervuld in het
boek Jozua, waar wij, in hoofdstuk 11, lezen: „Alzo nam Jozua al
dat land in, naar alles, wat de Heere tot Mozes gesproken had; en
Jozua gaf het aan Israël ten erve, naar hun afdelingen, naar hun
stammen. En het land rustte van de krijg ( 2) (Jozua 11 : 23).
Maar, helaas! er was ook een menselijke kant aan de kwestie.
De Heer had Kanaan beloofd, en deze belofte werd in het geloof
1) Het binden van de woorden op hun hand betekende waarschijnlijk, dat,
als die hand iets verrichtte, hij moest bestuurd worden door Gods wet. De
voorhoofdsspanselen betekenen misschien, dat het door anderen te zien was, dat
de Israëliet de wet niet had veronachtzaamd.
Noot van de vertaler.
2) In het geloof kon Jozua niet anders dan al dat land nemen. Wat echter
het feitelijk bezit aangaat, leert Joz. 13 : 1, dat er nog „zeer veel land"
overgebleven is om dat erfelijk te bezitten.
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van Jozua vervuld; maar Israël moest bezit nemen van Kanaän. Dit
zijn twee verschillende dingen. Vandaar het ontzaglij k verschil
tussen Jozua en Richteren. In Jozua zien we de onfeilbare trouw
van God aan Zijn belofte; in Richteren zien wij Israël jammerlijk
falen van het begin af. God verpandde zijn onveranderlijk Woord,
dat niemand voor hen zou standhouden; en het zwaard van Jozuatype van de overste Leidsman onzer behoudenis maakte dit
Woord volkomen waar. Maar het boek Richteren vermeldt het droevige feit, dat Israël in gebreke bleef om de vijand te verdrijven,
en bezit te nemen van het goddelijke geschenk in al zijn koninklijke
pracht.
Wat dan? Is Gods belofte teniet gedaan? Nee, zeker niet; maar
het volkomen falen van de mens is gebleken. Te "Gilgal" wapperde
de banier der overwinning boven de twaalf stammen, met hun onoverwinnelijke Leidsman aan het hoofd. Te "Bochim" moesten ze
klagen en wenen over Israëls betreurenswaardige nederlaag.
Is dit alles moeilijk te rijmen? Nee, zowel in het Nieuwe als
in het Oude Testament zien wij, dat de mens zich niet kan verheffen tot de hoogte van Gods openbaring. In de geschiedenis van
Israël, van de gemeente en van elke gelovige zien wij dit. Zoals
bij Israël het beloofde land vóór hen lag in al zijn schoonheid
en goddelijke aantrekkelijkheid, zo zijn wij gezegend met alle
geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Zoals
Israël al zijn aardse voorrechten volledig in bezit had moeten
nemen, is ook ons gezegd te genieten van alles, dat God in Zijn
genade ons in Christus heeft gegeven.
Waar is echter, onder de ganse hemel, de Christen, wiens
leven op de hoogte staat van zijn geestelijke voorrechten? Toch
is hij niet te verontschuldigen, als hij er maar weinig van geniet of kruipend voorwaarts gaat. Wij hebben volstrekt geen
recht om te zeggen, dat wij de volheid van ons deel in Christus
niet kunnen verwezenlijken; dat het peil te hoog is of de voorrechten te uitgebreid zijn; dat wij zulke wonderlijke zegeningen
niet kunnen genieten, en zo'n hoge plaats niet kunnen innemen in
onze tegenwoordige toestand van onvolmaaktheid.
Dit alles is louter ongeloof, en moet door ieder Christen als
zodanig afgewezen worden. De vraag is alleen maar: Heeft God in
Zijn genade deze zegeningen voor ons bestemd; heeft de dood van
Christus ons een onvervreemdbaar recht gegeven op die zegeningen;
en heeft de Heilige Geest gezegd dat ze het persoonlijk deel zijn van
zelfs het zwakste lid van het lichaam van Christus? Zo ja - en de
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Schrift spreekt hier van ja - waarom zouden wij dan van dit alles
niet genieten? God verlangt, dat wij in de volheid treden van wat
ons deel is in Christus. "Daarom", zegt Paulus in Efeze 1, "houd
ik niet op voor u te danken, uwer gedenkende in mijn gebeden,
opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en der openbaring in zijn
kennis, verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke
is de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom is van de
heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus,
toen Hij hem uit de doden heeft opgewekt - en Hij Hem heeft
gezet aan Zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid, en
macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genoemd wordt,
niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft
alle dingen aan Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem gegeven
aan de gemeente tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn
lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult"
(Ef. 1 : 16 - 23).
Laten we van harte er vuriger naar verlangen om dit alles meer
te verwezenlijken. Dan zullen we meer leven als de zodanigen, die
hun deel en hun rust vinden in een opgestane en verheerlijkte
Christus! God geve dit in zijn oneindige goedheid, tot eer van de
naam van onze Heer Jezus Christus!
De laatste verzen van dit hoofdstuk sluiten het eerste deel af
van het boek Deuteronomium. Zoals de lezer zal opmerken, bestaat
dit boek uit een reeks toespraken, die Mozes heeft gehouden tot de
vergadering van Israël. Deze slotverzen - wij hoeven het nauwelijks te zeggen - zijn volmaakt in harmonie met het geheel, namelijk: het aandringen op gehoorzaamheid.
"Zie, ik stel ulieden heden voor: zegen en vloek. De zegen,
wanneer gij horen zult naar de geboden van de Heere, uw God, die
ik u heden gebied. Maar de vloek, zo gij niet horen zult naar de
geboden van de Heere, uw God, en afwijkt van de weg, die ik u
heden gebied, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend
hebt. En het zal geschieden, als de Heere, uw God, u zal hebben
ingebracht in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven,
dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim, en de vloek
op de berg Ebal. Zijn zij niet aan gene zijde van de Jordaan,
achter de weg van de ondergang der zon, in het land der Kanaänieten, die in het vlakke veld wonen, tegenover Gilgal, bij de eiken248
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bossen van Mamre? Want gijlieden zult over de Jordaan gaan, dat
gij inkomt om te erven het land, dat de Heere, uw God, u geven
zal, en gij zult dat erfelijk bezitten, en daarin wonen. NEEMT
DAN WAAR TE DOEN AL DE INZETTINGEN EN DE
RECHTEN, DIE IK U HEDEN VOORSTEL" vs. 26 - 32).
Hier is alles samengevat. De zegen als gevolg van de gehoorzaamheid; de vloek van de ongehoorzaamheid. De berg Gerizim
ligt tegenover de berg Ebal - de vruchtbaarheid tegenover de dorheid. Als we aan hoofdstuk 27 toe zijn zullen we zien dat de Schrift
aan de berg Gerizim en zijn zegeningen geheel voorbij gaat. De
vloek van Ebal klinkt met ijzingwekkende duidelijkheid Israël in
de oren; terwijl een aangrijpende stilte heerst op de berg Gerizim.
„Zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de
vloek" (Gal. 3 : 10) . De zegen van Abraham kan alleen komen
over hen, die uit het geloof zijn. Maar verderop meer hierover.
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HOOFDSTUK 12
Wij komen nu aan een nieuw gedeelte van ons merkwaardige
boek. Nadat in de toespraken die in de eerste elf hoofdstukken
staan, het hoofdbeginsel van de gehoorzaamheid is neergelegd,
volgt nu de praktische toepassing van dat beginsel op de gewoonten
en manieren van de Israëlieten, wanneer ze het land in bezit zouden
hebben genomen. „Dit zijn de inzettingen en de rechten, die gijlieden zult waarnemen om te doen in het land, hetwelk de Heere,
uwer vaderen God u gegeven heeft om dat te erven; al de dagen,
die gijlieden op de aardbodem leeft" (vs. 1).
Het is van het grootste zedelijke belang, dat het hart en geweten in de ware verhouding staan tot het goddelijk gezag, zonder dat
bijzondere kwesties of gevallen ook maar enigszins een rol spelen. Die
bijzondere gevallen worden gemakkelijk geregeld, als het hart maar
eerst geleerd heeft zich volkomen te onderwerpen en te buigen voor
het hoogste gezag: het Woord van God.
Nu heeft de wetgever, zoals wij bij onze beschouwing van de
eerste elf hoofdstukken gezien hebben, steeds voor ogen gestaan om
het hart van de Israëlieten in die noodzakelijke verhouding te brengen.
Hij voelde, naar de mens gesproken, dat het geen nut had om tot praktische bijzonderheden af te dalen, zolang niet het hoofdbeginsel van
alle zedelijkheid in het diepst van hun ziel was vastgelegd. Dit hoofdbeginsel nu is het volgende: de mens is absoluut verplicht onvoorwaardelijk te buigen voor het gezag van Gods Woord. Het doet er in het
minst niet toe, wat dat Woord beveelt, en of wij de reden van deze
of gene bepaling begrijpen. De vraag, waar het alleen op aankomt, en
die alles beslist, is deze: heeft God gesproken ? Zo ja, dan is dit voldoende. Verdere vragen komen niet te pas.
„Wat", zegt men misschien, „moeten wij dan ons verstand niet gebruiken. Waartoe heeft God het ons dan gegeven ?" Hierop antwoorden
we in de eerste plaats: Ons verstand is niet meer zo, als toen God het
gaf. Wij moeten er wel aan denken, dat de zonde in de wereld gekomen
is; de mens is een gevallen schepsel; zijn rede, zijn oordeel, zijn verstand, zijn zedelijk bestaan is verdorven. Juist het verwerpen van het
Woord van God is daarvan de oorzaak.
In de tweede plaats moeten we bedenken, dat, in een gezonde toestand het zijn gezondheid zou bewijzen door te buigen voor het woord
van God. Het is echter niet gezond; het is blind en totaal verdorven; in
geestelijke, goddelijke of hemelse dingen is het geen ogenblik te vertrouwen. Was men van dit eenvoudige feit grondig doordrongen dan
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zouden duizend vragen opgelost en duizend moeilijkheden uit de weg
geruimd zijn. Juist het verstand maakt zoveel ongelovigen. De duivel
fluistert de mensen in het oor: „Gij zijt met verstand begiftigd, waarom het dan niet gebruikt ? Ge moet nergens in toestemmen, wat uw
verstand niet begrijpen kan. Alleen een dwa as of idioot neemt in blind
bijgeloof alles aan, wat hem gezegd wordt."
Op al die listige inblazingen antwoorden wij eenvoudig: Het
Woord van God staat geheel en al boven en buiten het menselijk verstand, het is er evenhoog boven verheven, als God boven het schepsel,
of de hemel boven de aarde. Daarom, wanneer God spreekt, moeten
alle menselijke redeneringen zwijgen. Als het alleen om woorden of
meningen gaat, laat dan het verstand zijn functie uitoefenen; of, nog
beter, laat wat de mens zegt, beoordeeld worden door het volmaakte
Woord van God, en niet wat God zegt, door het verdorven menselijke
verstand.
Door deze opmerkingen zal men in staat zijn het verband te zien
tussen het twaalfde hoofdstuk en het gedeelte, dat met hoofdstuk elf
eindigt. Bovendien zal men nu de bijzondere strekking van de eerste
verzen van hoofdstuk 12 begrijpen.
„Gij zult geheel en al vernielen al de plaatsen, alwaar de volken,
die gij zult erven, hun goden gediend hebben: op de hoge bergen, en
op de heuvelen, en onder alle groene boom. En gij zult hun altaren
omverwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met
vuur verbranden, en de gesneden beelden van hun goden neerhouwen;
en gij zult hun naam te niet doen uit die plaats" (vs. 2, 3) .
Het land was van Jehovah; zij moesten er in wonen als pachters
onder Hem; en daarom was het hun allereerste plicht, als zij er in
kwamen, elk spoor van de oude afgoderij uit te wissen. Volgens het
menselijke verstand zou deze manier van doen wel heel onverdraagzaam
zijn tegenover de godsdienst van anderen; maar kon de enige ware en

levende God de valse goden en de afgodendienst verdragen ? Zelfs voor
een ogenblik te veronderstellen, dat Hij kon toestaan dat de afgoden
in Zijn land worden aangebeden, zou de onderstelling inhouden, dat
Hij zichzelf kon verloochenen, en dit zou eenvoudig godslastering zijn.
Niet, dat God onverdraagzaam is jegens de wereld in Zijn lankmoedige genade. Het is toch wel overbodig dit te bewijzen met de geschiedenis van een zesduizend jaar durende lankmoedigheid voor ogen !
Zijn geduld is nog niet ten einde zelfs nu die wereld zich vergrepen
heeft aan het leven van Zijn geliefde Zoon.
Israël, als het volk van God, moest laten zien, dat God niet toeliet, dat ze gemeenschap hadden met de duivelen (1 Kor. 10 : 20) . De
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onbesneden volken zouden dit wel heel bekrompen en onverdraagzaam
vinden; en, naar menselijk begrip, zou het van ruimer geest getuigen,
als iedereen van godsdienstige aangelegenheden dacht, zoals hij wilde,
en zijn eigen voorwerp van aanbidding uitkoos. Israël mocht echter
geen voet geven aan de gedachte, dat het een teken van vooruitgang in
de beschaving was om zoals in Rome, een Pantheon op te richten,
waarin al de goden van het heidendom een plaats konden vinden. Zij
moesten laten zien dat het een leugen was om te zeggen: "Het is onbelangrijk welke godsdienst iemand heeft, als hij maar oprecht is", of:
"Het is niet de vraag: wat is uw godsdienst, maar: wat bent uzelf ?"
Dergelijke uitspraken kwamen wonderwel overeen met "het bedenken des vleses", en werden toegejuicht door de onbesneden volken;
maar Israël kende de uitspraak: "De Heere uw God is een enig God".
En die andere: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben". Op deze grondslag moest hun eredienst even wijd en even nauw
zijn als de éne, waarachtige en levende God, hun Schepper en Verlosser. Er was ruimte genoeg voor iedere ware aanbidder, voor iedere
besnedene, die het hoogheilige voorrecht bezat te behoren tot het Israël
Gods. Met de meningen van de onbesnedenen hadden ze niets te maken.
Wat konden die weten van de rechten die God laat gelden op de Zijnen ? Volstrekt niets!
Maar Israël kreeg niet alleen het bevel al de plaatsen te vernielen,
waar de heidenen hun afgoden hadden aangebeden; er was meer. In
hun hart kon licht de gedachte postvatten, dat op dezelfde plaatsen,
waar de afgodsaltaren vernield werden, in plaats daarvan altaren moesten worden opgericht voor de ware God. God zelf dacht er echter anders over. "Gij zult de Heere uw God, alzo niet doen. Maar naar de
plaats, die de Heere uw God uit al uw stammen verkiezen zal, om Zijn
naam aldaar te stellen, naar Zijn woning zult gijlieden vragen, en daarheen zult gij komen en daarheen zult gijlieden brengen uw brandoffers,
en uw slachtoffers, en uw tienden, en het hefoffer van uw land; en uw
geloften, en uw vrijwillige offers, en de eerstgeboorten van uw runderen
en van uw schapen. En aldaar zult gijlieden voor het aangezicht van de
Heere, uw God, eten en vrolijk zijn, gijlieden en uw huizen, over alles,
waaraan gij uw hand geslagen hebt, waarin de Heere uw God, u gezegend heeft" (vs. 4 - 7).
Hier wordt een hoofdwaarheid ontwikkeld voor de vergadering
van Israël. Ze moesten één plaats van eredienst hebben; een plaats, door
God uitgekozen en niet door mensen. Zijn woning, de plaats waar Hij
tegenwoordig was, moest voor Israël het grote middelpunt zijn; daarheen behoorden ze te komen met hun offeranden, en daar zouden ze
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hun gemeenschappelijke eredienst, en hun onderlinge vreugde vinden.
Sluit dit dan alle andere plaatsen uit ? Natuurlijk! en hoe kon het
anders: Als het God behaagt een plaats te kiezen, waar Hij te midden
van Zijn verlosten wil wonen, dan zijn zij noodzakelijk aan die plaats
van eredienst gebonden. Dit was goddelijk exclusivisme, waarin elke
gelovige zich zou verblijden. Iedereen die werkelijk Jehovah liefhad
zou met zijn ganse hart zeggen: "Heere, ik heb lief de woning van uw
huis, en de plaats van de tabernakel uwer eer". En: "Hoe lieflijk zijn
ItUI woningen, 0 Heere der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt
ook van verlangen naar de ooorbouen des Heeren; mijn hart en mijn
vlees roepen tot de levende God
Welgelukzalig zijn ze, die in uw
bttis wonen; zij prijzen U gestadig
Want één dag in uw voorhoven
is beter dan duizend elders; ik koos liever aan de dorpel in het buts
mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid" (Ps. 26 : 8, Ps. 84 : 2,3,5,11).
Zo is het. De plaats, waar Jehovah woont, was dierbaar voor het
hart van elke ware Israëliet. De rusteloze eigenwil zou iemand nu eens
hierheen dan weer daarheen brengen; het arme rlwaalzieke hart zou
weer eens wat anders willen; maar voor het hart, dat God liefhad, kon
elke afwijking van de plaats, waar Hij Zijn Naam had doen wonen,
alleen een verandering ten kwade zijn. De gelovige aanbidder kan alleen voldoening en rust vinden in de tegenwoordigheid van God op
gezag van Zijn kostbaar Woord en door de machtige aantrekkingskracht
van Zijn Persoon. Er was maar één altaar, één woning, één God; daar
hoorde elke rechtgeaarde Israëliet thuis.
Door het hele hoofdstuk heen wordt op dit hoofdbeginsel aangedrongen. Vanaf het ogenblik dat ze het land van Jehovah betraden,
moest er een eind komen aan al de ongeregeldheden en eigenzin, die
hen gekenmerkt had in de vlakten van Moab of in de woestijn. "Gij
zult niet doen naar alles, wat wij hier heden doen: een ieder al wat in
zijn ogen recht is. Want gij zijt tot nu toe niet gekomen in de rust en
in de erfenis, die de Heere uw God, u geven zal. Maar gij zult over de
Jordaan gaan, en wonen in het land, dat de Heere uw God, u zal doen
erven: en Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom, en gij zult

zeker wonen. Dan zal er een plaatszijn, die de Heere ttW God, verkiezen
zal, om Zijn naam aldaar te doen wonen; daarheen zult gij brengen
alles, wat ik u gebied .... wacht u, dat gij uw brandoffers niet offert
op alle plaats die gij zien zult, Maar op de plaats, die de Heere in een
van uw stammen zal verkiezen, daar zult gij uw brandoffers offeren,
en daar zult gij doen al, wat ik u gebied" (vs. 8 - 14).
Zo waren ze niet alleen, wat betreft het voorwerp, maar ook wat
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betreft de plaats en manier van aanbidding, volkomen gebonden aan
het bevel van Jehovah. Zelfbehagen, eigenkeus, willekeur moest een
eind vinden op het ogenblik, dat zij de doodsrivier doortrokken, en als
een verlost volk voet zetten op de erfenis die God hun gaf. Wat er in
de woestijn nog mee door kon, mocht in Kanaan niet geduld worden.
Hoe hoger de voorrechten, des te meer verantwoordelijkheid en te hoger maatstaf waarnaar we moeten handelen.
Vrijdenkers en strijders voor de vrije wil, en de rechten van de
mens zullen dit alles bekrompenheid noemen en ongepast vinden voor
onze moderne beschaving en de twintigste eeuw. Maar wij weten niets
wat bekrompener en meer ongepast is dan God het recht te betwisten
om te bepalen, waar Hij Zijn volk wil ontmoeten, en niets getuigt meer
van beschaving dan aan Gods geboden te gehoorzamen.
En wat een onuitsprekelijk voorrecht is het voor allen, die God en
elkaar liefhebben, vergaderd te worden op de plaats, waar Hij de gedachtenis van Zijn Naam gesticht had. En wat een genade, dat Hij Zijn
volk van tijd tot tijd om Zich wil verzamelen. Werden daardoor de
voorrechten van de enkeling of van het gezin minder: Nee, ze namen
juist toe ! Daar zorgde God in Zijn oneindige goedheid Zelf voor. Het
verheugde Hem als Zijn volk, zowel persoonlijk als in het gezin als in
het openbaar feest vierde. Daarom lezen wij : „Wanneer de Heere uw
God, uw grondgebied zal verwijd hebben, gelijk als Hij tot u gesproken
heeft, en gij zeggen zult: Ik zal vlees eten, dewijl uw ziel lust heeft
vlees te eten, zo zult gij vlees eten naar al de lust uwer ziel. Zo de
plaats, die de Heere uw God, verkiezen zal om Zijn naam aldaar te
stellen, ver van u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van
uw schapen, die de Heere u gegeven heeft, gelijk als ik u geboden heb,
en gij zult eten in uw poorten, naar alle lust van uw ziel. Doch gelijk
als een ree en een hert gegeten wordt, alzo zult gij dat eten: de onreine
en de reine zullen het tezamen eten" (vs. 20 - 22).
Geeft de goedheid en tere liefde van God hier niet ruimschoots
plaats aan een volheid van persoonlijk en huiselijk geluk ? De enige
beperking gold het bloed. „Alleen houdt v as t, dat gij het bloed niet
eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet
eten. Gij zult dat niet eten; op de aarde zult gij het uitgieten als water.
Gij zult dat niet eten, opdat het u en uw kinderen na u welga, als gij
zult gedaan hebben, wat recht is in de ogen des Heeren" (vs. 23 - 25).
Dit was een belangrijk punt onder de wet. In hoever Israël het
verstond, is de vraag niet; ze moesten gehoorzamen, opdat het hun
welging en hun kinderen na hen.
Na deze uitzondering ten opzichte van persoonlijke en familie254
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gewoonten te hebben gemaakt, keert de wetgever terug tot het uiterst
belangrijke onderwerp van hun openbare eredienst. "Doch uw heilige
dingen, die gij hebben zult, en uw geloften zult gij opnemen; en konzen
tol de plaats, die de Heere verkiezen zal. En gij zult uv; brandoffers,
het vlees en het bloed, bereiden op het altaar des Heeren uws Gods, en
het bloed van uw slachtoffers zal op het altaar des Heeren uws Gods
worden uitgegoten, maar het vlees zult gij eten" (vs. 26, 27).
Een ongelovig, vleselijk, natuurlijk mens kan niet begrijpen, waarom de twaalf stammen van Israël bevel kregen om op één altaar te
offeren en om één middelpunt te vergaderen; maar voor een geestelijk
mens is alles even eenvoudig en heerlijk. Jehovah vergaderde van tijd
tot tijd zijn bemind volk om Zich, opdat het voor zijn aangezicht feest
zou vieren, en Hij Persoonlijk van hen kon genieten. Was dit niet iets
kostelijks voor iedereen, die Jehovah werkelijk liefhad? "Ik verblijd
mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren
gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, 0 Jeruzalem! (Gods
middelpunt voor Israël). Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel
semengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heeren, tot de getuigenis Lsraêls, om de naam des Heeren te danken. Want
daar" - en nergens anders - "zijn de stoelen van het gericht gezet,
de stoelen van het huis van David. Bidt om de vrede van Jeruzalem;
wel moeten zij varen, die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaart
in uw paleizen ! Om der wille van mijn broeders en mijn vrienden zal
ik nu spreken: vrede zij in u! Om der wille van het huis des Heeren
onzes Gods, zal ik het goede voor u zoeken" (Ps. 122).
Deze liefelijke woorden wellen op uit het hart van de gelovige die
de woning van de God van Israël liefhad, de vergaderplaats van Israëls
twaalf stammen. Die geheiligde plaats, was in de gedachten van iedere
ware Israëliet verbonden met alles, wat heerlijk en verblij dend was, met
de dienst van Jehovah en de gemeenschap van Zijn volk.
De laatste verzen van ons hoofdstuk luiden aldus: "wanneer de
Heere uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken
naar welke gij henen gaat, om die erfelijk te bezitten, en gij die erfelijk
zult bezitten en in hun land zult wonen, wacht u, dat gij niet verstrikt
wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en
dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken
hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen. Gij zult alzo niet
doen de Heere uw God; want al wat de Heere een gruwel is, wat Hij
haat, hebben zij voor hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden. Al dit woord,

hetwelk ik ulieden gebied, dat zult gij waarnemen om te doen: gij
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zult daar niets aan toevoegen, en daarvan niets afdoen" (vs. 29 - 32).
Het kostbare Woord van God moest een heilige grens vormen voor
Zijn volk. Daarbinnen konden zij Zijn tegenwoordigheid genieten en
zich verlustigen in de overvloed die Zijn genade en goedertierenheid
gaf. Daarbinnen zouden zij geheel afgezonderd zijn van alles, wat een
gruwel was voor Hem, Wiens tegenwoordigheid hun eer, hun blijdschap
was. Daarbinnen zouden ze veilig zijn tegen elke strik en list.
Hela as ! zij bleven daar niet binnen, ze gingen de grenzen verleggen, en dwaalden af van Gods gebod.
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HOOFDSTUK 13
Dit hoofdstuk is boordevol belangrijke beginselen. Het bestaat uit
drie verschillende gedeelten en elk daarvan verdient onze bijzondere
aandacht. Wij moeten niet proberen de kracht van de vermaning in
zulke Schriftwoorden te verzwakken, of hun scherpte te verstompen
door te zeggen, dat ze niet op Christenen van toepassing zijn, of alleen
voor de Joden gelden. Het is zeker niet te betwisten, dat ze in de eerste plaats tot Israël gericht zijn; maar wij moeten niet vergeten, dat al
wat te voren geschreven is, "tot onze lering" is geschreven.
"Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal
opstaan, en u een teken of wonder geven. En dat teken of dat wonder
komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden,
die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; gij zult naar 'tde
woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen; want de
Heere uw God, stelt ulieden op de proef om te weten, of gij de Heere
uw God, liefhebt met uw ganse hart en uw ganse ziel. De Heere uw
God, zult gij navolgen en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en aan zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen. En die profeet of dromendromer zal gedood worden; want hij
heeft tot een afval gesproken tegen de Heere uw God, die ulieden uit
Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost, om u af
te drijven van de weg, die de Heere uw God, u geboden heeft, om
daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen" (vs. 1 - 5).
Dit zijn nu goddelijke voorzorgsmaatregelen tegen alle gevallen
van valse leer en verkeerde godsdienstige invloed. We weten allemaal,
hoe gemakkelijk het arme menselijke hart zich laat afleiden door iets,
dat een teken of wonder lijkt, vooral als zulke dingen met godsdienst
verbonden worden. Dit geldt niet alleen het volk Israël; we zien het
overal en telkens weer. Alles wat bovennatuurlijk is of buiten het normale ligt, zal vrijwel zeker op het menselijk gemoed een sterke indruk
maken. Een profeet, die opstaat onder het volk, en zijn uitspraken door
wonderwerken bevestigt, vindt bijna zonder uitzondering gehoor en
krijgt invloed.
Satan heeft alle eeuwen door zo gewerkt, en hij zal dit nog krachtiger doen aan het eind van de tegenwoordige bedeling, om hen te verleiden en in het eeuwig verderf te storten, die niet willen luisteren naar
het heerlijke evangelie. De verborgenheid der ongerechtigheid, die nu
al bijna twintig eeuwen in het naam-christendom werkt, zal zichtbaar
worden in de persoon van "de ongerechtige, welke de Heere zal ver257

delgen door de Geest zijns monds, en te niet maken door de verschijning zijner toekomst; hem wiens toekomst is naar de werking des satans
in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding
der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarom dat zij
de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de
leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de
waarheid niet hebben geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in
de ongerechtigheid" (2 Thess. 2 : 8 - 12).
Zo ook .waarschuwt onze Heer in Mattheüs 24 Zijn discipelen
tegen gelijksoortige invloeden. "Alsdan, zo iemand tot ulieden zegt :
Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse
christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderdaden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd."
Zo lezen we ook in Openbaring 13 van het tweede beest, dat opstijgt uit de aarde, de valse profeet of antichrist, die wonderen doet,

"zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de
mensen, en verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen,
die er aan te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest
te doen, zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het
beest, dat de wond van het zwaard had, en weder leefde, een beeld
zouden maken" (vs. 13, 14).
In elk van de aangehaalde teksten is sprake van gebeurtenissen,
die plaats zullen hebben, nadat de gemeente van deze aarde zal zijn
opgenomen. Wij halen ze hier aan, om te laten zien, hoe ver de
duivel kan gaan om door middel van tekenen en wonderen, mensen
van de waarheid af te trekken en om na te gaan welk middel God
geeft tegen de verleidende kracht van de satan.
Het menselijke hart is ten enen male onmachtig om weerstand te
bieden aan de invloed van "grote tekenen en wonderen", die verricht
worden ten gunste van de noodlottigste dwaling. Er is maar één ding,
dat de gelovige in staat kan stellen om de duivel en zijn dodelijke misleidingen te weerstaan, namelijk het Woord van God. De kostbare
waarheid van God, als een schat in het hart bewaard, is het goddelijke
geheim dat kan behoeden tegen elke dwaling, al wordt die ook gesteund
door de verbazingwekkendste wondertekenen.
Daarom wordt in 2 Thessalonicenzen 2 gezegd dat de mensen
door de wonderen van de leugen van de ongerechtige verleid worden,
doordat "zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig
te worden". De liefde tot de waarheid behoedt voor dwaling, hoe
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overtuigend die ook wordt voorgesteld, en hoe krachtig ook ondersteund door "grote tekenen en wonderen".
Knapheid, verstand, intellect, geleerdheid hebben geen enkele
waarde tegenover de listen van satan. De geniaalste mens bezwijkt onmiddellijk voor de kunstgrepen van de slang.
Maar, dank zij God! de listigheid, spitsvondigheid en leugenwonderen van satan, ja al zijn middelen missen iedere uitwerking op
een gelovige die zich laat leiden door de liefde tot de waarheid. Een
kind, dat de waarheid kent, gelooft en liefheeft, wordt door God beschermd en bewaard tegen de verblinding en verleiding van de boze. Al
zouden tienduizend valse profeten opstaan en de meest buitengewone
wonderen verrichten, die ooit aanschouwd zijn, met de bedoeling te bewijzen, dat de Bijbel niet het ingegeven Woord van God is, of dat onze Heere Jezus Christus niet is "God over alles, gezegend tot in eeuwigheid", of dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, niet zou reinigen
van alle zonde, ... het zou allemaal op het kleinste kind in Christus
geen invloed hebben, als hij maar van harte buigt voor het gezag van
Gods Woord. Zelfs als een engel uit de hemel ons iets kwam leren dat
in strijd is met het Getuigenis van God, zouden we met goddelijke
zekerheid, zonder enige redenering of 0ewijs, het "Anathema" tegen
hem uitspreken!
God vraagt ons niet een dwaalleer te ontleden of de bewijzen die
er voor worden aangevoerd, te wikken en te wegen. Wij verwerpen de
dwaling en de bewijzen beslist en eenvoudig omdat wij de zekerheid
van de waarheid en de liefde tot de waarheid in ons hart hebben. "Gij
zult naar de woorden van die profeet, of naar die dromendromer niet
horen - ook al komt dit teken of wonder - want de Heere uw God, stelt
ulieden op de proef, om te weten, of gij de Heere uw God, liefhebt
met uw ganse hart en met uw ganse ziel" (vs. 3).
Zo moest een Israëliet doen, die Jehovah liefhad: "Gij zult niet
'horen". Kan de vijand het oor niet bereiken, dan heeft hij helemaal
geen kans om in het hart te komen. De schapen volgen de herder,
"want zij kennen zijn stem". En waarom vluchten ze voor de vreemde,
ook al doet hij wonderen? Omdat zij zo goed met hem kunnen redeneren? 0 nee, maar "omdat zij de stem van de vreemde niet kennen".
In het tweede gedeelte van ons hoofdstuk waarschuwt God het
volk tegen een andere list van de duivel. "Wanneer uw broeder, de
zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van U\V
schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u heimelijk zal aanporren,
zeggende: Laat ons gaan en andere goden dienen, die gij niet gekend
hebt, gij noch uw vaderen, van de goden der volken, die rondom ti
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zijn, nabij u of verre van u, van het ene eind der aarde tot aan het
andere eind der aarde; zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem
niet horen, ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet
ontfermen, noch hem verbergen; maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal het eerst tegen hem zijn om hem te doden, en daarna de hand van het ganse volk. En gij zult hem met stenen stenigen,
dat hij sterve; want hij heeft gezocht u af te drijven van de Heere, uw
God, die u uit Egypteland, uit het dienst-huis, uitgevoerd heeft; opdat
gans Israël het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze
stuk in het midden van u" (vs. 6-11).
Dit is heel wat anders dan een valse profeet of dromendromer.
Duizenden houden misschien stand tegen hun invloed, terwijl ze bezwijken voor de verstrikkende en verleidende kracht van vleselijke
banden. Het is heel moeilijk hier weerstand aan te bieden en het vereist een innig geloofsleven, een eenvoudig oog, en een vast voornemen
van het hart om trouw te zijn tegenover hen, die we hartelijk liefhebben. De verzoeking door een profeet, aan wie wij niet door persoonlijke
banden verbonden zijn, betekent soms niets vergeleken bij de verzoeking door eigen vrouw of door een intieme vriend.
Wanneer de rechten van God of van Christus op het spel staan,
mogen we echter niet aarzelen. Als iemand misbruik maakt van familiebanden om ons af te trekken van onze onderwerping aan de Heer, dan
moeten wij hem onvoorwaardelijk en beslist weerstaan. "Indien iemand
tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouwen kinderen
en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn
discipel niet zijn" (Luk. 14 : 26).
Wat is de ware strekking van Luk. 14 : 26 en Deut. 13 : 8-10?
Ze betekenen zeker niet, dat het ons mag ontbreken aan natuurlijke
liefde; dat is een van die dingen die de afval van de laatste 'dagen
kenmerkt. God zelf heeft de natuurlijke verhoudingen ingesteld, en bij
deze verhoudingen horen genegenheden, waarvan de openbaring naar
Gods gedachten is. De Heilige Geest geeft in de brieven van de
Apostelen uitvoerige aanwijzingen aan mannen en vrouwen, ouders en
kinderen, meesters en knechten, waaruit onweerlegbaar blijkt, dat God
die verhoudingen en de genegenheden, die eruit voortvloeien wettigt.
De bovenaangehaalde teksten zijn alleen van toepassing als onze
natuurlijke verhoudingen en genegenheden inbreuk zouden maken op
onze verhouding en liefde tot God. In zo'n geval moet het doodvonnis
er over worden uitgesproken.
Als wij het leven nagaan van de enige volmaakte Mens, die ooit
op aarde was, kunnen wij zien, hoe heerlijk Hij aan de verschillende
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eisen beantwoordde, die aan Hem als mens en als dienstknecht werden
gesteld. Hij kon tot Zijn moeder zeggen: "Vrouw, wat heb ik met u
te doen?" En toen de tijd gekomen was, kon Hij met fijn gevoel en
liefde die moeder opdragen aan de zorg van de discipel, die Hij liefhad. Hij kon tot Zijn ouders zeggen: "Wist gij niet, dat ik zijn moet
in de dingen mijns vaders"? en daarna "ging Hij met hen en was hun
onderdanig". Zo stemt het geschreven onderwijs van de Heilige
Schrift overeen met de volmaakte wandel van de levende Christus; en
wij moeten eruit leren, hoe wij naar behoren zullen voldoen, aan de
eisen van God en aan die van de natuur.
En als iemand de voorschriften uit Deut. 13 : 9 en 10 moeilijk
kan overeenbrengen met de liefde van God en de genade en welwillendheid waarop in het Nieuwe Testament wordt aangedrongen, laat
hij dan denken aan het heel belangrijke onderscheid tussen de twee
bedelingen van de wet en de genade. Het kenmerkend beginsel van de
Joodse bedeling was gerechtigheid; dat van het Christendom is genade.
Als we dit inzien verdwijnt elke moeilijkheid. Het was volkomen
op zijn plaats en de bedoeling van God, dat Israël zijn vijanden versloeg. Ook was het volkomen in overeenstemming met de beginselen
van de wet en de regering van God, dat in Israël iedereen werd
terechtgesteld, die anderen probeerde te verleiden tot afgoderij. Dit
was bij het Israëlitische volk vroeger niet alleen noodzakelijk; maar
in de toekomst zal door hen niet anders gehandeld worden. "Een
koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar
recht" (Jes. 32 : 1).
In het Christendom zien wij echter iets anders. Daar zijn we op
een nieuw terrein en in een andere sfeer. Zo, bijvoorbeeld, in de
Bergrede: "Gij hebt gehoord dat gezegd is: oog om oog, en tand om
tand. Maar Ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op
de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met
u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook de mantel; en zo wie
ti zal dwingen één mijl te gaan, ga met hem twee mijlen". En verder:
"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben,
en uw vijand zult gij haten; maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief;
zegent ze, die ti vervloeken; doet wel degenen, die ti haten; en bidt
voor degenen, die u geweld doen en die u vervolgen; opdat gij
kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij
doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen... weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw
Vader die in de hemelen is volmaakt is" (Matth. 5 : 38-48).
Zonder lang hierbij stil te staan, is het voor elke lezer wel
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duidelijk, dat een Christen bepaalde dingen nooit kan doen, die voor
een Jood volkomen geoorloofd waren. Toch is dat iedereen niet duidelijk, en velen menen dat ook Christenen de rechtvaardigheid moeten
handhaven en daarom oorlog kunnen voeren en wereldse macht uitoefenen. Wij vragen echter: waar zegt het Nieuwe Testament ons dit
te doen? Het antwoord: „wij menen dit of dat", heeft niets te betekenen. Het komt er op aan, wat de Schrift ons leert, en die zegt ons, dat
,,gerechtigheid" het beginsel vormde van de oude bedeling, en „genade" het beginsel is van de nieuwe bedeling.
Wij hebben uit Matth. 5 gehoord, wat Christus leerde, en in de
vier Evangeliën kunnen wij zien, hoe Hij deed. Toen de Samaritanen
uit zeker dorp Hem niet wilden ontvangen, en de discipelen, in hun
volslagen onwetendheid inzake de hemelse beginselen, zeiden: „Heere,
wilt gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel nederdale, en dezen
verslinde, gelijk ook Elia gedaan heeft ?" keerde Hij Zich om, en zei,
terwijl Hij hen bestrafte: „Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt.
En zij gingen naar een ander dorp " (Luk. 9 : 54, 55) . Het betaamde
Elia vuur van de hemel te doen neerdalen, om de mannen te verteren,
die een goddeloze koning op hem afstuurde. Maar het betaamde de
Zoon des mensen, die niet gekomen was om de mensen te verderven,
maar te behouden, om de volmaakte uitdrukking te zijn van de Vader
in de hemelen, Die goedertieren is jegens bozen en onrechtvaardigen.
En is Hij dan niet ons Voorbeeld in alle dingen ?
Hier antwoordt men ons echter met de oude tegenwerping: „Wat
zou er van de wereld en zijn instellingen, wat zou er van de maatschappij terechtkomen, als zulke beginselen algemeen toegepast
werden ?" Wij antwoorden: Als deze hemelse beginselen overal heersten, waren er geen oorlogen en twisten, zodat er dan ook geen
behoefte zou zijn aan legers en vloten, aan politie of justitie; de wereld,
zoals hij nu is, zou dan niet meer bestaan, maar het koninkrijk was dan
geworden van onze God en het gezag van Zijn Christus.
De zaak is echter, dat die hemelse beginselen, waarover wij
spreken, volstrekt niet voor de wereld bestemd zijn, daar de wereld ze
niet zou kunnen aanvaarden of er ook maar een enkel uur naar zou
kunnen handelen. Deden de mensen het, dan was de hele tegenwoordige samenleving verbroken, en het hele maatschappelijk verband zou
zich meteen oplossen. Hemelse beginselen zijn in het geheel niet geschikt voor „deze tegenwoordige boze wereld", maar alleen voor de
gemeente, die niet van de wereld is, zoals Jezus van de wereld niet is.
„Indien" - zo sprak onze Heer tot Pilatus - „mijn koninkrijk van deze
wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik de
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Joden niet was overgeleverd; maar nu is mijn koninkrijk niet van hier"
(Joh. 18 :36).
Let op het woord „nu". Later zullen de koninkrijken van deze
wereld van onze Heere worden, maar nu is Hij verworpen, en allen
die Hem toebehoren, zijn geroepen in Zijn verwerping te delen, Hem
te volgen buiten de legerplaats, en te wandelen als pelgrims en vreemdelingen hier beneden terwijl ze wachten op het ogenblik, dat Hij zal
komen om hen tot Zich te nemen, opdat zij zijn mogen waar
Hij is.
De poging om wereld en gemeente nu met elkaar te vermengen
brengt een vreselijke verwarring te weeg. Het is één van satans bijzondere listen, en heeft er meer toe bijgedragen om het getuigenis van
de gemeente te hinderen, dan de meesten vermoeden. Het ware karakter van de gemeente, haaar standpunt, haar wandel en haar hoop
worden erdoor geloochend. Men spreekt soms wel van „de christelijke
wereld". Wat betekent deze uitdrukking? Ze getuigt van een listig plan
om twee dingen één te maken, die zoveel van elkaar verschillen als
licht en duisternis. Het is een poging om een nieuwe lap op een oud
kleed te zetten, en zoals onze Heer zegt heeft dit alleen tot gevolg
dat de scheur erger wordt. Het is niet Gods bedoeling om de wereld
te verchristelijken, maar om de Zijnen uit de wereld te roepen, opdat
zij een hemels volk zijn, geleid door hemelse beginselen, gevormd
door een hemels Voorwerp en verblijd door een hemelse hoop. Als
men dit niet duidelijk inziet, en als waarheid van de gemeente geen
krachtige uitwerking heeft in de gelovige, zullen de droevigste vergissingen in ons werk, onze wandel en onze dienst niet uitblijven.
Wij kunnen niet van dit onderwerp afstappen zonder een paar
voorbeelden te geven van het verschil tussen het Oude- en het Nieuwe
Testament. In Psalm 34 : 17 lezen wij : „Het aangezicht des Heren is
tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit
te roeien". Let er nu op hoe de Heilige Geest deze plaats aanhaalt in
1 Petrus 3 : 12: „Het aangezicht des Heren is tegen degenen, die kwaad
doen". Geen woord over uitroeiing. Waarom niet ? Omdat de Heer nu
niet handelt volgens het beginsel van uitroeiing. Dit deed Hij onder de
wet, en zal Hij later doen in het koninkrijk; maar nu handelt Hij volgens het beginsel van genade. Tegen de kwaaddoeners is Hij nog
precies als vroeger, maar nu niet om hun gedachtenis uit te roeien.
Het meest sprekende voorbeeld hiervan vinden wij bij het kruis. De
mensen, die Gods eniggeboren en geliefde Zoon boosaardig aan het
kruis nagelden, waren zeker kwaaddoeners van het ergste soort; maar,
in plaats dat zij van de aarde uitgeroeid werden, waren zij de eersten,
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die de blijdschap vernamen van volle en vrije vergeving door het
bloed van het kruis.
Dit alles is heel wonderlijk en prachtig maar toch is het zo, en wij,
Christenen behoren volgens hetzelfde hoge zedelijke beginsel te werk
te gaan. Wel zeggen sommigen: „Hoe moeten wij door de wereld komen, hoe kunnen wij zaken doen, als we zulke beginselen huldigen ?
Men zou ons beroven en ruïneren; men zou misbruik van onze goedheid
maken, als wij niet van de sterke arm gebruik maakten om onze rechten
te doen gelden. Waar is de wet voor, dan om het geweld van de
mensen in toom te houden; en heeft God niet zelf de machten ingesteld, opdat zij ons zouden beschermen ?" Voor dit soort redenering is
schijnbaar veel te zeggen. De machten, die er zijn, zijn inderdaad van
God; en God heeft de overheid het zwaard in handen gegeven tot bestraffing van boosdoeners. Wij zijn daarom gehoorzaam aan God, als
we ons onderwerpen aan de machthebbers; en we bidden God voor
hen. De maatschappij zou te gronde gaan als de mensen niet in toom
gehouden werden door de sterke hand van de overheid. Maar hoewel
we dit allemaal erkennen, is over het pad van een christen in deze
wereld nog geen woord gezegd. Zich op welke manier ook met de instellingen, die voor de wereld noodzakelijk zijn te bemoeien, behoort
niet tot onze christelijke roeping. De Meester zelf, als Hij de Herodianen antwoord geeft op hun listige vraag, handhaaft het beginsel van
onderwerping aan de bestaande machten en zegt: „Geeft dan aan de
keizer, wat van de keizer is, en aan God wat van God is" (Matth.
22 : 21) . En dit niet alleen, maar persoonlijk vrij, zien wij dat Hij
de schatting betaalt. „Opdat wij hun geen aanstoot geven", zo zegt
Hij: „Geef de stater aan hen voor Mij en u" 1) . Maar zien wij ergens
dat de Heer moeite doet om de wereld te verbeteren, of dat Hij Zich
met politiek of staatkunde inlaat? Treedt Hij ooit als rechter of
scheidsman op ? W as niet Zijn hele leven, van het begin tot het eind,
een volkomen overgeven van Zichzelf tot Hij eindelijk Zijn leven gaf
aan het Kruis ?
Men zal na dit alles inzien dat wij ons moeten verzetten tegen de
afgoderij onder welke vorm ook. Ons verzet mag beslist niet minder
'zijn dan bij Israël vroeger; maar het zal op een heel andere manier
moeten blijken. De gemeente is rechtstreeks geroepen het kwaad en
kwaaddoeners uit haar midden weg te doen. „Doet de boze uit uw
1)
Matth. 17 : 24 27. Indien ook de schatting ten behoeve van de tempel
mocht geweest zijn, doet zulks aan het beginsel waarop wij aandringen niets
af.
-
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midden weg" (1 Kor. 5 : 13b). De Gemeente stenigt echter geen afgodendienaars of godslasteraars, en verbrandt geen toverheksen. De
kerk van Rome heeft dit gedaan; en zelfs Protestanten, tot schande van
het protestantisme hebben dat voorbeeld wel eens gevolgd 1). "De
wapenen van onze krijg", zegt Paulus, "zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot nederwerping der sterkten; dewijl wij de overleggin,gen ternederwerpen en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis
Gods, en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van
Christus" (2 Kor. 10 : 4, 5). De belijdende kerk is het spoor geheel
bijster geraakt wat betreft dit grote en belangrijke onderwerp. Zij heeft
zich verbonden met de wereld en getracht de zaak van Christus met
vleselijke en wereldlijke middelen te dienen.
Zij heeft in onwetendheid geprobeerd het christelijk geloof te
handhaven door de christelijke praktijk schandelijk te verloochenen. Wij
kunnen ons geen denkbeeld vormen van de vreselijke gevolgen, die
voortspruiten uit de mening, dat de gemeente geroepen was Israëls
plaats in te nemen en volgens Israëlitische beginselen te werk te
gaan 2). Daardoor werd haar getuigenis vals en ging heel het geestelijk en hemels karakter verloren. Het einde van dit pad lezen we
in Openbaring 17 en 18.
Wij zullen nu onze beschouwing over Deut. 13 besluiten met een
blik op de slotgedachte. "Wanneer gij van een uwer steden, die de
Heere uw God u geeft, om aldaar te wonen, zult horen zeggen: Er zijn
mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben
de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en
andere goden dienen, die gij niet gekend hebt; zo zult gij onderzoeken
en nasporen en wel navragen, en zie, het is de waarheid, de zaak is
zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan, zo zult gij de
inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het
zwaard, verbaanende haar en alles wat daarin is, ook haar beesten, met
de scherpte van het zwaard.
1) Het verbranden van Servet, in 1553, om zijne theologische dwalingen, is
een droeve smet op de hervorming en op de man die zulk een onchristelijke handeling wettigde. Wel waren Servets ideeën noodlottig en volkomen verkeerd.
Hij hing o.a. de Ariaanse ketterij aan, die eenvoudig lastering is tegen de Zoon
van God. Doch hem of iemand anders te verbranden om valse leer, was een
openbare zonde tegen de geest en het beginsel van het evangelie, en een betreurenswaardige vrucht van onwetendheid met betrekking tot het wezenlijke
onderscheid tussen Jodendom en Christendom.
2) Het is iets anders of de gemeente uit de geschiedenis van Israël lering trekt, of
het op Israëls standpunt stelt en zich de beloften van Israël toeëigent. Het eerste
is roeping en voorrecht van de gemeente; het laatste is haar noodlottige dwaling.
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En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat,
en voor de Heere, uw God, die stad en al haar roof geheel en al met
vuur verbranden; en zij zal voor eeuwig puinhoop zijn, zij zal niet weder gebouwd worden. Ook zal er niets van het verbannene aan uw
hand kleven, opdat de Heere zich wende van de hitte zijns toorns, en
u geve barmhartigheid, en zich uwer erbarme, en u vermenigvuldige,
gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft. Wanneer gij aan de stem des
Heeren, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al zijn geboden,
die ik u heden gebied, om te doen wat recht is in de ogen des Heeren
uws Gods" (vs. 12 - 18).
Hier hebben wij heel ernstige en belangrijke lessen. Maar denk
er vooral aan, dat, hoe belangrijk ze ook zijn, ze gegrond zijn op de
allerkostelijkste waarheid, namelijk Israëls nationale eenheid. Zien wij
dit niet in, dan zal ons de werkelijke kracht en de betekenis van de
aangehaalde verzen ontgaan. Er wordt verondersteld, dat één van de
steden van Israël een grove zonde begaat; en nu rijst als vanzelf de
vraag: "Zijn al de steden in Israël bij het kwaad van die éne stad betrokken?" Het antwoord luidt: Jazeker, want de natie is één. De steden
en stammen waren niet onafhankelijk; zij waren aan elkaar verbonden
door een heilige band van nationale eenheid, een eenheid, met als
middelpunt de plaats waar God woonde. Israëls twaalf stammen waren
onafscheidelijk verenigd. De twaalf broden op de gouden tafel in het
heiligdom spraken van deze eenheid; elke ware Israëliet erkende deze
eenheid, en verheugde zich erin. De twaalf stenen van Elia op de
berg Karmel, alle stelden dezelfde grote waarheid voor: de blijvende
eenheid van Israëls twaalf stammen. De vrome koning Hizkia erkende
deze waarheid, toen hij bevel gaf om het brandoffer en het zondoffer
te brengen voor "geheel Israël" (2 Kron. 29 : 24). De trouwe josia
handelde dienovereenkomstig, toen hij zijn hervormingen doorvoerde
in heel het gebied van Israël (2 Kron. 34 : 33). Paulus in zijn toespraak voor koning Agrippa getuigt van dezelfde waarheid, en zegt:
"Tot welke belofte onze twaalf geslachten gedurig nacht en dag God
dienende, hopen te komen". 1) (Hand. 26 : 7).
En als wij vooruitzien in de heerlijke toekomst, straalt ons dezelfde heerlijke waarheid tegen in Openbaring 7, waar wij de twaalf
stammen zien verzegeld en afgezonderd, tot zegen, rust en heerlijkheid
in verbinding met een ontelbare menigte uit de volken. En eindelijk
1) Het zal de lezer belang inboezemen wanneer hij weet dat het woord in deze
tekst, door "twaalf geslachten" vertaald, in het enkelvoud is. Daardoor wordt
sterk gedrukt op de onbreekbare eenheid, die zo kostelijk is voor God en
dientengevolge ook voor het geloof.
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lezen wij in Openbaring 21 dat de namen van de twaalf stammen geschreven staan op de poorten van de heilige stad Jeruzalem; de zetel
en het middelpunt van de heerlijkheid van God en van het Lam.
Laten we nu een ogenblik letten op de praktische toepassing van
deze heerlijke waarheid zoals zij voorgesteld wordt in het slot van
Deut. 13. De inwoners, een stad in het uiterste noorden van Israël,
vernemen het gerucht van ernstige dwaalleer in een of andere stad
in het verre zuiden, dwaalleer waardoor die bewoners worden afgetrokken van de ware God. Wat moet er gedaan worden? De wet
'spreekt zo duidelijk mogelijk; .het pad dat ze moeten volgen is zo
scherp aangegeven dat slechts een eenvoudig oog nodig is om het te
zien en een overgegeven hart om het te betreden.
"Zo zult gij onderzoeken en nasporen en wel navragen". Dit is
toch zeker niet dubbelzinnig. Eén van de burgers kon misschien zeggen: "Wat hebben wij in het Noorden te maken met dwaalleer in het
Zuiden? Dank zij God, onder ons wordt geen dwaling geleerd; het is
een plaatselijke kwestie, en elke stad is verantwoordelijk voor de hand'having van de waarheid binnen zijn eigen muren. Alleen als er
iemand die deze dwaalleer aanhangt of verkondigt hier komt, moeten
wij zeker onze poorten voor hem sluiten. Verder menen wij niet dat
wij moeten gaan". Een trouwe Israëliet zou hierop eenvoudig antwoorden: "Uw redenering is een besliste ontkenning van Israëls eenheid. Als elke stad en elke stam op zichzelf stond, kon de hogepriester
rustig de twaalf broden van de gouden tafel wegnemen, en er hier en
daar één neerleggen, onze eenheid was zoek, en wij allen waren onafhankelijke lichamen geworden, zonder nationale grondslag voor onze
handelingen. Als u zegt dat er geen dwaling geleerd wordt onder ons,
ontkent u duidelijk dat wij tot Israël behoren, want het woord zegt:
"Zulk een gruwel is in het midden van u gedaan". Dit "u" beslaat
heel het gebied van Israël. Dwaling in Dan betreft ook Berseba, want
Israël is één.
Als dit alles al gold voor Israël, is het niet minder waar voor
de gemeente nu. Als dus Christus oneer wordt aangedaan door een
leer, die te kort doet aan de heerlijkheid van Zijn persoon of de
:kracht van Zijn bloed, zijn wij op grond van Gods Woord en wil
'gebonden met de meeste beslistheid zulke leer te verwerpen. Onverschilligheid of onpartijdigheid, als het de Zoon van God betreft, is
'hoogverraad volgens de uitspraak van het hooggerechtshof in de
hemel. De eer en glorie van Christus moet ons boven alles gaan;
boven onze naam, ons bezit, onze familie of vrienden. Alles moet
wijken als de rechten van Christus op het spel staan. En naast de
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heerlijkheid van het Hoofd staat de eenheid van Zijn lichaam, de gemeente. Israël was één, en hoeveel te meer het lichaam van Christus.
Werd daar geen onafhankelijkheid geduld, hoeveel te minder hier.
Te beweren dat de leden van het lichaam van Christus onafhankelijk
van elkaar zijn, is haast nog onzinniger dan te zeggen, dat de hand
onafhankelijk is van de voet, of het oog van het oor. „Want fgelijk
het lichaam één is, en vele leden heeft; en al de leden van dit ene
lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus". (Hoe
kon sprekender voorgesteld worden de innige vereniging van Christus en de gemeente ?) „Want ook wij allen zijn door één Geest tot
één lichaam gedoopt, hetzij Joden, het zij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt". Vervolgens handelt Paulus over de meer of minder geëerde leden des
lichaams en zegt dat God aan het mindere meer eer gegeven heeft,
„opdat geen tweedracht in het lichaam zij". „En gijlieden zijt het
lichaam van Christus, en leden in het bijzonder" (1 Kor. 12) . Wat
zou het zijn als elke ware gelovige over de hele aarde inzag, dat er
tot hem gezegd wordt, dat hij een lid van het lichaam van Christus is.
Dit is een zeer praktische waarheid, die de hoogste voorrechten en de
zwaarste verantwoordelijkheid insluit. De gemeente van God is niet

een genootschap of dub of vereniging; ze is een lichaam door de
Heilige Geest verbonden met het Hoofd in de hemel; en al haar leden
op aarde zijn onlosmakelijk één. Hieruit volgt, dat de toestand en de
wandel van elk der leden al de andere aangaat. „Indien één lid lijdt,
al de leden lijden mede". Als er iets aan de voet mankeert, voelt de hand
het. Hoe ? Door het hoofd. Zo ook in de gemeente van God als het met
één van de leden niet goed gaat, voelen allen het door middel van het
Hoofd, waarmee allen door de Heilige Geest levend verbonden zijn.
Misschien is iemand geneigd te vragen: „Hoe kan de toestand
van de ene gelovige de andere raken, die er niets van weten ?" Dit
kan heel goed; het is net zo goed als toen in Israël Achan zondigde,
en tienduizenden van het hele geval niets af wisten; en toch zei de
Heere: „Israël heeft gezondigd", en Hij liet het hele volk een vernederende nederlaag lijden. Het verstand kan daar niet bij, maar het
geloof buigt. Door Gods genade luisteren wij echter niet naar het
verstand, maar we geloven wat God zegt. Laten we de Heere bidden
of Hij ons waakzaam wil doen zijn wat betreft onszelf en onze hele
zedelijke toestand. Hij wil ons allen leren te vermijden, wat onterend is voor het Hoofd, waaraan wij verbonden zijn; bedroevend
voor de Geest, waardoor wij verbonden zijn; of schadelijk voor de
leden, waarmee wij verbonden zijn.
268

hfdst. 13

HOOFDSTUK 14
"Gijlieden zijt kinderen des Heeren, uws Gods; gij zult uzelf
niet snijden, noch kaalheid maken tussen uw ogen over een dode.
Want gij zijt een heilig volk de Heere, uw God; en u heeft de
Heere verkoren om Hem tot een volk des eigendoms te zijn uit al
de volken, die op de aardbodem zijn" (vs. 1 + 2).
Het begin van dit hoofdstuk toont ons de grondslag waarop
al de voorrechten en verantwoordelijkheid berustten die Israël had.
Wij beseffen allen heel goed dat wij in een bepaalde verhouding
moeten staan, voordat wij de liefde kunnen voelen of de plichten
vervullen, die zo'n verhouding meebrengt. Iemand die geen vader
is zal door geen redenering of bewijsvoering kunnen voelen wat in
een vaderhart leeft. Wordt hij echter vader, dan volgen meteen
vanzelf de vaderlijke gevoelens. Zo moeten wij ook Christenen
zijn, voordat wij aan de christelijke roeping gehoor kunnen geven.
Zelfs als wij gelovigen zijn is het alleen door de genadige hulp van
de Heilige Geest, dat wij als gelovigen wandelen kunnen; maar het
is duidelijk, dat wij niets kunnen weten van christelijke liefde of de
christelij ke wandel als we Christus niet toebehoren.
Nu heeft ontegenzeggelijk God het voorrecht te bepalen, hoe
Zijn kinderen zich behoren te gedragen; en zij mogen in alles
op Zijn genade rekenen en Zijn goedkeuring ontvangen. "Gijlieden
zijt kinderen des Heeren, uws Gods; gij zult uzelf niet snijden."
Zij waren niet hun eigen meesters; zij behoorden Hem toe, en zij
hadden daarom niet het recht zichzelf te snijden of te verminken
om hun doden. De mens is geneigd dan in hoogmoed of eigen zin
te vragen: "Waarom mogen wij niet zo doen als andere volken?
Wat is er verkeerd aan als ik me snijd of kaalheid maak tussen mijn
ogen? Het is gewoon een bewijs van verdriet en daar zit niets
kwaads in." Op dit alles luidt eenvoudig het antwoord: "Gijlieden
zijt kinderen des Heeren, uws Gods." Dit veranderde alles. De
arme onwetende volken brachten zich insnijdingen toe, maar Israël
was tot God gebracht; en dit moet al hun doen en laten regelen. Zij
behoefden niets in acht te nemen om kinderen van God te worden;
maar omdat zij kinderen van God waren, moesten zij zo handelen.
"Gij zijt een heilig volk, de Heere, uw God". Hij zegt niet: "Gij
behoort te zijn een heilig volk". Hoe zouden zij van zichzelf een
heilig of afgezonderd volk voor Jehovah kunnen maken? In Zijn
vrije genade, op grond van het verbond met hun vaderen, had God
hen tot Zijn kinderen gemaakt, en tot een bijzonder volk boven al
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de volken, die op aarde waren. Dit was het vaste fundament van
Israëls zedelijk gebouw. AI hun gewoonten en manieren, hun eten
en kleding, hun doen en laten moesten een uitvloeisel zijn van het
ene grote feit, waaraan zij evenmin iets bijgedragen hadden als aan
hun natuurlijke geboorte, dat zij, de kinderen van God, het volk
van Zijn keus, Zijn bijzondere bezitting waren.
Het is een voorrecht van de hoogste rang dat de Heere zo dicht
bij ons wil zijn en belang stelt in alles wat wij doen. Voor de natuurlijke mens is alleen de gedachte aan Zijn heilige aanwezigheid
of nabijheid volkomen onverdraaglijk. Maar voor ieder, die gelooft
en God werkelijk liefheeft, is het een kostelijke gedachte dat Hij
dicht bij ons is, en dat Hij belangstelt in al de geringste bijzonderheden van ons persoonlijk leven. We verblijden ons er in dat we
weten dat Hij kennis neemt van wat wij eten en waarmee wij ons
kleden; dat Hij op ons let bij dag en nacht; terwijl wij slapen en
waken; thuis en buiten; kortom dat Zijn belangstelling in en zorg
voor ons de zorg van een liefhebbende moeder voor haar zuigeling

ver overtreft. Als wij dit alles meer beseften zouden wij een heel
ander leven leiden en over heel andere dingen kunnen spreken.
Het is toch een heilig voorrecht en een kostbare werkelijkheid, dat
onze geliefde Heer bij ons is op de weg overdag en naast ons bed
staat 's nachts, dat Zijn oog op ons rust als wij ons 's morgens
aankleden, dat Hij ons ziet als wij zaken doen en hoort welke gesprekken we voeren, van de morgen tot de avond. Laat het besef
daarvan een levende en blijvende kracht zijn in het hart van elk
kind van God hier beneden.
De verzen 3 tot 20 bevatten de wet aangaande reine en onreine
dieren, vissen en vogels. De hoofdbeginselen hiervan hebben wij al
besproken bij onze beschouwing van Leviticus 11, en daarnaar
willen we hier verwij zen. Toch is er een heel belangrij k verschil
tussen Leviticus 11 en Deuteronomium 14. De aanwijzingen in
Leviticus worden in de eerste plaats gegeven aan Mozes en Aäron;
in Deuteronomium worden ze rechtstreeks aan het volk gericht. Dit
kenmerkt de beide boeken. Leviticus kunnen we de gids voor de
priesters noemen. In Deuteronomium staan de priesters echter bijna
geheel op de achtergrond, en het volk treedt op de voorgrond. Er
is dus geen grotere onwaarheid, dan dat Deuteronomium een herhaling van Leviticus zou zijn. In vers 21 treedt het verschil tussen
het Israël Gods en de vreemdeling duidelijk aan het licht. "Gij zult
geen dood aas eten; de vreemdeling, die in uw poorten is, zult gij
het geven, dat hij het ete, of verkoopt het de vreemde; want gij
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zijt een heilig volk de Heere uw God." De betrekking waarin
Israël stond tot Jehovah onderscheidde hen van al de volken onder
de zon. Niet dat zij in zichzelf een haar beter of heiliger waren
dan anderen, maar Jehovah was heilig en zij waren Zijn volk.
"Weest heilig, want Ik ben heilig".
Mensen van de wereld menen dikwijls dat Christenen farizeeërs zijn omdat zij zich afscheiden van anderen, en weigeren deel
te nemen aan wereldse genoegens of vermaak; maar ze begrijpen
niet waarom het gaat. Immers wanneer een Christen deelneemt aan
het zinloze vermaak en de dwaasheden van een zondige wereld, is
dit hetzelfde als wanneer een Israëliet aas at. De Christen heeft,
dank zij God, wat beters te eten gekregen dan het dode aas van
deze wereld. Hij bezit het levende brood, dat neerdaalde uit de
hemel, het ware manna; en dit niet alleen, maar hij voedt zich met
het overjarig koren van het land Kanaän, een type van de verrezen
en verheerlijkte Mens in de hemel. Van deze kostelijke en heerlijke
dingen weet de arme onbekeerde wereldling volstrekt niets af, en
daarom moet hij teren op wat de wereld hem biedt. Het is niet
de vraag of de dingen op zichzelf goed of kwaad zijn. Niemand
zou ooit hebben kunnen weten of het verkeerd was of niet om aas
te eten, als God in Zijn Woord daarover geen uitspraak had
gedaan.
Dit is een belangrijk punt voor ons. Wij mogen niet verwachten, dat de wereld eender zal oordelen of gevoelen als wij wat
betreft goed of kwaad. Aan ons is het de dingen van een goddelijk
standpunt te beschouwen. Veel dingen kunnen onschuldig zijn voor
een ongelovige, terwijl een Christen zich er niet mee inlaat, eenvoudig omdat hij een Christen is. Een Christen behoort zich af te
vragen bij alles wat hij tegen komt: "Kan ik dit doen tot verheerlijking van God; Kan ik er de naam van Christus mee verbinden?"
Zo niet dan raakt hij het niet aan. Voor de gelovige is de maatstaf
en toetssteen voor alle dingen: Christus. Dit maakt alles zo eenvoudig. In plaats van te vragen: Komt dit of dat overeen met onze
belijdenis, onze beginselen, ons karakter, onze goede naam?, hebben wij te vragen: Komt het overeen met Christus? Wat Christus
niet waardig is, is de Christen onwaardig. Op duizend en meer bijzonderheden moeten wij alleen deze regel toepassen. Is het hart
oprecht voor Christus, laten wij ons leiden door de goddelijke
natuur, in de kracht van de Heilige Geest, en stellen we ons onder
het gezag van Gods Woord, dan. zal het ons niet vaak moeilijk
vallen om te beslissen wat goed of kwaad is in ons dagelijks leven.
hfdst. 14

271

We willen nu met een paar woorden de aandacht vestigen op
het eind van vers 21: "Gij zult het bokje niet koken in de melk
van zijn moeder". Dit verbod wordt tot driemaal toe, in verschillend verband, gegeven; dit is voldoende om het als hoogst belangrijk en van praktisch belang te beschouwen. Wat kunnen wij er
uit leren? Wij geloven, dat de Heere de zijnen er duidelijk mee leert
om zorgvuldig alles te vermijden wat strijdt met de natuur. Wat
bestemd is om een dier te voeden, te gebruiken om het daarin te
koken is ontegenzeggelijk tegennatuurlijk. Door het hele Woord
heen worden wij nadrukkelijk gewaarschuwd tegen alles wat onnatuurlijk en onlieflijk is. "Leert u ook de natuur zelf niet"? schrijft
de Apostel aan de gemeente te Korinthe (1 Kor. 11 : 14). De Schepper heeft zekere gevoelens en instincten in de natuur gelegd, die
wij moeten ontzien. Wij mogen vaststellen dat een hoofdbeginsel
is in de christelijke zedeleer, dat geen daad ooit van God kan zijn,
die geweld doet aan de gevoeligheden, die aan de natuur eigen
zijn. De Geest van God leidt ons vaak buiten en boven de natuur,
maar nooit tegen de natuur in.
In het slot van ons hoofdstuk vinden wij veel praktisch onderwijs, "Gij zult getrouw vertienen al de opbrengst van uw zaad, dat
elk jaar van het veld voortkomt. En voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, ter plaatse die Hij verkiezen zal om Zijn naam
aldaar te doen wonen, zult gij eten de tienden van uw koren, van
uw most, en van uw olie, en de eerstgeboorten uwer runderen en
uwer schapen; opdat gij de Heere uw God leert vrezen al uw dagen.
Wanneer nochtans de weg voor u te lang zal zijn, dat gij zulks
niet zou kunnen henendragen, omdat de plaats te ver van u zal zijn,
die de Heere, uw God verkiezen zal, om Zijn naam aldaar te stellen; wanneer de Heere, uw God u zal gezegend hebben, zo maak
het te gelde, en bind het geld in uw hand, en ga naar de plaats
die de Heere, uw God verkiezen zal. En geef dat geld voor alles,
wat aan uw ziel lust, voor runderen en voor schapen, en voor wijn
en voor sterke drank, en voor alles wat uw ziel van u begeren zal,
en eet aldaar voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, en wees
vrolijk, gij en uw huis. Maar de Leviet, die in uw poorten is, zult
gij niet aan zijn lot overlaten; want hij heeft geen deel noch erve
met u. Ten einde van drie jaren zult gij uitbrengen alle tienden van
uw inkomen in dat jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten.
Zo zal komen de Leviet, dewijl hij geen deel noch erve met u heeft,
en de vreemdeling en de wees en de weduwe, die in uw poorten
zijn, en zij zullen eten en verzadigd worden; opdat de Heere,
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uw God, u zegene in alle werk uwer hand, dat gij doen zult"
(vs. 22 - 29).
Dit is een merkwaardige plaats, die ons op een heel eenvoudige manier de grondslag, het middelpunt en de praktische trekken
laat zien van Israëls nationale godsdienst en van de godsdienst in
het gezin. Wat de grondslag betreft, hun eredienst berustte op het
feit, dat zowel zijzelf als hun land toebehoorden aan Jehovah. Het
land was van Hem, en zij hadden het als Zijn pachters in bezit.
Van deze waarheid moesten zij op geregelde tijden getuigen, door
trouw een tiende van de opbrengst te geven. "Gij zult getrouw
vertienen al de opbrengst van uw zaad, die elk jaar van het veld
voortkomt".
Wat ten tweede het middelpunt aangaat, dit was even duidelijk aangewezen. Zij moesten samenkomen op de plaats, waar Jehovah Zijn Naam deed wonen. Wij zien hieruit, evenals uit vele
andere plaatsen van Gods Woord, hoeveel belang Hij erin stelde
dat Zijn volk zich telkens weer vergaderde om Hemzelf. Het verheugde Hem als Hij het volk dat Hij liefhad vergaderd zag in Zijn
tegenwoordigheid, gelukkig in Hem en in niemand anders; terwijl
zij zich gemeenschappelijk verheugden in wat ze samen bezaten en
samen de vruchten aten van het land van Jehovah. Voor een gelovige Israëliet, die jehovah liefhad, was er en kon er geen andere
plaats zijn, die hieraan gelijk was. Zulke Israëlieten genoten ervan
samen te komen op de heilige plaats, waar Zijn geëerde en geliefde
Naam woonde. Zij, die zich om Jehovah niet bekommerden, zagen
de anderen een lange reis maken, om hun tienden naar die bijzondere plaats te brengen. Ze trokken het nut van zo'n gewoonte
in twijfel en vroegen: "Waarom zullen we thuis de tienden niet
eten?" Maar dit kwam doordat ze er niets van begrepen, en onbekwaam waren om de heerlijkheid ervan te onderscheiden. Voor de
gelovige Israëliet lag de hoofdoorzaak van de reis naar de aangewezen plaats in de kostelijke woorden - Jehovah Shammah - "de Heere
is aldaar". Was een Israëliet willekeurig thuisgebleven of naar een
zelfgekozen plaats gegaan, dan zou hij daar noch Jehovah noch zijn
broeders hebben ontmoet, en bijgevolg zou hij alleen gegeten hebben. Daardoor zou hij zich het oordeel van God op de hals gehaald
hebben, het zou een gruwel geweest zijn.
Er was maar één middelpunt, en dat was niet door mensen
maar door God bepaald. De goddeloze Jerobeam heeft het gewaagd
om zelfzuchtige, politieke redenen de goddelijke orde te verbreken,
en zijn kalveren op te stellen te Bethel en te Dan; maar de erehfdst. 14
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dienst daar gepleegd, was niet aan God gewijd, maar aan de boze
geesten. Het was een vermetele boze daad die over hem en zijn
huis het rechtvaardige oordeel van God bracht. In Israëls latere geschiedenis, wordt „Jerobeam, de zoon van Nebat" dan ook genoemd
als het type van ongerechtigheid boven al de goddeloze koningen.
De trouwe Israëliet zou men echter zeker aantreffen op het éne
goddelijke middelpunt en nergens anders. Hij zou zich nooit verontschuldigen om thuis te blijven, of gaan naar plaatsen, door hem
of anderen uitgezocht; nee, men kon hem vinden vergaderd tot
Jehovah Shammah, en daar alleen. Was dit bekrompenheid of bijgeloof ? Nee, het was de vreze en liefde Gods.
En niet alleen had de Heer een plaats aangewezen, maar in
Zijn grote goedheid had Hij een middel bedacht om die plaats zo
gemakkelijk mogelijk te maken voor zijn aanbiddend volk. Zo lezen
wij: „Wanneer nochtans de weg te lang voor u zal zijn, dat gij zulks
niet zou kunnen heendragen, omdat de plaats te ver van u zal zijn,
die de Heere, uw God verkiezen zal om Zijn Naam aldaar te stellen;
wanneer de Heere, uw God u zal gezegend hebben, zo maak het te
gelde, en bind het geld in uw hand, en ga naar de plaats, die de
Heere, uw God verkiezen zal en eet aldaar voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, en wees vrolijk, gij en uw huis."
Dit is buitengewoon mooi. De Heer dacht in Zijn tere zorg en
liefde aan alles. Hij wilde geen enkele moeilijkheid overlaten voor
Zijn bemind volk als ze zich wilden vergaderen om Hem. Hij wilde
al Zijn verlosten daar voor zich zien met een gelukkig hart. En
allen die Zijn Naam liefhadden zou het een vreugde zijn aan het
verlangen van Gods hart te voldoen en zich te bevinden op het
middelpunt dat Hij had aangewezen.
Ook nu is het de wil van God, niet minder dan vroeger, dat
de Zijnen samenkomen voor Zijn aangezicht, op de door Hemzelf
bepaalde grondslag en om een door Hem gegeven middelpunt. Dit
zal zeker wel niemand in twijfel trekken, die maar een sprankje
goddelijk licht in zijn hart heeft. De neiging van de goddelijke
natuur, de leiding van de Heilige Geest en het onderwijs van de
Heilige Schrift zijn eenstemmig dat het volk van God samen moet
komen tot eredienst, gemeenschap en stichting. Onder de oude of
de nieuwe bedeling, altijd is het bijeenkomen van Gods kinderen
een goddelijke instelling. Als dit nu zo is, komt het niet te pas te
vragen waar wij ons gelukkig voelen. Ongetwijfeld zu llen alle
oprechte Christenen echt gelukkig zijn en gezegend worden in de
bijeenkomst van Gods kinderen. Als we werkelijk samen vergaderd
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zijn in de Naam des Heeren, en dan niet gelukkig zijn, dat is onmogelijk. Het is als het ware de hemel op aarde voor hen, die Zijn
Naam eren en liefhebben, vergaderd te zijn om Zijn dis, om Zijn
persoon. Kan er iets heerlijkers wezen dan samen te mogen broodbreken tot gedachtenis van onze aanbiddelijke Heiland, en Zijn
dood te verkondigen, totdat Hij komt; dan in heilige eenstemmigheid onze lof te brengen aan God en het Lam; dan elkaar te stichten, te vermanen en te troosten naar de gave en de genade, die ons
is gegeven door het opgestane en verheerlijkte Hoofd van de gemeente; dan als uit één mond onze harten uit storten in gebed en
smeking met dankzegging voor alle mensen, voor koningen en
overheden, voor de huisgenoten van het geloof, voor het werk des
Heeren en voor de arbeiders over de hele aarde? Toch, wij herhalen het, is ons geluk of genot niet hoofdzaak, maar bijzaak. Wat
ons hierin, zoals in alle dingen, leiden moet, is Gods wil, geopenbaard in Zijn heilig Woord. De vraag is eenvoudig: Is het naar
Gods gedachten dat Zijn volk samenkomt voor eredienst en onderlinge stichting? Zo ja, wee hem die dan eigenzinnig weigert of
door traagheid verzuimt dit te doen. Ze lijden niet alleen zelf
grote schade, maar ze doen God oneer aan, ze bedroeven Zijn
Geest, en versmaden de gemeente van Christus.
"Laat ons", zo worden wij vermaand in Hebr. 10 "onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten." Aan de onderlinge bijeenkomst
of vergadering wordt in de Schrift grote waarde gehecht. De waarheid daarover ontmoeten wij al in het eerste boek van het Nieuwe
Testament. In Matth. 18 : 20 zegt onze Heer: "Waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen".
Hier zien we het goddelijk middelpunt: "Mijn Naam". Dit stemt
overeen met het woord dat herhaaldelijk voorkomt in Deuteronomium "de plaats, die de Heere uw God, verkiezen zal om Zijn
naam aldaar te stellen". Het was beslist nodig, dat de Israëlieten
samenkwamen op die éne plaats. Menselijke voorkeur was streng
verboden: "De plaats", die God verkiezen zal. Geen andere.
Zo ook met de gemeente nu; geen menselijke redenering of
keus heeft iets te zeggen, maar alleen de Heer. De grondslag van
ons vergaderen is goddelijk, want dat is de volbrachte verlossing.
Het middelpunt waarom wij vergaderd worden is goddelijk; want
dit is de Naam van Jezus. De kracht, waardoor wij vergaderd worden, is goddelijk; want die is de Heilige Geest. En het gezag voor
onze vergadering is goddelijk; want dit is Gods Woord. Het één
zowel als het ander is even duidelij k als kostbaar; en alles wat wij
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nodig hebben is een eenvoudig geloof om het aan te nemen en er
naar te handelen. Gaan wij aan het redeneren, dan wordt alles
onduidelijk; en luisteren we naar menselijke gedachten, dan komen
wij in een hopeloze verwarring terecht tussen de elkaar tegensprekende geluiden van de sekten en partijen in de Christenheid. Onze
enige vastheid, toevlucht en vertroosting is het kostbare Woord van
God. Houden wij ons daaraan, dan is de waarheid over ons bijeenkomen even duidelijk en klaar, als die over onze zaligheid. Het is
toch ook onmogelijk, dat Hij die Zijn volk vroeger de nauwkeurigste aanwijzingen gaf in dingen, die wij in onze waanwijsheid
onbelangrijk vinden, Zijn gemeente nu zonder duidelijke leiding
zou laten, als het gaat om de grondslag, het middelpunt en de
kenmerken van de eredienst. Alleen de gedachte al moeten wij als
ongerijmd verwerpen. Er is nu wel geen bepaalde stad, waar alle
Christenen op vaste tijden heen moeten gaan om te aanbidden.
Voor Israël was dit wel het geval; en als het eenmaal hersteld is,
zal het opnieuw zo zijn voor Israël en voor alle volken.
„En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van
het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat
hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot hem zullen alle
heidenen toevloeien. En vele volken zu llen heengaan en zeggen: Komt,
laat ons opgaan naar de berg des Heeren, naar het huis van de God
Jacobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en opdat wij wandelen in
Zijn paden; want uit Zion zal de wet uitgaan, en des Heeren Woord
uit Jeruzalem" (Jes. 2) . „En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die
zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de Koning, `de
Heere der heirscharen, en om te vieren het feest der Loofhutten. En
het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de Koning, de Heere der heirscharen te
aanbidden, zo zal er over hen geen regen wezen" (lach. 14 : 16 -}- 17) .
Nu echter, dat wil zeggen: van de Pinksterdag af toen de Heilige
Geest neerkwam om de gemeente van God, het lichaam van Christus, te vormen, tot op het ogenblik, dat onze Heer Jezus Christus
de Zijnen tot 'Zich zal nemen uit deze wereld, is er geen heilige stad
of aards middelpunt voor het volk van God. Het past Christenen
daarom niet over aardse heiligdommen of gewijde plaatsen te spreken, evenmin als het vroeger voor een Israëliet paste om van een hemels heiligdom of middelpunt te gewagen. Het gesprek van onze Heer
met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 leert ons daarover heel veel.
„De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat gij een profeet zijt. Onze
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vaders hebben op deze berg aangebeden; en gijlieden zegt dat te Jelruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar:
Vrouw, geloof mij de ure komt, wanneer gijlieden noch op deze berg,
noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt wat
gij niet weet; wij aanbidden wat wij weten; want de zaligheid is uit
de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de
Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook
dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid". (vs. 19-24).
Dit gedeelte weerspreekt elk denkbeeld van een bepaalde plaats
van aanbidding in de tegenwoordige tijd. Er bestaat nu niets dergelijks. "De Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: De hemel is mij een troon en de aarde
een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen? zegt
de Heere, of welke is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand
al deze dingen gemaakt?" (Hand. 7 : 48-50). En ook: "De God,
die de wereld gemaakt heeft, en alles, wat daarin is, deze, zijnde een
Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en wordt ook door mensen handen niet gediend als iets behoevende, daar Hijzelf allen het leven en de adem en alle dingen
geeft" (Hand. 17 : 24+25).
Ondanks deze ondubbelzinnige Schriftwoorden heeft er sedert de
vroegste eeuwen van de kerkgeschiedenis een sterke en noodlottige
neiging bestaan om terug te keren tot het Jodendom, niet alleen wat
betreft de rechtvaardiging maar ook de eredienst. Men heeft de Christenen niet alleen onder de wet gesteld, wat hun leven en de gerechtigheid aangaat, maar ook onder de Levitische instellingen, voorzover
het de orde en de aard van hun eredienst betreft. Over het eerste
hebben wij gesproken in de hoofdstukken 4 + 5 van deze aantekeningen, maar het laatste heeft nauwelijks een minder treurige uitwerking
op de hele toon en aard van het leven en gedrag van een Christen.
Wij moeten niet vergeten, dat het het hoofddoel van satan geweest is en nog is om de gemeente van God er toe te brengen haar
verheven standpunt, wandel en eredienst prijs te geven. Nauwelijks
was de gemeente op de Pinksterdag gevormd, of hij begon met zijn
verderfelijke en ondermijnende activiteiten, en meer dan negentien
eeuwen lang heeft hij met duivelse volharding dit werk voortgezet.
In overduidelijke strijcl met de aangehaalde klare Schriftwoorden is
de begeerte naar prachtige gebouwen, indrukwekkende kerkdiensten,
priesters, ritueel, koren enz., allemaal dingen die indruisen tegen de
bedoelingen van Christus en de leer van het Nieuwe Testament. Het
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naam-christendom heeft geheel en al de geest en het gezag van de
Heere in deze dingen verworpen; en het is wonderlijk, maar juist op
deze dingen beroept men zich om de vooruitgang van het Christendom te bewijzen. Voorgangers en leraars vertellen ons, dat de apostel
Paulus weinig idee had van de grootsheid, waartoe de kerk komen
zou; maar dat, als hij onze imposante kathedralen met brandgeschilderde ramen eens kon zien, en de tonen van onze prachtige gorgels
opvangen, hij zou merken welke reuzenstappen er gedaan zijn, sedert
de bijeenkomsten in de opperzaal van Jeruzalem.
0, zeker, er zijn reuzenstappen gedaan, maar hela as , in de verkeerde richting; niet naar boven, maar naar beneden. Van Christus af,
van de Vader af, van de Geest en van het Woord af. Als de apostel
Paulus op de eerstvolgende dag des Heren in één van onze christelijke
steden kwam, waar kon hij vinden wat hij negentien honderd jaar gededen in Troas vond, volgens Hand. 20 : 7 ? Waar zou hij de discipelen van de Heere Jezus aantreffen, die door de Heilige Geest vergaderd waren tot de naam van Jezus om brood te breken .>tot Zijn
gedachtenis ? Dat w as de orde van God toen, en het behoort de orde
van God te zijn nu. _ Iets anders zou de Apostel niet bevredigen. Hij
zou zoeken naar wat van God was; dat zou hij willen of - niets. Hij
zou er op aan dringen het Avondmaal des Heren te vieren, zoals hij
dat rechtstreeks van Hemzelf in de heerlijkheid ontvangen had, zoals
hij door de Geest zegt in 1 Korinthe 11, in de Brief gericht aan
„allen, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen op alle
plaatsen beide hun en onze Heer". Of wil men aannemen, dat hij in
de eerste ieeuw de orde van God zou voorstellen, en in de twintigste
eeuw zich bij de wanorde van de mensen zou neerleggen ? Geen mens
heeft het gezag om een jota of tittel te veranderen aan des Heeren
Avondmaal, evenmin als een Israëliet de voorschriften voor het
Pascha wijzigen mocht. Evenzo, waar kon Paulus een kring van gelovigen vinden waar hij, zonder menselijke aanstelling of wijding,
zijn gaven kon besteden ? Wij weten, dat er hier en daar plaatsen zijn,
waar Paulus het besef en - in veel zwakte en tekortkoming - ook de
uitvoering van deze dingen aantreffen zou; en elk Christen is verantwoordelijk deze plaatsen op te zoeken en te bezoeken, als hij daartoe
in de gelegenheid is; maar hoe weinig in aantal en hoever uit elkaar
liggen ze, vergeleken bij de vele christelijke bijeenkomsten op menselijke grondslag.
Misschien zegt men: „Als we wisten dat de apostel Paulus zich
hier bevond, zouden we hem graag toestaan zijn dienst uit te oefenen".
Maar hij zou die toestemming niet vragen of aannemen, want hij zegt
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ons duidelijk in Galaten 1 dat zijn dienst „niet was vanwege mensen
noch door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader,
die hem uit de doden heeft opgewekt". Bovendien zou hij er op
aandringen om op de dag des Heeren toch vooral met de discipelen
het brood te breken volgens de instelling, zoals die gegeven is in
het Nieuwe Testament. Hij zou zijn eigen geïnspireerde woorden
herhalen, dat „er is één lichaam en één Geest" en dat „wij velen,
één brood, één lichaam zijn" omdat allen èèn brood deelachtig
zijn".
Dit moet voor de lezer allemaal volkomen duidelijk zijn. Gods
beginsel van vergadering en eenheid mag in geen enkel opzicht
worden prijsgegeven. Zodra de mensen beginnen gemeenten of kerken te vormen, doen ze dingen die lijnrecht ingaan tegen het
Woord van God, de gedachten van Christus en de tegenwoordige
werking van de Heilige Geest. De mens kan evengoed proberen
een wereld tot stand te brengen als een kerk. Dit is geheel en al
een werk van God. De Heilige Geest kwam op de Pinksterdag
neer om te vormen de gemeente van God, het lichaam van Christus;
en dit is de enige gemeente, het enige lichaam dat de Schrift erkent;
al het andere is in strijd met God, zelfs al wordt het gewettigd en
verdedigd door duizenden ware Christenen.
Laat men ons niet verkeerd begrijpen. Wij spreken niet over
de zaligheid of het eeuwige leven, maar over de ware grondslag
van vergaderen, over het goddelijk beginsel, in overeenstemming
waarmee de tafel des Heeren moet worden aangericht en het
Avondmaal gevierd. Duizenden van Gods geliefde kinderen hebben
geleefd en zijn gestorven in de gemeenschap van de kerk van Rome;
maar de kerk van Rome is niet de gemeente van God, maar een
vreselijke afval; en het misoffer is niet des Heren Avondmaal, maar
een verdorven wanstaltige en ellendige vinding van de duivel. Als
iemand alleen vraagt hoeveel dwaling hij mag handhaven zonder
de zaligheid van zijn ziel te verspillen, is het overbodig hem bezig
te houden met het grote en belangrijke onderwerp, dat ons voor
de aandacht gesteld is. Zoals Jeruzalem en geen andere stad het
middelpunt voor Gods aardse volk geweest is en zijn zal (lees o.a.
Psalm 122, 137 en Daniël 6), behoort nu de gemeente van God
geen ander middelpunt te erkennen dan de heerlijke en oneindig
dierbare Naam van Jezus.
„Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik
in het midden van hen". Kostbaar middelpunt. Dáárop alleen wijst
het Nieuwe Testament, en dáárom alleen vergadert de Hei li ge
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Geest. Het doet er niet toe, waar wij vergaderd worden: in Jeruzalem, of Rome, in Londen of Amsterdam. Het is niet de vraag waar,
maar hoe. Het moet echter werkelijkheid zijn. Te belijden dat wij
vergaderd zijn in de gezegende Naam van Jezus, als het niet echt
zo is, heeft het niets te betekenen. Wat de apostel zei met betrekking tot het geloof kunnen we overbrengen op het middelpunt van
vergaderen. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand
zegt dat hij vergaderd is in de Naam van Jezus? God wil waarheid;
en terwijl het duidelijk is dat iemand die oprecht voor de Heer wil
zijn, geen ander middelpunt of geen andere grondslag van vergaderen kan erkennen, is het helaas toch wel mogelijk, dat iemand
belijdt op die gezegende en heilige grondslag te staan, terwijl uit
zijn gezindheid, gewoonten en gedrag duidelijk blijkt, dat het een
krachteloze belijdenis is. De Apostel zei tot de Korinthiërs dat hij
verstaan zou „niet de woorden dergenen die opgeblazen zijn, maar
de kracht" (1 Kor. 4:19) .
Wij doen een ernstig beroep op het geweten van elke gelovige
lezer, om hem zijn verantwoordelijkheid te doen voelen, in tegenwoordigheid van de Heer, en bij het licht van het Nieuwe Testament, deze dingen te overwegen. De eer van onze Heer en de handhaving van Zijn waarheid zijn hierbij betrokken. Elke Israëliet wist
uit Deut. 14 dat het zijn roeping was om samen te komen op het
door Jehovah aangewezen middelpunt. En hij zou ondervinden wat
het betekent, als hij zich keerde van de plaats, waar Jehovah Zijn
Naam deed wonen. Zo zijn ook wij ten zeerste verplicht om elke
grondslag van vergadering naast die van het ene lichaam te verwerpen, ook elk middelpunt van vergadering behalve de Naam
van Jezus; en ook elke kracht tot vergaderen behalve de Heilige
Geest; en ook elk gezag om te vergaderen naast het Woord van
God.

Wij zullen nu onze beschouwing over dit hoofdstuk besluiten,
met de aanhaling van de slotwoorden die een heel praktische strekking hebben:
„Ten einde van drie jaren zult gij uitbrengen alle tienden van
uw inkomen in dat jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten.
Zo zal komen de Leviet dewijl hij geen deel noch erve met u heeft,
en de vreemdeling, en de wees en de weduwe, die in uw poorten
zijn, en zullen eten en verzadigd worden; opdat de Heere uw God
u zegene in alle werk uwer hand dat gij doen zult".
Hier zien wij een bekoorlijk tafereel voor ons. In het gezins280
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leven wordt heel treffend het goddelijk karakter openbaar; de genade en goedheid van de God van Israël. Het doet het hart goed
de heerlijke geur van zo'n gedeelte in te ademen. Het staat in
levendige tegenstelling met de koude zelfzucht die we om ons heen
waarnemen. God wilde Zijn volk leren om te denken aan hen die
het arm hadden, en voor hen zorg te dragen. De tienden kwamen
Hem toe, maar Hij stond hun toe ze de heerlijke bestemming te
geven en velen er blij mee te maken. Het zijn bijzonder mooie
woorden „zal komen", „zullen eten" en „verzadigd worden". Zo
is het altijd bij onze eigen, altijd genadige God. Hij vindt het een
vreugde in de behoeften van allen te voorzien. Hij opent Zijn hand
en verzadigt al wat leeft. En dat niet alleen, maar het is Zijn genot
om Zijn volk tot het kanaal te maken, waardoor de genade, de
goedheid en het medegevoel van Zijn hart allen toe kunnen stromen. Wat heerlijk is dit. Wat een voorrecht door God gebruikt te
worden om Zijn aalmoezen aan de behoeftigen te geven; uitdelers
te zijn van Zijn goedertierenheden, Zijn weldadigheid te openbaren.
Mochten wij de zegen van dit alles meer leren kennen. Daar de
inhoud van vers 28 en 29 behandeld zal worden in hoofdstuk 26,
willen wij daar hier niet bij stilstaan.
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HOOFDSTUK 15
"Ten einde van zeven jaren zult gij een vrijlating maken. Dit
nu is de zaak der vrijlating, dat ieder schuldeiser, die aan zijn naaste
zal geleend hebben, vrijlate; hij zal zijn naaste of zijn broeder niet
manen, dewijl men de Heere een vrijlating heeft uitgeroepen. De
vreemde zult gij manen, maar wat gij bij uw broeder hebt, zal
uw hand vrijlaten. Alleen omdat er geen bedelaar onder u zal zijn;
want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land, dat de Heere,
uw God u zal geven, om het erfelijk te bezitten. Indien gij slechts
aan de stem des Heren uws Gods, vlijtig zult gehoorzamen, dat gij
waarneemt te doen al deze geboden, die ik u heden gebied. Want
de Heere, uw God zal u zegenen, gelijk als Hij tot u heeft
gsproken; zo zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet te
leen nemen; en gij zult over vele volken heersen" (vs. 1 - 6).
Het is werkelijk heel stichtend erop te letten, hoe de God van
Israël altijd de harten van de Zijnen tot Zich wilde trekken door
middel van de verschillende offeranden, plechtigheden en instellingen van de Levitische dienst. Zo had men het morgen- en avondoffer elke dag; de heilige sabbat elke week; de nieuwe maan elke
maand; het pascha elk jaar, de tienden elke drie jaar; de vrijlating
elke zeven jaar; en het jubelfeest elke vijftig jaar. Het dagelijkse
morgen- en avondoffer, het is ons bekend, wees altijd heen naar
"het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt".
De sabbat was het bekoorlijke type van de rust, die er overblijft
voor het volk van God. De nieuwe maan sprak van de tijd, dat door
middel van het herstelde Israël van de zon der gerechtigheid zal schijnen op de volken. Het pascha herinnerde ieder jaar weer aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. In het jaar van de tienden bleek
weer duidelijk dat Jehovah de Eigenaar was van het land, als de Israëlieten de verschuldigde pacht mochten besteden om in de behoeften
van Zijn arbeiders en Zijn armen te voorzien. Het zevende of sabbatsjaar hield de belofte in van de heerlijke tijd, wanneer alle leningen te
niet worden gedaan, de schulden vereffend en alle lasten opgeheven.
Tenslotte was het jubeljaar het prachtige beeld van de tijd der herstelling van alle dingen, wanneer de gevangene vrij zal worden gelaten, de
banneling zal terugkeren naar zijn lang gemiste woning en erfdeel en
Israël met de hele aarde gelukkig zal zijn onder de weldadige regering
van de Zoon van David.
Er zijn twee opvallende kenmerken in al deze instellingen, na282

melijk: de heerlijkheid van God en zegen voor de mens. Deze twee zijn
door een goddelijke en eeuwige band aan elkaar verbonden. God heeft
het zo gemaakt, dat Zijn volle heerlijkheid en de volle zegen voor het
schepsel onlosmakelijk aan elkaar verbonden zouden zijn. Dit is een
grote vreugde voor het hart, en helpt ons om beter de kracht en schoonheid te begrijpen van de dikwijls aangehaalde woorden: "Wij roemen
in de hoop der heerlijkheid Gods". Wanneer die heerlijkheid in volle
glans zal stralen, zullen de zegening, de rust en het geluk voor de mens
het hoogste punt bereiken. Het zevende jaar was een vrijlating voor de
Heere, en daarvan moest de gezegende invloed ondervonden worden
door elke arme schuldenaar van Dan af tot Berseba toe. Jehovah wilde
Zijn volk het hoge en heilige voorrecht verlenen gemeenschap met
Hem te hebben door het hart van de schuldenaars te vervullen met
vreugde. Hij wilde hun leren, als zij het maar wilden leren, hoe heerlijk
het is om onvoorwaardelijk alles te vergeven. Want daarin - geprezen
tot in eeuwigheid zij Zijn grote en heerlijke Naam - vindt Hijzelf
Zijn blijdschap en vreugde.
Maar, helaas, het menselijke hart, armzalig en zelfzuchtig, begrijpt
niets van die koninklijk ruime genade, die zo luisterrijk uitblinkt in al
Gods wegen. Vandaar de waarschuwingen, in het volgende gedeelte.
"Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in een
uwer poorten, in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij
uw hart niet verharden, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die
arm is. Maar gij zult voor hem uw hand mild opendoen, en zult hem
rijkelijk lenen, genoeg voor hetgeen dat hem ontbreekt. Wacht u dat in
uw hart geen Belialswoord zij, om te zeggen: Het zevende jaar, het jaar
der vrijlating genaakt; dat uw oog boos zij tegen uw broeder, die arm
is, en dat gij hem niet geeft, en hij over u roepe tot de Heere, en er
zonde in u zij. Gij zult hem mild geven, en uw hart zal niet boos zijn
als gij hem geeft; want om derwille van deze zaak zal de Heere uw
God u zegenen in al uw werk en in alles waaraan gij uw hand slaat.
Want de arme zal niet verdwijnen uit het midden des lands; daarom
gebied Ik u zeggende: "Gij zult uw hand mild opendoen voor uw broeder, voor uw bedrukten en voor uw armen in uw land" (vs. 7-11).
Zo legt God de verborgen bronnen bloot van het arme zelfzuchtige hart; en Hij spreekt er Zijn oordeel over uit. Juist de genade toont
hoe diep het kwaad in de menselijke natuur geworteld is. De mens
moet vernieuwd worden tot in het binnenste van zijn zedelijk leven,
voordat hij een instrument van Gods liefde kan wezen, en zelfs zij die
door de genade vernieuwd zijn moeten voortdurend waken tegen die
afschuwelijke zelfzucht, waarmee onze verdorven natuur zich wil tooien.
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Genade alleen kan het hart wijd openen voor allerlei menselijke behoeften. Wij moeten dicht bij de fontein van hemelse liefde blijven, als wij
de kanalen van zegeningen willen zijn te midden van het toneel van
ellende en verwoesting, waarop wij ons nog bevinden.
Wat klinken die woorden liefelijk: "Gij zult uw hand mild opendoen". Ze verspreiden een hemelse geur. Een ruim hart en een milde
hand zijn van God. "God heeft een blijmoedige gever lief" (2 Kor.
9 : 7) omdat Hijzelf zo is. "Hij geeft aan iegelijk mildelijk en verwijt
niet" (Jak. 1 : 5). En ons gunt Hij het zeldzame voorrecht navolgers
van Hem te zijn. Wonderbare genade. Alleen de gedachte daaraan al
vervult het hart met bewondering, liefde en dank. Wij zijn niet alleen
behouden door genade, maar wij staan in de genade, we leven onder de
gezegende heerschappij van de genade, we halen adem in de atmosfeer
van de genade, en we zijn geroepen de levende voorbeelden te zijn van
de genade, niet alleen tegenover onze broeders, maar voor alle mensen.
"Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar
meest aan de huisgenoten des geloofs" (Gal. 6 : 10). Wij worden omringd door menselijke ellende, menselijke smart en menselijke nood. Er
zijn mensen met gebroken harten, bedroefde mensen, terneergeslagen
mensen, eenzame gezinnen overal om ons heen. Hoe staan wij daar
tegenover? Verharden wij ons hart, en sluiten wij onze hand daarvoor;
of proberen wij te helpen in de geest van vrijlating des Heeren? Waar
wij ook zijn: in het gezin, op het land, op school, in de fabriek, in de
winkel of op het kantoor, overal behoren zij die met ons in aanraking
komen de genade van Jezus te zien uitkomen in daden, woorden en
blikken. Ja, ook als er nood is en wij niet uithelpen kunnen, dan kunnen we toch troostende woorden spreken of tranen drogen en oprecht
meegevoel doen blijken.

Nu gaan wij over tot de treffende en mooie bepaling aangaande
de Hebreeuwse slaaf. Wij halen de woorden van de Heilige Geest zelf
aan; want al heeft de lezer een bijbel en kan hij die zelf opslaan, we
weten toch hoe nalatig men is met dit "opslaan". Toch is er niets met
het Woord van God te vergelijken en ons hoofddoel met deze aan~ekeningen is niets anders dan de lezer te helpen om de Schrift zelf
beter te begrijpen en hoger te schatten.
"Wanneer uw broeder, een Hebreeër of een Hebreeërin, aan u
verkocht zal zijn, zo zal hij u zes jaar dienen; maar in het zevende jaar
zult gij hem vrij van u laten gaan. En als gij hem vrij van u gaan laat
zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Gij zult hem rijkelijk geven van
uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers waarin de Heere,
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uw God u gezegend heeft daarvan zult gij hem geven" (vs. 12 - 14).
Dit is waarlijk goddelijk. Hemelmuziek klinkt ons hierin tegen;
want is het niet op dezelfde manier dat God met ons handelt? Geloofd
zij Zij n heilige Naam! Hij heeft ons niet alleen het leven en de vrijheid geschonken, maar Hij heeft ons rijkelijk voorzien van alles wat
wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Hij heeft Zijn onuitputtelijke schatkamer, de hemel, voor ons geopend; ja Hij heeft de Zoon
van Zijn liefde gegeven voor ons en aan ons; voor ons om ons te
redden; aan ons om ons te vervullen en ons hart te bevredigen. We
mogen een blik slaan in het hart van God, als we lezen hoe Hij wil dat
de Hebreeuwse slaaf behandeld zou worden.
"Gij zult hem rijkelijk geven", niet met tegenzin of gedwongen.
Het moest gebeuren op een manier die God waardig was. Wat Zijn volk
doet, moet afspiegelen wat Hij doet. Het is wonderlijk, maar toch is
het zo. Hij heeft ons niet alleen bevrijd van de poel van eeuwig vuur,
maar Hij roept ons om voor Hem te werken en Hem gelijk te zijn in
een wereld die Zijn Zoon kruisigde. En niet alleen heeft Hij ons tot
de hoogste stand verheven, maar Hij geeft ons een koninklijk vermogen
om die stand op te houden. De onuitputtelijke hulpbronnen van de
hemel staan ons ter beschikking. "Alles is het onze."
Vers 15 geeft de Israëlieten een motief dat uiterst geschikt is om
hun liefde en hun meegevoel op te wekken. "En gij zult gedenken, dat
gij een dienstknecht (slaaf) in Egypte geweest zijt, en dat de Heere
uw God u verlost heeft; daarom gebied ik u heden deze zaak." De herinnering aan de genade van jehovah, die hen uit Egypte en de slavernij
verloste, moest steeds de machtige drijfveer blijven om arme Israëlieten,
die slaaf geworden waren te helpen. Zo is het ook met ons. Als wij in
ons hart de herinnering bewaren aan de wonderbare genade die God
aan ons betoond heeft in de verlossing door Christus Jezus, dan zullen
wij oprechte en werkzame goedertierenheid kunnen bewijzen aan een
broeder of een vreemde. Natuurlijke gevoelen die in ons hart opwellen
bij het zien van smart, leed of nood, zijn van voorbijgaande aard. Alleen
in de levende God zelf kunnen wij motieven vinden die standhouden.
In de verzen 16 en 17 wordt het geval behandeld, dat een slaaf
liever bij zijn meester bleef. "Maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal: Ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis liefheeft,
dewijl het hem wel bij u is, zo zult gij een priem nemen, en in zijn oor
en in de deur steken, en hij zal eeuwig uw dienstknecht (slaaf) zijn."
Als we deze teksten vergelijken met Ex. 21 : 1 - 6, valt ons een
groot verschil op, dat zich laat verklaren uit de aard van het boek.
Exodus gaat het in de eerste plaats om het type, in Deuteronomium om
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de zedelijke les. Daarom laat Mozes, de geïnspireerde schrijver in Deuteronomium alles weg over de vrouwen de kinderen, omdat het niet
bij het doel paste. Maar in Exodus draagt het juist zoveel bij om de
volmaaktheid van het type te doen uitkomen. Wij vestigen hier alleen
de aandacht op, omdat het opnieuw een bewijs is voor onze al meermalen besproken stelling, dat Deuteronomium allesbehalve een herhaling van de voorgaande boeken van Mozes kan genoemd worden. Hier
gaat het dus om de zedelijke betekenis van deze belangrijke bepaling.
De slaaf had zijn meester lief en was gelukkig bij hem. Hij wilde altijd
slaaf blijven bij de meester die hij liefhad, en het teken daarvan wilde
hij dragen, liever dan goed voorzien en vrij van zijn meester weg te
gaan. Dit was een goed teken aan beide zijden. Het is altijd een goed
teken voor meester en knecht, wanneer de betrekking van lange duur
is. Telkens veranderen is een bewijs, dat er hier of daar wat hapert.
Er zijn zeker uitzonderingen; en hier, zoals overal, moet men
de zaak van twee kanten bekijken. Het is bij voorbeeld, de vraag, of de
meester telkens van knecht verandert, of de knecht van meester. In het
eerste geval ligt de schuld zeker bij de meester; in het laatste bij de
knecht. Het is nodig dat wij ons in deze dingen onderzoeken. Meesters
of meesteressen onder ons behoren zich af te vragen, in hoeverre zij
werkelijk het welzijn en belang van hun ondergeschikten zoeken. We
moeten met betrekking tot onze ondergeschikten aan veel meer dingen
denken dan: "Hoe kunnen wij het meeste werk van ze gedaan krijgen?"
Zelfs op grond van het alledaagse geldt het beginsel van "leven en
laten leven", zo moeten wij proberen onze ondergeschikten gelukkig te
maken; en hun te doen voelen, dat zij bij ons thuis zijn; dat wij niet
tevreden zijn met het werk van hun handen, maar behoefte hebben aan
de liefde van hun hart. Eens vroegen wij aan het hoofd van een grote
zaak: "Hoeveel harten hebt u in dienst?" Hij schudde zijn hoofd, en
erkende met droefheid, hoe weinig hartelijks er is in de verhouding
tussen chef en personeel. Vandaar dat men alleen nog wil spreken over
werkgever en werknemer. De Christen-meester moet op een hoger
standpunt staan, en zijn Heer en Meester, Christus, navolgen. Wat
christelijke ondergeschiktheid aangaat, zij hebben eveneens het grote
Voorbeeld te bestuderen, dat hun voorgesteld wordt in het pad en de
dienst van de enige, trouwe Knecht, die ooit hier op aarde wandelde.
Het is zeer de moeite waard er op te letten, dat de Heilige Geest meer
woorden gebruikt om dienstknechten te onderwijzen, dan bij alle andere
verhoudingen. De lezer kan dit zelf nagaan in de Brieven aan de
Efeziërs, de Kolossers en aan Titus. De christelijke ondergeschikte kan,
"de leer van God, onze Zaligmaker versieren" door "niet tegen te spre-
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ken" en "niet te ontvreemden". Hij kan de Heer Christus dienen in
zijn dagelijks werk, in het gewone leven, evengoed als de man die geroepen is om menigten mensen te onderhouden over hun eeuwig heil.
W"anneer zowel de meerderen als het personeel zich beiden laten leiden
door hemelse beginselen, en te zoeken de éne Heer te dienen en te verheerlijken, dan zullen zij samen gelukkig samenleven. De meester zal
niet willekeurig en veeleisend zijn, en de dienstknecht niet eigenzinnig
en hoogmoedig; ieder zal het goede voor de ander zoeken, en bijdragen
tot de vrede en het geluk. Als dit alles in elk christelijk gezin werd
aangetroffen, zou Gods waarheid gehandhaafd, Zijn Woord geëerd,
en Zijn Naam verheerlijkt worden in onze familieverhoudingen en in
ons werk.
In vers 18 hebben wij een vermaning, die met bijzondere fijngevoeligheid een zedelijke wortel in het arme mensenhart blootlegt.
"Het zal niet hard zijn in uw ogen, als gij hem vrij van u gaan laat;
want als een dubbelloons dagloner heeft hij u zes jaren gediend; zo zal
de Heere uw God u zegenen in alles, wat gij doen zult." Dit is wel
heel mooi. We zien hier hoe de allerhoogste God zich neerbuigt en
voor het menselijk hart gaat staan, het hart van een meester, om de
zaak te bepleiten van een arme slaaf. Het is, alsof Hij een gunst voor
Zichzelf komt vragen. Hij wijst de meester op de waarde van de zes
jaar lange dienst en door nog grotere zegen in het vooruitzicht te stellen moedigt Hij hem aan edelmoedig te handelen. De Heer wilde niet
alleen dat de meester zich edelmoedig zou gedragen, maar het moest zo
gebeuren dat de knecht er blij mee kon zijn. Niet alleen de daad op
zichzelf, maar de manier waarop we iets doen is een voorwerp van Zijn
aandacht. Hij staat er op dat wij als we een weldaad bewijzen, de ontvanger de indruk geven dat ons eigen hart er zich in verheugt. Er is
"blijdschap in de hemel" over één zondaar die zich bekeert. Het is
gepast "dat wij blij en vrolijk" zijn. "Laat ons eten en vrolijk zijn".
Waarover? Dat er een verloren zoon in lompen, met schuldbelijdenis
naar huis gekomen is. 0, mochten wij toch de dierbare genade die in
het hart van onze Vader is helderder weerkaatsen. "Al het eerstgeborene, dat onder uw runderen en onder uw schapen zal geboren worden,
zijnde een mannetje, zult gij de Heere uw God heiligen; gij zult niet
arbeiden met het eerstgeborene van uw rund noch de eerstgeborene
uwer schapen scheren. Voor het aangezicht des Heeren, uws Gods zult
gij ze jaar op jaar eten op de plaats die de Heere zal verkiezen, gij en
uw huis. Doch als enig gebrek daaraan zal zijn, hetzij het mank of
blind is, of enig kwaad gebrek, zo zult gij het de Heere, uw God niet
offeren. In uw poorten zult gij het eten; de onreine en de reine te
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zamen, als een ree en als een hert. Zijn bloed alleen zult gij niet eten;
gij zult het op de aarde uitgieten als water" (vers 19 - 23).
Alleen wat volmaakt was mocht geofferd worden aan God. In het
eerstgeboren mannelijk dier, dat zonder gebrek w as , zien we een duidelijk type van het vlekkeloze Lam Gods, aan het kruis geofferd voor ons;
de onvergankelijke grondslag van onze vrede en het kostelijke voedsel
voor de gelovige, voor Gods aangezicht. Zo stelde Jehovah het in: de
gelovigen samen vergaderd om het goddelijk middelpunt, genietend
voor Gods a angezicht, van wat een type was van Christus, die zowel ons
offer, als ons Middelpunt, als ons Voedsel is. Zijn heerlijke Naam zij
tot in eeuwigheid geprezen.
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HOOFDSTUK 16
Wij zijn nu toe aan een van de meest omvattende gedeelten van
het boek Deuteronomium. Hierin stelt Mozes ons voor de aandacht wat
wij kunnen noemen de drie hoofdfeesten van het joodse jaar. Dit zijn:
het pascha, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest, of: de verlossing,
de Heilige Geest en de heerlijkheid. Wij hebben hier een beknopter
overzicht van deze heerlijke instellingen dan in Leviticus 23; daar vinden wij de sabbat meegerekend: acht feesten. Nemen wij de sabbat als
bijzonder type van Gods eigen eeuwige rust afzonderlijk, dan blijven er
nog zeven feesten over: het pascha, het feest der ongezuurde broden,
het feest der eerstelingen, het pinksterfeest, het feest des geklanks, de
grote verzoendag en het loofhuttenfeest.
Dat is de volgorde in Leviticus, het boek dat we hebben leren
kennen als "de gids voor priesters". Deuteronomium kan echter in de
eerste plaats als "gids voor het volk" beschouwd worden en daarom
komen er minder ceremoniële bijzonderheden voor. Mozes beperkt zich
dan ook en noemt belangrijkste zedelijke en nationale punten die op
het verleden, het heden en de toekomst wijzen. En hij doet dit op de
eenvoudigste wijze, omdat het voor het volk bestemd is.
"Neemt waar de maand Abib, dat gij de Heere uw God Pasen
houdt; want in de maand Abib heeft de Heere uw God u uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. Dan zult gij de Heere uw God het Pascha
slachten, schapen en runderen op de plaats die de Heere verkiezen zal,
om Zijn Naam aldaar te doen wonen. Gij zult niets gedesemds op het
Paasfeest eten; zeven dagen zult gij ongezuurde broden daar op eten,
een brood der ellende; (want in der haast zijt gij uit Egypteland uitgetogen opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland al de dagen uws levens. Er zal bij u in zeven dagen geen zuurdeeg
gezien worden in uw gehele grondgebied; ook zal van het vlees dat
gij in de avond op de eerste dag geslacht zult hebben niets tot de
morgen, de nacht door overblijven. Gij zult het Pascha niet mogen
slachten in een uwer poorten, die de Heere uw God u geeft" (alsof het
er niet op aan zou komen waar, als het feest maar gevierd werd) "maar
in de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om daar Zijn Naam
te doen wonen; aldaar zult gij het Pascha slachten, in de avond, als de
zon ondergaat, ter bestemder tijd van uw uittrekken uit Egypte. Dan
zult gij het koken en eten op de plaats, die de Heere uw God verkiezen
zal; daarna zult gij u des morgens keren en heengaan naar uw tenten.
Zes dagen zult gij ongezuurde broden eten, en op de zevende dag is
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een verbodsdag den Heere, uw God; dan zult gij geen werk doen"
(vers 1 - 8) .
Daar wij in onze aantekeningen op Exodus uitvoerig hebben stilgestaan bij de hoofdbeginselen van dit belangrijke eerste feest, moeten
wij de lezer naar die aantekeningen verwijzen, als hij daarin belangstelt. Hier willen wij alleen de aandacht vestigen op enkele trekken die
aan het boek Deuteronomium eigen zijn. En dan wijzen wij in de eerste
plaats op de sterke nadruk, die gelegd wordt op „de plaats" waar het
feest gehouden moet worden. Het volk mocht zelf geen keus doen. Of
het menselijk verstand al oordeelde, dat het weinig betekende waar nu
juist het feest gevierd werd, als het maar werd gevierd, God dacht er
heel anders over. God heeft het recht om te bepalen waar Hij Zijn volk
ontmoeten wil en van dit recht maakt Hij nadrukkelijk gebruik, zodat
Hijzelf tot drie keer de woorden herhaalt: „ter plaatse die de Heere uw
God verkiezen zal". God die onze onkunde, onverschilligheid en eigenzinnigheid kent, neemt bijzondere moeite om zijn volk op het geweten
en het hart te drukken, dat Hij één speciale plaats wilde hebben waar
zij het gedenkwaardige en veelbetekenende feest van het P ascha moesten houden.
Let er ook op, dat alleen in Deuteronomium op de plaats van
feestviering aangedrongen wordt. In Exodus vinden we daar niets over
omdat het toen in Egypte gevierd werd. In Numeri wordt er niet over
gesproken, omdat het daar in de woestijn werd gevierd. Maar in Deuteronomium wordt de plaats met opzet vastgesteld, omdat in dit boek
het onderwijs gegeven wordt voor Israël in het land Kanaän. Opnieuw
een bewijs hoe weinig Deuteronomium een herhaling is van de voorafgaande boeken. De hoofdgedachte in het vaststellen van de plaats van
samenkomst is, dat God Zijn geliefd volk om Zichzelf wilde vergaderen, omdat Hij Zich verblij den mocht in hen, en zij in Hem en in elkaar. Een eigenzinnige belijder vond misschien, dat het met het hart
goed moest zijn en dat zo'n lange reis niet altijd nodig was. Maar het
beste en enige bewijs dat het met het hart goed was, lag juist in het
ernstige verlangen om Gods wil te doen. Bleef iemand met opzet thuis,
of ging hij naar een andere dan de door God aangewezen plaats, dan
veronachtzaamde hij niet alleen het woord van Jehovah, maar hij kwam
in opstand tegen Zijn gezag.
Na iets gezegd te hebben van de plaats willen we nu een ogenblik stilstaan bij de manier waarop het Pascha gevierd werd. Ook hier
blijkt weer het eigenaardige van het boek Deuteronomium. De kenmerkende trek is hier „het ongezuurde brood". Het is de moeite waard

^ 90

hfdst. 16

er op te letten dat dit brood „het brood der ellende" genoemd wordt.
Wat betekent dit ? Iedereen weet dat het ongezuurde brood een type is
van die heiligheid van hart en leven, die onafscheidelijk hoort bij het
genieten van de ware gemeenschap met God. Wij worden niet behouden door persoonlijke heiligheid, maar wij zijn behouden om heilig te
leven. - Praktische heiligheid is niet de grondslag van onze verlossing,
maar wel een wezenlijk bestanddeel in onze gemeenschap. Zuurdeeg
dat niet weggedaan wordt, is de doodsteek van alle gemeenschap en
aanbidding. Als iemand spreekt van gemeenschap en aanbidding, terwijl hij bewust in zonde leeft, levert hij het droevige bewijs, dat hij
van aanbidding of gemeenschap niets verstaat. Om gemeenschap met
God of gemeenschap met gelovigen te smaken, en om God te aanbidden in geest en in waarheid moeten wij leven in persoonlijke heiligheid, afgescheiden van alle bewuste zonde. Als we onze plaats innemen
in de vergadering van Gods kinderen, en de schijn ophouden alsof we
deel hebben aan de gemeenschap der heiligen en deelnemen aan de
eredienst, terwijl we leven in verborgen zonde, of de zonde in anderen
deelden, besmetten we de vergadering en bedroeven we de Heilige
Geest. Deze zonde tegen Christus brengt ons onder het oordeel van
God, die in deze tijd Zijn huis oordeelt, en Zijn kinderen kastijdt opdat
zij niet later met de wereld veroordeeld worden.
Wat wordt er echter bedoeld met de uitdrukking „brood der ellende" ? Hadden wij niet eerder verwacht te horen spreken over „brood
van vreugde, van lof en overwinning" in verband met een feest ter herinnering aan de verlossing uit Egypte en uit de slavernij ? Ongetwijfeld
is er grote vreugde als we denken aan de gezegende waarheid, dat we
volkomen verlost zijn uit onze vorige toestand, met al de ellende die
daarbij hoorde. Maar het is duidelijk dat dit niet de hoofdtrek van het
paasfeest is, ja, er wordt zelfs niet over vreugde gesproken. Er is sprake
van „brood der ellende", maar volstrekt niet van vreugde, lof of overwinning. „Het brood der ellende" spreekt van die innige gevoelens die
de Heilige Geest in ons hart werkt, als Hij ons krachtig voor de aandacht stelt wat het onze aanbiddelijke Heere gekost heeft ons te verlossen van onze zonden en van het oordeel over onze zonden. Die gevoelens worden ook voorgesteld door de „bittere saus" in Exodus 12
en we vinden ze nu en dan in de geschiedenis van Israël, dat onder
de machtige werking van Gods Geest en Woord zichzelf oordeelde
en hun zielen verootmoedigde voor Gods aangezicht.
Denk nu niet dat dit een bewijs was van wettisch gezindheid of
ongelovige twijfel. Wanneer een Israëliet het brood der ellende at bij
het geroosterde vlees van het paaslam, drukte hij toch ook geen twijfel
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of vrees uit aangaande zijn volkomen verlossing ? Natuurlijk niet. Hoe
zou het kunnen ? Hij was in het land met de anderen vergaderd om
Gods eigen middelpunt, waar God hem zag. Hoe zou hij dan kunnen
twijfelen of hij wel verlost was uit Egypte ? De veronderstelling alleen
al is ongerijmd. Al bestond er echter geen twijfel of vrees aangaande
zijn verlossing, toch moest hij het „brood der ellende" eten, dat een wezenlijk bestanddeel van het Pascha uitmaakte. „Want in der haast zijt gij
uit Egypteland uitgetogen, opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland al de dagen uws levens." Nooit mochten ze hun
uittocht uit Egypte vergeten maar alle geslachten door moesten ze hun
verlossing gedenken op het Pascha met de zinnebeeldige voorstelling
van die heilige gevoelens, die aan de ware godsvrucht eigen zijn.
Dit alles mag wel overdacht worden door hen, die altijd de mond
vol hebben van de genade. Er is altijd een groot gevaar, vooral voor
jonge Christenen, om terwijl men wettischgezindheid wil vermijden, in
het andere uiterste van lichtzinnigheid te vervallen. Oude en beproefde
Christenen zullen niet zo gauw in die strik vallen; de jongeren vooral
moeten we er met ernst tegen waarschuwen. Zij horen er misschien veel
over spreken dat we behouden zijn uit genade, gerechtvaardigd uit
geloof, vrijgemaakt van de wet; en het zijn allemaal uiterst belangrijke
dingen, waarover wij nooit te veel kunnen horen. Maar het gevaar bestaat dat men alleen verstandelijk vertrouwd raakt met de beginselen
van genade, en dat de heiligende kracht van die beginselen geen uitwerking heeft in hart en leven. Wij zijn ervan overtuigd dat er onder
ons een dringende behoefte bestaat aan die geestelijke gevoelens en
genegenheden, dat diepe werk in de ziel, dat de Heilige Geest werkt
als Hij ons voorstelt het lijden van Christus. Wat heeft het Hem gekost
onze zonden weg te doen. Wat heeft Hij doorgemaakt toen al de baren
van Gods rechtvaardige toorn tegen onze zonden over Hem kwamen ?
Er is een droevig gemis aan die diepe verbrijzeling van hart die
het gevolg is als we ons op geestelijke wijze bezig houden met het
lij den en sterven van onze dierbare Verlosser. Iemand weet dat het
bloed van Christus zijn geweten heeft gereinigd, maar heeft hij het sterven van Christus op geestelijke wijze verwerkt in zijn hart, en heeft hij
het kruis praktisch toegepast op zijn leven en streven ? Waardoor kunnen wij soms zo gemakkelijk iets zondigs doen in gedachten, woorden
of werken ? Vanwaar die lichtvaardigheid, die weerspannigheid, die
toegevendheid ten opzichte van onszelf, die vleselijke rust en zoveel
koudheid en oppervlakkigheid ? Komt het niet doordat het bestanddeel,
dat door „het brood der ellende" afgebeeld wordt, in ons feestvieren
ontbreekt? Ongetwijfeld. Er is een zeer betreurenswaardig gebrek aan
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diepte en ernst in ons christenzijn. Er wordt te vaak lichtvaardig gesproken over de diepe verborgenheden van het christelijke geloof en
er is te veel verstands-christendom zonder innerlijke kracht. De manier,
waarop sommigen het evangelie verkondigen en de weg tot behoud
gemakkelijk maken, heeft hier veel schuld aan.
Wij moeten niet vergeten, dat wettisch-gezindheid verkeerd is,
maar dat lichtzinnigheid als nog veel erger beschouwd moet worden.
Wij behoren tegen beide te waken. De genade is het geneesmiddel voor
de eerste en de waarheid het medicijn voor de laatste. Maar er is geestelijk verstand nodig om genade en waarheid op de juiste wijze aan te
wenden en toe te passen. Is iemand diep getroffen door het Woord en
door het machtige werk van de Heilige Geest diep ongelukkig omdat
hij zijn verloren toestand ziet, dan spreken we tot hem van die heerlijke genade die God bewezen heeft in het algenoegzaam offer van
Christus. Dit is het goddelijk geneesmiddel voor een verbroken hart, een
verslagen geest en een overtuigd geweten. Wanneer de goddelijke
ploegschaar diepe voren getrokken heeft in het hart, dan hoeven wij
alleen maar het onverderfelijke zaad van Gods evangelie te strooien, en
kunnen we er zeker van zijn, dat het ter rechter tijd wortel schieten en
vrucht voortbrengen zal. Is er aan de andere kant echter iemand, die het
nogal luchtig opneemt, die in een ongebroken toestand verkeert, die
luid spreekt over genade en te keer gaat tegen wettischgezindheid, die
zich beijvert om op een menselijke manier een gemakkelijke weg voor
te stellen om behouden te worden, dan is het hoognodig hem de waarheid op het hart en geweten te drukken. Vooral in onze dagen is daaraan dringend behoefte, nu zich overal een neiging vertoont om het
pascha te scheiden van de ongezuurde broden. Geen enkele gelovige
kan werkelijk genieten van de dierbare waarheid, dat Christus, ons
pascha, voor ons is geslacht, als hij niet wil feestvieren met ongezuurd
brood van oprechtheid en waarheid. Toch is er een groot verschil tussen of we blijven staan bij onze zonden, of dat we blijven staan bij
Christus' lijden om die zonden weg te nemen. De ervaringen in de
ziel zijn heel verschillend. Wij mogen nooit vergeten uit welke diepe
afgrond wij zijn opgetrokken; maar deze herinnering dient alleen om
ons des te meer te doen waarderen de oneindige genade, die ons heeft
opgetrokken ten koste van het vreselijke lijden van onze dierbare Verlosser. Laten we God bidden of Hij ons in staat wil stellen dieper in
te dringen in het lijden van Christus en in de toepassing van Zijn kruis
op alles in ons wat strijdig is met Hem.Zodoende zal er in ons dagelijks leven meer diepte komen, meer teerheid van gemoed, meer heiligheid, scheiding van de wereld, zelfverloochening, meer waakzaamheid
hfdst. 16

293

over onze gedachten, woorden en daden. Een heel ander soort Christendom dan wij nu zien bij onszelf en bij anderen, zou zichtbaar worden
als wij door de werking van de Heilige Geest beter verstonden, wat het
gebraden lam, het ongezuurde brood en het brood der ellende ons te
zeggen hebben. 1).
Het feest der weken is het eerste, dat hier volgt op het Pascha.
"Zeven weken zult gij u tellen; van dat men met de sikkel begint in
het staande koren zult gij de zeven weken beginnen te tellen. Daarna
'zult gij de Heere uw God het feest der weken houden; het zal een
vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult, naardat de
Heere uw God, u zal gezegend hebben. En gij zult vrolijk zijn voor
het aangezicht des Heeren uws Gods, gij en uw zoon en uw dochter
en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, en de Leviet, die in uw poorten is, en de vreemdeling en de wees en de weduwe, die in het midden
van u zijn; op de plaats die de Heere uwGod verkiezen zal om Zijn
Naam aldaar te doen wonen. En gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte, en gij zult deze inzettingen houden en
doen" (vs. 9 - 12).
Hier hebben wij het welbekende en mooie type van de pinksterdag. Het pascha stelt de dood van Christus voor. De garf der eerstelingen spreekt van de opgestane Christus. En in het feest der weken
wordt ons voorgesteld de nederdaling van de Heilige Geest, vijftig
dagen na de opstanding. Wij spreken er nu natuurlijk over wat volgens
Gods gedachten, deze feesten voor ons betekenen, zonder in aanmerking te nemen, of de Israëlieten zelf de betekenis van die feesten begrepen. Wij mogen al deze typische instellingen bezien in het licht van
het Nieuwe Testament; en als wij dat doen staan we verwonderd over
1) Wil men meer weten over het Pascha en wat daarbij hoort dan verwijzen
wij naar Exodus 12 en Numeri 9. In Numeri vooral met het oog op het
verband tussen het Pascha en des Heeren Avondmaal. Het Pascha wees vooruit
naar de dood van Christus; het Avondmaal herinnert daaraan. Wat het Pascha
was voor een trouwe Israëliet, is het Avondmaal voor de gemeente. Voor
iemand die gewoon is te leven in de heilige atmosfeer van de Schrift is de
verwarring in denkbeelden en het verschil in praktijk met betrekking tot het
Avondmaal heel opvallend. Iemand die zich aan de Schrift onderwerpt, kan er
niet aan twijfelen dat de Apostelen en de eerste Christenen op de eerste dag
van de week samen kwamen om brood te breken. Het hele Nieuwe Testament
geeft geen enkele aanleiding om de viering van die kostelijke instelling tot
eenmaal in de maand of in de drie maanden te beperken. Dit heeft de mens
zelf uitgevonden. Wel wijst men op de woorden: "Zo dikwij Is gij dit doet",
maar uit Hand. 20 : 7 is het duidelijk genoeg dat de eerste dag van de week
bestemd is om het Avondmaal te vieren. Neemt u, christelijke lezer dit aan?
En zo ja, handelt u er dan naar? Een bepaalde instelling van Christus te ver-
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de goddelijke volmaaktheid, schoonheid en orde van al die typen. En
niet alleen dit, maar het is van onschatbare waarde voor ons als wij
gaan zien, hoe de Schriften van het Nieuwe Testament zich als het
ware invoegen in het Oude Testament. Wij ontdekken een heerlijke
eenheid in het boek van God; het is één Geest die door het geheel
spreekt. Dit sterkt ons in ons geloof aan de waarheid van de goddelijke inspiraties van de Heilige Schrift en we gevoelen ons gewapend tegen de lasterlijke aanvallen van ongelovige schrijvers. Deze zien niets
van de zedelijke schoonheid van de Schrift, maar het is zeker dat één
ogenblik in de eeuwigheid de theorieën omver zal werpen van al de
ongelovigen en atheïsten, die ooit geraaskald of geschreven hebben tegen de Bijbel en zijn Auteur.
Het eerste opvallende onderscheid tussen het pinksterfeest en het
feest der ongezuurde broden is, dat er bij het pinksterfeest gesproken
wordt over „een vrijwillige schatting" of offerande. Deze offerande is
een beeld van de gemeente, gevormd door de Heilige Geest en aan
God voorgesteld „als eerstelingen zijner schepselen". Wij hebben op
deze trek van het type gewezen in onze „Aantekeningen op Leviticus"
hoofdstuk 23.
Zonder dit alles hier te herhalen bepalen we ons nu bij wat zuiver
tot Deuteronomium behoort. De Israëlieten moesten een vrijwi llige
schatting offeren, naardat de Heere hun God hen gezegend had. Iets
dergelijks vinden we niet bij het Paasfeest, omdat dit Christus voorstelt,
die Zichzelf offert voor ons; daarbij bracht de mens volstrekt geen
offer van zichzelf. Het herinnert eraan dat we bevrijd zijn van zonde
en satan, en wat die bevrijding gekost heeft. Wij houden ons dan
bezig met de overdenking van het diepe en veelsoortige lijden van onze
Verlosser, zoals dit voorgesteld wordt door het gebraden lam. Hij werd
waarlozen is iets ernstigs, vooral omdat Hij het avondmaal instelde in de
nacht waarin Hij verraden werd, onder zulke treffende omstandigheden. Is
het niet onverantwoordelijk dat iemand, die Christus liefheeft, verzuimt Zijn
dierbare gedachtenis te vieren? Als een Israëliet verzuimde het Pascha te vieren,
werd hij uitgeroeid. Dat was onder de wet. Zullen wij omdat wij onder de
genade zijn, ten opzichte van de instelling van de Heere onverschilliger zijn?
Wij brengen deze zaak onder ieders zorgvuldige aandacht. Er ligt meer in opgegesloten dan de meesten beseffen. De hele geschiedenis van het Avondmaal des
Heeren in de laatste negentien eeuwen is vol belangrijke lessen. De manier
waarop men met de tafel des Heeren heeft gehandeld is een duidelijke zedelijke
aanwijzing van de ware toestand van de gemeente. Naarmate de gemeente afweek
van Christus en Zijn Woord, verwaarloosde of bedierf zij de kostelijke instelling

van het Avondmaal. En aan de andere kant naarmate de Geest van God op bepaalde tijden met bijzondere kracht in de gemeente werkte heeft het Avondmaal
des Heeren zijn ware plaats ingenomen in de harten van de Zijnen.
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om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en dit leidt tot grondige verbrijzeling van ons hart, of, wat wij mogen noemen waarachtig christelijk
berouw. Want laten wij nooit vergeten dat berouw niet maar de voorbijgaande aandoening is van een zondaar, die voor het eerst zijn toestand ziet. Berouw is de blijvende zedelijke toestand van de Christen,
die het kruislij den van onze Heere altijd voor de aandacht heeft. Als
dit beter verstaan werd zou het christelijk leven een diepte en vastheid
krijgen die helaas, onder ons maar al te dikwijls worden gemist.
Het pinksterfeest stelt ons echter voor de kracht van de Heilige
Geest en de vele gevolgen van Zijn gezegende aanwezigheid in en bij
ons. Hij stelt ons in staat onze lichamen en alles wat wij hebben aan
onze God als een vrijwillig offer aan te bieden, naardat Hij ons gezegend heeft. Dit kan, wij hoeven het nauwelijks te zeggen, alleen gebeuren door de kracht van de Heilige Geest. Daarom vinden we het
type daarvan niet in het pascha, dat het sterven van Christus aanduidt;
ook niet in het feest der ongezuurde broden, dat spreekt van de gevolgen van Zijn sterven voor ons, in bekering, zelfoordeel en praktische
heiligheid; maar wel in het pinksterfeest dat het duidelijk type is van
de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kunnen wij erkennen, welk
recht God op ons heeft. Deze rechten zijn alleen af te meten aan
de uitgestrektheid van Gods zegeningen. De Geest doet ons zien en
begrijpen dat alles wat wij zijn en hebben aan God toebehoort. Hij
maakt dat wij er onze vreugd in vinden onszelf, geest, ziel en lichaam
te wijden aan God. Het is inderdaad een vrijwillige schatting, zonder
enige dwang. Het is volstrekt geen slavernij; want „waar de Geest des
Heeren is, aldaar is vrijheid" (2 Kor. 3 : 17) .
Kortom, wij hebben hier de lieflijke geest en het zedelijk karakter
van het hele christelijke leven en de christelijke dienst. Een gelovige
onder de wet, kan de kracht en schoonheid daarvan niet begrijpen. Gelovigen onder de wet ontvingen de Geest niet. Dit kon niet. Zo zegt
de Apostel tot de arme, misleide gemeenten van Galatië: „Dit alleen
wil ik van u leren: hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet,
of uit de prediking des geloofs ? .... Die u dan de Geest verleent, en
krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de
prediking des geloofs" ? (Gal. 3 : 2-6) .
De kostelijke gave van de Geest volgt op de dood, de opstanding, de hemelvaart en de verheerlijking van onze Heer en Heiland,
Jezus Christus, en kan daarom niets uitstaande hebben met „werken
der wet" onder welke vorm ook. De aanwezigheid van de Heilige
Geest op aarde, Zijn inwoning in alle ware gelovigen is een waarheid, die het Christendom kenmerkt. In Oud-Testamentische tijden
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was en kon dit niet bekend zijn, Zelfs de discipelen, in de tijd dat de
Heere op aarde wandelde, wisten dit niet. Hij zei zelf tot hen voor
Hij heenging: "Doch Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar
indien Ik henenga, zo zal Ik hem tot u zenden" (Joh. 16: 7). Dit
bewijst, onweerlegbaar, dat zelfs die mannen die het hoge en heerlijke voorrecht genoten van persoonlijke omgang met de Heere, door
Zijn heengaan en de komst van de Trooster een hoger standpunt zouden innemen. Ook lezen wij: "Indien gij mij liefhebt zo bewaart mijn
geboden. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster
geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk de Geest der
waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet,
en kent hem niet; maar gij kent hem want hij blijft bij ulieden, en zal
in u zijn" (Joh. 14:15-17). De offerande van Christus is de grondslag en de aanwezigheid van de Heilige Geest is de kracht waardoor
de Christen zich met geest, ziel en lichaam aan God wijdt. "Ik bid
u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen
stelt tot een levende Gode welbehagelijke offerande, welke is uw
redelijke godsdienst" (Rom. 12:1).
Maar er is nog een heel belangrijk punt in vers 11 van ons hoofdstuk. "En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uws
Gods". Wij vinden een dergelijk voorschrift niet bij het Paasfeest of
bij het feest der ongezuurde broden, omdat het niet passen zou bij deze
beide feesten. Wel vormt het pascha de grondslag van alle vreugd,
die wij hier of in de heerlijkheid ooit genieten zullen; maar de hoofdgedachte van het pascha is altijd: het lijden en sterven van Christus;
alles wat Hij doorgemaakt heeft toen de baren van Gods rechtvaardige
toorn over Hem heengingen. De gevoelens, die dit leed opwekt bij een
geestelijk en nadenkend Christen, zijn niet van blijde aard. Wij "verkondigen de dood des Heeren' , en hoeveel heerlijke gevolgen die
dood ook voor ons heeft, de gedachte dat Hij moest sterven betoomt
onze vreugde. We gevoelen diep in onze ziel iets van Zijn lijden als we
de Heilige Geest toelaten voor ons de smarten, het lijden en het kruis
van de Heere te ontvouwen. Met deze ernstige werkelijkheden voor ons,
zal en moet er heilige ingetogenheid en stemmigheid zijn. Wij spreken
nu over wat gepast is bij de viering van het Avondmaal, over de passende gevoelens bij die gelegenheid. Alleen de machtige werking van
de Heilige Geest kan deze gevoelens te voorschijn roepen. Wij kunnen
niet door vrome inspanning onszelf in een behoorlijke gemoedstoestand
brengen. Dan zouden we met trappen tot het altaar op moeten klimmen,
wat God nadrukkelijk verbiedt. Alleen door de Heilige Geest kunnen
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wij op waardige wijze het Avondmaal des Heren vieren. Hij alleen
kan alle lichtzinnigheid, alle vormelijkheid, alle sleur, alle afdaling
van gedachten bij ons voorkomen en ons in waarheid het lichaam en
bloed van de Heere doen onderscheiden in brood en beker, die naar
Zijn eigen aanwijzing als zinnebeelden op Zijn tafel staan.
Maar bij het pinksterfeest was de blijdschap het belangrijkste kenmerk. Wij horen hier niets van "bittere saus" of van "brood der ellende", omdat het een type is van de komst van de andere Trooster, de
nederdaling van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam van de
'lader, en werd gezonden door het opgestane, opgevaren en verheerlijkte Hoofd in de hemelen. Hij kwam om de harten van Gods kinderen te vervullen met lof, dank en blijdschap; om hen de volle en
heerlijke gemeenschap te geven met Christus in Zijn overwinning over
zonde, dood, hel, satan en alle machten der duisternis. De aanwezigheid
van de Geest brengt wijsheid, licht, kracht en blijdschap. Zo lezen wij:
"De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige
Geest" (Hand. 13:52). Twijfel, vrees, wettische slavernij vluchten weg
voor de heerlijke werking van de Heilige Geest.
Wij moeten echter onderscheid maken tussen Zijn werk en Zijn
inwoning, tussen het levendmaken en de verzegeling. Het allereerste
begin van schuldbesef in de ziel is de vrucht van het werk van de
Geest. Door Zijn toedoen begint elke ware bekering; en dit is geen
oorzaak van blijdschap; overtuiging van zonde en bekering zijn heel
goed en volstrekt nodig, maar geven in plaats van vreugde diepe
droefheid. Maar wanneer de Heilige Geest ons door genade geleerd heeft te geloven in een opgestane en verheerlijkte Heiland, dan
komt Hij in ons wonen; Hij is dan het zegel van onze aanneming en
het onderpand van onze erfenis. Dit nu vervult ons met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde; en daar wij zelf vervuld zijn worden
wij kanalen van zegen voor anderen. "Wie in Mij gelooft gelijkerwijs
de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien. En dit zei Hij van de Geest, welke ontvangen zouden, die in
Hem geloven. Want de Heilige Geest was er nog niet, aangezien Jezus
nog niet verheerlijkt was" (Joh. 7 : 38 en 39). De Geest is de bron
van kracht en vreugde in het hart van de gelovige. Hij maakt ons geschikt, vervult en gebruikt ons als Zijn instrumenten om arme, dorstige
en behoeftige zielen om ons heen nu ook te dienen. Hij verbindt ons
met Jezus in de heerlijkheid, bewaart ons in levende gemeenschap met
Hem, en stelt ons in staat om in onze zwakke mate te laten zien wie
Hij is. Alles wat de Christen doet moet vol zijn van de geur van
Christus. Wanneer iemand die belijdt een Christen te zijn een onheilige
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gemoedsstemming, zelfzucht, gierigheid, wereldzin, jaloersheid, hoog
moed of dergelijke aan de dag legt maakt hij zijn belijdenis te schande,
onteert hij de naam van Christus en smaadt hij het Christendom.
Van dat heerlijke Christendom dat wij belijden, hebben wij een
prachtig type in het feest der weken; het is een feest van blijdschap
ea vreugde over Gods goedheid. En de vreugde moet uitstromen naar
alle kanten. Maar waar bespeurt men die verfrissende stromen, die
voort behoren te vloeien uit de gemeente van God ? Waar zijn die
brieven van Christus, gekend en gelezen door alle mensen? Waar vinden wij een praktische voorstelling van Christus in de wandel van de
Zijnen ? Waar zien we iets waarvan we kunnen zeggen: "Kijk, dat is
het ware Christendom?" De Geest van God wil in ons hart een sterker verlangen bewerken naar gelijkvormigheid aan het beeld van
Christus in alle dingen. Daartoe moeten we beginnen met het oordeel
over onszelf, onze wegen, en onze verbintenissen bij het hemelse licht
van Gods Woord. Dan kunnen we toegewijde getuigen zijn, vergaderd
in Zijn Naam en wachtend op zijn komst. Laten we ons verenigen
in het gebed om deze dingen.
Laten we nu zien naar de heerlijke instelling van het Loofhuttenfeest, die de reeks waarheden in dit hoofdstuk op zo'n bijzondere
manier volledig maakt. "Het feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van
uw wijnpers. En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij en uw zoon, en
uw dochter, en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de Leviet en de
vreemdeling, en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Zeven
dagen zult gij de Heere uw God feesthouden op de plaats, die de Heere
verkiezen zal; want de Heere uw God zal u zegenen in al uw inkomen
en in al het werk uwer handen; daarom zult gij voorzeker vrolijk zijn.
Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht van de Heere uw God verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal; op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken,
en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen: Een ieder naar de gave zijner hand,
naar de zegen des Heeren, uws Gods, die Hij u gegeven heeft" (vs.
13-17) .
Dit is het prachtige type van Israëls toekomst. Het loofhuttenfeest heeft zijn tegenbeeld nog niet gehad. De typen van het Pascha
en het Pinksterfeest zijn vervuld in de kostbare dood van Christus en
de nederdaling van de Heilige Geest. Maar het derde grote feest wijst
heen naar de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
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Let vooral op de tijd dat dit feest gevierd werd. Dat was "als gij zult
ingezameld hebben van uw dorsvloer en van uw wijnpers", met andere
woorden ná de oogst en de wijnoogst. Nu is er een heel zeer groot
verschil tussen deze twee. De oogst spreekt van genade, de wijnoogst
van oordeel. In de voleinding der eeuw zal God Zijn tarwe in Zijn
schuur verzamelen en daarop volgt het treden van de wijnpersbak, het
vreselijk oordeel. In Openbaring 14 hebben wij een heel ernstig gedeelte, dat over dit onderwerp gaat. "En ik zag en zie een witte wolk
en op de wolk was een gezeten des mensen Zoon gelijk, hebbende
op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.
En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote
stem tot Degene, die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want
de ure om te maaien is voor u gekomen; terwijl de oogst van de aarde
is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde,
en de aarde werd gemaaid" (Op. 14:14-16).
Dat is de oogst en dan: "Een andere engel kwam uit de tempel,
die in de hemel is; hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere
engel kwam uit het altaar, die macht had over het vuur" - symbool
van het oordeel - "en hij riep met een groot geroep tot degene, die
de scherpe sikkel had zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de
druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van
de wijngaard der aarde, en wierp ze in de grote wijnpersbak van de
toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is
bloed uit die wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden,
duizend zeshonderd stadiën ver" (Op. 14:16-20). Precies de hele
lengte van het land Palestina.
Deze gedeelten uit de Openbaring stellen ons tonelen voor, die
plaats zullen hebben vóór de viering van het Loofhuttenfeest. Christus
zal Zijn tarwe in Zijn hemelse schuur vergaderen, en daarna zal Hij
komen om het oordeel uit te voeren over de Christenheid. Hierin zijn
al de delen van Gods Woord eenstemmig: Mozes, de Psalmen, de
Profeten, de Evangeliën of de Handelingen van Christus, de Handelingen van de Heilige Geest, de Brieven en de Openbaring. Overal
wordt het feit vastgesteld dat de wereld niet zal bekeerd worden door
het evangelie; dat de algemene toestand niet vooruit maar achteruit
zal gaan en wel van erger tot erger. De heerlijke tijd, die door het
Loofhuttenfeest voorgesteld wordt, moet worden voorafgegaan door
de wijnoogst, het treden van de wijnpersbak van de toorn van de almachtige God. Waarom houdt de mens dan toch vast aan die ongegronde hoop dat de wereld door het evangelie tot bekering zal worden
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gebracht? Waarvan spreken de ingezamelde tarwe en de getreden wijnpersbak ? Niet van de bekering van de wereld. Men zegt wel dat op
Mozaïsche typen en beelden uit de Openbaring niet moet worden gebouwd. Misschien niet als wij niets anders dan typen en beelden bezaten. Maar wanneer al de stralen van het hemelse licht zich verenigen
op die typen en zinnebeelden om ons de diepe betekenis ervan te laten
zien, dan bemerken we dat er een volmaakte overeenstemming bestaat
tussen de woorden van de apostelen en de profeten en het mondelinge
onderwijs van onze Heer Zelf.
Voordat we dit gedeelte besluiten, herinneren wij eraan, dat het
Christendom gekenmerkt wordt door die grote feiten, die op het leven
van de Christen zo'n vormende invloed hebben, namelijk: de verlossing, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest en de hoop van de
heerlijkheid. De gelovige is verlost door het kostbaar bloed van Christus,
is verzegeld door de Heilige Geest en wacht op de hemelse Bruidegom.
„Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor
het aangezicht des Heeren, uws Gods verschijnen; maar het zal
niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen; een ieder naar
de gave zijner hand, naar de zegen des Heeren, uws Gods, die Hij
u gegeven heeft". Wat een heerlijke woorden. Zij mochten niet met
lege handen komen tot de Heer. Ze moesten komen met een hart vol
met de vruchten van Gods goedheid. Daarmee mochten ze het hart
van de arbeiders en de armen van Jehovah verblijden. Jehovah wilde
de Zijnen om Zich vergaderen, om hun harten boordevol te maken
met vreugde en dank, en ze anderen ten zegen te stellen. Ze moesten
niet blijven zitten onder hun wijnstok en vijgeboom om daar zelf te
genieten van de rijkdom en overvloed die hen omringden. Dit kon
heel goed zijn op zijn tijd; maar het kon Gods gedachten en Gods hart
niet volkomen bevredigen. Nee, driemaal per jaar moesten ze gaan
naar de door God aangewezen ontmoetingsplaats. Daar klonken hun
psalmen en lofzangen tot eer van Jehovah, hun God, en tevens konden
ze daar gul uitdelen van wat Hij hun gegeven had en voorzien in allerlei menselijke behoeften. God wilde de Zijnen het hoge voorrecht
geven om de Leviet, de vreemdeling, de weduwe en de wees blij te
maken. Dit is het juist waarin Hijzelf Zijn vreugde vindt en Hij wil
dat Zijn volk daarin zal delen met Hem.
Heeft dit alles niets te zeggen tot de gelovigen die nu de gemeente vormen ? Zeker. Laten wij dan luisteren en gehoorzamen. Als alleen
de typen en schaduwen van onze zegeningen al met zoveel dank en
liefdebetoon verbonden waren, hoeveel te sterker behoort dan de uitwerking te zijn van onze zegeningen zelf. Maar waar vinden wij de
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Christenen, die het volle genot en de zekerheid kennen van hun Pinksterfeest, namelijk: de inwoning van de Heilige Geest, het zegel, het
onderpand, de zalving en het getuigenis? We vrezen dat maar weinigen iets begrijpen van die dingen, die toch de beschreven voorrechten
zijn van de gelovigen, zelfs van het kind in Christus. Als echter de
ziel niet in de genade gegrond is; als men niet eens weet dat de zonden
vergeven zijn; als er wordt geleerd, dat het hoogmoed is om te spreken
van zekerheid, en dat het nederig is om voortdurend in twijfel en vrees
te leven, omdat iemand pas zeker kan zijn van zijn zaligheid als hij
verschijnt voor de rechterstoel van Christus, hoe is het dan mogelijk op
christelijke grondslag te staan, de vruchten van christelijk leven te
openbaren, of in de ware christelijke hoop te leven?
Als een Israëliet er vroeger aan had getwijfeld, of hij wel werkelijk een kind van Abraham, een lid van het volk des Heeren en
in het beloofde land was, hoe had hij dan het feest der ongezuurde
broden, het feest der weken, of het Loofhuttenfeest kunnen vieren? En
hoe komt het dat belijders, onder wie zeker vele echt kinderen van
God zijn, nooit de ware christelijke plaats schijnen te kunnen innemen? Zij verkeren hun hele leven in duisternis, en onzekerheid; hun
godsdienstig leven, is niet het gevolg van een leven, dat ze bezitten,
maar het moet dienst doen als een zedelijke voorbereiding tot een leven dat zij verwachten. Zij zien meer uit naar de oordeelsdag, dan
naar de "blinkende Morgenster", de heerlijke hoop, die onze harten bekoort en losmaakt van het aardse. Ze bidden om de vergeving van hun
zonden en vragen God of Hij hun de Heilige Geest wil geven; terwijl
zij zich moesten verheugen over de zekerheid van het eeuwige leven,
de goddelijke gerechtigheid en de Geest van het zoonschap.
De grote Herder en Opziener der zielen wil al de Zijnen, de lammeren zowel als de schapen van Zijn duurgekochte kudde door het
onderwijs van Zijn Geest er toe leiden dat zij weten de dingen, die
hun door God geschonken zijn. Hij wil dat die er iets van weten, het
meer ten volle kennen en de heerlijke vruchten ervan vertonen in een
leven van oprechte toewijding aan Christus en Zijn dienst. Zelfs een
kind in Christus heeft deel aan al de zegeningen. De liefde van God
heeft hem daartoe bestemd, het werk van Christus hem ervoor geschikt gemaakt en het getuigenis van de Heilige Geest geeft hem er
de zekerheid van. En alleen doordat men over het algemeen dit getuigenis van de Heilige Geest zo weinig erkent en aanvaardt, stijgt
zo weinig dank op tot God en is er zo weinig liefde naar buiten.
Laten we ook niet vergeten, wat zo mooi in vers 17 staat: "Een
ieder naar de gave zijner hand, naar de zegen des Heeren uws Gods,
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die Hij u gegeven heeft". Wij kunnen dit weleens uit het oog verliezen. Maar al hoeven wij niets te doen en niets te geven voor onze behoudenis, toch kunnen we veel doen voor de Heere, en veel geven aan
Zijn arbeiders en Zijn armen. Er is een groot gevaar dat een beginsel
van niets-doen en niets-geven al te ver wordt doorgedreven. In de
tijd van onze onwetendheid en slavernij onder de wet werkten en gaven
we op grond van een verkeerd beginsel en met een verkeerd doel, we
behoren zeker niet minder te doen en niet minder te geven, nu we
helijden te weten, dat wij niet alleen verlost zijn maar ook gezegend
met alle geestelijke zegening in een opgestane en verheerlijkte Christus. Wij moeten oppassen dat wij ons niet tevreden stellen met een
louter verstandelijk begrijpen en belijden van deze grote en kostelijke
waarheden, terwijl het hart en het geweten de heiligen de werking daar
niet van ondergaan.
We willen in alle liefde deze praktische opmerkingen aan de biddende overweging van onze lezers aanbevelen. Wij willen zelfs het
zwakste lam in de kudde van Christus niet kwetsen, beledigen of ontmoedigen; maar we schrijven alleen als in de tegenwoordigheid van
God over dingen, waarin wij allen zo gemakkelijk te kort schieten.
Er is veel aanleiding om onze wegen te overdenken, ons voor de Heere
te verootmoedigen over onze talrijke tekortkomingen en genade te
zoeken bij Hem om meer ware toewijding aan Hem en een krachtiger
getuigenis voor Hem in deze donkere en boze tijd.
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HOOFDSTUK 17.
Wij herinneren eraan dat de verdeling van de Schrift in hoofdstukken en verzen door mensen tot stand is gekomen. Voor verwijzingen is deze indeling ontegenzeggelijk erg gemakkelijk, maar de verdeling is op sommige plaatsen niet juist en storend voor het verband.
Zo zien wij met één oogopslag, dat de laatste verzen van hoofdstuk
16 meer behoren bij wat in hoofdstuk 17 volgt dan bij wat er in het
vorige hoofdstuk voorafgaat.
„Rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten, die
de Heere, uw God u geven zal onder uw stammen, dat zij het volk
richten met een gericht der gerechtigheid. Gij zult het gericht niet
buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, ook zult gij geen geschenk
nemen; want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait
de woorden der rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij
najagen, opdat gij leeft en erfe lijk bezit het land dat de Heere uw
God u geven zal" (vers 18 20) .
Deze woorden bevatten een dubbele les. In de eerste plaats spreken ze over de onpartijdige rechtspraak en volkomen eerlijkheid, die
altijd Gods bestuur kenmerken. Over elk geval beslist de rechter onbevooroordeeld en op grond van de feiten. Het oordeel is zo eenvoudig, dat er geen enkele aanleiding bestaat voor tweeërlei uitspraak; discussie is geheel uitgesloten; en als er ontevredenheid ontstaat, wordt
het klagen meteen tot zwijgen gebracht door het: „Vriend, ik doe u
geen onrecht". Zo gaat het altijd en overal in het heilig bestuur van
God. Het doet ons verlangen naar de tijd, dat dit bestuur zal gevestigd
zijn van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde.
Maar we leren hier in de tweede plaats welke waarde we moeten
hechten aan het oordeel van de mens, wanneer deze aan zichzelf overgelaten is. Geen ogenblik kunnen we daarop vertrouwen. De mens
is in staat om het recht te buigen, de persoon aan te zien en geschenken aan te nemen. Als God vermaant om zo iets niet te doen, is bewezen dat we daartoe kunnen komen. Laten we daaraan denken. Als
God de mens gebiedt niet te stelen, is het duidelijk dat de mens van
nature een dief is. Daardoor zijn de menselijke rechtspraak en het
menselijk bestuur vatbaar voor de grofste omkoperij. Rechters en
overheidspersonen die zich niet laten beheersen door goddelijke beginselen, zijn in staat het recht te verdraaien en om oneerlijke winst
te maken. Een rechtvaardig man wordt dan veroordeeld, omdat hij
arm is; een boosdoener begunstigd, omdat hij rijk is. Het is bijna overbodig te wijzen op mannen als Pilatus en Herodes, Felix en Festus.
-
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Misschien is iemand bij het lezen van deze regels geneigd met
Hazaël uit te roepen: "Maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij
deze grote zaak doen zou ?" Maar men bedenke wel dat het menselijke
hart de bron is van elke zonde en van elke gemene en afschuwelijke
verdorvenheid, die ooit op aarde is bedreven. Het onweerlegbaar bewijs
hiervoor zijn de voorschriften en waarschuwingen, die het Woord van
God bevat. Zo krijgen wij meteen een bijzonder duidelijk antwoord
op de zo vaak gestelde vraag: "Wat hebben wij te maken met de vele
wetten en inzettingen van de Mozaïsche bedeling ? Waarom staan ze
in de Bijbel? Zijn die werkelijk allemaal ingegeven?" Ja, ze zijn
ingegeven en ze staan in de Bijbel om ons, als in een goddelijk volmaakte spiegel te laten zien: wie en wat wij eigenlijk zijn, de gedachten die wij kunnen koesteren; de woorden die wij kunnen spreken;
en de dingen die wij kunnen doen. Heeft dat niets te betekenen? Is
het bijvoorbeeld niet goed en heilzaam uit verschillende gedeelten in
het leerzame boek Deuteronomium te leren, dat de mens, dat wijzelf
geneigd zijn dingen te doen, waardoor wij ons zedelijk verlagen, beneden de dieren? Ongetwijfeld is dat goed; en deze diep vernederende
les is nodig voor velen die in farizese hoogmoed en zelfbehagen voortgaan, verwaand door een verkeerd begrip van hun eigen waardigheid
en het hoge zedelijke peil waarop ze staan. De bepalingen, die God
aan Israël gaf waren echter zedelijk rein en verheven. Een arme, schamel gekleed, moest dezelfde onpartijdige behandeling krijgen, als een
rijkaard met een gouden ring en schitterende kleren. De uitspraak van
de rechter mocht niet gebogen worden door partijdigheid of vooroordeel en de rechter moest onomkoopbaar zijn.
Wat zal het zijn voor deze verdrukte en zuchtende aarde, als het
bestuur in overeenstemming zal zijn met de bewonderenswaardige
wetten uit de boeken van Mozes; wanneer een koning zal regeren in
gerechtigheid en vorsten recht zullen oefenen. ,,0 God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij
uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De
bergen (hogere waardigheden) zullen den volke vrede dragen; ook
de heuvelen (lagere waardigheden). Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen
zolang de zon en maan er zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal
nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen, die de aarde
bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de overvloed van vrede, totdat de maan niet meer is. En hij zal heersen van de
zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde...... Hij
zal de nooddruftigen redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige, en
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die geen helper heeft. Hij zal de arme nooddruftige verschonen, en de
zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld
bevrij den, en hun bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen"
(Ps. 72) .
We mogen wel verlangen naar de heerlijke tijd wanneer dit alles
in vervulling zal gaan, en de aarde vol zal zijn van kennis des Heeren,
gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal de Heere
Jezus Zijn grote kracht en macht aannemen, en de gemeente in de hemelse gewesten zal voor hen die op aarde zijn Zijn heerlijkheid openbaren; Israëls twaalf stammen zullen zich verheugen in de vreedzame
en weldadige regering van de Zoon van David. Terwijl wij nu nog
hier vertoeven als vreemdelingen en pelgrims, die op het huidige goddeloze toneel niet thuis horen, zien wij vooruit naar de heerlijke toekomst en roepen uit: „Kom, Heer Jezus". In het slot van hoofdstuk
16 wordt Israël ertegen gewaarschuwd ook maar iets over te nemen
van de godsdienstige gewoonten van de omringende volken. „Gij zult
u geen bos planten van enig geboomte bij het altaar van de Heere, uw
God, dat gij u maken zult. Ook zult gij u geen opgericht beeld stellen
hetwelk de Heere, uw God haat". Zorgvuldig moesten ze alles vermijden, wat de kant opging van de duistere en afschuwelijke heidense
afgoderij. Het altaar van God moest duidelijk onderscheiden zijn en
mocht niets te maken hebben met die bossen en schaduwrijke plaatsen,
waar men de afgoden aanbad en dingen deed, die onder ons niet genoemd mogen worden 1) .
In één woord, van alles wat het hart aftrok van God, moesten
de Israëlieten zich ver houden. Maar het was niet voldoende, als er
alleen een uiterlijke vorm was; als ze bossen en beelden verwoestten
zonder dat er hartelijke en oprechte toewij ding was in de aanbidding.
Vandaar dat wij lezen: „Gij zult de Heere uw God geen rund of stuk
kleinvee offeren, waar een gebrek aan is of enig kwaad; want dat
1 ) Het zal de lezer belang inboezemen te weten, dat de Heilige Geest ,voor het
altaar van God in het Nieuwe Testament, niet het woord gebruikt, lat gebezigd wordt voor een heidens altaar, maar dat Hij een nieuw woord, aan de
wereldse klassieke schrijvers onbekend, uitkiest. Het heidense altaar is
(Grieks) Boomon (Hand. 17:23) . Het altaar van God is (Grieks) thusiasterion.
Het eerste komt maar eenmaal voor, het laatste drie-en-twintig maal. Zo nadrukkelijk wordt de aanbidding van de enige ware God beveiligd en beschermd tegen
de veron tr einigende invloed van de heidense afgodsdienst. De mens vraagt misschien waarom dit zo is en of het altaar van God iets te maken heeft met een
woord wij antwoorden: De Heilige Geest is wijzer dan wij zijn; en hoewel

het heidense woord kort en gemakkelijk Hem ter beschikking stond, weigert Hij
het te bezigen, als Hij spreekt over het altaar van de ene, ware, en levende
God. Zie Trench's „Synonyms of the New Testament" pag. 242. Nw. Edition
revised. London and Cambridge, MacMillan & Co.
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is de Heere, een gruwel" (vers 1) . Alleen wat in elk opzicht volkomen was, paste op het altaar en beantwoordde aan het hart van God.
Als een Israëliet aan God iets gebrekkigs zou brengen leverde hij
eenvoudig het bewijs dat hij in de verste verte niet begreep wat
gepast was tegenover Hem, en tegelijk liet hij blijken dat hij geen
hart voor Hem had. Wie Hem een onvolmaakt offer wilde brengen
sprak daarmee de lasterlijke gedachte uit, dat alles nog goed genoeg
was voor Hem.
Hoor de verontwaardiging, waarmee de Geest van God, bij
monde van de profeet Maleachi, twist met het volk: „Gij brengt op mijn
altaar verontreinigd brood en zegt: waarmee verontreinigen wij U?
Daarmede dat gij zegt: des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij
wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad; en als
gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat
toch aan uw Vorst; zal hij een welgevallen aan u hebben ? of zal hij uw
aangezicht aannemen ? zegt de Heere der heirscharen. Nu dan, smeekt
toch het aangezicht Gods dat Hij ons genadig zij, zulks is door uw
hand geschied, zal Hij uw aangezicht aannemen? zegt de Heere der
heirscharen. Wie is er ook onder u, die de deuren om niet toesluit?
en gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. Ik heb geen
lust aan u, zegt de Heere der heirscharen, en het spijsoffer is Mij van
uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal
aan mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer;
want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der
heirscharen. Maar gij ontheiligt die als gij zegt: des Heeren tafel is
verontreinigd en wat ze oplevert, haar spijze is verachtelijk. Nochtans
zegt gij: zie, wat een vermoeidheid, maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de Heere der heirscharen; gij brengt ook hetgeen dat
geroofd is, en dat kreupel en krank is; gij brengt ook spijsoffer;
zou Mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere. Ja, vervloekt zij de bedrieger die een mannetje in zijn kudde heeft; en de
Heere belooft en offert wat verdorven is. Ik ben een groot Koning,
zegt de Heere der heirscharen, en mijn Naam is vreselijk onder de
heidenen (Mal. 1 : 7 14) .
En nu wat in het algemeen het Christendom betreft, missen
we ook daar niet in de eredienst evenzeer het van harte deelnemen,
de ware ernst, de heilige geestdrift, het oprechte gevoel? Is er niet
veel dat overeenkomt met het offeren van het lamme en zieke, het
gebrekkige en waardeloze? Vinden we niet ontzaglijk veel koude
vormelijkheid en doodse sleur in onze ogenblikken van verborgen
-
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en openbaar gebed ? Moeten wij ons niet oordelen over dorheid, verstrooidheid en afwezigheid zelfs aan de tafel der Heeren ? Hoe vaak
zijn wij lichamelijk aan het Avondmaal, terwijl onze dwaalzieke
harten en gedachten aan het andere eind van de aarde zijn ? Hoe dikwijls spreken onze lippen woorden, die volstrekt niet de ware uitdrukking zijn van onze zedelijke toestand. Wij lijken dan veel meer dan
wij werkelijk zijn, en we gaan boven onze ervaring uit. En als we dan
de heerlijke gelegenheid krijgen om onze offers in de schatkist van
de Heere te werpen, is er zoveel harteloosheid, uitwendigheid en weinig
overeenstemming met de apostolische regel: „naar dat hij welvaart
heeft". Wat een verfoeilijke hebzucht. Is er bij ons iets van de mildheid
van die arme weduwe, die niets meer in de wereld had dan twee
muntstukjes. Ze had gemakkelijk één daarvan voor haar onderhoud
kunnen houden, maar blijmoedig gaf ze beide muntstukken alles
wat ze had om van te leven. Guldens worden in de loop van de week
misschien onnodig uitgegeven; en als we op de dag des Heeren
voor de behoeften van het werk des Heeren en voor Zijn armen
iets mogen geven wordt er maar armelijk in voorzien. Laten wij
hier toch acht op slaan, en laten wij niet vergeten, dat we niet alleen het beste dat wij hebben, maar alles schuldig zijn aan die
Gezegende, die Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Willen wij ons
hart, ons hoofd, onze handen, onze voeten, onze gehele mens Hem
onvoorwaardelijk toewij den ? Het kan als we ons laten onderwijzen
door de Schrift, en als we door de kracht van de Geest ons overgeven
aan Hem, die ons gekocht heeft voor zo'n hoge prijs.
Een heel belangrijk en praktisch onderwerp vraagt nu onze aandacht: „Wanneer in het midden van u, in één uwer poorten, die de
Heere uw God u geeft, een man of vrouw gevonden zal worden, die
doen zal wat kwaad is in de ogen des Heeren, uw Gods, overtredende
Zijn verbond, dat hij henengaat, en andere goden dient, en zich voor
die buigt, of voor de zon, of voor de maan, of voor het ganse heir
des hemels, hetwelk Ik niet geboden heb; en het wordt u aangezegd,
en gij hoort het, zo zult gij het wel onderzoeken; en zie het is de
waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in Israël gedaan; zo
zult gij die man of die vrouw, die dit boze stuk gedaan hebben, tot
uw poorten uitbrengen, die man zeg ik of die vrouw; en gij zult ze
met stenen stenigen, dat zij sterven. Op de mond van twee getuigen,
zal hij gedood worden, die sterven zal; op de mond van een énig getuige zal hij niet gedood worden. De hand der getuigen zal het eerst
tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand van het ganse
volk; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen" (vers 2-7) .
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Wij hebben al gelegenheid gehad iets te zeggen over het belangrijke beginsel, dat hier weer ter sprake komt. Het is volstrekt
noodzakelijk dat er voldoende getuigen zijn voordat we in welk geval
ook een oordeel uitspreken. Wij mogen nooit een oordeel vormen en
nog minder een oordeel uitspreken of daarnaar te werk gaan zonder
twee of drie getuigen. Hoe betrouwbaar en onkreukbaar een getuige
ook zijn mag, hij biedt niet genoeg grond voor een beslissing. Wij
mogen ervan overtuigd zijn in ons gemoed, dat het waar is omdat het
gezegd wordt door iemand op wie wij staat maken; maar God is wijzer
dan wij. Alleen „in de mond van twee of drie getuigen zal alle
woord bestaan". Het ware te wensen dat daar meer op gelet werd
in Gods gemeente.
Het voorschrift dat hier wordt gegeven is van onschatbare waarde
in alle gevallen van tucht en in zaken die het karakter of de goede
naam raken van een broeder of zuster. Voordat een vergadering een
oordeel vormt of tot handelen overgaat, in welk geval ook, moeten
er overeenstemmende getuigen zijn. Zolang deze ontbreken, moeten
allen geduldig wachten en vertrouwen op God dat Hij zal voorzien
in de behoefte. Er is, bij voorbeeld zedelijk kwaad of verkeerde leer
in een vergadering van Christenen: maar er is slechts één persoon die
het weet. Die éne is volkomen zeker en stellig overtuigd van het feit.
Wat moet er nu gedaan worden ? Wachten op God tot er meer getuigen
zijn. Als we toch eerder handelen maken we inbreuk op een goddelijk
beginsel, dat een en andermaal zo duidelijk mogelijk in Gods Woord
is uitgesproken. Moet die éne getuige zich gegriefd of beledigd
voelen, omdat men op zijn getuigenis niet afgaat ? Zeker niet; hij
moest daar niet eens op rekenen, ja, hij mag niet eens optreden als
getuige 1 ) dat mag pas als zijn getuigenis bevestigd wordt door een of
twee andere gelovigen.
Is de vergadering onverschillig of nalatig, omdat zij weigert tot
daden over te gaan op één getuigenis ? Nee want als ze het wel deed
zou ze een goddelijk voorschrift veronachtzamen. Dit onderwerp
verdient al onze aandacht. Wij zijn al te geneigd om haastig een
konklusie te trekken, om op indrukken af te gaan, vermoedens te
laten postvatten, en ons door vooroordeel mee te laten slepen.
Daartegen moeten wij waken; kalmte, ernst en rijp beraad zijn nodig
) Dit geldt alleen als een zaak in de vergadering wordt gebracht. Het kan
wel geoorloofd en zelfs noodzakelijk zijn iets, dat niet in de vergadering mag
1

gebracht worden, te bespreken met een vertrouwde broeder, en in de eerste
plaats met de betrokken persoon. Het bespreken van de zaak met God hoeven
wij niet te noemen, omdat dat vanzelf spreekt. (Noot van de vertaler.)
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als we ons oordeel opmaken en uitspreken, over gebeurtenissen of
personen. Vooral als het over personen gaat, want wij kunnen een
vriend, een broeder of onze naaste een grievend ongelijk aandoen
door een verkeerde indruk of ongegronde beschuldiging uit te spreken.
Hoe gemakkelijk werpen wij smaad op iemands karakter door ongegronde beschuldigingen. Maar dit is zonde voor God, en we moeten
het vermijden en bestraffen in anderen, als wij het ooit opmerken.
Komt iemand een ander achter zijn rug beschuldigen, dan moeten wij
aandringen op een bewijs en als dit ontbreekt op intrekking van de
aanklacht') .
Als dit in acht werd genomen, zouden we verlost worden van
veel kwaadsprekerij, een positief kwaad, dat niet geduld mag worden.
De geschiedenissen in de Bijbel geven ons meer dan één voorbeeld,
waarin een rechtvaardig man veroordeeld is onder een schijn van
toepassing van Deut. 17 : 6 + 7. Lees de geschiedenis van Naboth in
1 Kon. 21 en die van Stefanus in Hand. 6 + 7 . Het was ook het geval
bij de veroordeling van de enige Volmaakte, die ooit op aarde
wandelde. Helaas, de mens is in staat om een goddelijk voorschrift
formeel in acht te nemen, en tegelijkertijd het schreeuwendste onrecht te plegen. Twee getuigen beschuldigden Naboth van godslastering en laster tegen de koning. Deze trouwe Israëliet werd van
zijn erfdeel en zijn leven beroofd op de verklaring van twee gehuurde leugenaars, op aanwijzing van een ontaarde goddeloze vrouw.
En Stefanus, een man vol van de Heilige Geest, werd gestenigd als
een godslasteraar op de verklaring van valse getuigen, die toegelaten en erkend werden door de godsdienstige leidslieden uit de tijd
die desnoods Deut. 17 als hun gezag konden aanhalen.
Wij zullen nu het tweede gedeelte van ons hoofdstuk aanhalen,
waarin veel voorkomt dat in deze tijd van eigen wil en onafhankelijkheid van toepassing is. "Wanneer een zaak aan het gericht voor u te
zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plaag en plaag, zijnde twistzaken in uw poorten,
zo zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats, die de Heere,
uw God, verkiezen zal; en gij zult komen tot de Levitische priesters, en tot de rechter, die er in die dagen zijn zal, en gij
zult ondervragen, en zij zullen u de zaak des rechts aanzeggen. En
1)
Een goed middel daartegen is ook, dat men de aanklager vraagt, of hij al
met de aangeklaagde er over gesproken heeft; ook dat men met de aanklager
naar de beschuldigde broeder of zuster gaat. (Noot van de vertaler.)

310

hfdst. 17

gij zult doen naar het bevel van het woord, dat zij u zullen aanzeggen, van die plaats, die de Heere verkiezen zal, en gij zult
waarnemen te doen, naar alles wat zij u zullen leren. Naar het bevel
der wet, die zij u zullen leren, en naar het oordeel, dat zij u
zullen zeggen, zult gij doen; gij zult niet afwijken van het woord
dat zij u zullen aanzeggen, ter rechter- of ter linkerhand. De man
nu die verwaten handelen zal, dat hij niet hoort naar de priester,
welke staat, om aldaar de Heere, uw God te dienen, of naar de
rechter, die man zal sterven; en gij zult het boze uit Israël wegdoen.
Dat al het volk het hore en vreze, en niet meer verwaten handele"
(vers 8-13).
Zo voorziet God in de volmaakte regeling van alle rechtszaken,
die zich konden voordoen in de vergadering van Israël. Ze moesten
behandeld worden in de tegenwoordigheid van God, op de door God
aangewezen plaats en door het gezag dat God ingesteld had. Dat was
een krachtige waarborg tegen eigenzinnigheid en aanmatiging. In ieder
restgeding had God de beslissing. Die werd uitgesproken door de
priester of de rechter, die God daartoe aangesteld had. Dat de een
zich boven de ander verhief of zich aanmatigde eigen rechter te zijn,
mocht in Israël niet voorkomen. Iedereen moest zijn zaak onderwerpen
aan de goddelijke rechtspraak en onvoorwaardelijk daarvoor buigen.
Hoger beroep bestond er niet, omdat er geen hoger gezag kon zijn.
De lezer begrijpt nu als vanzelf, dat geen enkele Israëliet er ooit aan
denken zou zijn zaak voor een heidense rechtbank te brengen. Dit zou
in de hoogste mate ongepast geweest zijn voor een waar Israëliet.
Het zou een openlijke belediging geweest zijn voor Jehovah zelf, Die
in hun midden was, om voorkomende kwesties te beslissen. Aan
Hem had men toch zeker genoeg. Hij kende het voor en tegen, het
begin en het einde van iedere onenigheid, hoe ingewikkeld ook.
Allen moesten tot Hem opzien en hun zaken brengen naar de plaats,
die Hij verkoren had, en nergens anders. Als twee leden van Gods
volk verschenen voor een rechtbank van de onbesnedenen zouden ze
daarmee gezegd hebben: "er mankeert iets aan de regeling, die God
voor zijn volk heeft getroffen".
En hoe behoort het dan onder Christenen toe te gaan? Moeten
die met hun onderlinge zaken naar een wereldse rechter? Hoor wat de
Apostel daarover leert aan de gemeente te Korinthe, en "aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam
van onze Heere Jezus Christus aanroepen, op alle plaatsen" en dus ook
aan de Christenen nu. "Durft iemand van ulieden die een zaak heeft
tegen een ander, terecht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor
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de heiligen ? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen ?
En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de
minste rechtszaken ? Weet gij niet, dat wij de engelen zullen oordelen ?
hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan ? Zo gij dan rechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo
onder u geen die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen
zijn broeders ? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder
terecht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu gans gebrek onder
u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet
liever ongelijk ? Maar gijlieden doet ongelijk en doet schade en dat
aan de broeders of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk
Gods niet zullen beërven ? Dwaalt niet" (1 Kor. 6 : 1-9) .
Hier hebben wij dan goddelijk onderwijs voor de gemeente van
God in alle eeuwen. Nu is de gemeente niet meer zoals ze was, toen de
Apostel zijn brief schreef. In die tijd was het niet moeilijk te onderscheiden tussen „de gemeente" en „de wereld"; tussen „de heiligen"
en „de ongelovigen"; tussen die „binnen" en die „buiten" waren.
Wie toen uit een godsdienstig oogpunt de menselijke maatschappij
bezag, nam drie groepen waar: Heidenen, Joden en Christenen; de
heidense tempel, de synagoge en de gemeente van God. Er was geen
verwarring mogelijk. De Christelijke gemeente stond in tegenstelling
tot al het andere. De gemeente was geen landelijke, gewestelijke of
plaatselijke georganiseerde instelling, maar een persoonlijke, praktische,
levende werkelijkheid. Christen-zijn betekende niet belijdenis doen,
of lid worden van een landelijke instelling of genootschar , nee, een
Christen bezat een door God gewerkt geloof, een levende kracht in
zijn hart, die openbaar werd in zijn leven. Nu is dat allemaal anders.
De gemeente en de wereld zijn zo vermengd, dat de grote meerderheid
van de naamchristenen nauwelijks de kracht en betekenis van de aangehaalde plaats uit 1 Kor. 6 verstaat. Als wij tot hen spreken over de
„heiligen" die recht zoeken bij de „ongelovigen" dan zou het voor
hen onbegrijpelijke taal zijn. Het woord „heiligen" hoort men nauwelijks in de belijdende kerk, men gebruikt het om iemand te bespotten, of past het toe op hen, die door bijgelovige eerbied als heiligen
op de kalender of in de agenda staan. Het Woord van God is echter
niet veranderd, en evenmin heeft God zijn gedachten gewijzigd over
Zijn gemeente of de wereld, en de verhouding tussen die twee. Het
is dus nog altijd verkeerd, wanneer „de ene broeder te recht gaat met
een andere broeder, en dat voor ongelovigen". Al is de stand van
zaken veelszins veranderd, „de Schrift kan niet gebroken worden".
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Als wij het denkbeeld gaan huldigen, dat het voor ons onmogelijk is
goed te handelen, omdat de Gemeente heeft gefaald, dan geven we
het hele beginsel van christelijke gehoorzaamheid prijs. 1).
Al is de zichtbare eenheid van de gemeente verdwenen, toch
kunnen de beginselen van Gods Woord hun toepassing niet verliezen;
evenmin als het bloed van Christus zijn kracht of Christus' priesterschap zijn geldigheid kan verliezen. Verder moeten wij bedenken dat
er hulp, wijsheid, genade, kracht en geestelijke gaven aanwezig zijn
in Christus, het Hoofd van de gemeente. En zij die geloof hebben
kunnen daar altijd gebruik van maken. Ons gezegend Hoofd laat
ons nooit in de steek. Wij hoeven niet te verwachten dat het lichaam
ooit in zijn normale toestand zal hersteld worden op aarde; maar
niettemin mogen we zien, wat de ware grondslag van het lichaam is
en we zijn geroepen die grondslag en geen andere in te nemen. En het
is wonderlijk wat een verandering er plaats vindt in onze hele toestand, in onze beschouwing over dingen, in onze gedachten over onszelf en de dingen om ons heen, zodra we ons stellen op de ware
grondslag van de gemeente Gods. De Bijbel lijkt een nieuw Boek.
Wij zien alles in een nieuw licht. Schriftgedeelten die wij jarenlang
gelezen hebben zonder belangstelling of nut, schitteren nu met goddelijk licht, en vervullen ons met bewondering, liefde en dank. Wij zien
1)

Het is goed aan het volgende te denken. Waar „twee of drie" vergaderd zijn
in de naam van de Heere Jezus, in hoeveel zwakheid dan ook, zal bij ware
nederigheid en afhankelijkheid de geestelijke bekwaamheid worden gevonden
om te oordelen in elk geval, dat tussen broeders zou kunnen voorkomen. De
„twee of drie" kunnen rekenen op goddelijke wijsheid om te beslissen in elke
kwestie of geschil, zodat het niet nodig zal zijn zich tot de wereldlijke rechter
te wenden. Er staan hulpmiddelen ter beschikking van de gemeente in haar
Hoofd en Heere, Christus, waarvan de wereld geen idee heeft. Laten zij, die
vergaderd zijn op de ware grondslag van de gemeente Gods, al is de verwarring
nog zo groot, niet vergeten dat de genade van Christus altijd genoeg voor hen
is. „Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden
van hen". En als Christus daar is, kan Hij dan geen uitspraak doen? Hebben
wij nog natuurlijke knapheid, wereldse wijsheid, of grote geleerdheid nodig,
als wij Hem hebben? Zeker niet. Al die dingen zijn voor ons wat Sauls
wapenrusting voor David was: een belemmering. Alles wat wij nodig hebben
is te vertrouwen op en gebruik te maken van hetgeen wij bezitten in Christus.
Het is ook niet gewenst in alle gevallen van plaatselijke moeilijkheden uit te
zien naar hulp van buiten, door te schrijven naar andere plaatsen om enige wijze
mannen te sturen. Wanneer de Heere op dat ogenblik juist één van Zijn
dienstknechten zendt, zal diens medegevoel, raad of hulp ongetwijfeld op hoge
prijs gesteld worden. Wij willen alleen vols trekte afhankelijkheid van Christus, ons Hoofd en onze Heer, en we willen beslist onafhankelijkheid van elkaar
niet aanmoedigen.
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alles van een nieuw standpunt; onze gehele gezichtskring is veranderd;
wij zijn ontsnapt aan die sombere sfeer, waarin het hele naamchristendom zich beweegt; en we kunnen nu de dingen duidelijk onderscheiden in het hemelse licht van de Schrift. Het lijkt wel een nieuwe
bekering; en we merken dat wij de Bijbel nu zo kunnen lezen dat
wij hem verstaan, doordat wij de godde lijke sleutel bezitten. Wij ontdekken dat Christus het middelpunt en voorwerp is van al Gods gedachten, plannen en raadsbesluiten van eeuwigheid tot eeuwigheid;
en zodoende worden wij binnengeleid in die wonderlijke sfeer van
genade en heerlijkheid, die de Heilige Geest zo graag in het dierbaar
Woord van God ontvouwt.
In de laatste verzen van ons hoofdstuk werpen wij een merkwaardige blik op Israëls toekomst, wanneer ze zouden proberen een
koning over zich aan te stellen. „Wanneer gij zult gekomen zijn in het
land, dat de Heere, uw God, u geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten

en daarin wonen, en gij zeggen zult: Ik zal een koning over mij stellen,
als al de volken die rondom mij zijn. Zo zult gij voorzeker tot koning
over u stellen, wie de Heere, uw God verkiezen zal; uit het midden
uwer broederen zult gij een koning over u stellen; gij zult niet vermogen over u te stellen een vreemde man, die uw broeder niet is.
Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen, en het volk
niet doen wederkeren naar Egypte, om paarden te vermenigvuldigen;
dewijl de Heere ulieden gezegd heeft: Gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenig-

vuldigen, opdat zijn hart niet afwijke: hij zal ook voor zich geen
zilver en goud zeer vermenigvuldigen" (vs. 14-17) .
Wat treurig dat juist die drie dingen, die de koning niet doen
mocht, toch werden gedaan, en dat op grote schaal door de heerlijkste en wijste van alle koningen van Israël. „De koning Salomo
maakte ook schepen, en zij kwamen te Ofir en haalden van
daar aan goud, vierhonderd en twintig talenten. Het gewicht nu van
het goud, dat voor Salomo in een jaar inkwam, was zeshonderd zesenzestig talenten gouds". En verder: „De uitvoer der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had". Ten slotte: „En de koning Salomo had
vele vreemde vrouwen lief, en vrouwen neigden zijn hart"
(zie 1 Kon 9, 10, 11) .

Wat is de mens, zelfs de beste, hoogste en wijste. Hier was een
man, die wijzer was dan alle mensen; hij was omringd door weergaloze
zegeningen en eerbetoon; zijn aardse beker vloeide over. Bovendien
leren wij hem, wie zijn merkwaardig gebed bij de inwijding van de
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tempel kennnen, als iemand van wie wij als mens en koning alle
verwachting konden koesteren. En toch faalde hij op treurige wijze
in elk van de dingen, waarover God Zich zo duidelijk en beslist had
uitgesproken. Zo is de mens. "Alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord
en zijn bloem is afgevallen" (1 Petr. 1 : 24). "Laat gijlieden dan af van
de mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?"
(Jes. 2 : 23).
Maar we kunnen vragen: hoe is Salomo's zo opvallende en treurige afwijking te verklaren? Om het antwoord te vinden moeten wij
het laatste gedeelte van ons hoofdstuk lezen. "Voorts zal het geschieden, als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich
een afschrift van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen dat voor
het aangezicht der Levietische priesters is. En het zal bij hem zijn, en hij
zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God,
lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen; opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn
broederen, en opdat hij niet afwijke van het gebod, ter rechter- of
ter linkerhand; opdat hij de dagen verlenge in zijn koninkrijk, hij
en zijn zonen, in het midden van Israël" (vs. 18-20). Had Salomo
zich gehouden aan deze kostelijke en belangrijke woorden, dan zou
zijn geschiedschrijver ons over hem heel wat anders te melden hebben
gehad.
Maar we lezen nergens, dat hij een afschrift van de wet heeft gemaakt; en al heeft hij dit gedaan, hij deed er niet naar, ja, hij keerde
er zich van af, en deed juist die dingen, waarvan hij geleerd had dat
hij ze niet mocht doen. In één woord, de oorzaak van al de ellende
en de scheuring, die zo snel volgde op de pracht van Salomo's regering,
was veronachtzaming van de duidelijke uitspraken die God had gedaan.
Dit maakt het allemaal zo ernstig voor ons in deze tijd, en we
willen nadrukkelijk de aandacht hierop vestigen. Veronachtzaming van
het Woord van God is de bron van al de fouten, al de zonde, al de
dwaling,al de verwarring, al de ketterij, sekte en scheuring, die ooit
in de wereld geweest zijn of nog zijn. En het enige wezenlijke geneesmiddel voor onze tegenwoordige, beklagenswaardige ellende is, dat
we terugkeren - ieder voor zich - tot het eenvoudige, maar zo droevig
verwaarloosde gezag van Gods Woord. Laat iedereen inzien, hoe hijzelf
met heel de Christenheid is afgeweken van de duidelijke en positieve
leer van het Nieuwe Testament. Laten wij ons verootmoedigen onder
de krachtige hand van God vanwege onze gemeenschappelijke zonde;
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en laten wij ons tot Hem wenden in oprechte zelfveroordeling; dan zal
Hij in genade ons herstellen en zegenen, en ons leiden op dat heerlijke
pad van de gehoorzaamheid, dat openligt voor iedere gelovige die
waarlijk ootmoedig is. Moge de Heilige Geest, met onweerstaanbare
kracht, werken aan het hart en geweten van ieder waar lid van het
lichaam van Christus en hen ervan doordringen hoe nodig het is dat
we ons onmiddellijk en onvoorwaardelijk onderwerpen aan het gezag
van Gods getuigenis.
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Het begin van dit hoofdstuk richt onze aandacht op enige praktische waarheden. „De Levietische priesters, de ganse stam van Levi,
zullen geen deel noch erve hebben met Israël; de vuuroffers des
Heeren en zijn erfdeel zullen zij eten. Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden van zijn broederen; de Heere is zijn erfdeel, gelijk als
Hij tot hem gesproken heeft. Dit nu zal het recht der priesters zijn
van het volk, van hen die een offerande offeren, hetzij een rund
of stuk kleinvee: dat hij de priester zal geven de schouder, en de
beide kinnebakken en de pens. De eerstelingen van uw koren en
van uw olie, en de eerstelingen van het scheren uwer schapen zult
gij hem geven. Want de Heere uw God heeft hem uit al uw stammen verkoren, dat hij sta om te dienen in de naam des Heeren, hij
en zijn zonen te allen dage. Voorts wanneer een Leviet zal komen
uit één uwer poorten, uit gans Israël alwaar hij woont, en hij komt
naar alle begeerte van zijn ziel, tot de plaats die de Heere zal hebben verkoren, en hij dienen zal in de naam van de Heere zijn God,
als al zijn broederen, de Levieten, die aldaar voor het aangezicht des
Heeren staan, zo zullen zij een gelijk deel eten, boven zijn verkopingen bij de vaderen (vers 1-8).
Hier, zoals in het hele boek Deuteronomium, is het heel opvallend hoe de priesters bij de Levieten worden gerekend. Al eerder
hebben we gewezen op deze bijzonder trek van ons boek. Men kan
zelfs de beginwoorden: „de levietische priesters" (letterlijk: „de
priesters, de Levieten") vergelijken met de manier, waarop in
Exodus, Leviticus en Numeri over de priesters, de zonen van Aaron
gesproken wordt. Vraagt iemand verklaring van dit verschil, dan
zouden wij zeggen, dat God in Deuteronomium de hele vergadering
van Israël meer op de voorgrond wil stellen, en daarom komen de
priesters hier minder in hun ambtelijke hoedanigheid voor. De
hoofdgedachte in Deuteronomium is: Israël als geheel in onmiddellijke betrekking tot Jehovah. Nu vinden wij in het aangehaalde gedeelte de priesters en de Levieten samen en als knechten van Jehovah; ze waren geheel en al van Hem afhankelijk, en zeer nauw
verbonden met Zijn altaar en Zijn dienst. Dit is uiterst belangrijk.
Overal in de geschiedenis van Israël merken wij op dat, als de
toestand van het volk enigszins gezond was, het altaar van God
goed werd bediend, en de priesters en de Levieten bijgevolg goed
onderhouden werden. Als Jehovah Zijn deel kreeg, waren Zijn
dienstknechten zeker van het hunne. Werd Hij veronachtzaamd,
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dan ook zij. Het volk moest de offers brengen aan God; en Hij
deelde die met Zijn dienstknechten. De priesters, de Levieten, moesten hun aandeel niet van het volk eisen of afpersen; maar het volk
mocht zijn gaven brengen naar het altaar van God, en Zijn dienstknechten mochten eten van de vruchten van de toewijding van Zijn
volk aanHem. Dit was van ouds de goddelijke regel die gold voor
de dienstknechten van Jehovah.
In de donkere en kwade dagen van de zonen van Eli zien wij
een droevig verschil met deze heerlijke orde die God had ingesteld.
Toen, „was de wijze dier priesters met het volk, dat, wanneer
iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl
het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand. En sloeg
in de teil, of in de ketel, of in de pan, of in de pot, al wat de vork
optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de
Israëlieten, die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken,
kwam de jongen van de priester, en zeide tot de man, die offerde:
geef dat vlees om te braden, voor de priester; want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem
zeide: zij zullen dat vet heden gans aansteken, zo neem dan voor u,
gelijk als het aan uw ziel lusten zal, zo zeide hij tot hem: nu zult
gij het voor zeker geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen.
Alzo was de zonde dezer jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heeren; want de lieden verachtten het spij sof f er des Heeren". (1 Sam. 2 : 13 17).
Het einde van deze betreurenswaardige toestand was dat God
een plechtig oordeel velde over Eli en zijn huis. Hoe kon het ook
anders ? Als zij, die het altaar bedienden, zich schuldig maakten aan
zulke vreselijke ongerechtigheid en goddeloosheid, dan kon het
oordeel niet uitblijven. Hoe heel anders was het in de goede dagen
van de vrome koning Hiskia, toen de harten gelukkig en oprecht
waren. „En Jehizkia regelde de afdelingen der priesters en der
Levieten naar hun afdelingen, een ieder naar zijn dienst, de priesters en de Levieten tot het brandoffer en tot de dankoffers, om te
dienen en om te loven, en om te prijzen in de poort van de legerplaatsen des Heeren. Ook het deel des konings van zijn have voor
de brandoffers des morgens en des avonds, en de brandoffers der
sabbatten en der nieuwe maanden en der gezette hoogtijden, gelijk
geschreven is in de wet des Heeren. En hij zeide tot het volk, tot de
inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel der priesters en Levieten
geven zouden, opdat zij versterkt mochten worden in de wet des
Heeren. Toen nu dat woord bekend werd, brachten de kinderen
-
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Israëls vele eerstelingen van koren, most en olie, en honing; en van
de opbrengst des velds; ook brachten zij de tienden van alles in
overvloed. En de kinderen van Israël en Juda, die in de steden van
Juda woonden, die brachten ook tienden der runderen en der
schapen, en tienden der heilige dingen, die aan de Heere hun God
geheiligd waren, en zij maakten vele hopen. In de derde maand
begonnen zij de grond van die hopen te leggen, en in de zevende
maand voleindden zij het. Toen nu Jehizkia en de vorsten kwamen
en die hopen zagen, zegenden zij de Heere en zijn volk Israël. En
Jehizkia ondervroeg de priesters en de Levieten aangaande die hopen. En Azaria, de hoofdpriester. van het huis van Zadok, sprak tot
hem, en zeide: van dat men deze heffing begonnen is in het huis
des Heeren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja over te houden, tot overvloed toe; want de Heere heeft Zijn
volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is" (2 Kron.
31 : 2-10).
Dit is wel een verkwikking om te lezen. De overvloedige stroom
van toewijding aan Jehovah had niet alleen tot gevolg dat Zijn
dienstknechten het nodige ontvingen, maar bovendien "maakten zij
vele hopen". Let vooral op de kostelijke woorden: "Gelijk geschreven is in de wet des Heeren", Dit was de grondslag van Hizkia's
gedrag van het begin tot het eind. Wel was de zichtbare eenheid
van het volk verdwenen en waren de omstandigheden heel ontmoedigend, toen hij met zijn gezegend werk begon; maar het Woord
des Heeren had dezelfde kracht en kon in Hizkia's dagen evengoed
als in die van David of Jozua toegepast worden. Hizkia was terecht
van mening dat Deuteronomium 18 : 1-8 even goed gold voor zijn
tijd en voor zijn geweten, en dat hij met zijn volk verantwoordelijk
was zoveel ze konden daarnaar te handelen. Moesten de priesters
en de Levieten maar van honger omkomen, omdat de nationale
eenheid van Israël verbroken was? Toch zeker niet. Zo zien wij het
door heel de geschiedenis van Israël heen: als de hele toestand gezond was, werd er ook goed gezorgd voor de aanbidding van Jehovah, Zijn werk en Zijn knechten. Wanneer daarentegen de harten
koud waren en het eigenbelang de boventoon voerde, werden al
deze dingen en al deze personen veronachtzaamd.
Lees bijvoorbeeld Nehemia 13. Toen deze beminde en trouwe
dienstknecht naar Jeruzalem terugkeerde, nadat hij enige tijd afwezig was geweest, vond hij tot zijn grote verdriet, dat zelfs in die
korte tij d verschillende dingen treurig verwaarloosd waren. Men
had onder andere de arme Levieten niet van voedsel voorzien. "Ook
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vernam ik, dat het deel der Levieten hun niet gegeven was; zodat
de Levieten en de zangers, die het werk deden gevloden waren, een
iegelijk naar zijn akker" (Neh. 13 : 10). Dáár waren geen „hopen"
van eerstelingen in die droevige dagen, en het was wel erg moeilijk
voor de Levieten om te werken en te zingen, terwijl zij niets te eten
hadden. Dat was niet in overeenstemming met de inzetting des
Heeren, en niet zoals Zijn liefhebbend hart het wilde. En was het
geen schande voor het volk, dat Jehovah's knechten tengevolge van
hun nalatigheid verplicht waren Zijn dienst en Zijn werk te verlaten, om niet om te komen van de honger? Nehemia voelde het
treurige daarvan want wij lezen: „En ik twistte met de overheden,
en zeide: waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde
ze, en herstelde ze in hun stand." „Toen bracht gans Juda de tienden van het koren, en de most, en de olie in de schatten. En ik
stelde hen tot schatmeesters over de schatten want zij werden
getrouw geacht, en hun werd opgelegd aan hun broeders uit te
delen". Er was behoefte aan een aantal beproefde, en trouwe mannen, die de hoge plaats konden innemen om aan hun broeders de
kostelijke vruchten uit te delen van de toewij ding van het volk. Die
konden dan samen overleggen, opdat er voorzien werd in de behoeften van de toegewijde en trouwe arbeiders van Jehovah, zonder
vooroordeel of partijdigheid.
De vraag kan hier rijzen: „Wat heeft dit alles met de gemeente
van God en met mij persoonlijk te maken ?" Het antwoord op die
vraag kan men vinden in 1 Kor. 9 : 7 14 waar gesproken wordt over
de ondersteuning van hen, die de christelijke dienst verrichten.
„Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging". Maar - hier handhaaft de genade opnieuw haar heilige waardigheid (vers 7 - 18) .
Hier stelt de apostel zo beslist en duidelijk mogelijk de goddelijke
regel vast (1 Kor. 9 : 15-18) . De Heer heeft verordend, dat zij, die
het evangelie verkondigen, van het evangelie leven. Zoals de
priesters en de Levieten vroeger leefden van de offers, die het volk
bracht, zo hebben ook nu degenen die God werkelijk heeft geroepen, die Christus een gave heeft gegeven en die de Heilige Geest
geschikt gemaakt heeft om het evangelie te verkondigen, en zich op
de duur aan dat heerlijke werk te wijden, een zedelijk recht op
ondersteuning. Ze moeten niet proberen van hen tot wie zij prediken, een vast salaris te krijgen. Over zo iets spreekt het Nieuwe
Testament nergens. De arbeider moet voor zijn onderhoud opzien
tot Zijn Meester en tot Hem alleen. Wee hem als hij het verwacht
van de gemeente of van de mens. De priesters en de Levieten had-
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den hun deel in en van de Heere. De Heere verwachtte weer van
Zijn volk, dat het Hem zou dienen in de personen van Zijn arbeiders. Hij leerde hun wat zij mochten geven, en zegende hen als zij
het deden; het was evenzeer hun voorrecht als hun plicht om te
geven; weigerden ze of waren ze nalatig daarin, dan brachten zij
dorheid en onvruchtbaarheid over hun akkers en wijngaarden.
(Lees Haggaï 1 : 5 11).
De priesters en de Levieten echter moesten alleen tot Jehovah
opzien. Liet het volk na offers te brengen, dan konden de Levieten
naar hun akkers vluchten en werken voor hun onderhoud, maar zij
konden er geen rechtszaak van maken om de tienden en de offers
te krijgen. Zo moeten ook nu de arbeiders van de Heer alleen tot
Hem opzien. Ze behoren er wel van overtuigd te zijn dat Hij hen
voor het werk bekwaam gemaakt en geroepen heeft, voor ze het
wagen om - menselijk gesproken - van wal te steken, en zich geheel
te wijden aan het werk van de evangelieverkondiging. Ze moeten
geheel en al afzien van de mens en van alle menselijke hulpmiddelen, en uitsluitend leunen en steunen op de levende God. Het heeft
droevige gevolgen gehad waar sommigen gehandeld hebben op
grond van een of andere vermeende ingeving of menselijk impuls.
Ze waren niet door God geroepen of voor het werk geschikt gemaakt, maar lieten hun beroep varen, en probeerden door geloof
te leven, en gingen in het werk van de Heer. Menigeen, die toen
kennis maakte met de ernstige werkelijkheid, raakte zo in de war,
dat hij voor een tijd zijn verstand of zijn vrede verloor, en sommigen zijn in de wereld verdwaald.
Na veertig jaar zorgvuldig opletten is het onze vaste overtuiging, dat er weinig gevallen zijn, waarin het veilig en goed is dat
iemand zijn broodwinning prijs geeft om het evangelie te gaan
verkondigen. Het dient voor de persoon zelf onomstotelijk vast te
staan, dat Hij door de Heer daartoe geroepen is. Dan kan hij volkomen zeker zijn, dat God hem zal onderhouden in het werk, waartoe Hij hem geroepen heeft, en „al zijn nooddruft vervullen zal
naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus". En wat de
mensen betreft en hun mening over hem en wat hij doet, hij kan
hen eenvoudig verwijzen naar zijn Meester. Hij is hun geen verantwoording schuldig, en heeft hun nooit om iets gevraagd. Werd
van hen verlangd dat zij hem ondersteunden, dan sprak het vanzelf,
dat zij konden klagen of protesteren, maar nu het niet zo is, moeten
zij hem eenvoudig met rust laten en bedenken dat hij „staat of valt
zijn eigen Meester".
-
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De aanhaling uit 1 Kor. 9 leert ons, dat de Apostel zelf tegenover de Korinthiërs van zijn recht "geen gebruik heeft gemaakt".
Hij werkte met zijn eigen handen, en was nacht en dag bezig om
niemand lastig te vallen. "Deze handen" zegt hij elders, "hebben
gediend tot mijn nooddruft, en voor hen die met mij waren"
(Hand. 20: 34). Hij begeerde van niemand zilver of goud, maar
werkte, predikte, maakte bezoeken van huis tot huis, en was de
ijverige apostel, de ernstige evangelist, de vlijtige herder, die de
zorg droeg voor al de gemeenten. Had hij geen recht op ondersteuning? Zeker wel. Het had de vreugde van de gelovigen moeten zijn
in al zijn behoeften te voorzien. Maar in plaats van op zijn rechten
te staan, liet hij ze varen. "Ik heb u" - zegt hij tot de ouderlingen
van Efeze - "in alles getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken
moet opnemen, en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus, dat
Hij gezegd heeft: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen"
(Hand. 20 : 35).
Nu is het wonderheerlijk deze geliefde en geëerde dienstknecht
van Christus te zien op zijn uitgestrekte reizen van Jeruzalem tot
Illyrië toe. Lees nog eens over zijn reusachtige arbeid als evangelist, herder en leraar, terwijl hij toch tijd vond om door handenarbeid zichzelf en anderen te onderhouden. Hij nam werkelijk een
hoog zedelijk standpunt in, en is een blijvend getuige tegen alle
huurlingschap, onder welke vorm ook. De spottende zinspeling van
ongelovigen op goed betaalde dienstknechten gelden hem in geen
enkel opzicht. Hij predikte werkelijk niet om loon. Toch nam hij
dankbaar hulp aan van hen, die wisten hoe hulp verleend moet
worden. Een en andermaal zond de geliefde gemeente te Filippi
voor de behoeften van hun beminde vader in Christus. Hoe goed
voor hen, dat zij dit heden. Het zal nooit vergeten worden. Miljoenen hebben het mooie verhaal over hun toewijding gelezen, en ze
zijn verkwikt door de welriekende reuk van hun offer. Het wordt
in herinnering gehouden in de hemel, waar zo iets nooit vergeten
wordt, ja, het staat geschreven in het hart van Christus. Hoor hoe
de apostel zijn dank uit tegenover zijn geliefde kinderen. Filippi
4 : 10-19.

Het was wel een buitengewoon voorrecht om het hart te verkwikken van zo'n geëerde dienstknecht van Christus, aan het eind
van zijn loopbaan, in eenzaamheid en gevangenschap te Rome. Zij
verrichtten hun dienst op de juiste tijd, en dit was liefelijk. Wat een
vreugde voor hen om de dankbare erkenning van de apostel te ontvangen. En wat was het ook een kostbare verzekering dat hun
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dienst was opgestegen tot een liefelijke reuk naar de troon en het
hart van God zelf. Wie zou niet liever een Filippiër willen zijn, die
in de behoeften van de apostelen voorzag, dan een Korinthiër die
aan de roeping van Paulus twijfelde of een Galatiër, die zijn hart
verdriet aandeed? Wat een reusachtig verschil. De Apostel kon
niets aannemen van de gemeente te Korinthe vanwege de toestand
waarin die zich bevond. Afzonderlijke gelovigen in die vergadering
dienden hem wel en hun dienst wordt vermeld in de Bijbel, en zal
hun overvloedig vergolden worden in het Koninkrijk. "Ik verblijd
mij over de aankomst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want
dezen hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want zij hebben
mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erkent de zodanigen" (1 Kor.
16 : 17+ 18).
Zo leren wij uit al de aangehaalde gedeelten wat, zowel onder
de wet als onder het evangelie de geopenbaarde wil van God is: wie
Hij werkelijk tot het werk heeft geroepen en zich daaraan ernstig
en trouw wijden, moeten de bewijzen ontvangen van de hartelijke
sympathie en de feitelijke hulp van de Zijnen. Wie Christus liefheeft, zal het als de grootste vreugde beschouwen Hem in Zijn
arbeiders te dienen. Toen Hijzelf hier beneden wandelde, nam Hij
graag hulp aan uit de handen van hen, die Hem liefhadden: "sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren:
Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan
waren, en Johanna, de huisvrouw van Chusas, de rentmeester van
Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar
goederen". (Luk. 8: 2+3). Wat waren dat gelukkige vrouwen.
Hun werd vergund de Heer der heerlijkheid in de dagen van Zijn
menselijke afhankelij kheid en vernedering een dienst te bewijzen. Hun geëerde namen heeft de Heilige Geest laten opschrijven
opdat ontelbare miljoenen ze zouden lezen. En nooit zullen ze vergeten worden in de tijd of in de eeuwigheid. Wat goed is het voor
die vrouwen, dat zij hun geld niet verkwistten voor zichzelf, of het
ophoopten zodat hun rijkdom verrot was en hun goud en zilver
verroest; dat is immers het geval, wanneer het geld niet besteed
wordt voor God.
Maar aan de andere kant is het dringend nodig voor allen, die
de plaats van een arbeider innemen, binnen of buiten de vergadering, dat ze vrij blijven van alle invloed van mensen of van het
steunen op mensen. Ze moeten met God wandelen in het leven van
het geloof, anders zullen ze zeker te kort schieten. Als de gemeente
hen veronachtzaamt, zal ze hier en hiernamaals de grootste schade
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ondervinden. Kunnen zij in hun eigen levensonderhoud voorzien,
zonder dat het werk des Heeren er onder lijdt, zoveel te beter. Er
is uit zedelijk en geestelijk oogpunt niets edelers dan een werkelijk
begaafd dienstknecht van Christus, die een vak of beroep heeft en
daardoor zichzelf en zijn gezin onderhoudt, terwijl hij zich ijverIg
wijdt aan het werk des Heren, als evangelist, herder of leraar. Het
tegenovergestelde zien we bij een man, die zonder gave of roeping,
de zogenaamde christelij ke bediening kiest als zijn beroep of bestaansmiddel. Het standpunt dat zo iemand inneemt is uiterst
ellendig.
Nu gaan we verder met ons hoofdstuk: "Wanneer gij komt in
het land dat de Heere, uw God u geven zal, zo zult gij niet leren
te doen naar de gruwelen dier volkeren. Onder u zal niet gevonden
worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan,
die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de
Heere een gruwel; en om derwille van deze gruwelen verdrijft de
Heere, uw God ze voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult
gij zijn met de Heere, uw God. Want deze volken die gij zult erven,
horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de
Heere, uw God heeft u zulks niet toegelaten" (vs. 9 - 14).
Iemand zou zich af kunnen vragen, of dit gedeelte wel toegepast kan worden op hen, die het Christendom belijden. Laten we
ons echter deze vraag stellen: Zijn er belijders van het Christendom,
die zich met waarzeggerij of spiritisme bezighouden? Zijn er ook
die zich inlaten met tafeldans, klopgeesten of magnetisme?")
Zo ja, dan doelen deze verzen op de zodanigen. Wij geloven
vast dat al zulke dingen uit de duivel zijn. Dit kan hard klinken,
maar daar kunnen we niets aan doen. Hoe kunnen zij die Gods
Woord bezitten aan het oproepen van geesten of helderziendheid
behoefte hebben? Als zij met dat kostbare Woord niet tevreden
1) Moet het magnetisme - zo wordt misschien gevraagd - op één lijn gesteld
worden met tafeldans of klopgeesten? Kan men niet evengoed profiteren van
het magnetisme als van het verdoven in de geneeskunde? Wij willen over dit
punt geen dogma vaststellen; maar wel verklaren wij, dat wij er volstrekt niets
mee te maken willen hebben. Wat betreft het luisteren naar of het zich laten
leiden door de uitspraken van iemand die in bewusteloze toestand gebracht is,
wij kunnen dit alleen beschouwen als volslagen onzinnig, zo al niet zondig.
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zijn, en daarom de toevlucht nemen tot de geesten van gestorven
vrienden of anderen, kunnen zij niets anders verwachten, dan dat
God hen als een oordeel zal overgeven aan verblinding en misleiding door boze geesten, die opkomen en de overledenen vertegenwoordigen om allerlei leugens te verkondigen.
De hoofdzaak bij deze dingen is, dat we diep doordrongen zijn
van het feit dat de openbaring die God heeft gegeven genoeg, volmaakt genoeg is. De rijke man was van mening, dat als Lazarus
naar de aarde terugkeerde en zijn vijf broeders waarschuwde, dat
wel een grote uitwerking zou hebben. Wat antwoordde Abraham
echter: "Zij hebben Mozes en de profeten; dat zij die horen". En
op de veronderstelling, dat "zo iemand van de doden tot hen
henenging, zij zich bekeren zouden", was het wederantwoord: "Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware
het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen"
(Luk. 16: 29-31).
Hier is dus de kwestie voorgoed beslist. Wil iemand niet naar
het Woord van God horen en geloven wat het zegt over de toestand
van de mens en wat hij nodig heeft, dan zal hij niet overtuigd worden, al kwamen duizend gestorvenen terug om te vertellen wat zij
gezien, gehoord en ondervonden hebben in de hemel boven of in
de hel beneden. Het zou wel veel beroering verwekken, maar beke..
ring niet. Het hart, dat niet voor de Schrift buigen wil, wordt door
nrets overtuigd; en de gelovige heeft aan de Schrift genoeg. "Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: vraagt de waarzeggers en
duivelskunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo
zegt: zal niet een volk Zijn God vragen? zal men voor de levenden
de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben (Jes. 8 : 19 + 20). Dat is de toevlucht voor al Gods kinderen
in elke tijd en op alle plaatsen, en daarheen verwijst Mozes de
Israëlieten in de heerlijke slotwoorden van ons hoofdstuk.
"Een profeet", zegt hij, "uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal de Heere uw God u verwekken; naar hem zult gij
horen. Naar alles wat gij van de Heere, uw God, aan Horeb, ten
dage der vergadering geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren
te horen de stem des Heeren, mijns Gods, en dit grote vuur zal
ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij: het
is goed, wat zij gesproken hebben. Een profeet zal Ik hun verwekken
uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal mijn woorden in zijn
mond geven, en hij zal tot hen spreken, alles wat Ik hem gebieden zal.
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En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar mijn woorden,
die hij in mijn naam zal spreken, van die zal Ik het afeisen. Maar de
profeet, die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn
naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal
in de naam van andere goden, die profeet zal sterven. Zo gij dan in uw
hart zoudt mogen zeggen: hoe zullen wij het woord kennen dat de
Heere niet gesproken heeft ? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet,
dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft; door overmoed
heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen" (vers
15-22).
Wij hoeven niet in het onzekere te verkeren, wie deze profeet is,
namelijk, onze aanbiddelijke Heer en Heiland, Jezus Christus. In Handelingen 3 past Petrus de woorden van Mozes op Hem toe. Het is een
kostelijk voorrecht de stem van die Profeet te horen. Het is de stem van
God die spreekt door de mond van de mens Christus Jezus. Niet in
donder of vlammend vuur, maar in die zachte stem van liefde en genade, die als een verzachtende balsem het gebroken hart en de verbrijzelde
geest alleen kan helen. De stem van de Schrift is de stem van Christus,
en de stem van Christus is de stem van God. Komen er valse profeten
tot ons, die veel aanspraken doen gelden en klinkende woorden laten
horen, "gij zult voor hen niet vrezen". Een enkel vers uit de Schrift
stelt ze in al hun naaktheid ten toon, en doet de geheimzinnige sluier,
waarin ze zich hullen als een nevel verdwijnen. Wie de stem van de
goede Herder heeft leren kennen, zal niet luisteren naar de stem van
de vreemde. Zie toe, lezer, dat u alleen luistert naar de stem van Jezus.
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HOOFDSTUK 19
„Wanneer de Heere uw God, de volken zal hebben uitgeroeid, welker land de Heere uw God u geven zal, en gij die erfelijk zult bezitten,
en in hun steden en in hun huizen wonen, zo zult gij u drie steden
afzonderen, in het midden van uw land, hetwelk de Heere uw God,
u geven zal, om dat erfelijk te bezitten. Gij zult u de weg bereiden, en
uw grondgebied, dat de Heere uw God u zal doen erven, in drieën delen;
dit nu zal zijn, opdat ieder doodslager daarhenen vliede (vers 1 - 3) .
Wat een opvallend samengaan van „goedheid en gestrengheid" in
deze enkele verzen. Er is sprake van de uitroeiing van de Kanaánitische
volken om voortdurende zonden, die ten ene male ondraaglijk geworden waren. En anderzijds lezen we van Gods treffende goedheid, hoe
Hij voorzieningen treft, ten behoeve van de arme doodslager, die vlucht
voor de bloedwreker, om zijn leven te redden. De regering en de goedheid van God zijn beide volmaakt. Er zijn gevallen, waarin goedheid
niets anders zou zijn dan een toelating van ongerechtigheid en openbare opstand, die met de Godsregering onverenigbaar zijn. Als iemand
meent, dat hij door kan gaan met opzettelijk te zondigen, omdat God
toch liefde is, dan zal hij vroeg of laat ontdekken, dat hij een vreselijke
misrekening heeft gemaakt. „Zie dan," zegt de Apostel, „de goedertierenheid en de gestrengheid Gods". 1 )
De kwaaddoeners die Gods goedheid en lankmoedige genade verachten, zal Hij afhouwen. Hij is, geprezen zij Zijn heilige Naam, traag
tot toorn en vol van grote goedertierenheid. Eeuwenlang verdroeg Hij
de zeven volken van Kanaan, totdat hun boosheid tot de hemel opklom,
en het land zelf hen niet langer kon verdragen. Hij was lankmoedig
ten opzichte van de verschrikkelijke zonden van de schuldige steden in
de vlakte; en als Hij maar tien rechtvaardigen in Sodom gevonden had,
zou Hij die steden om hunnentwil gespaard hebben. Maar de dag der
wraak moest aanbreken, en zij werden „afgehouwen". Zo zal het ook
weldra gaan met de schuldige Christenheid. „Ook gij zult worden afgehouwen". De tijd van de afrekening nadert; en bij de gedachte daaraan beeft het hart.
Maar zie hoe de goddelijke „goedertierenheid" uitblinkt in de beginwoorden van ons hoofdstuk. Let eens op de moeite die onze God in
genade doet, om te maken dat de vrijstad zo gemakkelijk mogelijk te
bereiken was voor de arme doodslager. De drie steden moesten „in het
1 ) Het woord door gestrengheid vertaald, apotomia, betekent letterlijk afsnijding (Rom. 11 : 22).
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midden" van hun land zijn. Het was niet voldoende geweest, als ze in
verre uithoeken of in moeilijk te bereiken gebieden hadden gelegen.
En dat niet alleen, maar "gij zult u de weg bereiden". En verder "gij
zult uw grondgebied in drieën delen". Alles moest in het werk gesteld
worden om het de doodslagers gemakkelijk te maken om te ontkomen.
De genadige God hield zich bezig met de angst van de benauwde, "die
de toevlucht nam om de voorgestelde hoop vast te houden" (Hebr.
6 : 18). De vrijstad moest dichtbij gebracht worden, evenals "de gerechtigheid van God" bij de verslagen, hulpeloze zondaar gebracht
wordt, zó dichtbij, dat ze het deel wordt "van hem, die niet werkt,
maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt" (Rom. 4 : 5).
Bijzonder liefelijk is de uitdrukking: "gij zult u de weg bereiden."
Dit is in volkomen overeenstemming met onze altijd genadige God, "de
God en Vader van onze Heere Jezus Christus". En toch was het dezelfde
God, die de volken van Kanaän uitroeide in Zijn rechtvaardig oordeel,
en Die zo'n genadige voorziening trof voor de doodslager. "Zie de
goedertierenheid en de gestrengheid van God". "En dit zij de zaak van
de doodslager, die daarhenen vlieden zal, dat hij leve: die zijn naaste
zal geslagen hebben in onwetendheid, die hij toch van gisteren en eergisteren niet haatte. Als, wie met zijn naaste in het bos zal zijn gegaan,
om hout te houwen, en zijn hand met de bijl wordt aangedreven, om
hout af te houwen, en het ijzer schiet af van de steel, en treft zijn naaste
zodat hij sterft; die zal in één dezer steden vluchten en leven; opdat de
bloedwreker de doodslager niet najage, als zijn hart verhit is, en hem
achterhale, omdat de weg te ver zou zijn, en hem sla aan het leven; dewijl toch geen oordeel des doods aan hem is, want hij haatte hem niet
van gisteren en eergisteren. Daarom gebied ik u, zeggende: gij zult u
drie steden afzonderen" (vers 4 - 7).
Hier hebben wij een uitvoerige beschrijving van degene, voor wie
de vrijstad bestemd was. Beantwoordde hij daar niet aan, dan was de
stad niet voor hem; maar indien wel, dan had hij de kostelijke zekerheid, dat een genadige God aan hem had gedacht, en hem een toevlucht had geboden, waar hij volkomen veilig was. Zodra de doodslager
zich binnen de muren van de vrijstad bevond, kon hij vrij ademhalen,
en kalm en rustig zijn. Daar mocht men geen wraak op hem nemen:
geen onheil hoefde hij te duchten. Hij was niet alleen volkomen veilig,
maar ook gerust. Hij hoopte nu niet meer gered te worden; hij was er
zeker van. Hij was in de stad, en dat was voldoende. Voor hij in de
stad aankwam was er strijd, angst en vrees in zijn arm verschrikt hart.
Hij vluchtte om zijn leven te redden; en dit was zo'n ernstige zaak, dat
het hem geheel bezighield, en al het andere voor hem onbetekenend
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was. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de vluchtende eens even stilstond om langs de weg wat bloemen te plukken. "Bloemen," zou hij
zeggen, "wat moet ik op dit ogenblik met bloemen doen? Mijn leven
staat op het spel. Ik vlucht voor mijn leven. De vrijstad is mijn enige
belangrijke voorwerp dat alles voor mij betekent; niets anders heeft de
minste waarde of bekoring voor mij. Ik wil veilig zijn; alleen dat houdt
mij bezig." Op het ogenblik echter, dat hij binnen de muren was, was
hij veilig, en hij wist dat. Hoe wist hij het? Door zijn gevoel of door de
ervaring? Neen, maar alleen door het Woord van God. Hij had wel
gevoel en ervaring, en die waren na de uitgestane angst en na al de
moeite en inspanning, van grote waarde. Maar in geen enkel opzicht
vormden die de grond van zijn veiligheid of van zijn vrede. Hij wist,
dat hij veilig was, omdat God hem dit zei. De genade van God maakte
dat hij veilig was; en het Woord van God stelde hem gerust.
Wij kunnen ons geen doodslager binnen de muren van de vrijstad
indenken die spreken zou, zoals zovelen van Gods geliefde kinderen
wel eens doen met betrekking tot hun veiligheid en gerustheid. De
doodslager zou het geen aanmatiging noemen om veilig en gerust te
zijn. Had iemand hem gevraagd: "Bent u veilig? Bent u gerust?" dan
zou hij geantwoord hebben: "Hoe kan het anders? Ik was een doodslager, en heb de vlucht genomen naar de vrijstad. Jehovah, onze Verbonds-God, heeft Zijn Woord verpand, en gezegd: hij zal "daarheen
vluchten, en leven". Daarom - dank zij God - ik ben volkomen veilig. Ik heb heel snel moeten vluchten; ik ben vreselijk bang geweest.
Soms had ik het gevoel, alsof de bloedwreker mij vastgreep. Ik waande
mijzelf verloren, maar God maakte de weg in Zijn oneindige genade zo
effen, en maakte de stad zo gemakkelijk te bereiken, dat ik, ondanks al
mijn angst en vrees, hier veilig en rustig mag wonen. De strijd is nu
voorbij; ik haal nu rustig adem, kan mij vrij bewegen, en ik prijs onze
genadige Verbonds-God voor Zijn grote goedertierenheid, dat Hij gezorgd heeft voor zo'n liefelijk toevluchtsoord voor een arme doodslager,
als ik ben."
Kan de lezer ook spreken over zijn veiligheid in Christus? Bent u
behouden, en weet u het? Zo niet, dan wil de Geest van God het eenvoudige voorbeeld van de doodslager, die veilig was in de vrijstad, op
uw hart toepassen. Heerlijk is het, die "sterke vertroosting te kennen",
die het zekere - immers door God gegeven - deel is van allen, "die
de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden" .
Wij moeten nu met ons hoofdstuk verder gaan; en we zullen zien,
dat er in de vrijsteden aan meer gedacht moest worden dan aan de
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veiligheid van de doodslager. Daarin was volkomen voorzien, zoals we
zagen; maar de heerlijkheid van God, de reinheid van Zijn land en de
onkreukbaarheid van Zijn bestuur moesten evenzeer gehandhaafd worden.
"En indien de Heere uw God, uw grondgebied zal verwijden, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft, en u al dat land geven zal, hetwelk Hij gesproken heeft aan uw vaderen te zullen geven; (wanneer gij
al dit gebod zult waarnemen, om dat te doen hetgeen ik u heden gebied, de Heere uw God liefhebbende en alle dagen in zijn wegen wandelende) zo zult gij u nog drie steden toevoegen aan deze drie; opdat
het bloed des onschuldigen niet vergoten worde in het midden van uw
land, dat de Heere uw God, u ten erve geeft, en bloedschulden op u
zouden zijn. Maar wanneer er iemand zijn zal, die zijn naaste haat, en
hem lagen legt, en tegen hem opstaat, en hem aan het leven slaat, zodat hij sterft; en vliedt naar één van die steden; zo zullen de oudsten
zijner stad zenden, en hem van daar nemen, en zij zullen hem in de
hand des bloedwrekers geven, dat hij sterve. Uw oog zal hem niet verschonen, maar gij zult het bloed des onschuldigen uit Israël wegdoen,
dat het u welga" (vers 8 - 13). Door de betoning van genade voor de
onopzettelijke doodslager, of door het oordeel over de moordenaar,
moesten de Israëlieten de eer van God en de wettige eis van Zijn bestuur naar behoren handhaven.
Voordat we het laatste gedeelte van ons hoofdstuk beschouwen,
vestigen wij de aandacht op vers 14, waar wij een bijzonder mooi bewijs
vinden van Gods tere zorg voor de Zijnen. "Gij zult uws naasten grenspaal niet verzetten die de voorvaderen afgepaald hebben, in uw erfdeel
dat gij erven zult, in het land hetwelk de Heere uw God u geeft om
dat erfelijk te bezitten". De duidelijke strekking en directe toepassing
van deze woorden zijn heel liefelijk, ze bewijzen hoe God op een wonderlijke manier Zich bezighield met al de omstandigheden van Zijn
geliefd volk. De grenspalen mochten niet verzet worden. Ieders deel
moest in stand blijven volgens de grenzen, die de ouden hadden getrokken. Jehovah had elke stam en elke familie zijn eigen stuk aangewezen; de grenspalen gaven dat aan, zodat er geen verwarring, geen
strijd van belangen, of rechtszaken over eigendommen mogelijk waren.
Ieder was op zijn erfdeel een huurder onder de God van Israël, die om
zo te zeggen, alles wist van zijn kleine pachthoeve; en iedere pachter
had de troost te weten, dat het oog van de genadige en almachtige
Landheer op zijn stukje grond rustte. Zo woonde hij in vrede onder
zijn wijnstok en vijgeboom, en genoot van wat de God van Abraham,
Izaäk en Jacob hem had gegeven.
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Zijn er niet evenzeer geestelijke grenspalen voor de gemeente van
God en voor elk lid in het bijzonder? Zijn er geen grenspalen die goddelijk nauwkeurig aangeven, hoever zich onze hemelse erfenis uitstrekt? Zijn er geen grenspalen gesteld door de apostelen van onze
Heer en Heiland Jezus Christus? Ja die zijn er; en wee degene, die ze
wil verzetten; hij zal daarvan rekenschap moeten geven aan God. De
Christen zelf moet met beslistheid weerstand bieden aan iedereen die,
onder het voorwendsel van vooruitgang en ontwikkeling, de grenspalen
van de gemeente van God verschuiven wil; en die in plaats van het kostelijk onderwijs van Christus en Zijn apostelen, het zogenaamde licht
van de wetenschap en de filosofie komt brengen. Hebben wij menselijke vooruitgang of ontwikkeling nodig, als wij bezitten "hetgeen van
de beginne was ?" Wat heeft wetenschap of filosofie te betekenen voor
hen, die in "al de waarheid" geleid worden. Zeker, wij willen toenemen
in de kennis van Christus, en wij strekken ons uit naar een vollediger
ontwikkeling van het leven van Christus in onze dagelijkse openbaring.
Maar wetenschap en filosofie helpen ons niet daarbij, integendeel, ze
zijn veeleer een verhindering.
"Een enig getuige zal tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde, van alle zonden, die hij zou kunnen
zondigen; op de mond van twee getuigen, of op de mond van drie getuigen zal de zaak vaststaan" (vers 15). Hierover hebben wij al gesproken in hoofdstuk 17; dat het hier opnieuw voorkomt, bewijst, dat we
dit punt niet over het hoofd mogen zien. Daarna gaat Mozes voort:
"Wanneer een boosaardig getuige tegen iemand zal opstaan, om van
een afwijking tegen hem getuigenis af te leggen, zo zullen die twee
mannen welke de twist hebben, staan voor het aangezicht des Heeren,
voor het aangezicht der priesters en der rechters, die er in die dagen
zullen zijn. En de rechters zullen wel onderzoeken; en zie, de getuige
is een vals getuige, hij heeft een vals getuigenis afgelegd tegen zijn
broeder. Zo zult gijlieden hem doen, gelijk als hij aan zijn broeder
dacht te doen: alzo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.
Dat de overgeblevenen het horen en vrezen, en niet voortvaren meer te
doen naar dit boze stuk in het midden van u.En uw oog zal niet verschonen; ziel om ziel, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voe
om voet" (vers 16 - 21). Wij zien hier hoe God ieder vals getuigenis
haat; en al zijn wij niet onder de wet maar onder de genade, een vals
getuigenis is niet minder afschuwelijk voor God. Naarmate wij volkomener genieten van de genade waarin wij staan, zullen we een vals
getuigenis, en ook alle laster en kwaadsprekerij tegen onze naaste te
dieper verafschuwen.
hfdst. 19
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„Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden, en
zult zien paarden en wagens, een volk, sterker dan gij, zo zult gij voor
hen niet vrezen: want de Heere, uw God is met u, die u uit Egypteland
heeft opgevoerd. En het zal geschieden, als gijlieden tot de strijd nadert,
zo zal de priester toetreden, en tot het volk spreken, en tot hen zeggen:
Hoort, Israël, gijlieden zijt heden na aan de strijd tegen uw vijanden;
uw hart worde niet week, vreest niet, en beeft niet, en verschrikt niet
voor hun aangezicht. Want het is de Heere, uw God, die met u gaat,
om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen" (vers 1-7) .
Wat wonderlijk dat we ons de Heere mogen voorstellen als een
Soldaat, die strijdt tegen mensen. Sommigen kunnen het zich moeilijk
indenken dat een vriendelijk Wezen in zo'n hoedanigheid kan optreden.
De moeilijkheid komt echter hoofdzakelijk hier uit voort dat men het
onderscheid niet ziet tussen de verschillende bedélingen. Het was evenzeer in overeenstemming met het karakter van de God van Abraham,
Izaak en Jacob om tegen zijn vijanden te strijden, als dat het met het
karakter van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus in overeenstemming is aan de vijanden vergiffenis te schenken. De Heere Jezus
zei tot Pilatus: „Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden" dat zou dan zeer wel mogelijk zijn „mijn dienaars gestreden
hebben . . ." „maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier" en daarom
konden ze niet strijden. Het is allemaal zo duidelijk, dat wij alleen
hoeven te vragen: „Hoe leest gij ?"
Let er op, dat het volk, als het ten strijde trok, eerst door de priesters en daarna door de ambtlieden moest worden toegesproken. Deze
volgorde is heel mooi. De priester sprak om het volk op zijn hoge voorrechten te wijzen; de opziener herinnerde hen aan hun heilige verantwoordelijkheid. Eerst de voorrechten; daarna de verantwoordelijkheid.
De woorden van de priester zijn vol troost en bemoediging, en moesten
alle vrees of neerslachtigheid bannen uit het meest benauwde hart. Hij
verzekert hun, dat God bij hen is. Hij noemt geen enkele voorwaarde,
er is geen „indien" of „maar". Het stond volkomen vast: Jehovah, hun
God, ging met hen mee. Dan deed het er ook niet in het minste toe,
hoe talrijk of hoe machtig hun vijanden waren; zij zouden allen blijken
als kaf voor de wind te zijn, als de Heere der heirscharen hun Tegenstander was . Maar daarna moesten ze naar de opziener luisteren, evengoed als naar de priester.
„Dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende: wie
is de man, die een nieuw huis heeft gebouwd, en het niet heeft inge332

wijd? Die ga henen, en kere weder naar zijn huis ;opdat hij niet misschien sterve in de strijd, en iemand anders dat inwijde. En wie is de
man, die een wijngaard geplant heeft, en de vrucht daarvan niet heeft
genoten? Die ga henen en kere weder naar zijn huis; opdat hij niet
misschien in de strijd sterve en iemand anders die geniete. En wie is
de man, die een vrouw ondertrouwd heeft, en ze nog niet tot zich heeft
genomen? Die ga henen en kere weder naar zijn huis; opdat hij niet
misschien in de strijd sterve, en een andere man haar neme. Daarna
zullen de ambtlieden voortvaren te spreken tot het volk, en zeggen:
wie is de man, die vreesachtig en week van hart is? Die ga henen en
kere weder naar zijn huis; opdat het hart zijner broederen niet smelte,
gelijk zijn hart. En het zal geschieden, als die ambtlieden geëindigd
zullen hebben te spreken tot het volk, zo zullen zij oversten der heiren
aan de spits des volks stellen" (vers 5 - 9).
Hieruit leren wij, dat twee dingen volstrekt noodzakelijk zijn voor
allen, die de strijd van de Heer strijden willen, namelijk: een hart dat
door en door losgemaakt is van de dingen van de natuur en van de aarde,
en een onvoorwaardelijk vast vertrouwen op God. "Niemand, die in de
krijg dient, wordt gewikkeld in de zorgen voor de leeftocht, opdat hij
die moge behagen, die hem tot de krijg heeft aangenomen" (2 Tim.
2 : 4). Het is iets heel anders te werken voor de dingen van dit leven
en daardoor verstrikt te zijn. Iemand kon een huis, een wijngaard
en een vrouw hebben, en toch geschikt zijn voor de strijd. Deze
dingen op zichzelf waren geen verhindering, maar men kon ze bezitten op zo'n manier dat ze een belemmering werden, die iemand verhinderde te strijden. Wij Christenen zijn geroepen om een aanhoudende
geestelij ke strij d te voeren, om elke voetbreed hemelse grond in te
kunnen nemen. Wat de Kanaänieten voor Israël waren, zijn de boze
geesten in de hemelse gewesten voor ons. Voor het eeuwige leven
hoeven wij niet te strijden; dat hebben wij ontvangen als genadegift
van God, voordat wij de strijd beginnen. God roept ons niet tot de
strijd om de behoudenis; maar wij zijn behouden, voordat wij de
strijd aanvaarden. Wij hebben te strijden voor de verwerkelijking
en praktische uitwerking van onze hemelse plaats en ons hemels
karakter, in het gewone menselijke leven van iedere dag. En wat
onze geestelijke vijanden betreft, dat zijn boze geesten, die, zolang
deze tijd duurt, de hemelse gewesten nog bezetten. "Wij hebben
de strijd niet" - zoals Israël in Kanaän - "tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, dezer duisternis, dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efez. 6 : 12).
hfdst. 20
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Nu is de vraag, wat wij nodig hebben in een strij d als deze.
Moeten wij onze aardse roeping laten varen? Is het nodig kluizenaar of monnik te worden, om de geestelijke strijd te kunnen voeren? Volstrekt niet; wij worden zelfs geroepen met onze eigen
handen het goede te werken, opdat we kunnen meedelen aan hem
die gebrek heeft. De christelij ke soldaat heeft een hart nodig, dat
niet verstrikt is in de natuurlijke of aardse dingen en dat onwankelbaar vertrouwt op God. En hoe kunnen we dat krijgen? Hoor het
goddelijk antwoord: "Daarom neemt aan de gehele wapenrusting
Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag" - dat wil zeggen: de hele tijd tussen het kruis en de komst van Christus - "en,
alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lendenen
omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het
borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met
bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des
bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en
het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord; met alle bidding
en smeking, biddende te allen tij de in de Geest en daartoe wakende
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen" (Efez. 6 : 14-18).
Hier gaat het niet over een huis, wijngaard of vrouw, maar
er staat dat ons innerlijk leven moet worden geleid door de waarheid, dat het uitwendige het stempel moet dragen van de praktische
gerechtigheid; dat onze wegen gekenmerkt moeten worden door
de liefelijke vrede van het evangelie; en de hele mens bedekt door
het ondoordringbaar schild van het geloof; de zetel van het verstand
beveiligd door de volle zekerheid van de behoudenis, en het hart voortdurend versterkt door volhardend bidden en smeken dat leidt tot een
ernstig tussen beide treden voor alle heiligen, vooral voor geliefde
arbeiders van de Heer, en hun gezegend werk. Moge de Heer in Zijn
oneindige genade al deze dingen tot even zoveel werkelijkheden maken in de ervaring van onze ziel en in onze praktische wandel elke dag.
Tenslotte bevat ons hoofdstuk de beginselen die Israël moesten
leiden in de strijd. Ze moesten zorgvuldig onderscheid maken tussen
de steden, die ver weg lagen, en de steden die aan de zeven veroordeelde volken toebehoorden. "Wanneer gij nadert tot een stad om
tegen haar te strijden, zo zult gij haar de vrede toeroepen" - Een
wonderlijke manier van strijden - "En het zal geschieden, indien zij
u vrede zal antwoorden, en u opendoen, zo zal al het volk dat daarin
gevonden wordt, u schatplichtig zijn en u dienen. Doch zo zij geen
vrede met u zal maken, maar krijg tegen u voeren, zo zult gij ze be334
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legeren. En de Heere, uw God zal ze in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is" - dat is de uitdrukking van de positieve
kracht van het kwaad - "slaan met de scherpte des zwaards; slechts
de vrouwen en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zal
zijn, al haar buit" - dus wat voor de dienst van God en van Zijn
volk gebruikt kan worden - "zult gij voor u roven; en gij zult eten
de buit uwer vijanden, die de Heere uw God u gegeven heeft. Alzo
zult gij aan alle steden doen, die zeer ver van u zijn, die niet zijn van
de steden dezer volken" (vers 10 - 15). In het wildeweg mensen te
doden en op grote schaal verwoesting aan te richten was niet Israëls
roeping. Was een stad bereid om de voorgestelde vredesvoorwaarden
aan te nemen, dan werden de inwoners schatplichtig aan het volk van
God, en ten opzichte van de steden, die geen vrede wilden, moest alles
waarvan gebruik gemaakt kon worden worden gespaard.
Er zijn dingen in de natuur, aardse dingen, die gebruikt kunnen
worden voor God; ze worden geheiligd door het Woord van God en
het gebed. De Heere Jezus zegt ons dat we ons vrienden moeten maken
met de mammon der ongerechtigheid, opdat, wanneer het met ons ten
einde gaat, wij mogen ontvangen worden in de eeuwige tabernakelen.
Dit wil eenvoudig zeggen, dat, als het geld van deze wereld in de handen van een Christen komt, hij die rijkdom ijverig en trouw in de
dienst van Christus moet besteden. Hij behoort er mild van weg te
geven aan de armen en aan al de arbeiders van de Heer, die er behoefte
aan hebben; kortom hij dient het op een goede en voorzichtige manier
te besteden tot bevordering van elk werk des Heeren. Zodoende zal
hetzelfde geld, dat anders als zand door zijn vingers zou glijden, of
waarvan het roest tegen hem zou getuigen, een heerlijke vrucht voortbrengen, die dienen zal om hem rijkelijk ingang toe te voegen in het
eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus" (2
Petr. 1 : 11).
Menigeen schijnt veel moeilijkheden te vinden in Lukas 16: 9,
maar wat daar geleerd wordt is heel duidelijk en van veel praktisch
belang. Soortgelijk onderwijs ontvangen wij in 1 Tim. 6. "Beveel de
rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, noch
hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de
levende God, die ons alle dingen rijkelijk geeft om te genieten; dat zij
weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn
en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een goed fundament voor de
toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen." Zelfs het
kleinste bedrag dat wij rechtstreeks en eenvoudig voor Christus besteden, zullen we eenmaal terugvinden. De gedachte daaraan mag geenshfdst. 20
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zins onze drijfveer zijn, maar kan ons toch wel bemoedigen, wanneer
wij alles wat wij hebben en zijn toewijden aan de dienst van onze Heere
Jezus Christus. De woorden uit Lukas 16: „opdat zij u ontvangen
mogen in de eeuwige tabernakelen", willen dus zeggen: Wat besteed
wordt door Christus zal beloond worden in de toekomst. Zelfs een
beker koud water, gegeven in Zijn naam, ontgaat zijn loon niet in het
eeuwig koninkrijk. Zouden we niet graag onszelf en onze bezittingen
stellen in Zijn dienst ?
„Wanneer gij een stad vele dagen zult belegeren, strijdende tegen
haar, om die in te nemen, zo zult gij haar geboomte niet verderven, de
bijl. daarin drijvende; (want gij zult daarvan eten, daarom zult gij dat
niet afhouwen; want het geboomte van het veld is des mensen spijs;)
opdat het voor uw aangezicht worde tot een bolwerk. Maar het geboomte, hetwelk gij kennen zult, dat het geen geboomte ter spijze is,
dat zult gij verderven en afhouwen; en gij zult een bolwerk bouwen
tegen deze stad, welke tegen u krijg voert, totdat zij onder ga" (vers
19 -1- 20) . „Laat niets verloren gaan," is het woord dat de Meester
zelf tot ons zegt; we moeten dat altijd in herinnering houden. „Alle
schepsel Gods is goed, en niets is verwerpelijk" (1 Tim. 4 : 4) . Wij
moeten er tegen waken dat we niet roekeloos verkwisten wat nog door
mensen gebruikt kan worden. Ook huisvrouwen moeten hier vooral op
letten. Het is soms pijnlijk om te zien, hoe menselijk voedsel wordt
verwaarloosd. Vaak wordt eten en brood als afval weggegooid waarvan
een gezin nog heerlijk had kunnen eten. Als een christelijke huismoeder
deze regels leest, nodigen wij haar uit ze voor Gods aangezicht te overwegen, en nooit het geringste te verwaarlozen, dat nog als voedsel voor
mensen kan worden gebruikt.
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„Wanneer in het land, hetwelk de Heere uw God u geven zal, om
dat te erven, een omgebrachte zal gevonden worden, liggende in het
veld, niet bekend zijnde wie hem gedood heeft; zo zullen uw oudsten
zij, die opkomen voor de eisen van waarheid en
en uw rechters"
„uitgaan en zij zullen meten naar de steden, die rondom de
recht
omgebrachte zijn. De stad nu, die de naaste zal zijn bij de omgebrachte,
dáár zullen de oudsten van die stad een jonge koe van de runderen
nemen, met welke niet gearbeid is, die aan het juk niet getrokken
heeft. En de oudsten van die stad zullen de jonge koe afbrengen in
een ruw dal, dat niet bearbeid noch bezaaid zal zijn; en zij zullen aan
deze jonge koe aldaar in het dal de nek doorhouwen. Dan zullen de
priesters" vertegenwoordigers van de genade en barmhartigheid
„de kinderen van Levi toetreden; want de Heere, uw God heeft ze
verkoren, om Hem te dienen, en om in des Heeren Naam te zegenen,
en naar hun mond zal alle twist en alle plaag afgedaan worden. En
alle oudsten van die stad, die naast bij de omgebrachte zijn, zullen hun
handen wassen boven deze jonge koe, aan welke in dat dal de nek
doorgehouwen is; en zij zullen betuigen en zeggen: onze handen heb-

ben dit bloed niet vergoten, en onze ogen hebben het niet gezien.
Wees genadig jegens uw volk Israël, dat Gij, o Heere verlost hebt, en
leg geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. En dat
bloed zal voor hen verzoend zijn. Alzo zult gij het onschuldig bloed
uit het midden van u wegdoen; want gij zult doen, wat recht is in de
ogen des Heeren" (vers 1 - 9) .
Dit is allemaal heel belangrijk. Er is een zonde begaan: er is een
vermoorde man gevonden in het open veld; niemand weet er echter
iets van of kan zeggen of het geval van moord dan wel een manslag
is. Maar er ligt een smet op het land van Jehovah, terwijl geen mens
dit kan verhelpen. Wat moet er nu gebeuren ? De eer van God en de
reinheid van Zijn land moeten worden gehandhaafd. Allereerst treden
de oudsten en de rechters op. De eisen van de waarheid en het recht
moeten in acht genomen worden. Dit is een hoofdwaarheid, die we
overal in Gods Woord terugvinden. De zonde moet worden geoordeeld, voordat de zonden kunnen worden vergeven, of voordat de
zondaar kan worden gerechtvaardigd. De genade moet heersen door
rechtvaardigheid. Dank zij God, dat het zo is. God is verheerlijkt ten
opzichte van de zonde; en op grond daarvan kan Hij in volmaakte
gerechtigheid de zondaar vergeven en rechtvaardigen.
Maar wij moeten ons bepalen tot de verklaring van het voor ons
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liggende gedeelte, en dat hij ons een bijzondere blik geeft in Israëls
toekomst. Hier wordt de grondwaarheid van de verzoening voorgesteld,
met een bijzondere toepassing op Israël. De dood van Christus wordt
hier voorgesteld uit twee belangrijke oogpunten: namelijk, als de uitdrukking van de schuld van de mens, en de tentoonspreiding van Gods
genade. De schuld van de mens zien wij in de man die dood in het
veld gevonden is; Gods genade in de jonge koe die gedood wordt in
het ruwe dal. De oudsten en de rechters gaan na welke stad het dichtst
bij de omgebrachte ligt; en niets kan het voor die stad goedmaken dan
het bloed van een vlekkeloos offer, het bloed van Hem die gedood
werd bij de schuldige stad Jeruzalem.
Let op wat er nu gebeurt. Zodra aan de eisen van de gerechtigheid voldaan is door de dood van het slachtoffer, komt een nieuw
element naar voren. „De priesters, de kinderen van Levi zullen toetreden". Dit is de genade, die handelt op de gezegende grondslag van
de gerechtigheid. De priesters zijn de kanalen van de genade, zoals de
rechters de handhavers zijn van de gerechtigheid. Hoe volmaakt is de
Schrift op elke bladzijde. Pas toen het bloed gestort was, konden de
dienaars van de genade naar voren komen. De jonge koe, gedood in
het dal, veranderde het aanzien der dingen volkomen. „De priesters
zullen toetreden, en" gezegend feit „naar hun mond zal alle
twist en plaag afgedaan worden". Alles behoort afgedaan te worden
volgens het heerlijk en eeuwig beginsel van de genade die heerst door
gerechtigheid. Zo zal God ook later handelen ten opzichte van Israël.
Wat heeft ook het beeld van „het ruwe dal" ons te zeggen ? Volkomen juist stelt het voor, wat deze wereld in het algemeen, en het
land Israël in het bijzonder voor onze dierbare Heer en Heiland geweest is. Ja ,inderdaad was het een ruwe plaats voor Hem, een plaats
van vernedering, een dor en dorstig land, een plek die nooit bearbeid
of bezaaid was. Maar door Zijn sterven in dit ruwe dal heeft Hij aan
deze aarde en aan het land Israël een rijke oogst van zegen bereid, die
zal worden binnengehaald gedurende het duizendjarige rijk. En nu al
kan Hij van de troon der hemelse Majesteit, en kunnen wij in de geest
met Hem op dit ruwe dal terugzien als de plaats, waar het heerlijke
werk volbracht is, dat de onvergankelijke grondslag vormt van Gods
heerlijkheid, de zegeningen voor de Gemeente, Israëls volledig herstel,
de vreugde van talloze volken, en de heerlijke verlossing van deze
zuchtende schepping.
„En alle oudsten ... zullen hun handen wassen boven deze jonge
koe." De ware plaats om de handen te wassen is daar, waar het verzoeningsbloed eens voor altijd onze schuld betaald heeft. „Ik was mijn
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handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o Heere". Op de
plaats waar de koe gedood werd betuigen de priesters: „Wees genadig
jegens uw volk Israël ... en dat bloed zal voor hen verzoend zijn."
„Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen." „God opgewekt
hebbende Zijn knecht Jezus, heeft Hem eerst tot u gezonden, dat Hij
ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw
boosheden." (Hand. 3 : 26) . Zo zal geheel Israël eenmaal, naar de
raad van God, behouden en gezegend worden overeenkomstig Zijn
belofte en Zijn eed aan Abraham. De eeuwig vaste grondslag is het
bloed van Christus, wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid.
Vers 10 tot 17 doelen op de betrekking waarin Israël stond tot
Jehovah. We zullen er hier niet veel van zeggen. Op talrijke plaatsen
in de profeten, spreekt de Heilige Geest tot het geweten van het
volk over de betrekking waarin God hen tot Zichzelf gebracht had.
Maar zij zijn schandelijk ontrouw geworden. Israël bleek een overspelige vrouw te zijn, en daarom is ze verstoten. De tijd zal echter
komen, waarop dit lang verworpen maar nooit vergeten volk hersteld zal worden. En dat niet alleen, maar ze zullen in een toestand
gebracht worden die alle aardse heerlijkheid te boven gaat. „Tot u
zal niet meer gezegd worden: de verlatene, en tot uw land zal niet
meer gezegd worden: het verwoeste; maar gij zult genoemd worden:
mijn lust is aan haar, en uw land: het getrouwde; want de Heere
heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. En gelijk de
bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk
zijn" (Jes. 62 : 4 5) . Wie deze verheven woorden toe wil passen op
de gemeente van Christus, in de hemel of op aarde, doet het Woord
van God geweld aan. Heel Jesaja 62 spreekt alleen en letterlijk van
Sion, Jeruzalem en het land van Israël. Wat de gemeente nu betreft, zij is hier beneden een ondertrouwde maagd, en geen getrouwde vrouw. Haar bruiloft zal plaats vinden in de hemel (Openb.
19 : 7 + 8).
Van vers 18 21 spreekt ons hoofdstuk van „een moedwillige en
weerspannige zoon". Hier wordt Israël weer uit een ander oogpunt
beschouwd, namelijk als het afvallige geslacht, waarvoor geen vergeving is. Als de weerspannige zoon ondanks kastij ding zich niet
laat gezeggen, „zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en
zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poort
zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: deze
onze zoon is afwijkende en weerspannig, hij is aan onze stem niet
gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden
zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve; en gij zult
-
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het boze uit het midden van u wegdoen; dat gans Israël het hore
en vreze".
Het is heel leerzaam om de ernstige manier waarop men onder
de wet met de weerspannige zoon handelde, te vergelijken met de
liefelijke algemeen bekende gelijkenis van de verloren zoon uit
Lukas 15. Het is dezelfde God, die spreekt en handelt in Deuteronomium 21 en in Lukas 15, maar wat een verschil in handelen en
spreken. Onder de wet moeten de vader en moeder hun zoon grijpen en naar de poort brengen, om hem te laten stenigen. Onder de
genade loopt de vader de terugkerende zoon tegemoet, valt hem om
de hals en kust hem, laat hem het beste kleed aandoen, enz., geeft
hem een plaats bij zich aan tafel, en het huis weergalmt van de
vreugde, die zijn eigen hart vervult, omdat hij de afgedwaalde doorbrenger heeft terug gekregen. Wat een scherpe tegenstelling. In
Deut. 21 zien wij Gods hand, die in rechtvaardigheid de weerspannige zoon terechtstelt; in Lukas 15 zien wij Gods hart vol tedere
liefde, die uitgaat naar de arme berouwhebbende zoon, en Hij geeft
hem de verzekering, dat Hijzelf zo blij is, omdat Hij de verlorene
terug heeft ontvangen.
Tenslotte willen we de aandacht vestigen op het laatste vers
van dit hoofdstuk. Hier wordt op gezinspeeld in Galaten 3 : 13
"Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek voor ons
geworden zijnde; (want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk
die aan het hout hangt)". Deze verwijzing is belangrijk, omdat we
hierin de genade zien van Hem, die een vloek voor ons wilde worden, opdat de zegen van Abraham zou komen over ons, zondaren
uit de volken; maar bovendien hebben we hier een treffend voorbeeld van de manier, waarop de Heilige Geest zijn zegel drukt op
de schriften van Mozes in het algemeen en op Deut. 21 in het bijzonder. De hele Schrift is één volmaakt geheel; en als iemand aan
een deel ervan afbreuk doet, doet hij de zuiverheid van het geheel
te niet. Dezelfde Geest spreekt in de schriften van Mozes, van de
Profeten, de Evangelisten en de Apostelen. En wij beschouwen het
als onze heilige roeping dit machtige feit aan allen, die wij kunnen
bereiken op het hart te drukken.
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De vier hoofdstukken van Deuteronomium waar wij nu mee
beginnen eisen geen uitvoerige verklaring, maar geven ons toch
twee heel belangrij ke praktische lessen. In de eerste plaats tonen ze
ons de verschrikkelijke verdorvenheid van de menselijke natuur; en
waartoe de mens in staat is, als hij aan zichzelf wordt overgelaten.
Dit is van veel betekenis. Het is immers belangrijk dat ons een spiegel voor wordt gehouden, waarin wij al onze zedelijke trekken volkomen duidelijk zien.
Men hoort veel spreken over de waardigheid van de menselijke
natuur, en menigeen vindt het buitengewoon moeilijk aan te nemen,
dat hij werkelijk in staat is om sommige zonden te bedrijven, die
hier en elders in de Schrift worden verboden. Toch zou de goddelijke wijsheid nooit een verbod gesteld hebben, als er geen wil
was die beteugeld moet worden. Het is niet nodig om een engel te
zeggen, dat hij niet mag stelen; maar de mens heeft diefstal in zijn
hart, en daarom is het verbod op hem van toepassing. Soms hoort
men zeggen: al zijn er enkele vreselijke voorbeelden van gevallen
mensen, die in staat bleken om sommige in de Schrift verboden
gruwelen te plegen, toch zijn niet allen zo slecht. Hoor echter wat
de profeet Jeremia zegt: "Arglistig is het hart, meer dan enig ding,
ja dodelijk is het" (Jer. 17 : 9). En onze Heere zei: "Van binnen uit
het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen,
hoererijen, enz." Uit wiens hart? Uit het hart van de een of andere
verdorven booswicht, die ongeschikt is voor de menselijke samenleving? Nee, uit het hart van de mensen, het hart van de schrijver
en lezer van deze regels. Laten we dus hieraan denken, dat, als God
ook maar één enkel ogenblik ons Zijn genade onthield, er geen
ongerechtigheid te groot voor ons zou zijn, om ons er schuldig aan
te maken. Ja, het is Zijn eigen genadige hand alleen, die ons van
stap tot stap bewaart, opdat wij geen schipbreuk lijden in natuurlijk,
verstandelijk, zedelijk of geestelijk opzicht, of in onze omstandigheden.
Er is nog een les, die wij uit dit deel van Deuteronomium kunnen leren. Hoe wonderbaar voorzag God in alles, wat op Zijn volk
betrekking had. Geen moeder kon zorgvuldiger waken over de gewoonten en manieren van haar kindje, dan de almachtige Schepper
over de kleinste bijzonderheden van het dagelijks leven van Zijn
volk. Overdag en 's nachts, als zij waakten of sliepen, thuis en buiten lette Hij op hen. De manier waarop ze zich kleedden, hun eten,
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hun omgang met elkaar, hun manier van huizen bouwen, van de
grond ploegen en bezaaien, hun gedrag in het verborgen en persoonlijk leven, dat alles was het voorwerp van Zijn zorgen. Hij gaf
voor alles zulke regels, dat het ons met bewondering, liefde en dank
wervult. Er is voor onze God niets te klein om er notitie van te
nemen, als het Zijn volk betreft. De allerhoogste God, de Schepper
van de einden der aarde, de drager van het heelal, daalt zó laag af,
dat Hij wetten geeft over een vogelnestje; en dat hoeft ons niet te
verwonderen, want wij weten dat het voor Hem hetzelfde is één
musje te onderhouden of duizend miljoen mensen dagelijks van voedsel te voorzien.
Een belangrijk feit moest echter altijd voor de aandacht staan
van elk lid van de vergadering van Israël, namelijk de tegenwoordigheid van God in hun midden. Daardoor moesten hun bijzondere
gewoonten worden bestuurd, dat moest al hun wegen kenmerken.
"De Heere uw God wandelt in het midden van uw legerplaats, om
u te verlossen en om uw vijanden voor uw aangezicht te geven;
daarom zal uw legerplaats heilig zijn, opdat Hij niets schandelijks
onder u zie, en achterwaarts van u afkere", (23 : 14).
Wat een kostelijk voorrecht voor hen, dat Jehovah in hun midden wandelde. Wat een motief voor reinheid, fij ngevoeligheid en
rechtheid in persoonlijke en huiselijke gewoonten. Als Hij in hun
midden was om hen te verzekeren van de overwinning over hun
vijanden, dan was Hij ook daar om een heilig leven van hen te verlangen. Nooit mochten zij vergeten, welke verheven Persoon zich
bewoog onder hen. De gedachte daaraan zou alleen lastig geweest
zijn voor iemand, die in heiligheid geen behagen schepte. Wat ons,
Christenen betreft, wij hebben het heerlijke voorrecht de Heilige
Geest inwonende te hebben in ons persoonlijk, en in de gemeente,
zoals wij in 1 Kor. 6 : 19 lezen: "Weet gij niet, dat ulieder lichaam
een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt,
en dat gij van uzelf niet zijt?" Dit is persoonlijk. Elke gelovige is
een tempel van de Heilige Geest, en op deze heerlijke en kostbare
waarheid berust de vermaning in Efeze 4 : 30. "Bedroeft de Heilige
Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing". Maar niet alleen woont de Heilige Geest in iedere gelovige persoonlijk, Hij woont ook in de gemeente als geheel genomen. "Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in
ulieden woont"? (1 Kor. 3 : 16). Op dit feit grondt de Apostel zijn
vermaning in 1 Thess. 5 : 19: "Blust de Geest niet uit". De Heilige
Geest woont in ons persoonlijk; daarom moeten wij Hem niet be342
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droeven. Hij woont ook in de gemeente; dus moeten wij Hem niet
uitblussen, maar Hem Zijn ware plaats geven en Hem de gelegenheid laten om zijn gezegende werk te doen.
Wij zullen nu enige teksten aanhalen uit hoofdstuk 22, die ons
een voorbeeld geven van Gods wijsheid, goedheid, tederheid, heiligheid en rechtvaardigheid, in al Zijn handelingen met Zijn oude
volk. Wij beginnen bij vers 1: „Gij zult uws broeders rund of kleinvee niet verdwaald zien, en u er niet mee inlaten; gij zult ze aan
uw broeder voorzeker weder toesturen. En indien uw broeder niet
nabij u is, of gij hem niet kent, zo zult gij ze binnen in uw huis vergaderen, dat zij bij u zijn totdat uw broeder die zal zoeken en gij
ze hem wedergeeft. Alzo zult gij ook doen aan zijn ezel, en alzo zult
gij doen aan zijn kleding, ja, alzo zult gij doen aan al het verlorene
uws broeders, dat door hem verloren zal zijn, en dat gij zult hebben gevonden; gij zult er niet aan mogen voorbijgaan. Gij zult uws
broeders ezel of zijn rund niet zien, vallende op de weg, en u er
niet mee inlaten; gij zult ze met hem voorzeker oprichten".
Hier komen de twee lessen waarover we spraken duidelijk uit.
„Gij zult er niet aan voorbijgaan". Door onze lage en verfoeilijke
zelfzucht zijn wij geneigd onze broeder te negeren als hij een beroep
doet op ons medegevoel en onze hulp; hoewel we weten dat het
onze heilige roeping is om op zijn belangen te letten, nemen we de
schijn aan, alsof wij zijn behoefte aan hulp niet zagen. Zie daarentegen hoe het karakter van onze God uitblinkt. Een rund of stuk
kleinvee van een ander mocht niet op stal gezet worden, onder het
voorwendsel dat hij er maar beter op had moeten letten; nee, het
moest verzorgd en gezond en wel naar de eigenaar worden teruggebracht, zonder vergoeding te vragen. Zo ook met de kleding. Uit
dit alles spreekt de geest van Gods tegenwoordigheid, goedertierenheid en bedachtzame liefde. Neem ook vers 8: „Wanneer gij een
nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken;
opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt, wanneer iemand vallende daarvan afviel". De Heer wilde dat de Zijnen niet alleen zouden denken aan wat voor henzelf goed was, maar ook aan de veiligheid van een ander. Of zijn we niet geneigd als we iets maken
of bouwen, uitsluitend aan onszelf en niet aan anderen te denken?
Helaas, het eigen-ik is maar al te zeer het voorwerp en de drijfveer
als wij iets ondernemen; en dit kan alleen anders als het hart beinvloed blijft door de drijfveren en voorwerpen die tot het Christendom behoren. Wij behoren te leven in de zuivere en hemelse
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sfeer van de nieuwe schepping, om boven het lage egoïsme uit te
komen dat de gevallen mens kenmerkt.
„Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei zaad bezaaien; opdat
de volheid van het zaad, dat gij zult gezaaid hebben, en de opbrengst van de wijngaard niet ontheiligd warden" (vers 9).
Wat een belangrijk beginsel vinden wij hier. Heel dikwijls zaait
men met „tweeërlei zaad" in het zogenaamde geestelijke akkerwerk
in onze tijd. Met hoeveel „filosofie en ijdele verleiding", met hoeveel
„valselijk genaamde wetenschap", met hoeveel van „de eerste beginselen der wereld" is de leer en prediking van het naamchristendom vermengd. Het zuivere zaad van het Woord van God, het „onvergankelijk zaad" van het evangelie van Christus wordt slechts
zelden gestrooid op de akker van de Christenheid in onze dagen.
Hoe betrekkelijk weinigen beperken zich wat de stof voor hun
dienst betreft tot hetgeen vervat is in de Bijbel. En wie door genade
trouw genoeg is om dit te doen, wordt aangezien voor een bekrompen aanhanger van een verouderde leer, van iemand die achter loopt
en ouderwets is. Maar wij zeggen hierop met ons ganse hart: „God
zegene die eenvoudige mannen uit de oude school van apostolische
prediking". Elk waar dienstknecht van Christus behoort te zijn een
eenvoudig man, die maar één gedachte heeft, namelijk: Christus; en
de predikers en leraars in onze tijd die zich inspannen om op de
hoogte te blijven van de moderne letterkunde, werken voor een
groot deel mee aan de beyordering van het rationalisme en het ongeloof. Ze hebben de Schrift verlaten, en proberen hun dienst te
versieren met de hulpmiddelen van filosofie en wetenschap. Het
gevolg is, dat zij meer voedsel voor het verstand dan voor het hart
verschaffen. De zuivere melk van het Woord, het evangelie van
Gods genade en van de heerlijkheid van Christus beschouwt men
als onvoldoende om grate menigten aan te trekken en bijeen te
houden. Zoals Israël vroeger van het manna walgde, is het naamchristendom afkerig geworden van de eenvoudige leer van het
Nieuwe Testament. De leer van het kruis, waarin de Apostel roemde, heeft voor de meesten zijn bekoorlijkheid verloren; en die er bij
blijft verliest de gunst van het volk. Laten echter alle trouwe dienaren van de Heer van harte blijven bij de grondslag van Deuteronomium 22 : 9 en weigeren tweeërlei zaad te zaaien, maar zich houden aan „de gezonde leer". Laten zij het woord der waarheid „recht
snijden", opdat zij niet beschaamd warden, maar een vol loon ontvangen mogen op de dag, dat ieders werk zal warden beproefd.
Wij verachten de geleerdheid op zichzelf niet, we menen dat
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de resultaten van de wetenschap de waarheid van de Schrift nog
meer zullen doen uitkomen. Onze Heere en Zijn apostelen maakten
gebruik van de feiten uit de geschiedenis en de natuur; en geen
zinnig mens zal bijvoorbeeld de kennis van het oorspronkelijke
Hebreeuws en Grieks bij het onderzoek van de Schrift overtollig
achten. Dit verandert echter niets aan onze stelling, dat de Heilige
Geest de enige kracht en de Heilige Schrift de enige stof is voor
elke ware dienst in het evangelie en de gemeente van God.
Hier moeten wij echter dit gedeelte besluiten. Elders spraken
wij al over „het vreemde juk", waarover wij nu niet veel zeggen
zullen. De Israëliet mocht niet ploegen met een os en een ezel
tegelijk; ook mocht hij geen kleren dragen van twee soorten stof,
bijvoorbeeld van wol en linnen. De geestelijke toepassing van deze
beide dingen is even eenvoudig als belangrijk. De Christen mag
zich niet verbinden met een ongelovige voor welk doel ook, op
huiselijk, godsdienstig, filantropisch of op handelsgebied. Ook moet
hij zich niet laten besturen door gemengde beginselen. Zijn karakter moet gevormd en zijn gedrag beheerst worden door de zuivere
en verheven beginselen van het Woord van God. Zo hoort het te
zijn bij allen, die zich voor Christenen uitgeven.
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„Voorts zal het geschieden, wanneer gij zult gekomen zijn in
het land, dat de Heere uw God, u ten erve geven zal, en gij dat
erfelijk zult bezitten en daarin wonen, zo zult gij nemen van de
eerstelingen van alle vrucht des lands, die gij opbrengen zult van
uw land, dat de Heere uw God u geeft, en zult ze in een korf leggen, en gij zult henengaan tot de plaats, die de Heere uw God verkoren zal hebben, om Zijn naam aldaar te doen wonen. En gij zult
komen tot de priester, welke in die dagen zijn zal, en tot hem zeggen: ik verklaar heden voor de Heere uw God, dat ik gekomen ben
in het land, hetwelk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te
zullen geven. En de priester zal de korf van uw hand nemen, en
hij zal die voor het altaar des Heeren, uws Gods nederzetten"
(vers 1-4).
In dit hoofdstuk vinden we de instelling van de korf der eerstelingen. We zullen hierin enkele uiterst belangrijke beginselen
opmerken. Wanneer Jehovah Zijn volk in het land van belofte
gebracht had, moesten zij de vruchten van dat land aanbieden. Vanzelfsprekend was het nodig in Kanaän te zijn, voordat men de vruchten van het land met aanbidding kon offeren. -De aanbidder kon dan
zeggen: „Ik verklaar heden voor de Heere uw God, dat ik gekomen
ben in het land, hetwelk de Heere onze vaderen gezworen heeft
ons te zullen geven". Dit is het belangrijke punt: „Ik ben gekomen".
Hij zegt niet: „Ik ben onderweg, hoop te komen, of verlang te
komen". Nee, maar: „Ik ben gekomen". Zo behoort het altijd te
zijn. Wij moeten voor onszelf weten, dat wij behouden zijn, voordat
wij de vruchten van een bewuste behoudenis kunnen voortbrengen.
Al zijn wij nog zo oprecht in onze begeerte om zalig te worden, of
in onze pogingen om behouden te worden, er is een hemelsbreed
verschil tussen het zoeken naar de zaligheid en de vruchten die we
voortbrengen als we weten zalig te zijn en daarvan genieten.
„Dan zult gij voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen en zeggen: mijn vader was een verloren gaande Syriër, en hij
toog af naar Egypte en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig
volks, maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en talrijk volk.
Doch de Egyptenaars deden ons kwaad en verdrukten ons, en legden
ons een harde dienst op. Toen riepen wij tot de Heere, de God
onzer vaderen; en de Heere verhoorde onze stem, en zag onze ellende aan en onze nood en onze verdrukking. En de Heere voerde
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ons uit Egypte door een sterke hand en door een uitgestrekte arm,
en door grote schrik, en door tekenen en door wonderen. En Hij
heeft ons gebracht naar deze plaats, en Hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. En nu zie, ik heb
gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land, dat gij, Heere
mij gegeven hebt. Dan zult gij ze nederzetten voor het aangezicht
van de Heere uw God, en zult u buigen voor het aangezicht van de
Heere uw God, en gij zult vrolijk zijn over al het goede, dat de
Heere, uw God, aan u en uw huis gegeven heeft; gij, en de Leviet
en de vreemdeling, die in het midden van u is".
Dit is een bijzonder mooi voorbeeld van aanbidding of eredienst.
"Een verloren gaande Syriër" . . . dat is zijn afkomst. Zo valt er niets
te roemen, wat betreft de natuur. En hoe was de toestand, waarin de
genade hem aantrof? Hij zuchtte onder harde slavernij in het land
Egypte. Hij moest zwoegen bij de steenovens, opgejaagd door de wrede
zweep van Farao's opzichters. En toen? "Wij riepen tot de Heere."
Dat was hun enige en gezegende toevlucht. Het was alles wat zij konden doen; maar het was voldoende. Die kreet van hulpeloosheid steeg
rechtstreeks op naar de troon en het hart van God, en deed Hem neerkomen; Hij kwam bij hen temidden van de Egyptische steenovens.
Luister naar de genadige woorden die Jehovah richt tot Mozes: "Ik
heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, hetwelk in Egypte
is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want Ik heb
hun smarten waargenomen. Daarom ben Ik neergekomen, opdat Ik
het verlosse uit de hand van de Egyptenaren" ...
Dat was het onmiddellijke antwoord van Jehovah op het geroep
van Zijn volk: "Ik ben nedergekomen om hen te verlossen". Ja, geprezen zij Zijn naam. Hij is nedergekomen in de kracht van Zijn vrije
en onafhankelijke genade om de Zijnen te verlossen; en geen kracht
van mensen, duivel, aarde of hel kon hen één ogenblik langer dan Hij
toeliet, vasthouden. Daarom zegt de aanbidder ook: "Ik ben gekomen
in het land, hetwelk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te
zullen geven". In overeenstemming met de liefde van Zijn hart en de
trouw van Zijn woord had Jehovah alles gedaan. Niet één tittel of jota
was voorbij gegaan. "Ik ben gekomen"; en "Ik heb gebracht de vrucht".
De vrucht waarvan? Van Egypte? Nee, "de vrucht des lands dat Gij,
Heere mij gegeven hebt". De aanbidder sprak over de volkomenheid
van Jehovahs werk. De aanbidder bracht in zijn korf de vrucht van
Jehovahs land. Niets is eenvoudiger of werkelijker. Er was geen enkele
plaats voor twijfel of onzekerheid. Alles, van begin tot eind was het
werk van God.
hfdst. 26

347

En nu, geliefde lezer, vraag ik u of u denkt dat het aanmatigend
was van een Israëlitische aanbidder als hij zo sprak. Was het goed, was
het bescheiden, was het nederig van hem om te zeggen: "Ik ben gekomen?" Of zou het hem meer gepast hebben als hij alleen de uitdrukking had gegeven .aan een vage hoop, dat hij er nog eens zou komen?
Zou twijfel en aarzeling over zijn plaats en zijn erfdeel meer tot eer
en lof van de God van Israël geweest zijn? Wat denkt u? Misschien
raadt u mijn bedoeling en zegt u dat het met ons anders is dan met
Israël. Nu, in hun geval was alles zichtbaar; en voor ons is het alles op
grond van geloof, dat geef ik toe. Maar is ons geloof dan minder werkelijk dan ons gezichtsvermogen? Schrijft de Apostel niet aan de Hebreeën: "Gij zijt gekomen tot de berg Sion?" En: "Daarom alzo wij
een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen laat ons de genade vasthouden,
door welke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid."
Als wij er aan twijfelen of wij gekomen zijn of niet; en of wij
het koninkrijk hebben ontvangen of niet, dan kunnen we onmogelijk
God in waarheid aanbidden of welbehaaglijk dienen. Alleen als wij
ons bewust zijn dat wij in bezit zijn van onze plaats en ons deel in
Christus, kunnen we werkelijk God aanbidden, en Hem in de wijngaard hier beneden dienen. Want wat is ware aanbidding? Het is eenvoudig een spreken tot God over wat Hij is en wat Hij gedaan heeft.
De gelovige denkt aan God en verlustigt zich in Hem en in al Zijn
wonderlijke handelingen en wegen. Maar als wij geen kennis van God
hebben, en niet geloven wat Hij gedaan heeft, dan kunnen wij Hem
niet aanbidden. Wie tot God komt moet geloven dat Hij is, en een
beloner is dergenen, die Hem zoeken. Maar God te kennen betekent
het eeuwige leven. Ik kan God niet aanbidden zonder Hem te kennen;
en ik kan Hem niet kennen zonder het eeuwige leven te bezitten.
De Atheners hadden een altaar gebouwd "voor de onbekende God";
en Paulus zei hun, dat zij Hem vereerden zonder Hem te kennen.
Vervolgens ging hij hun de ware God verkondigen, zoals Hij geopenbaard is in de Persoon en het werk van de mens Christus Jezus. Geprezen zij Gods Naam. Hij heeft zich geopenbaard, en in onze harten
geschenen tot de lichtglans van de kennis van Zijn heerlijkheid in het
aangezicht van Jezus Christus (2 Kor. 4). De Christen kan zeggen:
"Ik weet wie ik geloofd heb". Dit is de grondslag, waarop alle ware
aanbidding rust. Er wordt veel vleselijke vroomheid, vormelijke godsdienst en ceremoniële sleur gevonden; maar geestelijke aanbidding kan
alleen voortvloeien uit de kennis van God.
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Nu komen wij bij een ander belangrijk punt in dit hoofdstuk,
namelijk de werkzaamheid van de liefde.
"Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen
te vertienen, in het derde jaar, zijnde een jaar der tienden; dan zult
gij aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe geven, dat
zij in uw poorten eten en verzadigd worden. En gij zult voor . het aangezicht van de Heere uw God zeggen: ik heb het heilige uit het huis
weggenomen, en heb het ook aan de Leviet, de vreemdeling, de wees
en de weduwe gegeven, naar al uw geboden, die Gij mij geboden hebt;
ik heb niets van uw geboden overtreden en niets vergeten" (vers 12 en
13). Volmaakt in overeenstemming hiermee is Hebr. 13. "Laat ons
dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is de
vrucht der lippen, die Zijn naam belijden". Dat is de aanbidding of
eredienst. "En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet,
want aan zodanige offerande heeft God een welbehagen." Dat is de
werkzaamheid van de liefde. Samen vormen ze als het ware de bovenen onderzijde van het karakter van een Christen: "prijzende God en
weldoende aan de mensen". Laten wij deze kostelijke kenmerken trouwer vertonen. Eén ding is zeker, ze gaan altijd samen. Als iemands hart
vol is van lof aan God, dan staat zijn hart open voor allerlei menselijke
behoeften. Al is hij niet rijk in aardse goederen, hij heeft toch wel
medegevoel, en een vriendelijk woord, wat dikwijls meer troost bevat
voor een gevoelig hart dan een gift in zilver of goud. Onze aanbiddelijke Heer en Meester was zo arm. Toen de Farizeeën en Herodianen
Hem vroegen of het geoorloofd was belasting te betalen aan de keizer,
moest Hij vragen Hem een denaar te brengen, omdat Hij er zelf geen
bezat; toch kon Hij het land doorgaan "goeddoende".
Let ook op de volgorde, zowel in Hebr. 13 als in Deut. 26. Eerst
de aanbidding; die staat het hoogst. Daarom zullen wij ook aan God
voortdurend een lofoffer brengen. De Psalmist zegt: "Ik zal de Heere
loven te aller tijd; zijn lof zal geduriglijk (dus voortdurend) in mijn
mond zijn". In de eeuwigheid, als er geen weldadigheid en mededeelzaamheid meer te bewijzen valt, zal onze lof nog altijd voortgaan; en
daarom moeten we ons hier beneden reeds beijveren de geest van aanbidding en dankzegging aan te kweken. Op de tweede plaats komt het
weldoen. "Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet."
De vorm van deze opwekking is merkwaardig. Er staat niet: "Vergeet
niet" een offerande des lofs op te offeren. Nee, maar omdat wij in ons
grote geluk en het genot van onze eigen plaats en ons deel in Christus,
zouden kunnen vergeten, dat wij ons op een toneel van behoefte, zorgen, nood bevinden, voegt de Apostel de heilzame en noodzakelijke
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vermaning er aan toe; vergeet niet wel te doen en mede te delen. God
wil dat de gelovige de ene hand opheft naar God om Hem lof te geven,
en dat hij de andere hand uitstrekt naar de mensen, om hem de vruchten te laten genieten van de weldadigheid.
Het derde punt in ons hoofdstuk betreft de persoonlijke heiligheid.
De Israëliet had zijn korf aangeboden, zijn tienden uitgedeeld, en moest
vervolgens zeggen: „Ik heb daarvan niet gegeten in mijn leed, en heb
daarvan niets weggenomen tot iets onreins, noch daarvan gegeven tot
een dode; ik ben aan de stem des Heeren mijns Gods gehoorzaam geweest, ik heb gedaan naar alles wat Gij mij geboden hebt. Zie nederwaarts van Uw heilige woning, van de hemel, en zegen uw volk Israël,
en het land dat Gij ons gegeven hebt, gelijk als Gij onze vaderen gezworen hebt; een land van melk en honing vloeiende. Te dezen dage
gebiedt de Heere uw God u, deze inzettingen en rechten te doen; houd
dan en doe ze met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Heden hebt
gij de Heere doen zeggen, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij
zult wandelen in Zijn wegen, en houden Zijn inzettingen en Zijn geboden en Zijn rechten, en dat gij aan Zijn stem zult gehoorzaam zijn.
En de Heere heeft u heden doen zeggen, dat gij Hem tot een volk des
eigendoms zult zijn, gelijk als Hij tot u gesproken heeft, en dat Gij al
Zijn geboden zult houden, opdat Hij u alzo boven al de volken, die
Hij gemaakt heeft, hoog zette, tot lof en tot een naam en tot heerlijkheid; en opdat gij een heilig volk zijt de Heere uw God, gelijk als Hij
gesproken heeft" (vers 14 - 19) .
Hier lezen wij hoe zij zich praktisch afzonderden van alles wat
onverenigbaar is met de heilige plaats en de betrekking waarin zij
door Gods vrije genade gebracht waren. Er mocht geen leed (of rouwklacht) , geen onreinheid, geen verbinding met de dood zijn. Wij hebben geen plaats en geen tijd voor dergelijke dingen, daar ze niet thuis
horen in die gezegende sfeer, waarin wij mogen leven. Slechts met drie
dingen hebben wij ons bezig te houden. Wij zien op tot God, en brengen Hem onze lofoffers. Wij zien om ons naar een wereld vol verdriet,
en doen goed. Wij zien in ons, en jagen er door genade naar om onszelf onbesmet te bewaren (Jak. 1 : 27) . Of wij dus luisteren naar Mozes in Deut. 26, naar Paulus in Hebr. 13, of naar Jakobus in hoofdstuk
1 van zijn praktische Brief, het is dezelfde Geest die tot ons spreekt
van dezelfde dingen. Dit is van bijzonder belang in onze dagen. Daar
zoveel mensen de leer der genade slechts in hun hoofd hebben, is er
dringend behoefte aan het profetisch en herder lijk deel in de dienst.
Onder het profetisch deel verstaan wij dienst die zich richt tot het
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geweten 1) om het in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God te
brengen. Zo iets is dringend nodig. Er wordt erg veel gesproken tot
het verstand, maar erg weinig tot hart en geweten. De leraar spreekt
tot het verstand; de profeet tot het geweten; de herder tot het hart.
Wij spreken natuurlijk in het algemeen. Het kan gebeuren dat de drie
elementen aanwezig zijn in de dienst van één persoon; maar de drie
gaven zijn van elkaar onderscheiden; en als profetische en herderlijke
gaven in een vergadering ontbreken mogen, moeten de leraars de Heere
ernstig smeken om geestelijke kracht om te werken op het hart en
geweten van de Zijnen.

1 ) Velen denken dat iemand alleen een profeet is als hij toekomende gebeurtenissen voorspelt; maar het is verkeerd het begrip profeet zo te beperken. 1 Kor.
16 : 28 tot 32 verklaart ons de betekenis van de woorden profeet en profetie.
De leraar en de profeet staan zeer nauw in verband met elkaar. De leraar ontvouwt de waarheid uit het Woord van God; de profeet past die waarheid toe

op het geweten; en wij kunnen er bijvoegen, de herder let er op, hoe de dienst
van de beide eersten uitwerking heeft op het hart en het leven.
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HOOFDSTUK 27
"En Mozes tezamen met de oudsten Israëls gebood aan het volk
zeggende: behoudt al deze geboden, die ik ulieden heden gebied. Het
zal dan geschieden, ten dage dat gij over de Jordaan zult gegaan zijn
in het land, dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij u grote
stenen oprichten en ze met kalk bestrijken. En gij zult daarop schrijven
alle woorden van deze wet, als gij overgegaan zult zijn; opdat gij komt
in het land, dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van
melk en honing, gelijk als de Heere uwer vaderen God tot u gesproken
heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn,
dat gij deze stenen van welke ik u heden gebied zult oprichten op de
berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heere
uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen; gij zult geen ijzer
over deze bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar van de Heere
uw God bouwen; en gij zult de Heere, uw God, brandoffers daarop
offeren. Ook zult gij dankoffers offeren, en zult aldaar eten en vrolijk
zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. En gij zult op deze
stenen schrijven alle woorden van deze wet, die wel uitdrukkende.
Voorts sprak Mozes, tezamen met de Levietische priesters, tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor 0 Israël, op deze dag zijt gij de
Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij aan de stem
van de Heere uw God gehoorzaam zijn, en gij zult doen zijn geboden
en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. En Mozes gebood aan het
volk te dien dage zeggende: Dezen zullen staan om het volk te zegenen
op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn; Simeon en
Levi en Juda en Issaschar en Jozef en Benjamin. En dezen zullen staan
over de vloek op de berg Ebal: Ruben, Gad en Aser, Zebulon, Dan en
Nafthali" (vers 1 - 13).
In de eerste helft lezen we hoe Israël het beloofde land in zou
gaan - dat heerlijke land, vloeiende van melk en honing - en daar
een altaar moest oprichten op de berg Ebal om brandoffers en dankoffers te brengen. Er is geen sprake van zond- of schuldoffers. De
wet in zijn geheel moesten ze duidelijk schrijven op de met kalk
bestreken stenen; en het volk dat op grond van het verbond nu in
betrekking stond tot God, moest op dit altaar de offers brengen
die tot een liefelijke reuk waren. Deze offers waren de heerlijke
uitdrukking van aanbidding en heilige gemeenschap. Hier moeten
we niet denken aan de overtredingen of de boze natuur van de
zondaar die bij het koperen altaar komt met een schuld- of zondoffer; maar aan een volk dat geheel is verlost, aangenomen en ge-
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zegend, dat werkelijk geniet van zijn betrekking en zijn erfdeel. Er
waren natuurlijk wel overtreders en zondaars onder hen, en als
zodanig hadden die behoefte aan de kostelijke voorziening van het
koperen altaar; maar dit is zoals uit alles blijkt, niet het onderwerp
van Deuteronomium 27 : 1-13; en de geestelijk gezinde lezer begrijpt dadelijk de reden. Als wij het Israël Gods zien, in hun verbondsbetrekking, in het bezit van hun erfdeel, met de geopenbaarde
wil van Jehovah duidelijk geschreven voor zich, terwijl de melk en
honing om hen heen vloeit, dan moeten wij daaruit opmaken dat
elke kwestie van overtreding en zonde tevoren beslist is; en dat er
voor zo'n rijk gezegend volk niets overblijft dan zich te scharen om
het altaar van hun Verbonds-God, om Hem de aangename offers
tot een liefelijke reuk aan te bieden.
Maar in de tweede helft van ons hoofdstuk vinden wij iets heel
anders. Mozes stelt zes stammen aan die zich op de berg Gerizim
moeten opstellen om het volk te zegenen, en zes andere op de berg
Ebal om te vloeken. Helaas, als wij tot de werkelijke geschiedenis
komen, is er geen woord van zegen, maar alleen twaalf ontzettende
vervloekingen, die elk bevestigd worden door een plechtig „amen"
dat het hele volk uitspreekt. Wat een droevige ommekeer. Dit herinnert ons aan onze overdenking van Exodus 19. Er kan geen nadrukkelijker verklaring van Gal. 3 : 10 zijn: „Want zovelen als
er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is
geschreven en hier haalt Paulus Deut. 27 aan „Vervloekt is
een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek
der wet om dat te doen." Daar ligt de oplossing. Israël, wat zijn
werkelijke zedelijke toestand aangaat, stond op de grondslag van
de wet. En vinden we dan in het begin van ons hoofdstuk een
liefelijke schildering van Gods gedachten over Israël, het slot geeft
onomwonden de treurige en vernederende gevolgen van Israëls
werkelijke toestand voor God. Er is geen sprake van Gerizim, we
horen geen woord van zegen; maar in plaats daarvan klinkt de
vloek het volk in de oren.
Laten we het goed onthouden. De Apostel zegt niet: „Zovelen
de wet niet houden", maar: „zovelen zijn uit de werken der wet",
hij wil zo nadrukkelijk mogelijk verklaren, dat allen, 't zij Joden,
heidenen of naam-christenen, die op de grondslag van werken der
wet staan, niets anders hebben te wachten dan de vloek. Zo kan de
lezer het diepe stilzwijgen begrijpen dat heerst op de berg Gerizim.
De eenvoudige waarheid is: als daar maar een enkele zegen gehoord
was, zou het hele onderwijs van de Heilige Schrift betreffende het
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punt van de wet omgekeerd zijn. Wij kunnen dus niet anders dan
ons verbazen over de hardnekkigheid van sommigen die aldoor
leren, dat de Christenen onder de wet zijn, voor het leven, de gerechtigheid, de heiligheid of wat ook. Hoe kan men een dergelijke
mening staande houden tegenover de heerlijke en afdoende uitspraak van Romeinen 6: „Gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade".
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H 0 0 F D S TUK 28
Nu wij aan dit merkwaardige deel van ons boek toe zijn, wijzen
wij de lezer er op dat hij hoofdstuk 28 volstrekt niet met hoofdstuk
27 moet verwarren. Sommige uitleggers, die een verklaring wilden
geven voor het ontbreken van de zegeningen in hoofdstuk 27 hebben die willen zoeken in hoofdstuk 28. Dit is echter een fout, die
beide hoofdstukken op zichzelf onbegrijpelijk maakt. Men kan
duidelijk zien, dat deze twee hoofdstukken heel verschillend zijn in
hun grondslag, inhoud en praktische toepassing. Hoofdstuk 27 is,
om het zo beknopt mogelijk uit te drukken, zedelijk en persoonlijk.
Hoofdstuk 28 heeft betrekking op de regering van God en Israël
als volk. In het eerste vinden we het belangrijke beginsel betreffende de zedelijke toestand van de mens; hij is een geheel verdorven
zondaar, die niet in staat is om God te ontmoeten op het terrein
van de wet. In het tweede gaat het om Israël als volk onder het
bestuur van God. Kortom, bij zorgvuldige vergelijking van de twee
hoofdstukken zal de lezer het grote verschil opmerken. Bijvoorbeeld, welk verband is er te vinden tussen de zes zegeningen van
hoofdstuk 28 en de twaalf vervloekingen van hoofdstuk 27? er is
geen enkel verband aan te wijzen. Een kind kan echter de zedelijke
verbinding zien tussen de zegeningen en de vervloekingen die we
in hoofdstuk 28 vinden. Wij willen een paar teksten aanhalen om
dit aan te tonen.
"En het zal geschieden indien gij aan de stem van de Heere uw
God vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden,
die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God, u hoog zetten boven
alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen,
en u aantreffen, wanneer gij aan de stem van de Heere uw God zult
gehoorzaam zijn. Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij
zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht uws schaats, en de vrucht
uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortplanting uwer koeien,
en de kudde van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw
uitgaan."
Het is wel heel duidelijk, dat dit niet de zegeningen zijn, die de
zes stammen op de berg Gerizim uitspraken. Het gaat over Israëls
nationale waardigheid, voorspoed en heerlijkheid op grond van hun
nauwgezette gehoorzaamheid aan al de geboden, die hun in dit boek
zijn gegeven. Het was het eeuwig voornemen van God, dat Israël het
hoofd zou zijn van alle volken der aarde.
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Dit voornemen zal zeker in vervulling gaan, hoewel Israël vroeger schandelijk gefaald heeft in die volkomen gehoorzaamheid, die de
grondslag moest vormen van hun nationale grootheid.
De zegeningen voor de gemeente zijn van heel andere aard. Wel
lezen wij in Galaten 3: "dat de zegening van Abraham in Christus tot
de heidenen zou komen", maar waarin bestaat die zegen? In zegeningen van de korf en de baktrog? 0, nee, maar in "de belofte des Geestes door het geloof". Zoals het herstelde Israël eenmaal gezegend zal
zijn in de stad en in het veld, danken de Christenen nu "de God en
Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in de hemel in Christus". Deze twee verschillende
zegeningen met elkaar te verwarren moet wel zijn tot oneer van God en
tot schade van de zielen.
Deuteronomium 28 valt als vanzelf in twee delen uiteen. In het
eerste gedeelte vinden wij een volledige opsomming van de gevolgen
der gehoorzaamheid (vers 1 - 15). In het tweede gedeelte wordt plechtig verklaard welke gevolgen de ongehoorzaamheid zou hebben (vers
16 - 68). En het moet ons wel treffen, dat er meer dan driemaal zoveel
verzen nodig zijn voor de vervloekingen dan voor de zegeningen die
vermeld worden. Het eerste deel bevat 15, het tweede 53 verzen. Het
hoofdstuk in zijn geheel beschrijft op indrukwekkende wijze het bestuur van God en geeft een verklaring van het Schriftwoord: "Onze
God is een verterend vuur". Iedereen kan uit Israëls geschiedenis leren,
dat God de ongehoorzaamheid moet straffen, en wel allereerst in de
Zijnen. En als Hij Zijn eigen volk niet gespaard heeft, wat zal dan het
einde zijn van hen, die Hem niet kennen? "Vreselijk is het te vallen
in de handen van de levende God." Of een dwaas mens ook probeert
om de kracht van zulke teksten weg te redeneren door eenzijdig te wijzen op de goedheid en barmhartigheid van God, toch blijft het waar
"dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardig
zal oordelen door een man, die Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij hem uit de doden heeft opgewekt" (Hand. 17).
Wij vestigen nog de aandacht op een belangrijk punt, in verband
met het dertiende vers van ons hoofdstuk. "En de Heere, zal u tot
een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult slechts boven
zijn en niet onder zijn, wanneer gij horen zult naar de geboden van
de Heere uw God die ik u heden gebied te houden en te doen".
Iedereen ziet in dat dit van toepassing is op Israël als volk. Zij zijn
bestemd om het hoofd te zijn van alle volken der aarde. Zo laag als
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zij nu gezonken zijn, verstrooid en verloren onder alle natiën, slapend, zoals wij in Daniël 12 lezen, in het stof der aarde, toch zullen
zij als volk opstaan, schitteren in een heerlijkheid nog veel groter
dan die van Salomo.
Als wij nu Israëls geschiedenis doorbladeren, vinden wij enkele
treffende voorbeelden van mensen, die zich door genade de heerlijke
belofte van vers 13 mochten toe-eigenen, en nog wel in de donkere
en droeve dagen, toen Israël de „staart" was en niet het „hoofd".
Een paar van die voorbeelden halen wij aan, niet alleen om hetgeen
wij zeiden toe te lichten, maar ook om een uiterst belangrijk beginsel dat algemeen van toepassing is te doen uitkomen. In de eerste plaats uit het boek Esther. Dit boek is in het algemeen weinig
bekend en gewaardeerd, maar het heeft een bijzondere plaats en
geeft een onderwijs dat geen ander boek ons kan geven. De geschiedenis speelt zich af in een tijdvak, waarin Israël volstrekt niet
„het hoofd" was; maar niettemin beschrijft het boek ons een persoon, een zoon van Abraham, die de allerhoogste positie weet te
verwerven, en over Israëls bitterste vij and volkomen weet te zegevieren.
In Esthers dagen was Israëls toestand zo laag, dat God Zijn
volk niet eens openlijk kon erkennen. Vandaar dat in het hele boek
Zijn Naam niet voorkomt. De heiden was het hoofd; Israël de
staart. Maar al kon Jehovah de verbondsbetrekking tussen Hem en
Israël niet meer openlijk erkennen, Zijn hart kon Zijn volk nooit
vergeten; en het hart van een trouwe Israëliet kon Jehovah of Zijn
heilige wet nooit vergeten. Juist deze twee feiten kenmerken dit
belangrijke kleine boek: God was in het verborgen bezig met Israël;
en Mordechai was in het openbaar bezig met God.
Het is de moeite waard er op te letten, dat noch Israëls beste
vriend, noch zijn bitterste vij and in het boek Esther met name genoemd worden; en toch is het hele boek vol van wat zij doen. Gods
vinger is te herkennen in elke schakel van de wonderbare keten
der goddelijke Voorzienigheid; en de vinger van Amalek is niet te
miskennen in al de wrede plannen van de trotse Agagiet. Geen
enkel verzonnen verhaal, kan ooit zo onze belangstelling wekken
als deze eenvoudige liefelijke geschiedenis. Maar wij spreken er hier
alleen over om te laten zien hoe uiterst waardevol en belangrijk de
persoonlijke trouw is, in de tijd dat de nationale heerlijkheid is
verdwenen.
De ene, Mordechai stond als een rots voor de waarheid van
God. Hij weigerde met onbuigbare beslistheid Amalek te erkennen.
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Hij wilde het leven van Ahasveros redden en voor diens gezag
bukken, daar hij Gods gezag vertegenwoordigde; maar voor Haman
buigen wilde hij niet. Hij liet zich hierin alleen leiden door het
Woord van God. Hij beriep zich op het prachtige boek Deuteronomium: "Gedenk wat u Amalek gedaan heeft",
hij vreesde
God niet"; daarom, "als de Heere, uw God, u rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land, dat de Heere uw God
u ten erve geven zal, om het erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen, vergeet
het niet" (Deut. 25 : 17-19). Dat woord had gezag voor Mordechai
en hij weigerde ook maar een enkele maal zijn hoofd te buigen
voor de Agagiet. Hoe kon een trouwe Israëliet bukken voor een
lid van het huis, waarmee Jehovah in oorlog was, zoals staat in
Exod. 17: "de oorlog des Heeren zal tegen Amalek zijn". In zak en
as kon hij vasten en wenen om zijn volk; maar buigen voor een afstammeling van Amalek dat kon hij niet. Men hield hem voor een
koppige verwaande dwaas, omdat hij het normale gewone eerbetoon
weigerde, aan de voornaamste edelman van het rijk; maar die edelman was een Amalekiet, en dat was genoeg voor Mordechai. Wat
koppigheid of hoogmoed leek, was niets anders dan eenvoudige
gehoorzaamheid.
Hierom is de geschiedenis zo belangrijk en leerzaam voor ons.
Niets kan ons ooit van onze verantwoordelijkheid ontheffen om
Gods Woord te gehoorzamen. Misschien vertelde men Mordechai,
dat het gebod met betrekking tot Amalek niet meer van kracht was,
dat het alleen gold voor de bloeitij d van Israël. Jozua had tegen
Amalek moeten strijden, en ook Saul had het woord van Jehovah
moeten gehoorzamen, in plaats van Agag te sparen; maar nu was
alles anders; een poging om te handelen overeenkomstig Exodus 17
of Deuteronomium 25 was totaal nutteloos. Maar Mordechai liet
zich niet beïnvloeden door ai dergelijke redeneringen. Voor hem
was het genoeg dat Jehovah gezegd had: "Gedenk wat Amalek gedaan heeft" en "vergeet het niet". Hoe lang bleef dit van kracht?
"Van geslacht tot geslacht". Daarom kon een trouwe Israëliet evenmin bukken voor Amalek als Jehovah. Bukte Samuël voor hem?
Nee "hij hieuw Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren in
Gilgal", Al stond de galg voor Mordechai al klaar, hij zou Amalek
geen hulde bewijzen. En wat was het gevolg? Een schitterende
overwinning. Daar stond de trotse AmaIekiet dicht bij de troon, hij
genoot boven allen de gunst van de koning, hij ging prat op zijn
schatten, grootheid en heerlijkheid, en stond klaar om het zaad van
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Abraham onder zijn voeten te vertrappen. Buiten lag de arme Mordechai in zak en as te wenen. Wat kon hij doen? Hij kon alleen
gehoorzamen. Hij had geen zwaard of spies; maar hij bezat het
Woord van God; en door eenvoudige gehoorzaamheid daaraan behaalde hij een overwinning over Amalek, die even beslissend was als
die van Jozua in Exodus 17, en zoals Saul met alle uitgelezen soldaten uit heel Israël niet behalen kon. Amalek probeerde Mordechai
opgehangen te krijgen; maar in plaats daarvan moest hij als zijn
lakei optreden, en hem als een koning door de stad leiden. "En
Mordechai keerde weder naar de poort des konings; maar Haman
werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en het hoofd omhuld".
Hier was wel Israël het hoofd en Amalek de staart - Israël
niet als volk, maar in één persoon. Dit was echter slechts het begin
van Amaleks nederlaag en Israëls verheffing. Haman werd opgehangen aan dezelfde galg, die hij voor Mordechai had opgericht.
Maar dit was nog niet alles. De gevolgen van Mordechai's wonderlijke overwinning drongen heinde en ver door in alle honderd
zevenentwintig landschappen van het koninkrijk. "In alle en een
ieder landschap, en in alle en een iedere stad, ter plaatse waar het
woord des konings en zijn wet aankwam, dáár was bij de Joden
blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen; en velen uit de
volkeren des lands werden Joden, want de vrees voor de Joden was
op hen gevallen". En als bekroning van het geheel lezen wij, dat "de
Jood Mordechai de tweede was bij de koning Ahasveros, en groot
bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broeders, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn
ganse zaad". Ligt in dit alles niet een krachtige bemoediging om,
het koste wat het wil, Gods waarheid vast te houden? Ga eens na
wat een verbazende uitwerking de gehoorzaamheid van één enkel
persoon had.
Een ander voorbeeld van de gevolgen van de persoonlijke trouw
aan de ware God vinden we in Daniël 3 en 4. De drie jongelingen
weigeren het gouden beeld te aanbidden. Zij trotseerden de troon van
de koning, de algemene opinie en de vurige oven, en weigerden beslist
ongehoorzaam te worden. Hun leven wilden zij zo nodig prijsgeven,
maar Gods waarheid niet. En wat was het resultaat? Een heerlijke
overwinning. Zij wandelden door het vuur met de Zoon van God, en
toen Nebukadnezar hen riep, kwamen ze uit de oven als getuigen en
dienstknechten van de allerhoogste God. En dat alles was het gevolg
van hun gehoorzaamheid. Hadden zij zich bij de heersende mening
neergelegd en het hoofd gebogen voor de nationale god, om de vurige
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oven te ontgaan, wat zouden zij dan verspeeld hebben. Maar, dank zij
God, zij kregen kracht om pal te staan, en de grote hoofdwaarheid van
de ene God te belijden. Een waarheid die men losgelaten had gedurende de pracht van Salomo's regering. En de Heilige Geest heeft het
verhaal van hun trouw voor ons laten optekenen, om ons aan te vuren
om met vaste tred de weg van persoonlijke trouw te bewandelen tegenover een wereld die God haat en Christus verwerpt en tegenover een
Christenheid die de waarheid heeft prijs gegeven.
Hetzelfde vinden wij in Daniël 6. De trouwe Israëliet weet dat
de leeuwenkuil hem wacht, maar volhardt in zijn heilige gewoonte om
driemaal daags te bidden bij zijn venster aan de kant van Jeruzalem.
Hij had zijn venster kunnen sluiten of tot middernacht kunnen wachten, zodat niemand hem zag of beluisterde; maar deze trouwe knecht
van God was er de man niet naar om zijn licht onder de korenmaat
te plaatsen. Het ging om een voornaam beginsel. Hij wilde niet alleen
bidden tot de ene levende en waarachtige Goa, maar hij wilde dat doen
met zijn vensters geopend aan de kant van Jeruzalem. En waarom dat?
Omdat Jeruzalem Gods middelpunt was. Maar het lag in puin? Ja, voor
het tegenwoordige en uit menselijk oogpunt bezien; maar voor het geloof en uit goddelijk standpunt beschouwd, was en bleef Jeruzalem
Gods middelpunt voor Zijn aards volk. Bovendien is zelfs het stof van
Jeruzalem dierbaar voor Jehovah; en zo was Daniël in volle gemeenschap met de gedachten van God, toen hij zijn venster opende naar
Jeruzalem en bad. Hij had het gezag van Gods Woord voor zich. "Als
zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het
land hunner gevangenschap, waarheen zij hen gevankelijk weggevoerd
hebben, en bidden zullen in de richting van hun land, dat Gij aan hun
vaderen gegeven hebt, en van deze stad die Gij verkoren hebt, en van
dit huis, dat ik voor uw naam gebouwd heb" (2 Kron. 7). Op die
grondslag stond Daniël. Alle menselijke redeneringen, smarten en dood
konden hem er niet van afbrengen. En het einde! "Daniël werd uit de
kuil getrokken, en er werd geen schade aan hem gevonden, dewijl hij
in zijn God geloofd had."
Laten we er altijd weer aan denken. Hoe ook de zichtbare toestand
is van het volk van God, in welke tijd ook, nooit gaat het voorrecht
verloren van de afzonderlijke gelovige, om het smalle pad te bewandelen en de kostelijke vrucht te plukken van de eenvoudige gehoorzaamheid aan het woord van God en aan de dierbare geboden van onze
Heer en Heiland Jezus Christus. We zijn er innig van overtuigd, dat
dit de waarheid is voor de tegenwoordige tijd. Voelen wij allen de
heilige kracht ervan? Het gevaar dreigt, dat wij vanwege de algemene
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toestand, de maatstaf van de persoonlijke toewijding gaan verlagen. Dit
is een noodlottige dwaling, ja, een rechtstreekse misleiding van de
vijand van Christus en Zijn zaak. Hadden Mordechai, Sadrach, Mesach
en Abednego en Daniël daarnaar gehandeld, dan was het treurig afgelopen. Laten we gehoorzamen en de gevolgen aan God overlaten. Of
wij vruchten zien of niet, God kan ons door Zijn Geest helpen om met
een voornemen van ons hart de waarheid van God vast te houden, wat
er ook van kome.

hfdst. 28

361

HOOFDSTUK 29
Dit hoofdstuk is het laatste van de tweede grote afdeling van
Deuteronomium. Er wordt een plechtig beroep gedaan op de gewetens
van de Israëlieten; we krijgen een samenvatting en praktische toepassing van al de vermaningen die in deze afdeling staan. „Dit zijn de
woorden van het verbond, dat de Heere Mozes geboden heeft te maken
met de kinderen Israëls, in het land van Moab, boven het verbond, dat
Hij met hen gemaakt had bij Horeb."
Hier is dus sprake van één bepaald verbond, dat met de Israëlieten
is gesloten in het land Moab, en op grond waarvan God hen in het land
Kanaän zou brengen. Dit is een ander verbond dan het verbond dat
gesloten is bij Horeb, of dat met Abraham, IzaNk en Jakob. In één
woord: het was niet eenvoudig, de wet of alleen de genade, maar het
was de regering of het bestuur, dat uitgeoefend wordt in soevereine
goedertierenheid. Het is duidelijk, dat Israël het land niet kon ingaan
op grond van het verbond bij Horeb. Daarin hadden ze immers volkomen gefaald door het maken van een gouden kalf. Zij hadden daardoor
alle recht en aanspraak op het land verspeeld, en dat ze niet meteen
vernietigd werden was alleen te danken aan de vrije genade, die hun
ten deel viel door de bemiddeling en voorbede van Mozes. Het is even
duidelijk, dat zij het land niet ingingen op grond van het Abrahamitisch
verbond van genade; want als dit het geval w as geweest, zouden zij er
nooit uit verdreven zijn. Op de voorwaarden van het verbond in Moab,
werden zij in het beperkte en tijdelijke bezit van Kanaän gesteld; en
daar zij onder dit verbond evenzeer gefaald hebben als onder dat van
Horeb, daar ze evenzeer gefaald hebben onder het bestuur als onder de
wet van God, zijn zij uit het land verbannen en verstrooid over de hele
aarde. Dit zal echter niet zo blijven. Gezegend zij de God van alle genade. Het zaad van Abraham, Zijn vrind, zal het land Kanaän in bezit
krijgen volgens de heerlijke bepalingen van de oorspronkelijke belofte.
„De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk."
Genadegift en roeping moeten we niet verwarren met wet en regering. De berg Sion kan nooit op één lijn gesteld warden met Horeb
en Moab. Het nieuwe en eeuwige verbond van genade, met als grondslag het kostbare bloed van het Lam Gods, zal letterlijk en op heerlijke
wijze in vervulling gaan ,ondanks al de machten van aarde en hel,
mensen en duivelen tezamen. „zie, de dagen komen, spreekt de Heere,
en Ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw
verbond oprichten, niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen
gemaakt heb, ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte-

362

land te leiden; want zij zijn in mijn verbond niet gebleven, en Ik heb
op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond, dat Ik met
het huis Israëls maken zal, na die dagen zegt de Heere: Ik zal mijn
wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven;
en Ik zal hun tot God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij
zullen niet leren een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder,
zeggende: Ken de Heere, want zij zullen Mij allen kennen, van de
kleine onder hen tot de grote onder hen. Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. Als Hij zegt: "Een nieuw", zo heeft Hij het eerste
oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning" (Hebr. 8 : 8 - 13).
Nu zegt de apostel Paulus in Romeinen 9 tot ons dat "de verbonden" van Israël zijn of tot Israël behoren. Wie ze zou willen overbrengen op de gemeente van God, het lichaam van Christus, zou schade toebrengen aan de waarheid van God, schade aan de gemeente en
schade aan Israël. De gemeente maakt geen deel uit van de wegen van
God met Zijn volk op de aarde. De plaats, het deel, de voorrechten en
de toekomst van de gemeente zijn alle hemels. Gedurende de tijd van
Christus' verwerping wordt de gemeente geroepen en verbonden aan
Hem, waar Hij nu is, verborgen in de hemel, om te delen in Zijn toekomstige heerlijkheid. Een helder inzicht in deze waarheid is een machtige hulp om alles op zijn juiste plaats te zetten en het daar te laten.
"En Mozes riep gans Israël; en zei tot hen: "gij hebt gezien al wat
de Heere in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft aan Farao en aan
al zijn knechten, en aan zijn land: de grote verzoekingen, die uw ogen
gezien hebben, die tekenen en grote wonderen. Maar de Heere heeft
ulieden niet gegeven een hart om te verstaan, noch ogen om te zien,
noch oren om te horen, tot op deze dag" (2 - 4).
Dit is buitengewoon ernstig. De meest verbazingwekkende wonderen en tekenen kunnen het hart onaangeroerd laten, al zien we ze
met eigen ogen. Wonderen kunnen enige uitwerking hebben op het
verstand en het natuurlijk gevoel; maar alles is vergeefs als het geweten
niet in het licht van God komt, en het hart door de kracht van Gods
Geest, zich niet buigt voor de waarheid. Nicodemus maakte uit de wonderen van Christus op, dat Hij een leraar was, van God gekomen; maar
dit was niet genoeg. Hij moest de diepe en wonderlijke betekenis leren
kennen van die indrukwekkende woorden: "Gij moet wederom geboren
worden". Een geloof op grond van wonderen kan iemand onbehouden,
ongezegend en onbekeerd laten - zo iemand is ongetwijfeld geheel
verantwoordelijk maar ook - geheel onbekeerd. Wij lezen aan het slot
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van Johannes 2 van velen die beleden in Christus te geloven, toen ·zij
Zijn tekenen gezien hadden. De Heere vertrouwde Zich echter niet aan
hen toe. Bij die mensen was geen werk dat God had tot stand gebracht,
en daarom was er niets, waarop men vertrouwen kon. Er moet nieuw
leven en een nieuwe natuur zijn; en wonderen kunnen geen leven
geven. Opnieuw geboren moeten wij worden, geboren uit het Woord
en de Geest van God. Het nieuwe leven komt voort uit het onvergankelijk zaad van het Evangelie van God, in het hart geplant door de
kracht van de Heilige Geest. Het is geen verstandsgeloof dat op tekenen berust, maar men gelooft van harte in de Zoon van God. Het is
iets dat men onder de wet of het bestuur van God nooit kan kennen.
"De genadegift Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus, onze
Heer." Kostbare gift. Heerlijke Gever. Gezegende Middelaar. Alom en
tot in eeuwigheid zij de eeuwige Drieëenheid lof en dank gebracht.
"En Ik heb ulieden veertig jaar doen wandelen in de woestijn:
uw klederen zijn aan u niet verouderd, en uw schoen is niet verouderd
aan uw voet. Brood hebt gij niet gegeten, en wijn en sterke drank hebt
gij niet gedronken; opdat gij wist, dat Ik de Here, uw God ben" (vs.
5 + 6). Wat een wonderlijke kleren ,en schoenen. God zorgde ervoor
dat ze niet versleten. Gods eigen genadige Hand kleedde en voedde
hen. "Hij gaf hun hemels koren". Wijn of sterke drank, bedwelmende
oi prikkelende middelen hadden ze niet nodig. "Zij dronken uit de
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus." Die
zuivere stroom verfriste hen in de dorre woestijn en het hemels Manna
onderhield hen van dag tot dag. Alles, wat zij nodig hadden, was de
bekwaamheid, om de voorzieningen die God trof op prijs te stellen.
Helaas. Hierin faalden zij, evenals ook wij. Ze werden het hemels voedsel beu, en kregen trek in andere dingen.
Wat treurig, dat dit ook bij ons zo is. Wat diep verootmoedigend
dat wij er zo zeer in te kort schieten om te genieten van die ene Dierbare, die God ons gegeven heeft, om ons leven, ons deel, ons voorwerp, ons alles in allen te zijn. Wat verschrikkelijk, dat ons hart nog
uitgaat naar de ellendige, ijdele en dwaze dingen van deze arme,
voorbijgaande wereld. Aardse rijkdom, eer, aanzien, vermaak, het is alles
vergankelijk, en, al zouden ze ook blijvend zijn, geen ogenblik zijn ze
te vergelijken met "de onnaspeurlijke rijkdom van Christus". Moge God
in Zijn oneindige goedheid, ons geven, "naar de rijkdom zijner heerlijkheid door Zijn Geest met kracht versterkt te worden in de inwendige mens ;opdat Christus door het geloof in onze harten wone, en wij
in de liefde geworteld en gegrond zijn; opdat wij ten volle kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en
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hoogte is, en erkennen de liefde van Christus, die de kennis te boven
gaat, opdat wij vervuld worden tot al de volheid Gods" (Efez. 3 : 16 -

19).
"Toen gij nu kwaamt aan deze plaats, toog Sihon, de koning van
Hesbon uit, en Og de koning van Basan, ons tegemoet ten strijde; en
wij versloegen ze. En wij hebben hun land ingenomen, en dat ten
erve gegeven aan de Rubenieten en Gadieten, mitsgaders aan de halve
stam der Manassieten" (7 + 8).
Durft iemand dit te vergelijken met wat bijv. de algemene geschiedenis ons meldt over de verovering van Zuid-Amerika door de Spanjaarden? Wee hem die dit doet. Want er is een afdoend verschil. Wat
Israël deed aan Sihon en Og, gebeurde op rechtstreeks bevel van God;
maar de Spanjaarden misten voor wat ze de arme onwetende inboorlingen van Zuid-Amerika aandeden dergelijk gezag volkomen. Dit
maakt het grote verschil. God en Zijn gezag is het enige volmaakte
antwoord, op elke vraag, de afdoende oplossing van elke moeilijkheid.
Dit belangrijke feit mogen we altijd weer aanvoeren om elke ongelovige
inblazing te weerleggen.
"Houdt dan de woorden van dit verbond (dat van Moab) en doet
ze; opdat gij verstandig (of: voorspoedig) handelt in alles, wat gij doen
zult" (vers 9). Eenvoudige gehoorzaamheid aan Gods Woord is altijd
geweest, is nog en zal altijd zijn het ware geheim van alle ware voorspoed. Voor de Christen bestaat de voorspoed natuurlijk niet in aardse
of stoffelijke dingen, maar in hemelse en geestelijke. We moeten ook
nooit vergeten, dat het de reinste dwaasheid is te menen, dat wij voorspoedig kunnen zijn of vorderingen kunnen maken in het ware goddelijke leven, als wij niet onvoorwaardelijk gehoorzamen aan al de geboden van onze Heere Jezus Christus. "Indien gij in Mij blijft, en mijn
woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden ... Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde
blijven, gelijkerwijs Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb, en in
Zijn liefde blijf" (Joh. 15 : 7 + 10). Daar zien we de ware christelijke voorspoed. Laten wij er oprecht naar streven, en de ware weg
volgen die er toe leidt.
"Gij staat heden allen voor het aangezicht van de Heere uw God;
uw hoofden uwer stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man
van Israël, uw kinderkens" - treffend en belangrijk feit - "uw vrouwen en uw vreemdeling, die in het midden van uw legerplaats is" uw vreemdeling, wat een machtig beroep op Israëls hart ten behoeve
van de vreemdeling - "van uw houtvester tot uw waterputter toe. Om
over te gaan in het verbond des Heren uws Gods, en in Zijn vloek, hethfdst. 29
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welk de Heere, uw God, heden met u maakt. Opdat Hij u heden zichzelf tot een volk bevestige, en Hij u tot een God zij, gelijk als Hij tot
u gesproken heeft, en gelijk als Hij uw vaderen Abraham, Izaak en
Jakob gezworen heeft. En niet met ulieden alleen maak ik dit verbond
en deze vloek; maar met degene, die heden hier bij ons voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods, staat; en met degene, die hier heden
bij ons niet is. Want gij weet, hoe wij in Egypte gewoond hebben, en
hoe wij doorgetogen zijn door het midden der volken, die gij doorgetogen zijt. En gij hebt gezien hun verfoeiselen en hun drekgoden,
hout en steen, zilver en goud, die bij hen waren" (vers 10 - 17) .
Dit ernstig beroep is niet slechts algemeen, maar ook heel persoonlijk. Iemand misleidt zichzelf wel heel erg, als hij meent dat hij
kan genieten van het heerlijke bewustzijn dat hij in nauwe betrekking
staat tot de Heere, terwijl hij Zijn geboden veronachtzaamt. „Indien
gij Mij liefhebt, zo bewaart mijn geboden." „De besnijdenis is niets,
en de voorhuid is niets, maar de onderhouding van de geboden Gods."
Tegenover het gevaar van wettischheid staat dat van vleselijke onverschilligheid. Wij zijn niet bevrijd van de werken der wet om onszelf
te behagen, of nergens voor te deugen, maar om de vruchten van het
leven voort te brengen tot heerlijkheid van Hem, Wiens Naam wij dragen en aan Wie wij toebehoren. Daarom waarschuwt Mozes: „Dat er
onder ulieden niet zij een man, of vrouw, of huisgezin, of stam, die
zijn hart heden wendt van de Heere onze God, om te gaan dienen de
goden dezer volken; dat onder ulieden niet zij een wortel, die gal en
alsem drage". Op deze aangrijpende woorden wijst de Apostel met
nadruk in de brief aan de Hebreeërs. „Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, verwarring stichte, en daardoor velen verontreinigd
worden" (Hebr. 12 : 15) .
Dit zijn zeer heilzame, waarschuwende woorden. Wij zijn geroepen om een heilige, goddelijke zorg voor elkaar te hebben, hela as,
maar al te weinig denken we daaraan. We zijn niet allen geroepen om
herder en leraar te zijn. De aangehaalde tekst spreekt niet in het bijzonder over zodanigen. Hebreeën 12 : 15 spreekt over alle Christenen,
en wij zijn verplicht ons daarnaar te gedragen. Aan alle kanten hoort
men klachten over de herderlijke zorg; en dit klagen is zeker niet ongerechtvaardigd. Zou het wel anders kunnen ? Zouden wij een overvloed
van geestelijke gaven kunnen verwachten in onze tegenwoordige, ellendige toestand ? De Geest wordt bedroefd en uitgeblust door onze beklagenswaardige verdeeldheid, wereldsgezindheid en grote ontrouw.
Kunnen wij ons dan verwonderen over onze betreurenswaardige armoe366
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de? Onze trouwe Heere wil ons echter in Zijn tedere liefde bijstaan, temidden van ons geestelijk verval; Hij wil in Zijn genade ons op verschillende manieren helpen om tegemoet te komen aan het gebrek aan
herders. Hij wil ons leren om steeds weer met ijver en liefde op elkaar
te letten en elkaars geestelijke groei te zoeken.
Wij zijn geen voorstanders van opdringerige gedienstigheid of
ongewenste spionage; dat is bepaald ondraaglijk onder de gelovigen;
maar we beogen een biddende belangstelling in elkaar en een heilige
waakzaamheid, die voorkomt dat er wortels van bitterheid opschieten.
Juist omdat er zo'n bedroevend gebrek is aan ware herders, die het
Hoofd van de Gemeente Zelf geeft, behoort iedereen, die de Heere en
de Zijnen liefheeft, genade af te smeken om van harte en zachtmoedig,
vol waakzame, broederlijke zorg op anderen te letten. En daarop doelt
de tekst uit Hebr. 12; er moet gewaakt worden tegen het opschieten
van elke wortel van bitterheid. Wat een verschrikkelijke werking hebben die wortels. Bitter zijn ze, en soms heel wijd vertakt. Wat een
kwaad stichten ze, en hoevelen worden er door verontreinigd. Vele
hechte vriendschapsbanden zijn er door verscheurd, en vele harten zijn
er door gebroken. En toch, enige oordeelkundige herderlijke of ook
maar broederlijke zorg, een goede raad, in liefde gegeven, had het
kwaad in de kiem kunnen smoren, zodat een enorme schade was voorkomen. De Heere Zelf wil ons leren deze dingen ter harte te nemen.
Maar wat is het einde van hem, door wie die wortel van bitterheid opschiet? "En het geschiedde, als hij de woorden dezes vloeks
hoort, dat hij zichzelf zegende in zijn hart, zeggende: ik zal vrede hebben, ofschoon ik naar het goeddunken mijns harten zal wandelen, om
de dronkene te voegen bij de dorstige." Noodlottige zelfmisleiding.
"Vrede, vrede" roept hij, terwijl er geen vrede is, maar toorn en oordeel. "De Heere zal hem niet willen vergeven, maar alsdan zal des
Heeren toorn en ijver roken over die man, en al de vloek, die in dit
boek geschreven is, zal op hem liggen; en de Heere zal zijn naam van
onder de hemel uitdelgen" (vers 19 + 20). Dit is wel een vreselijke
waarschuwing voor allen, die wortels van bitterheid zijn in het midden
van Gods volk, en voor allen, die hun partij kiezen.
"En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen
Israëls, naar alle vloeken des verbonds, dat in het boek dezer wet geschreven is. Dan zal zeggen het navolgende geslacht, uw kinderen, die
na ulieden opstaan zullen, en de vreemde, die uit verre lande komen
zal, als zij zullen zien de plaag van dit land en zijn krankheden, waarmede de Heere het gekrenkt heeft; dat zijn ganse aarde is zwavel en
zout wegens de verbranding, die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit
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zal voortgebracht hebben, en waarin geen kruid zal opgekomen zijn;
gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de
Heere heeft omgekeerd in Zijn toom en in Zijn grimmigheid. En alle
volken zullen zeggen: waarom heeft de Heere aan dit land alzo gedaan?
Wat is de ontsteking van deze grote toom? Dan zal men zeggen: omdat zij het verbond des Heeren, de God van hun vaderen hebben verlaten, dat Hij met hen gemaakt had, toen Hij ze uit Egypteland uitvoerde; en zij heengegaan zijn, en andere goden gediend en zich voor
die gebogen hebben; goden, die hen niet gekend hadden, en van welke
er geen hun iets medegedeeld had. Daarom is de toom van de Heere
ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek, die in
dit boek geschreven is. En de Heere heeft ze uit hun land uitgetrokken in toom en in grimmigheid, en in grote verbolgenheid, en Hij
heeft ze verworpen naar een ander land, gelijk het is te dezen dage"
(vers 19 - 28).
Wat een indrukwekkende illustratie van het woord dat de Apostel
schrijft: „Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God".
En ook: „Onze God is een verterend vuur". De belijdende christenheid behoort wel te letten op zulke waarschuwende woorden, en lessen
te trekken uit de geschiedenis van Gods wegen met Zijn volk Israël.
Romeinen 11 is duidelijk en beslist op dit punt. Paulus spreekt over het
oordeel dat God velde over de ongelovige takken van de olijfboom, en
daarna maakt hij de volgende toepassing op de Christenheid. „Zo enige
van de takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in
hun plaats zijt ingeënt, en de wortels en de vettigheid van de olijfboom mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken;
en indien gij daarentegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de
wortel u. Gij zult dan zeggen: de takken zijn afgebroken, opdat ik zou
worden ingeënt. Het is wel, zij zijn afgebroken door ongeloof, en gij
staat door het geloof. Wees niet hooggevoelende, maar vrees; want is
het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat Hij
ook mogelijk u niet spare. Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid Gods: de gestrengheid viel over hen, die gevallen zijn, maar de
goedertierenheid Gods over u, indien gij in de goedertierenheid blijft,
anders zult ook gij worden afgehouwen" (Rom. 11 : 17 - 22).
Helaas, de Christenheid is niet gebleven in de goedertierenheid
van God. Ze is allerdroevigst afgeweken, en er blijft niets anders voor
haar over dan de toom van de almachtige God. Hen, die leden van het
lichaam van Christus zijn, die - het is treurig om te zeggen - vermengd
zijn met de massa der valse belijders, zal Hij daaruit nemen en brengen
naar de plaats, die in het hemelse Vaderhuis is bereid. Zo niet eerder,
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dan zullen zij op dat ogenblik inzien, hoe verkeerd het was in verbinding te blijven met hetgeen zo lijnrecht in strijd was met de gedachten
van Christus. Zijn gedachten, die zo duidelijk en eenvoudig in de Heilige Schriften zijn geopenbaard. Wat echter de Christenheid in haar geheel betreft: ze zal worden "uitgespuwd" en "afgehouwen". God zal
ze overgeven aan een werking van de dwaling om de leugen te geloven; "opdat ze allen veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thess. 2: 11 + 12). 0, dat deze aangrijpende woorden
weerklank vonden in de oren en de harten van duizenden, die maar
voortgaan met de naam van te leven, met een gedaante van godzaligheid, maar zonder de kracht; "meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God", en die blindelings het eeuwig verderf tegemoet snellen.
Het laatste vers van ons hoofdstuk behoort tot de verzen die vaak
niet goed begrepen en verkeerd toegepast worden. "De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons
en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden
dezer wet."
Deze woorden worden vaak gebruikt om gelovigen ervan af te
houden toe te nemen in de kennis van God. Maar de betekenis is deze:
"de geopenbaarde dingen" zijn de dingen die wij gelezen en overdacht
hebben in dit hoofdstuk; "de verborgen dingen" zijn de bronnen van
genade, waarover God beschikt en die Hij zal ontvouwen, wanneer het
volk volkomen gefaald zal hebben om "te doen al de woorden dezer
wet". De geopenbaarde dingen zijn de dingen die Israël doen moest,
maar niet gedaan heeft; de verborgen dingen: wat God zal doen, ondanks Israëls treurige en schandelijke zonde. Deze verborgen dingen
vinden we in de volgende hoofdstukken; het zijn de raadsbesluiten van
Gods genade, de voorzieningen van de vrije barmhartigheid, die God
tentoon zal spreiden, zodra Israël grondig kennen en erkennen zal, dat
ze volkomen gefaald hebben, zowel onder het verbond van Moab, als
onder dat van Horeb. Als we deze tekst goed begrijpen, bevat hij dus
juist een opwekking, om die dingen te onderzoeken, die voor Israël in
de vlakke velden van Moab verborgen waren, maar die ons nu duidelijk
"geopenbaard" zijn, tot ons nut, en onze stichting. 1)
1) 1 Kor. 2: 9 behoort ook tot de verkeerd begrepen Schriftplaatsen. "Maar,
gelijk geschreven is: "Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid
heeft dien, die Hem liefhebben". Hier houdt men gewoonlijk op, en besluit dan,
dat het niet mogelijk is iets te weten van de heerlijke dingen, die God voor ons
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De Heilige Geest kwam op de Pinksterdag op aarde om de discipelen in alle waarheid te leiden. De kanon van de Schrift is volledig;
al de plannen en raadsbesluiten van God zijn ten volle geopenbaard.
De verborgenheid van de gemeente voltooit het Woord en de waarheid
van God. De apostel Johannes kon zeggen tot al Gods kinderen: „Gij
hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen" (1 Joh. 2 : 20) .
Hoe ver blijven wij echter, over het algemeen genomen, beneden dit
verheven peil.

bewaart. Maar het volgende vers bewijst het onzinnige van die conclusie. „Doch
God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Want de Geest onderzoekt alle
dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de
mens is, dan de geest des mensen, die in hem is? alzo weet ook niemand hetgeen
van God is, dan de Geest Gods. Doch wij" — dat zijn al de gelovigen -- „hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, die uit God is, opdat
wij zouden weten, de dingen, die ons door God geschonken zijn". Deze tekst,
evenals Deut. 29 : 29, leert ons dus juist het omgekeerde van wat er zo dikwijls
uit wordt afgeleid. Wat belangrijk is het dus te onderzoeken en te overwegen
wat het verband is van de teksten, die men aanhaalt.
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Dit hoofdstuk is profetisch, en stelt ons enkele van „de verborgen
dingen" voor, waarover hoofdstuk 29 : 29 spreekt. Hier zien we iets
van die heerlijke genadebronnen die in het hart van God zijn en die Hij
zal aanwenden als Israël geheel en al gefaald heeft in het houden van
de wet, en verstrooid zal zijn over de hele aarde.
„Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen
gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo
zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken, waarheen de
Heere uw God u gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw
God, en aan Zijn stem gehoorzaam zijn naar alles, wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En
de Heere, uw God, zal uw gevangenschap wenden en zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen de
Heere uw God, u verstrooid had" (vers 1 - 3) .
Is dit niet treffend en volmaakt schoon ? Er is geen sprake van het
houden van de wet, maar van iets veel diepers en heerlijkers, namelijk
de bekering van het hart, het gehele hart, tot Jehovah. Die bekering
zal plaats vinden als het hun ten enen male onmogelijk zal zijn de wet
letterlijk te gehoorzamen. Met een verbroken hart en een verbrijzelde
geest wenden zij zich dan tot God, en God in Zijn teder medelijden
komt hun tegemoet. Dit is altijd en overal de ware zegen, die boven
alle bedelingen en voorschriften uitgaat. God zelf, in al de volheid en
onuitsprekelijke heerlijkheid van wat Hij is, komt de berouwhebbende
zondaar tegemoet. En als deze twee elkaar ontmoeten, wordt alles op
goddelijke wijze en voor eeuwig in orde gebracht. Het eerste vers zegt
duidelijk, dat het volk in een toestand zou komen, waarin zij de voorschriften van de wet niet zouden kunnen opvolgen. Maar, geprezen
zij God, er is geen plek op aarde, hoe ver afgelegen ook, vanwaar het
hart niet kan terugkeren tot God. AI zijn de handen niet in staat om
een offer te brengen op het altaar; en de voeten niet in de gelegenheid
om naar de aangewezen plaats van aanbidding te gaan; het hart kan tot
God komen. Ja, het verbroken hart kan rechtstreeks tot God gaan; en
God in Zijn tedere ontferming kan dat hart tegemoet komen, het genezen, het vervullen, doen overvloeien van de rijke troost van Zijn
liefde en de volle vreugde van Zijn verlossing. Maar laten we verder
luisteren naar die „verborgen dingen" die „voor de Heere, onze God"
zijn, en alle menselijke gedachten ver overtreffen.
„Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar
zal de Heere uw God u vergaderen, en vandaar zal Hij u nemen. En
371

de Heere uw God zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk
bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten, en Hij zal u weldoen,
en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen" (4 + 5). Dit is al heerlijk, maar er is nog iets heerlijkers. Niet alleen zal Hij in macht voor
hen optreden, maar Hij zal in hen een werk van genade volbrengen
dat oneindig meer waard is dan alle uitwendige voorspoed. "En de
Heere uw God, zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de
Heere uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel,
opdat gij leeft. En de Heere uw God, zal al die vloeken leggen op uw
vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en aan de stem des Heeren gehoorzaam zijn, en gij zult doen al zijn
geboden, die ik u heden gebied" (6 - 8). Er kan niets mooiers en heerlijkers zijn dan dit alles. Het volk is weer bijeengebracht, terug in het
land, vermenigvuldigd, gezegend, hun hart is besneden, ze zijn geheel
toegewijd aan Jehovah, en gehoorzamen met hart en ziel, uit liefde aan
al Zijn kostbare geboden.
"En de Heere uw God, zal u doen overvloeien in al het werk
uwer hand, in de vrucht uws schoots, en in de vrucht uwer beesten,
en in de vrucht uws lands, ten goede; want de Heere zal wederkeren,
om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij zich over uw
vaderen verblijd heeft. Wanneer gij aan de stem des Heeren uws Gods
zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die
in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heere uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Want dit gebod, hetwelk ik u heden gebied, dat is voor u niet verborgen, en dat
is niet ver. Het is niet in de hemel, om te zeggen: wie zal voor ons ten
hemel varen, dat hij het voor ons hale,en ons het late horen dat wij
het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: wie
zal voor ons overvaren naar gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale
en ons late horen dat wij het doen? Want dit woord is zeer nabij u,
in uw mond en in uw hart, om dat te doen" (9-14). Dit is een buitengewone belangrijke Schrifplaats. Dit gedeelte geeft ons de sleutel tot "de verborgen dingen" en stelt de grote beginselen voor van
goddelijke gerechtigheid, in scherpe tegenstelling tot alle mogelijke
wettische gerechtigheid. Volgens de waarheid die hier geleerd wordt,
doet het er in het minst niet toe, waar iemand is: hier, ginds of ergens
anders. "Het woord is zeer nabij u". Het kan niet dichterbij zijn. Wat
zou dichterbij kunnen zijn dan wat in onze mond en in ons hart is?
Wij hoeven niets te doen om het in ons bezit te krijgen. Was het boven of buiten ons, dan konden we er over klagen dat we het niet konden bereiken. Maar nee, er is geen hand of voet nodig in deze hoogst
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belangrijke zaak. Het hart en de mond moeten hier hun werk doen.
Het tiende hoofdstuk van de Romeinen bevat een mooie toespeling op bovenstaande woorden: „Broeders, de toegenegenheid mijns
harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid.
Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar
niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan
de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet
is Christus tot rechtvaardigheid, voor een iegelijk, die gelooft". (Niet
voor iedereen, die zegt te geloven, zoals in Jakobus 2 : 14) . „Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is: „De mens, die deze
dingen doet, zal daar door leven". Maar de rechtvaardigheid die uit
het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: „Wie zal in de hemel klimmen ?" dat is Christus afbrengen, of: „Wie zal in de afgrond
nederdalen ?" dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt
zij ? Het woord is „nabij u, in uw mond en in uw hart". Dit is het
woord des geloof s, hetwelk wij prediken: namelijk, indien gij met
uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat
God hem uit de doden heeft opgewekt, gij zult zalig worden. Want
met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt
men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: „Een iegelijk, die in hem
gelooft, die zal niet beschaamd worden."
Het heerlijke woord „een iegelijk" sluit ook wel degelijk de Jood
in. Het is op hem van toepassing, ook al verkeert hij als arme banneling aan het andere einde van de wereld. Al kan hij daar de inzettingen
van de wet niet onderhouden, hij kan wel met zijn mond de Heere
Jezus belijden, en met zijn hart geloven, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt; en daarin ligt de behoudenis. Maar juist omdat het
geldt voor „een iegelijk", kan het niet alleen tot de Jood beperkt worden; daarom zegt de Apostel ook, dat er geen onderscheid is tussen
„Jood en Griek". Onder de wet bestond er het grootst mogelijke onderscheid, maar de scheidsmuur is weggebroken om twee redenen: ten
eerste omdat „allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven", en ten tweede omdat „een zelfde Heer van allen, rijk is over
allen, die Hem aanroepen," zodat „een iegelijk, die de naam des Heeren
zal aanroepen, zalig zal worden". Wat eenvoudig. „Aanroepen"
„geloven" „belijden". Er wordt natuurlijk verondersteld, dat het de
zondaar ernst is, en dat hij het van harte gelooft. God wil waarheid in
het hart. Het is geen verstandelijk begrijpen, maar een geloof, dat de
Heilige Geest in het hart werkt, en dat de ziel voor eeuwig aan Chrishfdst. 30
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tus verbindt. En dan volgt daarop het met de mond belijden van Jezus
als Heer.
Iemand zou kunnen zeggen: "Ik geloof met het hart, maar ik houd
er niet van met mijn geloof te pronken. Ik ben geen prater en houd
mijn godsdienst voor mijzelf. Het is een kwestie tussen God en mij;
en ik houd van daden in plaats van woorden". Hoe mooi dit ook
klinkt, het is vierkant in strijd met Romeinen 10: 9. De helijdenis
met de mond is noodzakelijk. Menigeen zou gered willen worden door
Christus, die terugdeinst voor de smaad die de belijdenis van Zijn
Naam meebrengt. Naar de hemel willen ze gaan, als ze moeten sterven;
maar één zijn met een verworpen Christus, terwijl ze leven, willen ze
niet. God eist echter de volle, moedige, ondubbelzinnige belijdenis
van Christus, ook tegenover een vijandige wereld. Ook Christus zelf
vraagt dit. Hij heeft gezegd: "Wie Mij belijdt voor de mensen, die zal
Ik belijden voor de engelen van God, maar wie Mij verloochent voor de
mensen, zal Ik verloochenen voor de engelen van God". De moordenaar
aan het kruis vertoonde de twee grote kenmerken van het ware zaligmakende geloof. Hij geloofde met zijn hart, en beleed met zijn mond.
Hoewel de hele wereld het ontkende hield hij vol, dat Christus in
Zijn koninkrijk zou komen. De Heilige Geest wil ons aanvuren om,
in deze dagen van onbeslistheid, halfheid en lauwheid in het eren
van Christus, door liefde gedreven een beslist en ondubbelzinnig
getuigen van Hem te zijn.
"Zie" - gaat Mozes verder - "ik heb u heden voorgesteld het
leven en het goede, en de dood en het kwade". Dat is altijd de regel
in het bestuur van God. Laat niemand proberen het leven van het goede of de dood van het kwade te scheiden. "God zal een iegelijk vergelden naar zijn werken: degenen wel die met volharding in goed doen,
heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken - het eeuwige leven;
maar degenen, die twistgierig zijn en der waarheid ongehoorzaam,
doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, verbolgenheid en toorn.
Verdrukking en benauwdheid over alle ziel der mensen, die het kwade
werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek; maar heerlijkheid en
eer en vrede aan een iegelijk, die het goede werkt, eerst voor de Jood
en ook voor de Griek; want er is geen aanneming des persoons bij
God." (Rom 2 : 6 - 11). Onder alle bedelingen, onder Wet of Christendom, geldt altijd, dat "God een iegelijk vergelden zal naar zijn werken".
Misschien denkt men: "Zijn wij Christenen dan niet onder de
genade?" Ja, dank zij God, maar daardoor wordt het grote beginsel in
het bestuur van God volstrekt niet verzwakt; integendeel, het wordt
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juist versterkt en bevestigd. Op de vraag: „Is een onbekeerde in staat
goed te doen ?" antwoorden we: „In Romeinen 2 : 6 -11 gaat het er
niet over, of men in staat is iets te doen. Maar iedereen, die door God
onderwezen is, weet en erkent, dat er hier beneden nooit een greintje
goed gedaan is dan door de genade van God. Dit staat echter geheel
los van het feit, in Deuteronomium 30 voorgesteld, en door Romeinen
2 bevestigd, dat, het leven en het goede, of de dood en het kwade onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. „Want ik gebied u heden de
Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen, en te houden
zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, opdat gij leeft en
vermenigvuldigt, en de Heere uw God, u zegene in het land waar gij
naar toe gaat, omdat te erven. Maar indien uw hart zich zal afwenden,
en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor
andere goden buigt en deze dient, zo verkondig ik ulieden heden, dat
gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het
land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt henengaande, om daarin te
komen, dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen de hemel en de aarde: het leven en de dood heb ik u voorgesteld,
de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw
zaad, liefhebbende de Heere uw God, aan zijn stem gehoorzaam zijnde,
en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen;
opdat gij blijft in het land, dat de Heere uw vaderen: Abraham, Izaak
en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven" (vers 15 - 20) . Zulke
ontroerende vermaningen vinden wij in geen van de voorgaande boeken van Mozes. „Hem aanhangen" daar komt het voor iedereen in
de eerste plaats op aan, dat is de bron en kracht van alle ware godsdienst.

hfdst. 30

375

HOOFDSTUK 31
Het is alsof Mozes er niet moe van worden kan, zich bezig te houden met het volk, dat hij zo lief heeft. Hij besefte wat ze nodig hadden,
voorzag hun gevaren; en als een trouwe herder wilde hij, met al de tederheid van zijn ruime hart, hen voorbereiden op hetgeen hun overkomen zou. Zijn laatste woorden herinneren ons aan Paulus' roerend
afscheid van de ouderlingen van Efeze. Beide geëerde dienstknechten
hadden een diep besef van de ernst van hun eigen roeping en die van
hun hoorders. Dat verklaart de roerende plechtigheid van hun toespraken. Ieder die werkelijk oog krijgt voor de toestand en het lot
van Gods volk in een wereld als deze moet ook wel ernstig zijn.
"Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël,
en zei tot hen: ik ben heden honderdentwintig jaar oud, ik zal niet
meer kunnen uitgaan en ingaan; daarenboven heeft de Heere tot mij
gezegd: gij zult over deze Jordaan niet gaan" (1 + 2). Treffend deze
toespeling op zijn hoge leeftijd, en deze laatste verwijzing naar de
ernstige wijze waarop God in Zijn bestuur met hem persoonlijk had
gehandeld. Hij wilde hierdoor kracht bij zetten aan zijn beroep op het
hart en geweten van het volk. Als hij op zijn grijze haren wijst of op de
heilige tucht die God over hemzelf heeft uitgeoefend, doet hij dit niet
om zichzelf of zijn omstandigheden aan hen voor te stellen, maar alleen
om de meest verborgen bronnen van hun zedelijk leven op alle mogelijke wijzen te bereiken en bloot te leggen.
"De Heere, uw God, die zal voor uw aangezicht overgaan; Die
zal deze volken van voor uw aangezicht verdelgen, dat gij ze erfelijk
bezit. Jozua die zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de Heere
gesproken heeft. En de Heere zal hun doen, gelijk als Hij Sihon en
Og, koningen der Amorieten, en hun land gedaan heeft, die Hij verdelgd heeft. Wanneer nu de Heere ze voor uw aangezicht zal gegeven
hebben, dan zult gij hun doen naar alle gebod, dat ik ulieden geboden
heb" (3 - 5). Geen woord van ontevredenheid, geen klacht wat hemzelf betreft; geen spoor van naijver als hij wijst op Jozua, die zijn plaats
innemen zou. Volstrekt geen zelfzucht, want hij heeft maar één groot
doel: hij wil het volk bemoedigen, om met vaste tred het pad van de
gehoorzaamheid te bewandelen, aangezien dat altijd het pad van overwinning, vrede en zegen is.
"Weest sterk en hebt goede moed, vreest niet, en verschrikt niet
voor hun aangezicht; want het is de Heere uw God, die met u gaat;
Hij zal u niet begeven, noch u verlaten" (6). Het heerlijke bewustzijn
dat de Heere met ons is, en de herinnering aan wat Hij in genade voor
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ons deed in vroeger dagen, zullen altijd het ware geheim blijken te
zijn van de kracht om voorwaarts te gaan. Dezelfde machtige hand, die
al eerder Sihon en Og had verdelgd, kon al de koningen van Kanaan
verslaan. „O God, wij hebben met onze oren gehoord, onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de
dagen van ouds. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting
verdreven, maar hen geplant; Gij hebt de volken geplaagd, hen daarentegen uitgebreid". God, die eigenhandig volken verjaagt ... wat een
antwoord op al de redeneringen van een ziekelijke gevoelsbeweging.
Dwaas en oppervlakkig zijn de gedachten van sommigen betreffende
het bestuur dat God uitoefent. Ongerijmd is het om te proberen God
te beoordelen met de maatstaf van het menselijk inzicht en gevoel.
Het blijkt duidelijk, dat Mozes niets voor zulke ideeën voelde, toen
hij de voorgaande woorden tot Israël richtte. Hij wist daarvoor te goed
hoe ernstig en belangrijk Gods handelingen zijn als Regeerder. Ook
wist Mozes hoe gezegend het is Hem te bezitten als een schild in dagen
van strijd en als een toevlucht in gevaar.
Vervolgens spreekt hij tot de man, die na hem komen zou, deze
bemoedigende woorden: „En Mozes riep Jozua, en zeide tot hem,
voor de ogen van het ganse Israël: wees sterk, en heb goede moed, want
gij zult met dit volk ingaan in het land, dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te zullen geven; en gij zult het hen doen erven. De
Heere nu is degene die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn;
Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet en ontzet u niet"
(7 + 8) . Jozua had een persoonlijk woord nodig. Hij was geroepen
om een eerste en heel voorname plaats in de vergadering in te nemen.
Maar het woord tot hem bevat dezelfde kostbare waarheid, als het
woord dat tot de vergadering werd gericht. Mozes verzekert hem, dat
Gods tegenwoordigheid en macht met hem zullen zijn. Dit is voldoende, zowel voor Jozua als voor de gewone Israëliet. Als wij er ons van
bewust zijn, dat de Heere bij ons is, en dat Zijn woord zal beslissen
wat we wel of niet doen, dan gaan wij, al zijn er tienduizend moeilijkheden en vijandige invloeden, blijmoedig, vol vertrouwen voorwaarts.
„En Mozes schreef deze wet, en gaf ze aan de priesters, de zonen
van Levi, die de ark des verbonds des Heeren droegen, en aan alle
oudsten van Israël. En Mozes gebood hun, zeggende: ten einde van
zeven jaren, op de gezette tijd van het jaar der vrijlating, op het feest
der loofhutten, als gans Israël zal komen om te verschijnen voor het
aangezicht van de Heere uw God, op de plaats, die Hij zal verkoren
hebben, zult gij deze wet voor gans Israël uitroepen voor hun oren.
Vergader het volk; de mannen, en de vrouwen, en de kinderkens, en
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uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat
zij leren, en vrezen de Heere uw God, en waarnemen te doen alle
woorden dezer wet. En dat hun kinderen die het niet geweten hebben,
horen en leren om te vrezen de Heere uw God, al de dagen die gij
leeft op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt henengaande
om dat te erven" (9 - 13).
Twee dingen vragen hier onze aandacht. Ten eerste, dat Jehovah
er zoveel waarde aan hechtte, dat Zijn volk samen kwam om Zijn
Woord te horen. „Gans Israël" mannen, vrouwen en kinderen
ook de vreemdeling, die bij hen woonde, moesten de wet van God
horen voorlezen, opdat iedereen van de oudste tot de jongste zijn
zware verantwoordelijkheid zou voelen. En ten tweede dat juist ook de
kinderen aanwezig moesten zijn voor het aangezicht van de Heere om
Zijn Woord te horen. Wat een treurige nalatigheid wordt er vaak onder ons gevonden wat betreft het samenkomen, louter en alleen om de
Heilige Schrift te lezen. Het Woord van onze God schijnt ons weinig
aan te trekken, en wat verlangt men dikwijls naar menselijke redeneerkunst, muziek of godsdienstige emoties. Ja, zonder deze lukt het niet
veel mensen bijeen te brengen. Misschien zegt men: iedereen heeft het
Woord van God in huis; met Israël was dit niet het geval; maar nu
kan iedereen de Schrift voor zichzelf lezen, zonder dat de noodzaak
bestaat dit gemeenschappelijk te doen. Maar een dergelijke redenering
houdt geen steek; en wij zijn ervan overtuigd: waar het Woord van
God gebruikt en gewaardeerd wordt in de binnenkamer en het huisgezin, zal het ook gebruikt en gewaardeerd worden in het openbaar en
gemeenschappelijk. Het Woord van God wordt echter veel te weinig
onderzocht en op prijs gesteld, zowel door gelovigen persoonlijk als
door Gods kinderen tezamen. Welgelukzalig zijn zij, die met hoe weinig ook, hier en daar vol vreugd samenkomen om tezamen te spreken
en te leren over Gods dierbare waarheid. Al vormen ze een gering
overblijfsel, voor zover zij Christus liefhebben en aan Zijn Woord
vasthouden, zal God hen zegenen en bewaren, wanneer zij tezamen
aan Hem denken, over Hem spreken en van Hem zingen. Aan Hem
en aan elkaar verbonden zullen zij van hart en ziel bereid zijn voor de
verschijning van „de blinkende Morgenster".
In de laatste verzen van ons hoofdstuk spreekt Jehovah tot Zijn
geliefde dienaar over diens eigen dood en over Israëls sombere toekomst. „En de Heere zeide tot Mozes: zie, uw dagen zijn genaderd om
te sterven: roep Jozua, en stelt u in de Tent der samenkomst, dat Ik
hem bevel geve. Zo gingen Mozes en Jozua, en zij stelden zich in de
tent der samenkomst. Toen verscheen de Heere in de Tent, in de wolk378
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kolom; en de wolkkolom stond boven de deur der Tent. En de Heere
zeide tot Mozes: zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal
opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het
naar toe gaat, in het midden daarvan; en het zal Mij verlaten en vernietigen mijn verbond, dat Ik er mee gemaakt heb. Zo zal mijn toom te
dien dage er tegen ontsteken, en Ik zal ze verlaten, en mijn aangezicht
voor hen verbergen, zodat zij ter spijze zijn, en vele rampen en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: hebben deze rampen mij niet getroffen, omdat mijn God in het midden van
mij niet is ? Ik zal dan mijn aangezicht te dien dage gans verbergen, om
al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden" (vers 14-18) .
„De smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden". Zo spreekt de Geest van Christus in Psalm
16. Israëls geschiedenis in het verleden, hun verstrooiing in het heden,
en bovenal die „grote verdrukking" in de toekomst zal de waarheid bevestigen, dat het altijd een vermenigvuldiging van onze smart inhoudt,
als we de Heere verlaten om hulp bij het schepsel te zoeken. Laten we
daarom, met zo'n voorbeeld voor ogen, met een vast voornemen des
harten bij de Heere blijven (Hand. 11 : 23), en ons afwenden van elk
ander voorwerp, dat Zijn plaats wil innemen.
„En nu, schrijf ulieden dit lied, en leer het de kinderen Israëls, leg
het in hun mond; opdat dit lied Mij ten getuige zij tegen de kinderen
Israëls. Want Ik zal dit volk inbrengen in het land, dat Ik zijn vaderen gezworen heb, vloeiende van melk en honig; en het zal eten en
verzadigd en vet worden; dan zal het zich wenden tot andere goden
en hen dienen, en zij zullen Mij tergen en mijn verbond vernietigen.
En het zal geschieden, wanneer vele rampen en benauwdheden het zullen treffen, dan zal dit lied voor zijn aangezicht antwoorden tot getuige; want het zal uit de mond van zijn zaad niet vergeten worden,
dewijl Ik weet zijn bedenksel, dat het heden maakt, aleer Ik het inbreng in het land dat Ik gezworen heb" (19-21) .
In plaats dat de Israëlieten getuigden van Jehovah tegenover alle
volken, zou het lied van Mozes voor Jehovah getuigen tegen de Israëlieten. Zij waren verantwoordelijk Zijn Naam bekend te maken en
Zijn lof te verkondigen in het land, waarin Hij hen in Zijn trouw en
genade gebracht had. Maar helaas, zij faalden schandelijk; en met het
oog daarop wordt een lied geschreven, dat, zoals wij zullen zien, in
prachtige stijl de heerlijkheid van God voorstelt, en volkomen nauwkeurig de zonden vermeldt die de Israëlieten begingen in elk tijdvak
van hun geschiedenis.
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"Zo schreef Mozes dit lied te dien dage, en hij leerde het de kinderen Israëls. En hij gebood Jozua, de zoon van Nun, en zeide: wees
sterk en heb goede moed, want gij zult de kinderen Israëls inbrengen
in het land, dat Ik hun gezworen heb, en Ik zal met u zijn". Jozua
moest zich niet laten ontmoedigen door te voren aangekondigde ontrouw van het volk. Hij moest evenals zijn grote voorganger sterk zijn
in het geloof en God de eer geven. Steunen kon hij op de beloften van
Jehovah. Die beloften waren vast, al zou het zaad van Abraham te kort
schieten in gehoorzaamheid, en zich een oordeel op de hals halen. De
God van Abraham zou Zijn belofte vervullen en tenslotte Zijn uitverkoren volk herstellen en eeuwig zegenen. Dit alles wordt duidelijk en
krachtig weergegeven in het lied van Mozes, en Jozua werd geroepen
om zijn dienst te vervullen in het geloof daaraan. Had Jozua gedacht
aan Israël, dan had hij wanhopig zijn zwaard in de schede gestoken;
nee, hij moest het oog richten op de onwankelbare vastheid van Gods
verbond met Abraham. Laat elk geliefd kind van God en elke dienaar
van Christus dit alles ter harte nemen. Zo alleen kunnen we al de
moeilijkheden overwinnen die zich op ons pad hier voordoen.
"En het geschiedde, toen Mozes voleind had de woorden van deze
wet te schrijven in een boek, totdat zij voltooid waren, zo gebood Mozes
de Levieten, die de Ark des Verbonds des Heeren droegen, zeggende:
Neemt dit wetboek en legt het aan de zijde van de Ark des verbonds
des Heeren uws Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u. Want ik
ken uw wederspannigheid en uw harde nek. Zie, terwijl ik nog heden
met ulieden leef, zijt gij wederspannig geweest tegen de Heere; hoeveel te meer na mijn dood. Vergadert tot mij al de oudsten uwer stammen en uw ambtlieden; dat ik voor hun oren deze woorden spreek, en
tegen hen de hemel en de aarde tot getuigen neem. Want ik weet, dat
gij u na mijn dood zekerlijk zult bezondigen en afwijken van de weg
die ik u geboden heb; dan zal dit kwaad in het laatste der dagen u
ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben wat kwaad is in de ogen
des Heeren, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken" (24-29).
Hoe volmaakt is de overeenkomst met Paulus' afscheid van de
ouderlingen van Efeze. "Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware
wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang,
nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen.
En nu broeders, ik beveel u aan God en het woord zijner genade, die
machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de hei380
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ligen" (Hand. 20 : 29-32). De mens is altijd en overal eender. De geschiedenis van de mens is vol zwarte bladzijden van het begin tot het
eind. Maar wat een troost voor het hart, dat ook God altijd dezelfde
blijft, en dat Zijn Woord eeuwig stand houdt in de hemelen. Zijn
wet lag verborgen in de ark en werd daar onaangetast bewaard, ondanks al de zonden en dwaasheid van het volk. God staat boven alles,
er zijn hulpbronnen zijn onuitputtelijk, zodat uiteindelijk Zijn heerlijkheid alles vervult. Daarin kan het hart rusten, al wordt alles wat aan
de mens is toevertrouwd tot puin.
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"Toen sprak Mozes, voor de oren van de ganse gemeente van
Israël, de woorden van dit lied, totdat zij voltooid waren". Het
uiterst belangrijke gedeelte van ons boek, dat nu voor ons ligt, vermeldt de hele geschiedenis van Gods handelingen met Israël, en
vertelt op een indrukwekkende wijze van hun treurige zonde en van
Gods toorn en oordeel. Evenwel, dank zij God, het begint en het
eindigt met Hem; en dat is vol troost voor de gelovige. Was het
anders, en lazen wij hier alleen het droevige verhaal van de wegen
van de mens, dan zou dit ons geheel terneerdrukken. Maar dat God
hier, zoals overal, de Eerste en de Laatste is, geeft kalmte aan de
ontroerde geest, en stelt ons in staat deze geschiedenis van de mens
tot het einde toe te lezen. In zijn handen zien we alles breken, terwijl we bemerken dat de vijand Gods raadsbesluiten en bedoelingen
altijd tegenstaat. Wij kunnen dit lezen, omdat we weten en er zeker
van zijn, dat God God zal zijn, ondanks alles. Aan het eind heeft
Hij de overhand; en dan moet alles in orde komen. God zal zijn
alles in allen; en er zal geen vijand of zonde meer zijn in het ganse
heelal van zegeningen, waarvan onze aanbiddelijke Heere Christus
tot in eeuwigheid het licht en Middelpunt zal zijn. Maar wij moeten
tot het lied zelf overgaan.
"Neig de oren gij hemel, en ik zal spreken; en de aarde hore
de redenen mijns monds. Mijn leer druipe als een regen, mijn rede
vloeie als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes, en als
druppelen op het kruid. Want ik zal de naam des Heeren uitroepen; geeft onze God grootheid (vers (1-3).
Hemel en aarde worden opgeroepen als getuigen. Hier ligt de
vaste en onvergankelijke grondslag van alle dingen. Wat er ook
gebeurt de Naam van God zal eeuwig standhouden. Geen macht van
aarde of hel kan ooit Gods plannen verijdelen of de uitstraling van
Zijn heerlijkheid beletten. Te midden van de droevige tonelen van
deze goddeloze wereld en waar het de vijand schijnbaar gelukt zijn
aanslagen te volvoeren, is onze toevlucht, onze hulp en onze troost
in de Naam van de Heere, onze God, de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus. "Hij is de Rotssteen" - niet maar een rotssteen. Er is en er kan geen rotssteen zijn buiten Hem. "Wiens werk
volkomen is" - er kleeft niet het geringste gebrek aan iets, dat uit
Zijn hand voortkomt. Dit is nu al zichtbaar voor het geloof; en zal
weldra openbaar worden voor alle schepselen. "Want al zijn wegen
zijn gerichten. God is waarheid; er is geen onrecht; rechtvaardig en
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recht is Hij". De ongelovigen mogen twisten en spotten, en hun
best doen om iets af te doen van Gods daden, toch "zij God waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is: opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint wanneer
Gij oordeelt". (Rom. 3 : 4; Ps. 51 : 6). God zal tenslotte de overhand hebben; en dan zal de mens beschaamd staan, die het nu
waagt afkeurend te spreken over de woorden en daden van de
enige waarachtige, alleen wijze en almachtige God.
Er is nog iets heel moois in de aanhef van dit lied. Het geeft
rust aan ons hart te weten dat, hoewel de mens en zelfs Gods volk
faalt en schipbreuk lijdt, wij te doen hebben met Hem die getrouw
blijft en Zichzelf niet verloochenen kan. Zij n wegen zijn volstrekt
volmaakt, en Hij wil Zichzelf verheerlijken in het uitstorten van
Zijn zegeningen over alles en allen tot in eeuwigheid. Wel moet Hij
over de wegen van de mens het oordeel uitoefenen; en als het nodig
is, ook Zijn eigen volk kastijden. In hen, die Zijn heilige Naam dragen, kan Hij onmogelijk het kwade verdragen. En daarom moet Hij
getuigen, dat Israël "zich tegen Hem bezondigd heeft, het zijn Zijn
kinderen niet, de schandvlek is van hen; het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heer vergelden, gij dwaas en onwijs
volk? Is Hij niet uw Vader, die u verkregen, die u gemaakt en u
bevestigd heeft?" Dat zijn de eerste woorden van berisping in dit
lied; maar nauwelijks zijn ze uitgesproken, of er volgt een kostelijk
getuigenis van de goedheid, vriendelijkheid, trouwen tere barmhartigheid van Jehovah, de God van Israël, en de Allerhoogste over
de gehele aarde. "Gedenk aan de dagen van ouds, geef acht op de
jaren van elk geslacht; vraag aan uw vader, die zal het u bekend
maken; aan uw ouden, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de grenzen der volken gesteld naar
het getal der kinderen Israëls.'
Aan wat een heerlijk feit wordt hier herinnerd. Een feit, waarvan de volken der aarde niet veel begrijpen, en waarvan ze weinig
notitie nemen. Wie denkt er over het algemeen aan, dat bij de oorspronkelijke vaststelling van de grenzen der landen, de Allerhoogste
allereerst rekening hield met "de kinderen Israëls", Toch was dit
zo; en de lezer moet dit veelbetekenend feit wel in het oog houden.
Wanneer wij de aardrijkskunde en de geschiedenis beschouwen uit
Bijbels oogpunt, dan zien wij dat Kanaän en het zaad van Jakob
voor God het middelpunt vormen. Ja, Kanaän, die smalle strook
land, aan de oostkust van de Middellandse Zee gelegen, nog kleiner
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dan Nederland, is voor God het middelpunt van de aarde, en de
twaalf stammen Israëls zijn het hoofdonderwerp in Gods geschiedenis. Daar denken de aardrijkskundigen en de geschiedschrijvers
maar weinig aan. Zij hebben landen beschreven en de geschiedenis
te boek gesteld van volken, die een veel groter grondgebied hadden
en staatkundig veel belangrijker waren dan Palestina en het volk
Israël. Dat vonden zij, maar voor God betekenen ze niets vergeleken
bij die smalle strook land, die Hij Zich verwaardigt Zijn land te
noemen; en het is Zijn voornemen dat het zaad van Abraham, Zijn
vriend dat land zal beërven. 1) .
Deze waarheid wordt voor ons ontwikkeld en aan ons duidelijk gemaakt in de profetische schriften van het Oude en Nieuwe
Testament. „Des Heeren deel is zijn volk, Jakob is het snoer zijner
erve. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis; Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem, Hij
bewaarde hem, als Zijn oogappel". - het gevoeligste deel van het
lichaam - „Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen
zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken" - om ze te leren vliegen en voor vallen te bewaren - „zo leidde
hem de Heere alleen, en er was geen vreemde God met Hem. Hij
deed hem rij den op de hoogten der aarde, dat hij at de opbrengsten
) Inderdaad, Gods gedachten zijn niet onze gedachten. De mens let op uitgestrekte gebieden, kracht, geldelijke hulpbronnen, goed-ingerichte legers, machtige
vloten. God daarentegen let niet op die dingen, die voor Hem als een stofje zijn
aan de weegschaal. „Weet gij niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne af
niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het,
die daar zit boven de kloot der aarde, en haar inwoners zijn als sprinkhanen. Hij
is het, die de hemelen uitspant als een dunne doek, en ze uitbreidt als een tent
om te bewonen. Die de vorsten teniet doet; de rechters der aarde maakt Hij als
ijdelheid". Dat is de reden, waarom God als Hij een land uitkiest om het middelpunt van zijn plannen op aarde te zijn, niet een groot, maar een klein en onbetekenend landje neemt. Volgens de mensen heeft het weinig waarde, maar hoe
belangrijk is dit plekje. Wat een beginselen zijn daar ontvouwd. Wat een gebeurtenissen hebben daar plaats gegrepen. Wat een plannen en voornemens moeten daar nog uitgevoerd worden. Er is geen lands tr eek op de hele aarde, die zoveel betekent voor het hart van God, als het land Kanaan en de stad Jeruzalem.
De Schrift wemelt van bewijzen daarvoor, die wel een boekdeel zouden vullen.
De tijd is niet ver dat de feiten het volledige en duidelijke getuigenis van de
Schrift zullen bevestigen, en dan zal men zien wat men nu niet wil geloven, dat
het land Israël Gods middelpunt op aarde was, is en zal zijn. Alle andere volken
ontlenen hun betekenis en hun plaats in de Heilige Schrift alleen aan het feit,
dat zij op de een of andere manier in verbinding staan met het land en het volk
Israël. De meesten der . geschiedschrijvers houden daar wel geen rekening mee,
maar ieder die God liefheeft hoort dit te weten en te overdenken.
1
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des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie
uit de kei der rots. Boter van koeien en melk van kleinvee met het
vet der lammeren en de rammen, die in Bazan weiden, en der
bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed,
reine wijn, hebt gij gedronken" (vers 9-14) .
Moeten wij nog zeggen, dat dit in de eerste plaats van toepassing is op Israël? Zeker, de gemeente kan er uit leren en er nut
van hebben; maar wie hier de gemeente wil zien, zou haar van haar
hoge hemelse standpunt tot de aarde neerhalen. Wat heeft de gemeente van God, het lichaam van Christus, te maken met het vaststellen van de grenzen van de volken der aarde ? Volstrekt niets. De
gemeente naar Gods gedachten is een vreemdeling hier beneden,
haar deel en haar hoop zijn daarboven. Er zou niets veranderen
aan de loop van de wereldgeschiedenis als de gemeente nooit bestaan had. De gemeente heeft niets te maken met de staatkunde van
deze wereld. Ze is ontrouw aan haar Hoofd, aan haar roeping, aan
haar beginselen, voor zover ze zich mengt in de dingen van de
volken. Het voorrecht van de gelovigen die tot de gemeente behoren, is dat ze zedelijk gelijk zijn aan een verworpen en in de
hemel opgenomen Christus. „Zij" - zegt de Heere Jezus als Hij
spreekt over de Zijnen - „zijn niet v an de wereld, gelijk Ik van de
wereld niet ben".
In vers 15 komen we in een heel ander gedeelte van het lied
van Mozes. In het eerste gedeelte wordt ons voor de aandacht gesteld de daden, plannen, raadsbesluiten en gedachten van God en
Zijn liefdevolle belangstelling voor Zijn volk Israël en Zijn genade
jegens hen. Daar was of kon niets onaangenaams in zijn. Als wij
denken aan God en Zijn wegen zal het hart ongestoord genieten.
Alles is daar goddelijk volmaakt; en als we er over nadenken
worden we met bewondering, liefde en dankzegging vervuld. Maar
nu volgt de menselijke kant; en hier, helaas, is alles tekortkoming
en teleurstelling. Zo lezen we in het vijftiende vers: „Toen nu
Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit"; - van hoeveel betekenis
is deze uitdrukking - „gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vet overdekt
geworden. En hij liet God varen, die hem gemaakt heeft, en versmaadde de rotssteen zijns heils. Zij hebben Hem tot naijver verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij Hem tot
toorn verwekt. Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God;
aan de goden, die zij niet kenden; nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor welke uw vaders niet in angst verkeerd hebben.
De rotssteen, die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij
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hebt in vergetelheid gesteld de God, die u gebaard heeft" (15-18).
Er ligt in dit alles een ernstige waarschuwing voor de schrijver en
de lezer. Ieder van ons loopt gevaar de weg te gaan, die in de vorige
verzen wordt aangeduid. Aan alle kanten omgeven door de rijke en
veelvuldige barmhartigheden van God, zijn wij geneigd ze te gebruiken om een geest van zelfbehagen aan te kweken. We maken gebruik
van de gaven om de Gever buiten te sluiten. In één woord, wij evenals Israël worden vet en slaan achteruit. Wij vergeten God. Wij verliezen het liefelijke en kostbare besef van Zijn aanwezigheid en van
Zijn volkomen genoegzaamheid, en dan keren we ons tot andere voorwerpen zoals Israël tot de valse goden. Wat dikwijls vergeten wij de
Rotssteen die ons gegenereerd, de God die ons gebaard, de Heere die
ons verlost heeft. En wij zijn nog veel minder te verontschuldigen,
aangezien onze voorrechten zoveel hoger zijn dan de hunne. Wij zijn
in een betrekking geplaatst, waarvan Israël niet het minste begrip had;
wij mogen gemeenschap hebben met de Vader en met Zijn Zoon Jezus
Christus; wij zijn de voorwerpen van die volmaakte liefde, die zo ver
ging dat ze ons in zo'n toestand plaatste dat van ons kan gezegd worden: „Gelijk hij (Christus) is, zo zijn ook wij in deze wereld".
We kunnen ons niets heerlijkers indenken; zelfs de goddelijke
liefde kon niet verder gaan. Niet alleen is de liefde van God voor ons
geopenbaard in de gave en de dood van Zijn eniggeboren en veelgeliefde Zoon en in de gave van Zijn Geest; maar de liefde van God bereikt het toppunt als Hij ons dezelfde plaats geeft als Hij die gezeten
is in de troon van God. Dit alles is wonderlijk, en gaat de kennis te
boven. En toch zijn we telkens weer geneigd de Gezegende te vergeten, die ons zo lief heeft gehad, en die dit alles voor ons bereid
heeft. Hoe vaak dwalen wij van Hem af in de geest van ons gemoed
en met de liefde van ons hart. Laten we toch niet altijd op de naamchristenen wijzen en er over spreken wat zij hebben gedaan, maar
laten we op onszelf zien en er op letten waartoe ons eigen hart steeds
weer geneigd is. Willen wij weten, hoe God over dit alles denkt, en
wat Hij daarvan zegt? Laten we dan luisteren naar de vurige woorden,
die Hij tot zijn dwaalziek volk Israël richt, in de beschamende ontboezemingen van Mozes' lied: „Toen de Heere het zag, zo versmaadde
Hij ze, uit toornigheid tegen Zijn zonen en Zijn dochteren. En Hij
zeide: Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen; Ik zal zien, welk
hun einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Zij hebben Mij tot naijver verwekt door
hetgeen dat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun
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ijdelheden; Ik dan zal ze tot naijver verwekken door diegenen, die geen
volk zijn, door een dwaas volk zal Ik ze tot toom verwekken. Want een
vuur is aangestoken in mijn toom, en zal branden tot het onderste
dodenrijk, en zal het land met zijn opbrengst verteren, en de gronden
der bergen in vlam zetten. Ik zal rampen over hen ophopen; mijn pijlen
zal Ik op hen verschieten. Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten door de karbonkel en bitter verderf; en Ik zal de tanden der
beesten onder hen zenden, met vurig venijn van slangen des stofs. Van
buiten zal het zwaard beroven, en uit de binnenkameren de verschrikking; ook de jongeling, ook de jongedochter, het zuigende kind met de
grijze man" (vers 19-26).
Hier lezen wij het ernstige verslag van Gods bestuur over Zijn
volk; het dringt bij ons aan op de ontzaglijke waarheid van Hebr.
10 : 31: „Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God".
Geen volk op aarde was ooit bestemd om onder zo'n strenge tucht te
staan als het volk Israël. De Heere herinnert hen daaraan in deze treffende uitspraak: „Uit alle geslachten van de aardbodem heb Ik ulieden
alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken" (Amos 3 : 2) . Geen andere natie was ooit bestemd om die
hoogbevoorrechte plaats in te nemen en werkelijk in betrekking te
staan tot Jehovah. Deze waardigheid was weggelegd voor één volk;
maar die waardigheid vormde ook de grondslag van een zeer ernstige
verantwoordelijkheid. Ze waren geroepen Zijn volk te zijn; daarom
waren ze ook geroepen zich te gedragen in overeenstemming met die
heerlijke plaats. Anders zouden zij de zwaarste kastij dingen moeten
ondergaan, die ooit enig volk had moeten verduren.
De mens wil zich verzetten tegen dit alles, en redeneert dat een
liefderijk Wezen onmogelijk kan doen, wat in de verzen 22 tot 25 van
ons hoofdstuk beschreven staat. Het is echter veel wijzer en beter ons
door de feiten uit de geschiedenis van Israël te laten waarschuwen om
de toekomende toom te ontvlieden en het eeuwige leven te grijpen en
het volle heil, dat God in Zijn dierbaar Evangelie heeft geopenbaard.
Wat de Christenen betreft, zij mogen eruit leren ootmoedig, waakzaam en trouw te wandelen in overeenstemming met hun hoge en heilige plaats. Door genade bezitten we het eeuwige leven; we zijn voorwerpen van die kostelijke genade, die heerst door Jezus Christus, onze
Heere; we zijn leden van het lichaam van Christus, tempels van de
Heilige Geest en erfgenamen van de eeuwige heerlijkheid. Geeft dit
alles ons het recht niet naar de waarschuwende stem te luisteren die
Israëls geschiedenis ons doet horen ? Dit verhoede God. Nee, wij zijn
geroepen ernstig te letten op alles wat de Heilige Geest tot onze
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lering geschreven heeft. Hoe hoger onze voorrechten en hoe rijker
onze zegeningen, des te dringender zijn wij gehouden trouw te zijn en
te trachten Hem te behagen, die ons tot de hoogste en heerlijkste plaats
heeft geroepen, die Zijn volmaakte liefde ons kon geven. Maar wij
moeten doorgaan met ons hoofdstuk.
In vers 26 wordt gezegd: "Ik zeide: in alle hoeken zou ik ze verstrooien; Ik zou hun gedachtenis van onder de mensen doen ophouden." Maar waarom deed Hij dit niet? Het antwoord op die vraag
brengt een waarheid aan het licht, die van onschatbaar belang is voor
Israël - een waarheid, die de grondslag vormt van al hun toekomstige zegeningen. Wat hen betreft, ze verdienden zeker dat er een
eind gemaakt werd aan hun gedachtenis onder de mensen. God heeft
echter Zijn eigen plannen en gedachten over hen; en dit niet alleen,
maar Hij houdt er rekening mee wat de volken denken van Zijn volk
eu wat ze Zijn volk aandoen. Dit blijkt met zeldzame kracht en schoonheid in vers 27. Hij verwaardigt Zich ons te zeggen, waarom Hij niet
elk spoor van het zondige en oproerige volk uitwist en 0, wat is dat
treffend: "Ware het niet dat Ik de toornigheid van de vijand schroomde; dat niet hun tegenpartijen zeggen: onze hand is hoog geweest, de
Heere heeft dit alles niet gewrocht". Is er iets dat ons meer ontroert
dan de genade, die uit deze woorden spreekt? God wil niet toelaten
dat de natiën zich verkeerd gedragen tegenover Zijn arm dwalend volk.
Hij wil ze gebruiken als Zijn roede om Zijn volk te kastijden, maar
zodra zij toegeven aan hun bittere vijandschap, en de hun gestelde
grens overschrijden, breekt Hij de roede in stukken, en maakt het allen
duidelijk dat Hij zelf met Zijn bemind - hoezeer dwalend - volk
handelt, om hen tenslotte te zegenen en Zich in hen te verheerlijken.
Dit is een onuitsprekelijk kostbare waarheid. Het is het vaste
voornemen van Jehovah om aan al de volken der aarde te leren, dat
Israël een bijzondere plaats in Zijn hart en de eerste plaats op deze
aarde inneemt. De boeken van de profeten staan boordevol bewijzen
daarvoor. Als de volken dit vergeten of zich ertegen verzetten, des te
erger voor hen. Het is toch tevergeefs te proberen het voornemen van
God tegen te houden. Ze kunnen er staat op maken, dat de God van
Abraham, Izaäk en Jakob elk plan zal verijdelen, dat gesmeed wordt
tegen het volk dat Hij heeft uitgekozen. De mens kan in zijn hoogmoed en dwaasheid wel menen, dat hij iets kan, maar hij zal moeten
leren dat God oneindig veel meer, ja alles kan.
We lezen verder: ,,0, dat zij wijs waren, zij zouden dit gewaar
worden, zij zouden op hun einde acht geven. Hoe zou een enige er
duizend opjagen, en twee tienduizend doen vluchten, ware het niet
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dat Hun rotssteen hen verkocht, en de Heere hen overgeleverd had.
Want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen, zelfs onze vijanden
rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en
uit de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven, zij hebben bittere beziën. Hun wijn is vurig drakenvenijn
en een wreed adderenvergif" (29-33).
W at een vreselijke schildering van de zedelijke toestand van
een volk. Hier zien we hoe God oordeelt over allen, wier rots niet
was als de Rots van Israël. Maar een dag van vergelding breekt aan.
Nog wordt deze in lankmoedige genade uitgesteld; maar komen zal
hij, zo zeker als er een God is op de hemeltroon. Er komt een dag
dat alle volken die zich hoogmoedig tegen Israël hebben gedragen,
verantwoording over hun gedrag zullen moeten afleggen voor de
rechterstoel van de Zoon des mensen. Zijn plechtig vonnis zullen
ze horen en Zijn niets ontziende toorn zal hen treffen. "Is dat niet
bij Mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatten? Van Mij is de
wraak en de vergelding, ten tijde dat hun voet zal wankelen; want
de dag van hun ondergang is nabij, en de dingen die hun zullen
gebeuren naderen met spoed. Want de Heere zal aan zijn volk recht
doen, en het zal Hem over zijn knechten berouwen; want Hij zal
zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en verlatene niets
is. Dan zal Hij zeggen: waar zijn hun goden?, de rotssteen op welke
zij betrouwden ? Welker slachtoffers vet zij aten, welker drankoffers
wijn zij dronken, dat zij opstaan en u helpen, dat er verberging
voor u zij. Ziet nu, dat Ik, Ik die bén, en geen God met mij. Ik dood
en maak levend. Ik versla en Ik heel" - als de regerende God versloeg Hij in toorn, en in genade zal Hij helen als de vergevende
God - "en er is niemand, die uit Mijn hand redt. Want Ik zal mijn
hand naar de hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid. Indien Ik mijn glinsterend zwaard wet, en mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal Ik de wraak op mijn tegenpartijen doen wederkeren, en mijn haters vergelden" - vreselijke uitspraak voor hen, die
God haten en, meer liefhebbers van genot zijn dan liefhebbers van
God - "Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn
zwaard zal vlees eten: van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraaknemingen op de vijand
zijn" (34-42).
Nu komen we aan het einde van dit sombere verslag van
oordeel, toorn en wraak, hier beknopt weergegeven in dit lied van
Mozes, maar zo uitvoerig ontvouwd in de profeten. Het is heel
nuttig om Ezechiël 38 en 39 eens te lezen, waar het oordeel verhfdst. 32
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meld wordt van Gog en Magog, de grote vijand uit het Noorden,
die aan het einde op zal trekken tegen het land Israël, en daar tot
zijn schande zal vallen en geheel vernietigd zal worden. Ook kan
men lezen Joël 3, dat begint met woorden van genezing en troost
voor het toekomstige Israël. „Want zie in die dagen en te dier tijd,
als Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal
Ik alle heidenen vergaderen, en zal ze afvoeren naar het dal van
Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege mijn volk en
mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en
mijn land gedeeld. En hebben het lot over mijn volk geworpen, en
een knaapje gegeven voor een hoer, en een meisje verkocht voor
wijn, opdat zij mochten drinken." Stemmen de woorden van de profeten niet volkomen overeen met de tonen van Mozes'lied? In beide
stelt de Heilige Geest volledig, duidelijk en onweerlegbaar de grote
waarheid vast, dat Israël in de toekomst zal worden hersteld en zal
heersen in heerlijkheid.
Wondermooi is ook het slot van ons lied, dat de kroon vormt
op het geheel. Al de vijandelijke volken zijn geoordeeld, onder
welke naam ze ook op het toneel verschenen, Gog en Magog, de
Assyriërs of de koning van het Noorden. Al de vijanden van Israël
zullen beschaamd staan en voor eeuwig verloren zijn; maar tot slot
klinken de heerlijke woorden: „Juicht gij heidenen met zijn volk,
want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en hij zal de wraak
op zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en
Zijn volk" (43) .
Hier eindigt dit prachtige lied, een van de mooiste, volledigste
en krachtigste gemoedsuitstortingen in de hele Bijbel. Het begint
en het eindigt met God, en bevat heel het verleden, het heden en
de toekomstige geschiedenis van Israël. We leren hier dat de volken
hun plaats kregen in rechtstreeks verband met het doel, dat God
zich stelt met het zaad van Abraham. Het ontvouwt het eindoordeel
over al die volken, die hebben gehandeld of nog zullen handelen
tegen het uitverkoren volk; en daarna, wanneer Israël volkomen
hersteld en gezegend is, overeenkomstig het verbond dat God met
hun vaderen sloot, worden de volken die behouden worden uitgenodigd om zich te verblijden met Zijn volk.
Wat een prachtige keten van waarheden wordt ons in Deuteronomium 32 getoond. Wel mag er gezegd worden: „God is de Rotssteen, wiens werk volkomen is". Hier kan het hart rusten, kome
wat wil. Alles kan falen in de hand van de mens, alles wat louter
mensenwerk is zal zonder uitzondering te niet gaan; maar „de Rots390
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steen" zal eeuwig stand houden, en alles wat God werkt zal eeuwig
volmaakt blinken, tot heerlijkheid van God en tot zegen voor Zijn
volk.
De nadenkende lezer hoeven we er niet op te wijzen, dat de
gemeente van God, het lichaam van Christus, niet te vinden is in dit
lied. Toen Mozes het schreef, lag het geheim van de gemeente nog
verborgen in het hart van God. Het lied van Mozes heeft tot onderwerp: de regering van God in verband met Israël en de volken; de
sfeer is: de aarde; en het middelpunt: het land Kanaan. „En Mozes
kwam en sprak al de woorden van dit lied voor de oren des volks,
hij en Hosea, de zoon van Nun. Toen nu Mozes geëindigd had al
die woorden tot gans Israël te spreken, zo zei hij tot hen: zet uw
hart op al de woorden die ik heden onder u lieden betuig, dat gij
ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de
woorden van deze wet. Want dat is geen vergeefs woord voor
ulieden, maar het is uw leven; en door dit woord zult gij de dagen
verlengen op het land, waar gij over de Jordaan naar toe gaat om
dat te erven". (44-47).
Mozes, Gods geliefde en geëerde dienstknecht kan niet nalaten
telkens opnieuw op volkomen gehoorzaamheid aan het woord van
God aan te dringen. Hierin lag het kostbare geheim van leven, vrede
en voorspoed. Ze hoefden alleen dit éne maar te doen: gehoorzaam
te zijn. Is het niet heerlijk dat te mogen doen? Laten wij met blij dschap gehoorzamen in deze tijd van strijd en verwarring, waarin
de menselijke eigenwil zo vreselijk overheerst. De wereld en de zogenaamde kerk snellen met angstwekkende snelheid de duistere weg
af van eigenwilligheid, die eindigt in de zwartheid van de eeuwige
duisternis. Laten we het smalle pad bewandelen in eenvoudige gehoorzaamheid aan al de geboden van onze Heere Jezus Christus.
Dan blijft in onze harten die zoete vrede. De wereld of het naamchristendom zal ons bekrompen noemen, maar laat dit ons geen
haarbreed doen afwijken van het pad, dat Gods Woord aangeeft.
Het woord van Christus wone rijkelijk in ons, en de vrede van
Christus heerse in onze harten tot aan het einde.
Het is heel opmerkelijk en indrukwekkend dat ons hoofdstuk
ook eindigt met de regering van Jehovah. Nu gaat het om de wijze
waarop Hij in Zijn regering handelt met Zijn beminde dienstknecht
Mozes. „Daarna sprak de Heere tot Mozes op diezelfde dag",
- dezelfde dag, als waarop hij de Israëlieten zijn lied deed horen „zeggende: klim op de berg Abárim (deze is de berg Nebo, die in
het land van Moab is, die tegenover Jericho is) en zie het land
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Kanaan, dat Ik de kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. En
sterf op die berg, waar gij heen opklimmen zult, en word vergaderd
tot uw volken; gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor
en tot zijn volken vergaderd werd. Omdat gijlieden u tegen Mij
vergrepen hebt in het midden der kinderen Israëls, aan het twistwater te Kades, in de woestijn Zin; omdat gij Mij niet geheiligd
hebt in het midden der kinderen Israëls. Want van tegenover zult
gij dat land zien, maar daarheen niet inkomen in het land, dat Ik de
kinderen Israëls geven zal" (vers 48 52).
Wat ernstig en aangrijpend is het bestuur van God. Het moest
ons hart doen beven, alleen al als we denken aan ongehoorzaamheid. Als zo'n uitnemend dienstknecht als Mozes geoordeeld werd,
omdat hij onbezonnen woorden had gesproken, wat zal dan het
einde zijn van hen, die dag in dag uit voortleven in en tot gewoonte
geworden veronachtzaming van Gods duidelijke geboden en eigenwillige verwerping van Gods gezag? „Op deze zal Ik zien, op de
arme en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft"
(Jes. 66 : 2) .
-
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„Dit nu is de zegen, met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft vóór zijn dood" (1) . Het is vertroostend
en liefelijk te zien, dat de laatste woorden van de wetgever woorden
van louter zegen zijn. Wij hebben stilgestaan bij zijn verschillende
toespraken, waarin hij zo aangrijpend en plechtig de Israëlieten vermaant. Wij hebben nagedacht over dit wonderbare lied met liefelijke en ernstige woorden van genade en regering. Maar nu zullen
wij luisteren naar woorden die kostelijke zegeningen bevatten,
woorden van troost en opbeuring, woorden uit het hart van
Israëls God. Ze spreken over Zijn gedachten van liefde tot hen en
over Zijn uitzien naar hun heerlijke toekomst.
Er valt een sprekend onderscheid op te merken tussen de laatste woorden van Mozes in Deuteronomium 33 en de laatste woorden van Jakob in Genesis 49. Het is overbodig er aan te herinneren
dat beide geschreven zijn door dezelfde pen, en beide door God ingegeven zijn, zodat ze - al zijn er verschillen - niet met elkaar in
strijd zijn. Twee delen van hetzelfde Boek Gods kunnen niet met
elkaar strij den. Dit is een hoofdwaarheid, een levensbeginsel, dat
elke ware gelovige onwrikbaar vast moet houden en trouw behoort
te belij den tegenover al de domme en onbeschaamde aanva llen van
het ongeloof.
Het zou ons te ver voeren om de twee hoofdstukken uitvoerig te
vergelijken, maar toch willen wij een belangrijk verschilpunt noemen,
dat met één oogopslag verklaard kan worden. Jakob geeft de geschiedenis van de daden van zijn zonen, van sommige is deze, helaas, droevig
en verootmoedigend. Mozes daarentegen toont de daden van God, in
genade, in of voor hen. Hierdoor wordt het verschil direkt duidelijk.
De boze daden van Ruben, Simeon en Levi, die Jakob vermeldt, worden
overgeslagen door Mozes. Is dit een tegenstrijdigheid ? Nee, maar goddelijke harmonie. Jakob ziet zijn zonen in hun persoonlijk leven;
Mozes ziet ze in hun verbondsbetrekking met Jehovah. Jakob geeft ons
menselijke gebreken, zwakheden en zonden; Mozes toont Gods trouw,
goedheid en vriendelijkheid. Jakob stelt ons de menselijke daden voor,
die het oordeel meebrengen; Mozes stelt de goddelijke raadsbesluiten
voor en louter zegen die daarvan het gevolg is. Dank en lof zij onze
God, dat Zijn raadsbesluiten, Zijn zegeningen en Zijn heerlijkheid
boven alle menselijke gebreken, zonden en dwaasheden uitgaan. Hij wil
tenslotte, dat alles zal zijn zoals Hij verkiest, en dat voor eeuwig. Israël
en de volken zullen dan volkomen gezegend worden, en zich samen
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verheugen in de overvloeiende goedheid van God. Ze zullen Zijn lof
verkondigen van strand tot strand, en van de rivier tot aan de einden
der aarde.
Wij beperken ons nu er toe de zegeningen van de stammen op te
sommen. Ze spreken voor zichzelf en hebben weinig verklaring nodig.
"Hij zeide dan: De Heere is van Sinaï gekomen, en is hun opgegaan
van Seir. Hij is blinkend verschenen van het gebergte Paran, en is
aangekomen met tienduizenden der heiligen; aan zijn rechterhand was
een vuur der wet voor hen. Voorzeker bemint hij de volken (of stammen) u - Hier ligt de bron van al hun toekomstige zegeningen - "Al
zijn heiligen zijn in uw hand;" - het ware geheim van hun volmaakte
veiligheid - "zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden", de enige veilige en geschikte houding voor elk mens - "een
ieder zal ontvangen van uw woorden". - Elk woord dat uit de mond
des Heeren voortkomt, is veel kostbaarder dan grote hoeveelheden goud
of zilver, zoeter dan honig en honigzeem. "Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs gemeente. En hij was koning in Jeschurun, toen de hoofden des volks zich vergaderden, tezamen met de
stammen Israëls. Dat Ruben leve en niet sterve, en dat zijn lieden talrijk zijn". Wij vinden hier niets over Rubens wispelturigheid, niets over
zijn zonde. Genade heeft de overhand, zegeningen stromen overvloedig
uit het liefhebbend hart van Hem, die zo gaarne weldoet. Hij omringt
zich met mensen, die vol zijn van het besef van Zijn goedheid.
"En dit is van Juda, dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda,
en breng hem weder tot zijn volk; zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en wees Gij hem een hulp tegen zijn vijanden". Juda is de
koninklijke lijn. Onze Heere is uit Juda gesproten, als een wondermooi voorbeeld hoe de genade van God zich vol majesteit verheft
boven de zonde van de mens, en heerlijk triomfeert over omstandigheden, die de volkomen zwakheid van de mens openbaren: "Juda gewon Perez en Zera bij Thamar", Wie, dan alleen de Heilige Geest kan
zulke woorden neerschrijven? Duidelijk zeggen ze dat Gods gedachten
niet als onze gedachten zijn. Wie onder de mensen zou voor Thamar
een plaats ingeruimd hebben op de geslachtslijst van onze aanbiddelijke Heer en Heiland Jezus Christus? "Juda, gij zijt het, u zullen uw
broeders loven; uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden; voor u
zullen zich uws vaders zonen neerbuigen. Juda is een leeuwewelp, gij
zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich
neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen
zijn voeten, totdat Silo komt, en die zullen de volken gehoorzaam zijn.
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Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen zijner ezelin
aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel
in wijndruiven-bloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit
van tanden door de melk" (Gen. 49 : 8 - 12) . „En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boek, beschreven van binnen
en van buiten, met zeven zegelen verzegeld. En ik zag een sterke engel,
uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en
zijn zegelen open te breken ? En niemand in de hemel noch op de
aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch het inzien. En
ik weende zeer, omdat niemand waardig gevonden was om dat boek
te openen en te lezen, noch het in te zien. En één van de ouderlingen
zeide tot mij: Ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de
wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven
zegelen open te breken. En ik zag in het midden van de troon en van
de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande
als geslacht, hebbende zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven
Geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen" (Openb. 5 : 1 - 6).
Hoe rijk begenadigd is de stam van Juda. Tot de reeks geslachten te
horen, waaruit onze Heere voortsproot, is zeker een hoge eer; en toch,
wij weten het - omdat onze Heere het ons zelf gezegd heeft - het
Woord van God te horen en te bewaren is nog veel hoger, veel gezegender. De wil van God te doen, Zijn dierbare geboden in ons hart als
een schat te bewaren brengt ons zedelijk dichter tot Christus, dan broeders of zusters van Hem te zijn naar het vlees (Matth. 12 : 46 - 50).
„En van Levi zeide hij: uw Thummim en uw Urim zijn aan de
man, uw gunstgenoot, die gij op de proef gesteld hebt in Massa, met
welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba. Die tot zijn vader en
tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet; en die zijn broeders niet kende,
en zijn zonen niet achtte; want zij onderhielden uw woord, en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jakob uw rechten leren en Israël uw wet;
zij zullen reukwerk voor uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen Heere, zijn vermogen, en laat het werk zijner
handen u wel bevallen; sla de lendenen dergenen, die tegen hem opstaan, en hem haten, dat zij niet weder opstaan" (vers 8 - 11) .
Het zal de lezer wel opvallen, dat Simeon hier overgeslagen wordt,
hoewel hij in Genesis 49 zo nauw verbonden is met Levi. „Simeon en
Levi zijn gebroeders; hun handelingen zijn werktuigen van geweld.
Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad, mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering, want in hun toom hebben zij de mannen
doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de runderen weggerukt.
Vervloekt zij hun toom, want hij is heftig, en hun verbolgenheid,
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want zij is hard. Ik zal ze verdelen onder Jakob, en zal ze verstrooien
onder Israël (Gen. 49 : 5 - 7).
Vergelijken we Genesis 49 met Deuteronomium 33 dan zien wij
twee dingen: de verantwoordelijkheid van de mens aan de éne en de
soevereiniteit van God aan de andere kant. De genade en de gevolgen
daarvan staan tegenover de natuur en de werking van het vlees. Jakob
ziet hoe Simeon en Levi in hun natuur met elkaar waren verbonden, en
hij spreekt over de werkingen van die natuur. Wat hem betrof, ze verdienden beiden evenzeer de vloek. Maar in Levi zien wij de heerlijke
zegepraal van de soevereine genade. Alleen door genade was Levi in
staat, toen het gouden kalf was opgericht, het zwaard aan te gorden
en pal te staan voor de eer van de God van Israël: "Zo bleef Mozes
staan in de poort der legerplaats, en zeide, wie de Heere toebehoort,
kome tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi.
En hij zeide tot hen: alzo zegt de Heere, de God Israëls, een ieder doe
zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot
poort in de legerplaats, en ieder dode zijn broeder en elk zijn vriend
en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van
Mozes; en er vielen van het volk op die dag omtrent drieduizend man.
Want Mozes had gezegd: vult heden uw handen de Heere, want elk
zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder; en dit, opdat Hij heden
een zegen over ulieden geve" (Exod. 32 : 26 - 29).
Waar was Sirneon bij deze gelegenheid? Hij was wel bij Levi in
de dagen van eigenwil, natuur, van toorn en wraak; waarom ook niet in
de dagen van vastberadenheid en beslistheid voor Jehovah? Hij was
wel bereid zich bij zijn broeder aan te sluiten om de smaad hun geslacht aangedaan te wreken; waarom ook niet om de eer van God te
handhaven, die was immers gesmaad door de afgoderij van het hele
volk? Mozes deed een beroep op alle Israëlieten, Levi alleen reageerde
er op, en hij werd gezegend. Hij streed voor God in de boze dag; en
hiervoor vereerde God hem met het priesterschap - de hoogste waardigheid, waarmee Hij hem kon bekleden. En wil iemand weten, waarom Simeon in Deuteronomium 33 overgeslagen is, dan luidt het eenvoudige en afdoende antwoord: ,,0 mens, wie zijt gij, die tegen God
het woord opneemt?" In Simeon zien wij het oordeel over de werking
van de natuur; in Levi de beloning voor de vrucht der genade; in beide
gevallen werd de waarheid van God gehandhaafd en Zijn Naam verheerlijkt. De mens is verantwoordelijk en God is soeverein, en wij hoeven niet te proberen deze twee stellingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Nee, wij moeten ze geloven; en ze zijn eigenlijk al
dáárdoor met elkaar in overeenstemming dat de Schrift ze naast elkaar
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stelt. Dit is voldoende voor ieder gelovig gemoed; en de betweters
zullen antwoord ontvangen na korte tijd.
"En van Benjamin zeide hij: de beminde des Heeren, Hij zal zeker
bij hem wonen; Hij zal hem de ganse dag overdekken, en tussen zijn
schouders zal Hij wonen" (12). Wat een heerlijke plaats voor Benjamin, en voor elk geliefd kind van God. Een dierbare gedachte veilig
te wonen in de tegenwoordigheid van God; in het bewustzijn dat we
vlak: bij de ware en trouwe Herder en Opziener van onze zielen zijn;
dag en nacht te mogen vertoeven onder de schaduw van Zijn vleugelen.
We moeten er naar streven steeds meer de werkelijkheid en de heerlijkheid te kennen van Benjamins plaats en deel. We mogen met niets minder tevreden zijn dan het genot van de aanwezigheid van Christus,
het blijvend besef van de betrekking waarin we tot Hem staan en van
Zijn nabijheid. Laat u door niets dit heerlijke voorrecht ontroven.
Als u dicht bij de Herder blijft, en rust in Zijn liefde, doet Hij u
nederliggen in grazige weiden en aan stille waterbeken.
"En van Jozef zeide hij: zijn land zij gezegend van de Heere, van
het uitnemendste des hemels, van de dauw, en van de diepte, die beneden is liggende; en van de uitnemendste voortbrengselen der zon en van
de uitnemendste gewassen der maan; en van het voornaamste der oude
bergen, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen; en van het uitnemendste der aarde, en haar volheid, en van de goedgunstigheid Desgenen, die in de braambos woonde, kome de zegening op het hoofd van
Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft
de heerlijkheid van het eerstgeborene van zijn rund, en zijn hoornen
zijn hoornen des eenhoorns; met deze zal hij de volken tezamen stoten
tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm,
en deze zijn de duizenden van Manasse" (13 - 17).
Jozef is een merkwaardig type van Christus. Het zal de lezer opgevallen zijn, dat Mozes met nadruk spreekt over de omstandigheid, dat
Jozef afgezonderd was van zijn broeders. Hij werd verworpen en in een
kuil gegooid. Figuurlijk ging hij door de diepe wateren van de dood,
en zo bereikte hij de plaats van eerwaardigheid. Hij werd uit de gevangenis gehaald om heerser te zijn over het land Egypte en de behouder en onderhouder van zijn broeders. In dit alles was hij een sprekend
voorbeeld van Hem, die aan het kruis stierf, in het graf werd gelegd,
en nu gezeten is op de troon van de Majesteit in de hemelen. Het treft
ons wat een overvloed van zegeningen wordt uitgesproken over Jozef,
zowel door Mozes in Deut. 33, als door Jakob in Gen. 49. Jakabs
woorden zijn bijzonder mooi. "Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over de muur. De schuthfdst. 33
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ters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en hem beschoten, en gehaat; maar zijn boog is strak gespannen gebleven, en de armen zijner
handen zijn gestrekt geworden door de handen van de Machtige Jakobs;
door Hem is hij een herder, een steen Israëls. Door uws vaders God,
die u zal helpen, en door de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten
en der baarmoeder. De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen;
die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de
afgezonderden zijner broederen" (Gen. 49 : 24 - 26) .
Wat een kostbare reeks van zegeningen. En dit alles spruit voort
uit en is gegrond op zijn lijden. Het is bijna onnodig te zeggen, dat al
deze zegeningen weldra voor Israël werkelijkheid zullen worden. Het
lijden van de ware Jozef zal de onvergankelijke grondslag vormen van
de toekomstige zegening van zijn broeders in het land Kanaan; en dit
niet alleen, maar de diepe en volle stroom van zegen zal zich vanuit dat
hoogbegunstigde land in verfrissende kracht verbreiden over de hele
aarde. „Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren
uit Jeruzalem vlieten zu ll en, de helft van die naar de oostzee, en de
helft van die naar de achterste zee toe; zij zullen er des zomers en des
winters zijn" (lach. 14 : 8) . Heerlijk vooruitzicht voor Jeruzalem, voor
het land Israël en voor de hele aarde.
„En van Zebulon zeide hij: verheug u, Zebulon, over uw uittocht
en Issaschar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen;
daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren; want zij zullen
de overvloed der zeeën zuigen, en de bedekte, verborgen dingen des
zands" (18 + 19) . Zebulon mag zich verheugen over zijn uitgaan en
Issaschar over zijn blijven in de tenten. Er zal vreugde zijn thuis en
buiten; en er zal kracht zijn om ook volken uit te nodigen om naar de
berg te komen en offeranden der gerechtigheid te offeren. En dit alles
berust op het feit, dat zijzelf de overvloed van de zeeën zullen inzuigen
en de verborgen schatten. In beginsel is dit altijd zo. Wij mogen ons,
hoe het ook gaat, verblijden in de Heere en we ontvangen alles uit
die eeuwige bronnen en verborgen schatten, die in Hem te vinden
zijn. Dan zijn wij in een zielstoestand om anderen uit te nodigen,
dat ze ook smaken en zien dat de Heere goed is; en bovendien
om God die offers der gerechtigheid te brengen, die Hem zo aangenaam zijn.
„En van Gad zeide hij: gezegend zij, die voor Gad ruimte maakt,
hij woont als een oude leeuw, en verscheurt de arm, ja ook de
schedel. En hij heeft zich aanstonds voorzien, omdat hij aldaar in
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het deel des wetgevers gedekt was; daarom kwam hij met de hoofden des volks, hij verrichtte de gerechtigheid des Heeren, en zijn
gerichten met Israël. En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw,
hij zal als uit Basan voortspringen. En van Nafthali zeide hij: 0
N afthali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de
zegen des Heeren; bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van
Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen, hij zij zijn broederen
aangenaam, en dope zijn voet in olie. Ijzer en koper zal onder uw
schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk
God, 0 Jeschurun, die op de hemel vaart tot uw hulp, en met zijn
hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij u een woning,
en van onderen eeuwige armen, en Hij verdrijve de vijand voor uw
aangezicht, en zegge: verdelg, Israël dan zal veilig alleen wonen,
en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja zijn hemel
zal van dauw druipen. Welgelukzalig zijt gij, 0 Israël, wie is u
gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere, het schild uwer
hulpe, en die een zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen uw vijanden zich aan u geveinsd onderwerpen, en gij zult op hun hoogten
treden" (vs. 20-29).
Evenals het lied in het vorige hoofdstuk, beginnen en eindigen
de zegeningen van dit hoofdstuk met God en Zijn wonderbare wegen met Israël. Het is uiterst verkwikkend om aan het eind van alle
waarschuwingen en vermaningen, van alle profetische mededelingen
betreffende zonde en oordeel, te luisteren naar zulke woorden, als
die wij juist hoorden. Het vormt inderdaad een prachtig einde van
dit gezegende boek Deuteronomium. Genade en heerlijkheid schitteren met buitengewone glans. Niets kan beletten, dat Israël volkomen en eeuwig wordt gezegend, en dat God toch in hen verheerlijkt
wordt. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Hadden wij ook niets meer dan de laatste vier verzen van dit hoofdstuk, dan was dat ruimschoots voldoende, om zeker te weten dat
de. twaalf stammen van Israël in hun eigen land in heerlijkheid zullen worden hersteld. Gezegend zij God, dat ook wij kunnen weten,
wat het is "verzadigd te zijn van de goedgunstigheid en vol van de
zegen des Heeren". Ook wij kunnen moed putten uit de verzekering,
dat "onze sterkte zal zijn als onze dagen". Ook wij kunnen uitroepen:
"De eeuwige God is ons een woning, en van onder zijn de eeuwige
armen". Ja, wij kunnen zeggen, wat Israël als zodanig nooit kon en
nimmer zal zeggen: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere
Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelij ke zegening
in de hemelse gewesten in Christus". Al zijn echter de zegeningen
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voor de gemeente van geestelijke en hemelse aard, het verhindert
ons toch niet troost te putten uit wat aan Israël beloofd wordt. Het herinnert ons immers aan de goedertierenheid en trouw van onze God en
Vader, die, onder welke bedeling ook, Zich niet kan verloochenen.
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HOOFDSTUK 34
Dit korte hoofdstuk vormt een ingegeven naschrift op het boek
Deuteronomium. De Schrift vermeldt niet wie de Heilige Geest, die
het ingaf, uitkoos om het te schrijven. Dit is echter van geen betekenis voor de gelovige lezer en overdenker van de Heilige Schrift.
Wij zijn er volkomen van overtuigd, dat het naschrift evenzeer
ingegeven is als het boek zelf, het boek evenzeer als de vorige, en
al de vijf boeken van Mozes even zeker als de hele Bijbel.
"Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de
berg Nebo op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is;
en de Heere wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe. En het
ganse Nafthali, en het land van Efraïm, en Manasse, en het ganse
land van Juda, tot aan de achterste zee. En het zuiden en het effen
veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere
zeide tot hem: dit is het land dat Ik Abraham, Izaäk en Jakob gezworen heb, zeggende: aan uw zaad zal Ik het geven. Ik heb het u
met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Alzo
stierf Mozes de knecht des Heeren, aldaar, in het land van Moab,
naar des Heeren mond. En Hij begroef hem in een dal in het land
van Moab, tegenover Beth-Peor; en niemand heeft zijn graf geweten
tot op deze dag" (vers 1 - 6).
In onze aantekeningen op Numeri en Deuteronomium hebben
wij al gelegenheid gehad om stil te staan bij de verootmoedigende
omstandigheid, die in de aangehaalde verzen wordt vermeld. Hier
zullen wij dus kort zijn; we willen alleen opmerken, dat men voor
een goed begrip Mozes moet beschouwen uit tweeërlei oogpunt,
namelijk: in zijn ambt en in zijn persoon. Wanneer wij hem zien in
zijn ambt wordt het ons heel duidelijk dat hij de Israëlieten niet in
het beloofde land kon brengen. De woestijn was de plaats van zijn
werkzaamheid; het kwam hem niet toe het volk door de doodsrivier
te voeren naar het hun beloofde erfdeel. Zijn dienst stond in verbinding met de menselijke verantwoordelijkheid onder de wet en
het bestuur van God; en daardoor kon hij het volk niet brengen in
het land waar ze zouden genieten van hetgeen God beloofd had.
Dit was weggelegd voor zijn opvolger Jozua, een type van de opgestane Heiland. Jozua was het door God aangewezen werktuig
om Zijn volk door de Jordaan in het land te brengen. Dit is alles
duidelijk en heel belangrijk; maar wij moeten Mozes ook persoonlijk
beschouwen. Nu zijn er weer twee kanten: we kunnen Mozes zien
als een voorwerp van Gods bestuur of van Gods genade. Dit belang401

rijke onderscheid mogen we nooit uit het oog verliezen. Het loopt
door heel de Schrift heen, en men vindt er voorbeelden van in de
geschiedenis van zijn meeste dienstknechten en van velen die tot het
volk van God behoren. Het bestuur van God ontzei met onbuigzame strengheid aan Mozes de toegang tot het beloofde Land, hoe
begerig hij daar ook naar was. Hij sprak onbedachtzaam met zijn
lippen; hij faalde in het verheerlijken van God voor de ogen van
de Israëlieten bij de wateren van Meriba; daarom mocht hij niet
door de Jordaan, om voet te zetten in het beloofde Land.
Laten we ernstig nadenken over de zedelijke betekenis en praktische toepassing van dit feit. We horen zeker met de grootste ootmoed te zien op de fouten van één van de grootste en geliefdste
knechten van God. Maar die fouten zijn vermeld tot onze lering en
vermaning, en daarom mogen wij ze niet over het hoofd zien. Wij
zijn hier op aarde op de plaats van de ernstige verantwoordelijkheid,
onder een bestuur waarmee niet te spotten valt. Wel zijn wij kinderen van de Vader, die Hij liefheeft met een oneindige en eeuwige
liefde: ja zoals Hij de Heere Jezus liefheeft. Wij zijn leden van het
lichaam van Christus, die ons bemint en koestert met al de liefde,
die in Zijn hart is. Hier komt geen verantwoordelij kheid bij te pas,
maar alles is goddelijk vast en zeker; wij zijn echter ook onder het
bestuur van God. En juist omdat wij Gods geliefde kinderen en leden van Christus zijn, horen wij des te eerbiediger te letten op het
bestuur dat God uitoefent.
Ter verduidelijking een voorbeeld ontleend aan de menselijke
verhoudingen. De kinderen van een Koning over een of ander land
moeten, juist omdat zij zijn kinderen zijn, zijn regering eerbiedigen.
Zouden zij op enigerlei manier zijn wetten overtreden, dan zou de
waardigheid van regering juist daaruit blijken dat ze hun rechtvaardige straf ondergingen. Liet men die prinsen en prinsessen, omdat ze kinderen van de koning zijn, ongestraft de wetten van het
land overtreden, dan zou iedereen daarom de regering van die
koning verachten, en het zou voor alle onderdanen een aanleiding
zijn om hetzelfde te doen. En als dit het geval is met een menselijk
bestuur, hoeveel te meer met het bestuur van God. "Uit alle geslachten van de aardbodem heb Ik ulieden alleen gekend; daarom
zal Ik al uw ongerechtigheden over u bezoeken". "Want het is
de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods. .. en indien de
rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en
zondaar verschijnen?" (1 Petr. 4: 17 + 18).
Maar, zoals wij gezegd hebben, Mozes was zowel het voorwerp
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van de genade als van het bestuur van God, en waarlijk deze genade
schittert heerlijk op de top van Pisga. Daar mocht de geëerde dienstknecht voor zijn Meester staan en met onverduisterd oog het land
der belofte in al zijn schoonheid overzien. Hij mocht het aanschouwen van een goddelijk standpunt, niet alleen zoals Israël het in
bezit heeft gehad, maar zoals God het gegeven heeft. En daarna?
Hij ontsliep. Hij stierf niet als een afgeleefde zwakke grijsaard,
maar in de frisheid en kracht van een man die in de kracht van zijn
leven is: "Mozes nu was honderd-en-twintig jaar oud, toen hij stierf;
zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan"
(ï). Dit zeldzame feit is een sprekend getuigenis in de geschiedenis
van het gevallen mensengeslacht.
Het leven van Mozes was verdeeld in drie belangrijke perioden,
elk van veertig jaar. Veertig jaar bracht hij door aan het hof van
Farao; veertig jaar in Midian; en veertig jaar in de woestijn. Hoeveel belang boezemt zijn leven ons in, als wij het nagaan van de
rivieroever, waar hij lag als een huilende, hulpeloze zuigeling, tot
aan de top van Pisga, waar hij in gezelschap van zijn Heer de prachtige erfenis van Israël in ogenschouw nam. En daarna zien we hem
op de berg der verheerlijking "sprekende met Jezus" over het meest
verheven onderwerp, dat ooit de aandacht van mensen of engelen
kan bezighouden.
Laten we nu nog luisteren naar het getuigenis dat God geeft
van deze veelgeliefde dienstknecht. "En er stond geen profeet meer
op in Israël gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht
tot aangezicht, in al de tekenen en de wonderen, waartoe de Heere
hem gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Farao en
aan al zijn knechten, en aan al zijn land. En in al die sterke hand,
en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft voor de
ogen van het ganse Israël" (vers 10 - 12).
De Heer zegene in Zijn oneindige goedheid onze overdenking
van het boek Deuteronomium. Laten de kostbare lessen uit dit boek
in onze harten gegrift zijn door de Heilige Geest. Laten ze hun uitwerking hebben op het vormen van ons karakter, op onze gedragingen, en onze wandel door deze wereld. De Heer wil ons helpen
om nederig van geest en met vaste tred het smalle pad der gehoorzaamheid te bewandelen tot aan het einde van onze aardse pelgrimsreis.
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