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PROFEET EN PREDIKER

Geachte Vergadering !
Als titel mijner rede is opgegeven : „Profeet en Prediker".
In die formuleering is naar kortheid gestreefd.
Ik wil echter grif erkennen, dat dit streven aan de
volledigheid en duidelijkheid wel ietwat afbreuk heeft
gedaan. Daarom haast ik mij met deze nadere verklaring, dat ik bij dien profeet denk aan den profeet
des Ouden Verbonds, en bij dien prediker aan den
dienaar des Woords der nieuwe bedeeling ; en dat het
mijn bedoeling is, dien Oudtestamentischen profeet te
beschouwen als voorbeeld voor den Nieuwtestamentischen prediker; dus ook voor u, Mijne Heeren
studenten, tot wie mijn woord in eerste instantie
is gericht, als voorbeeld in het ambt, dat gij eenmaal
hoopt te bekleeden.
Het behoeft in dezen kring geen betoog, dat er tusschen
een profeet en een dienaar des Woords een belangrijk onderscheid bestaat.
Allereerst het groote principieele verschil, dat de profeet is
openbaringsorgaan, en door eene buitengewone verlichting, door bijzondere inspiratie het woord, dat hij heeft te
verkondigen, onmiddellijk van God ontvangt ; terwiji dit
alles van den dienaar des Woords niet kan worden gezegd.
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Een ander onderscheid is dat der bedeelingen. De
profeten zijn dragers der Godsopenbaring in haar Oudtestamentischen worm ; de prediker des nieuwen Bags
mag daarbij nooit blijven staan : ook als hij het woord
der profeten verklaart, moet hij dit beschouwen bij
het licht der nieuwe bedeeling, dat voor die oude
Godsmannen nog niet was opgegaan. Hier geldt voor
den prediker gelijk voor iederen geloovige — van
den nieuwen dag het woord, door Jezus tot Zijn
jongeren gesproken „Doch uwe oogen zijn zalig,
omdat zij zien, en uwe ooren, omdat zij hooren. Want
voorwaar ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen
hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en
hebben ze niet gezien, en te hooren de dingen, die
gij hoort, en hebben ze niet gehoord."
Tot dat Oudtestamentisch karakter van het ambt der
profeten behoort ook dit, dat zij het meestal meer
met het yolk als geheel, dan metden en keling te doen
hadden.. Van Jesaja heeft DUHM gezegd, dat hij geen
theoloog was, maar politicos. Natuurlijk was hij geen
van beide — hij was profeet. Maar dit is waar,
dat de arbeid der profeten zich doorgaans meer richtte
op den staat, of op het yolk als geheel, dan op de
enkelingen.
Daarom is de dienaar des Woords volstrekt niet de
eenige, die van hun voorbeeld kan leeren ; dit kan
ook ieder, die zich geroepen acht, tegen misstanden
1

) Matth. 13 : 16 v.
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op religieus-ethisch, op sociaal en op politiek gebied
door woord of geschrift te getuigen.
Anderzijds kan er om dezelfde reden hier geen
sprake zijn van eene opwekking tot u, om voor uw
toekomstig ambt de profeten te kiezen tot modellers,
die ge zoudt hebben na te bootsen. Veel is er, waarin
uw ambt aan u geheel andersoortige eischen zal
stellen dan het hunne stelde aan hen.
Bij alle onderscheid echter, is er tusschen een profeet en
een dienaar des Evangelies genoegzame overeenkomst,
om den eerste aan den laatste ten voorbeeld te stellen.
Laat mij dus uit dat oogpunt de Oudtestamentische
profeten met u mogen beschouwen. Ik spreek daarbij
van deze drie :
van hun ambt,
van hun prediking,
van het geheim hunner kracht.
1.
Het ambt der profeten wordt door de Schrift aldus gekenschetst, dat zij zijn di enstknechten Gods in
b ij z o n d e r e n z i n. Elia treedt voor Achab met het
woord : „Zoo waarachtig als de HEERE, de God Israels
leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze
jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn
woord." i) Dat „voor wiens aangezicht ik sta" geeft
1

) 1 Kon. 17 : 1.
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te kennen, dat zijne positie tegenover God is als die
van den vertrouwden dienaar, die staat voor het aangezicht van zijn meester, gereed om op zijn wenken acht
te geven en zijn bevelen te voibrengen.
De profeten zijn mannen, op wie God beslag heeft
gelegd tot het voibrengen van een geheel bijzonderen
dienst — voor Hem, in de menschenwereld.
Als Jesaja eerst het driemaal heilig der Serafs heeft
beluisterd, dan wordt hij na de ontzondiging zijner
lippen straks heengezonden tot de aardbewoners, om
gelijk de Serafs het daarboven doen, zoo hierbeneden
die heiligheid en heerlijkheid des Hemelkonings te
verkondigen.
Dat is een profeet. Een mededienstknecht van Gods
engelen, een die als zij, schoon dan op andere wijze,
staat voor het Goddelijk aangezicht, een troondienaar
van den allerhoogsten God.
Krachtens dit hooge ambt heeft de profeet het recht
en den plicht, alle menschenvrees ter zijde te stellen,
den toorn der machthebbers en de woede der menigte
te trotseeren, en aan hug en laag onverschrokken de
Goddelijke boodschap over te brengen.
Zoo staat Samuel tegenover Saul, Elia tegenover Achab,
Jesaja tegenover Achaz, en in al die gevallen kent het
heilig geschiedverhaal de eereplaats toe niet aan den
koning, maar aan den profeet, die krachtens zijne
Goddelijke opdracht den aardschen machthebber onvervaard in de oogen blikt en hem het woord der
Goddelijke bestraffing doet hooren.
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Zoo hoog staat de profeet echter alleen omdat en voorzoover hij zich diep bukt voor dien God, door wien
hij is geroepen.
Dienstknecht Gods te zijn in dezen eminenten zin des
woords, was wel een voorrecht, maar was toch voor
het vleesch geene aanlokkelijke zaak.
Hoe heeft een Jeremia niet gezucht en geklaagd onder
zijn Goddelijk ambt, onder welks gewicht zijne teedere
ziel soms dreigde verpletterd te worden. Hoe bitter
was voor hem de vijandschap, die hij om zijn trouw
aan zijn ambt ondervond van de zijde des yolks:
nu ben ik een belaching den ganschen dag,
iedereen drijft met mij den spot. 9
Hoe ontroerend is zijne klacht :
1k zit niet in den kring der gelukkigen,
en kan niet van vreugde dartelen,
daar Uw hand op mij ligt, ben ik eenzaam,
want Gij hebt mij van grimmigheid vervuld.
Waarom is mijn pijn altoosdurend,
en is mijne wonde giftig en ongeneeslijk ? 2)
En wat is het antwoord van zijn God ?
Indien gij wederkeert, zal 1k u weder
voor Mij laten staan,
en indien gij voortbrengt wat edel is zonder vlek,
dan zult gij Mijn mond zijn !
1)

Jer. 20 : 7.

2) Jer. 15 : 17 v.
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Als — naar het schoone woord van VOLZ
de
profeet bij het zinken grijpt naar de hand van zijn
God, dan vindt hij die, doch het is geene hand, die
streelt of troetelt, maar eene, die hem krachtig aanvat
en hem gebiedend wijst den steilen weg, waarop hij
zonder aarzeling heeft te gaan : indien hij van zijne
versaagdheid wederkeert om zonder klagen zijn ambt
te vervullen, dan, maar ook dan alleen zal hij opnieuw
als vertrouwde dienaar voor het Goddelijk aangezicht
mogen staan, en zal hij nog de eer mogen genieten,
de mond des HEEREN tot het yolk te zijn.
Door zulk eene strenge hand zijn deze mannen geleid.
Zij hebben het moeten leeren, zichzelf te verloochenen,
en niets anders te willen dan dienstknecht des HEEREN
te zijn.
En dat hebben zij geleerd.
Zij hebben zich onder die strenge hand diep gebogen,
eigen begeerten ten onder gebracht en hun God gediend. Zij hebben gedaan wat Elia de Thisbiet heeft
getuigd : „Geijverd, geijverd heb ik voor den HEERE,
den God der heirscharen." ') Ze zijn door dien ijver
voor den naam huns Gods verteerd geworden. Zij
hebben in het branden van dien ijver woorden gesproken van heiligen toorn tegen al wat den naam
huns Gods onteerde.
—

Deze verhouding tot God bepaalt ook hun verhouding
tot hun yolk.
1 Kon. 19 : 10.
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Als dienstknechten Gods strijdend voor Zijn eer, strijden
zij, zoolang het kan en mag, ook voor het heil
h u n s yolk s, dat immers het yolk des HEEREN is.
Zie het weder aan Ella ! In die Karmelbede, die de
grootste daad zijns levens is geweest, waarin heel de
ziel van dezen strijder naar buiten treedt, is dit het,
wat hij van zijn God begeert :
antwoord mij, HEERE ! antwoord mij, opdat dit yolk
erkenne, dat Gij HEERE God zijt. i)
Daar hebt ge het : zijn God geeerd, en erkend door
zijn yolk dat is het wat hij zoekt. Aan zijn God
en aan zijn yolk is zijn leven gewijd.
En datzelfde vindt ge bij de profeten telkens terug.
Dat yolk, dat ze moeten veroordeelen, hebben ze lief;
bij de aankondiging van het gericht krimpt hun hart
ineen ; en hun leven wordt verteerd in den strijd om
de ziel van dat yolk, in het pogen om dat verdwaalde
yolk nog terug te brengen van het pad des verderfs.
Gelijk de profeet, zoo is ook de dienaar des Woords
een dienaar Gods om te werken tot Zijn eer en tot
heil des yolks.
Een dienstknecht Gods en, krachtens het wezen der
nieuwe bedeeling, een dienstknecht van den Heere
Jezus Christus.
1

) 1 Kon. 18 : 37.
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Een dienstknecht in bijzonderen zin, staande voor het
aangezicht van den Koning der kerk, om Zijn boodschapper te zijn aan Zijn yolk.
Hij heeft eigen zin en wil te verloochenen, om slechts
te vragen als Paulus : „Heere, wat wilt Gij, dat ik
doen zal ?"
In al zijn arbeid mag hij slechts een ideaal voor oogen
hebben, en dat is de grootheid van zijn Koning. Aan het
strijden voor Diens eer moet zijn leven zijn gewijd het opheffen van Diens banier moet hem de hoogste wellust zijn.
Den Koning aldus dienend, werkt hij natuurlijk ook
voor het heil Zijns yolks.
Dat yolk is hier niet eene bepaalde natie, zooals voor
de profeten, maar het is de gemeente Gods, het geestelijk Israel van den nieuwen dag. Daarom is uw toekomstige arbeid ook meer rechtstreeks dan die der
profeten gericht op het geestelijk doel, bestaande in
het heil der zielen en den opbouw der gemeente,
66k door de toebrenging van hen die buiten zijn.
Hierbij mag dan echter door u geen mindere ijver en
toewijding worden betoond dan die, waarmede de
profeten hun leaven en hun krachten dienstbaar maakten
aan het heil huns yolks.
Wie dienaar wordt van Christus, wordt ook dienaar
der gemeente om Christus' wil, en moet met het ijvervuur der liefde voor haar welzijn waken.
1)

Hand. 9 : 6.

a
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Overigens moogt ge ook de nationale beteekenis van
uw toekomstig ambt niet uit het oog verliezen, lk denk
nu niet aan rechtstreeksche bemoeiingen met de
politiek; maar hieraan, dat ge toch als dienaren des
Evangelies het licht van het Woord Gods moet laten
schijnen over heel het leven. Het is waar, ge, hebt
met dat Woord de gemeente Gods te bouwen, maar
van die gemeente moet weer de kracht uitgaan, die
het leven van yolk en staat beschut tegen de antichristelijke, en daarom tot ontbinding leidende geestesstroomingen van onzen tijd.
Ook het leven van den dienaar des Woords moet dus
zijn een voortdurend dienen en een zich wijden. Een
dienen van den Koning; en een zich wijden aan
anderer heil.
Ge weet het : om thans voor uw toekomstig ambt u voor
te bereiden en om het later uit te oefenen, hebt ge
een belangrijk deel van uw leven te besteden aan
studie, gebed en meditatie, en voor dit alles is noodig
een zich terugtrekken uit het rumoer der wereld in
de stille eenzaamheid van het studeer- en bidvertrek.
Maar deze afzondering ontaardt, wanneer ze leidt tot
egolsme in geestelijk opzicht; wanneer ge bij dat alles
slechts denkt aan eigen ontwikkeling en volmaking,
ja misschien zelfs op grond van die ontwikkeling u
zoudt beschouwen als behoorend tot eene kaste, die
boven het yolk staat en daarmede eigenlijk niet te
maken heeft. Natuurlijk kan niet alle studie rechtstreeks op de pr5ktijk zijn gericht, en wie altijd begint
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met te vragen : wat heb ik eraan voor de praktijk ?
is een slecht student. Maar dit neemt niet weg, dat
tenslotte toch ook uw studie en uw meditatie moet
worden gedragen door de vurige begeerte, dat ge met
dat alles eenmaal moogt dienen allereerst uw God,
maar dan ook des Heeren kerk en het heil der zielen,
en in breederen kring het yolk, in welks midden gij
door God zijt geplaatst.
Mijne Heeren studenten, staat thans nog aan den
dorpel, gereed om straks het voile leven in te gaan.
Hebt ge er wel eens over nagedacht, wat eigeniijk
dat leven is, en wat het waard is ?
Het menschenleven is eene wondere zaak.
Dat leven kan zoo zeldzaam groot en kan zoo onuitsprekelijk klein zijn; het kan zoo vol en het kan zoo
ledig zijn.
Besteed uw leven om uzelf te zoeken ; verteer uw
kracht in het jagen naar roem en rang en eer,
naar eigen genot, naar geld en goed — en ge zult
ervaren, hoe nameloos ledig en onuitsprekelijk klein
dat leven wordt. Dat is een leven waar niets van overbliift, niets voor God, en daarom niets voor den mensch ;
niets voor een ander en niets voor uzelf, niets dan de
wrange nasmaak van wat een oogenblik zoet had geschenen ; en de eeuwigheid zal het openbaren, hoeveel levens, ook van hen die tot hooge dingen geroepen waren, op deze wijze verbeuzeld en vernield
zijn geworden.
Maar anderzijds : buig u met heel uw leven diep

a
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onder de hand van Hem, die is omgeven door de
heerscharen van troongeesten, altijd vaardig om te
letten op Zijne wenken ; en die nochtans ook u, klein
en zondig menschenkind, wil gebruiken in Zijn dienst
buig u diep onder Hem, en uw leven wordt groot,
wordt opgeheven tot het gezelschap van die vele duizenden der engelen en van het hemelsche Jeruzalem ;
wordt bestraald door eeuwigheidslicht, wordt tot een
schakel in de onvergankelijke keten van het heerlijk Godswerk, dat in en door menschenkinderen tot stand komt.
Het is schoon, dat we hier bijeen zijn in zoo grooten
getale ; maar het getal zal het tenslotte niet doen :
Gods engelen zullen zich slechts dan over u en uw
loopbaan verblijden, wanneer gij wordt eene keurbende voor Koning Jezus, door dit alleen als hoogste
ideaal bezield, dat gij in Zijn kerk moogt werken, en
dat gij de wereld moogt ingaan als Zijne dienstknechten,
om temidden van de duisternis dier wereld omhoog
te houden de lichtende toorts van Zijn Woord, opdat
de kinderen der menschen mogen zien op Hem, van
wren we het in deze dagen van Advent weer zingen :
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht,
Dat hem in schaftw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

2.
Door het karakter van het ambt wordt ook dat
van de p r e d i k i n g der profeten bepaald.

13
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Als dienstknechten Gods spreken zij Zijn Woord en
de inhoud van dat Woord is Hijzelf.
De profeten verkondigen Zijne deugden, Zijne wegen,
Zijne werken.
Hierbij treedt op den voorgrond het bestrijden van
den tijdgeest hunner dagen.
Want wel was Israel het yolk des HEEREN, dat Zijn
verbond en woorden had ontvangen, en zoover het
daarbij en daaruit leefde, mocht het woord der profeten dat Israel troosten en bemoedigen, en spreken
naar het hart van Jeruzalem.
Maar dat ware Israel was doorgaans klein, en de
tijden, waarin de profeten optraden, waren in den
regel tijden van bijzonderen afval. Stond er onder zulk
een afvallig yolk dan iemand op, die hemelklanken
in zijn ziel had opgevangen en deze door zijn woord
vertolkte, dan kwatn dat woord in conflikt met den
tijdgeest, dan was die profeet in de eerste plaats
daartoe van God geroepen, dat hij tegen dien geest
des afvals in den naam des HEEREN zijn stem verhief.
Natuurlijk hadden de profeten dit niet gekund, indien
ze niet het Leven hunner dagen van zeer nabij hadden
gadegeslagen.
Zij kenden dat Leven met eene nauwkeurigheid, die
ons soms verwonderen kan.
Neem bijvoorbeeld een Jesaja, den koninklijken ziener,
die op zoo verheven wijze pleegt to spreken van de
Goddelijke majesteit en glorie, welke in zulk een
grootsch tafereel aan zijn geestesblik waren getoond.

D
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Hoe heeft deze zelfde Godsman zijn oog laten gaan
over de kleinere of grootere dingen van het menschenleven zijner dagen.
Hij geeft van de kleeding en sieradien der Jeruzalernsche dames eene beschrijving van eene uitvoerigheld en nauwkeurigheid, die een mode-journaal eer
zou aandoen. 1) Hij heeft ze ook zelve beschreven die
dames — inzonderheid de jongere — hoe ze daarhenengaan met gerekten hals, met kleine kokette trippelpasjes, waartoe ze reeds gedwongen waren door
de kettinkjes, die aan de fijne voetjes waren bevestigd,
en waarmee men daarbij nog zoo aardig rinkelen kon ;
hij heeft gezien, hoe ze in het voortgaan lonkten met
de oogen, naar de jonge mannen, die ze op haar weg
ontmoetten.
Jesaja is echter ook bekend met het doen der mannen.
Hij weet van hun knoeierijen bij de rechtspraak ; hij
heeft met eigen oogen aanschouwd hun liederlijke
drinkgelagen ; voor zijn speurenden blik blijven niet
verborgen de kronkelgangen, waarlangs de politici
zich bewegen.
Heel het leven van zijn tijd heeft de Godsman met
open blik beschouwd, om dan heel dat leven to toetsen
met den onbedriegelijken toetssteen van de gerechtigheid en de heiligheid Gods.
Ge kent de lange lijst van zonden, die hij en andere
profeten in hun yolk bestraffen. Het verlaten van God,
') Jes. 3 : 18-23.

2 ) Jes. 3 : 16 v.
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het miskennen van Zijn liefde en trouw, het nahoereeren
der afgoden, het verdrukken der armen, het moorden
en stelen en echtbreken, het heulen met de wereldmachten.
Dit alles is zeker niet zonder meer over te brengen
op uw toekomstig ambt. De gemeente des nieuwen dags
is niet gelijk te stellen met Israel, dat immers in den
weg der vleeschelijke geboorte werd voortgeplant, en
waar de kerk wegschool in de windselen van het
volksbestaan.
Evenwel, de kerk des Nieuwen Verbonds verkeert
thans toch midden in de wereld, en de wereldgeest
dringt door duizend reten in haar binnen. Daarom
zult ook gij, als verkondigers van het Woord Gods,
getuigen moeten zijn tegen den zondigen tijdgeest
onzer dagen.
Wie spreekt voor God, den waren God, heeft altijd
den geest der wereld tegen zich. En zoo gij in onze
dagen uitroept den naam van God Drieeenig en van
Zijnen Christus, Zijn deugden roemt, voor Zijn eischen
opkomt, dan staat het vast, dat gij, voor Hem getuigend, zult moeten strijden tegen den geest dezer eeuw.
De gelijkenis van uw arbeid met dien der profeten is
hierbij veel grooter dan ge bij den eersten blik zoudt
vermoeden.
Wanneer ge een Elia en een Hosea hoort getuigen
tegen den Basdienst hunner dagen, dan kan die
prediking een oogenblik verouderd schijnen ; maar
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dieper nadenken doet u dien Baal zien als de tot God
gemaakte en als God aangebedene natuurkracht, en
dien ouden zinnendienst herkennen als wezenlijk een
met den geest, die in onzen eigen tijd bij zooveel
duizenden hoofd en hart vervult.
Nu is de gemeente Gods — aan welker opbouw gij
allereerst zult hebben te arbeiden — zeker allerminst
met de wereld gelijk te stellen. Maar ik herhaal : de
geest der wereld dringt toch in haar binnen. Ook
Israels zonde, waartegen de profeten ijverden, heeft
men zich niet als louter Heidendom te denken. Er was
in de dagen van Hosea — zelfs in die van Elia —
heel wat roemen in den naam van Israels God ; men
ging er prat op, het yolk des HEEREN te zijn, men
zwoer bij Zijn naam, en hood Hem de offers, door
welke men zich Zijn gunst dacht te verzekeren.
De prediking der profeten richt zich juist bovenal
tegen het syncretisme, de vermenging van den dienst
des HEEREN met dien der afgoden, tegen het „hinken
op twee gedachten", tegen den schijngodsdienst, tegen
het eeren van God met de lippen, terwij1 het hart
verre van Hem blijft ; en daarom zijn zij zulke treffende voorbeelden ook voor den prediker des nieuwen
dags, die in alle toonaarden altijd weer heeft te herhalen de apostolische vermaning : „een iegelijk, die
den naam van Christus noemt, sta of van ongerechtigheid."
1

) 2 Tim. 2 : 19.
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De profeten zijn echter niet enkel boetpredikers. Naast
de gerechtigheid en heiligheid is het ook de lief de
Gods, waarvan zij de verkondigers zijn.
Dit is daarom zoo treffend, omdat het andere bij hen
doorgaans op den voorgrond staat. Deze getuigen tegen
den afval hunner dagen, deze boetpredikers en oordeelverkondigers, deze „stormvogels van het naderend
gericht" hebben toch bij en in dat alles doen weerklinken de stem der Goddelijke liefde.
Op vaak ontroerende wijze komt dit uit bij Hosea,
die trouwens wel in bijzonderen zin de profeet der
liefde mag worden genoemd. Het oordeel der ballingschap zelf beschrijft hij als een tuchtmaatregel, door
de vindingrijkheid der Goddelijke liefde bedacht om
Israel of te zonderen van de plaatsen der verleiding
in Kanaan, en dan daar in die eenzaamheid der ballingschap opnieuw naar haar hart te spreken en door
de betooning Zijner liefde haar weder aan Zich te
verbinden. ')
Op eene andere plaats, waar hij eerst heeft aangekondigd, dat het zwaard in Israels steden zal rondwaren, en met de scherpste woorden Israels zonde
heeft bestraft, volgt daar plotseling, wat men — met
eerbied — zou willen noemen eene uitbarsting der
ingehouden Goddelijke liefde, in die aangrijpende
woorden :

1

) Hos. 2 : 5 v., 13 v.v.
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Hoe zou lk u overleveren, EfraTm !
u prijsgeven, Israel ?
Hoe zou lk u maken als Adama,
u stellen als Zebolm ?
Mijn hart wendt zich om in Mij,
altegader is Mijn medelijden ontstoken.
lk zal niet ten uitvoer brengen het branden van
Mijn toorn,
lk zal niet wederom Efraim to gronde richten. ')
Indien z(56 een profeet des ouden dags heeft gesproken,
hoe liefelijk zal dan de prediking Bier liefde Gods
niet kunnen luiden in den mond van een dienaar des
Nieuwen Testaments.
Want nergens meer dan hier is de bediening des
Nieuwen Verbonds rijker en heerlijker dan die van
het Oude. Toen was het de bedeeling der wet, die
de tuchtmeesteres tot Christus moest zijn, doordat het
aan haar openbaar werd, dat Israel door de wet slechts
veroordeeld kon worden ; daarom begonnen de profeten met het oordeel en toonden eerst daarachter het
gloren van den nieuwen dag, waarop de Goddelijke
liefde Israel van zonde en vloek verlossen zou. Thans
gaat uit de jubel van het Evangelie, dat de vloek
der wet is gedragen, dat eene volkomene verlossing is teweeggebracht, dat alzoo lief God de wereld
heeft gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon heeft
1

) Hos. 11 : 8 v.
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gegeven, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Van dat ondoorgrondelijke heilgeheim, van deze liefde
Gods in Christus Jezus moogt gij de verkondigers
zijn — dat is wel het heerlijkste, wat er van uw toekomstig ambt kan worden gezegd. Die stem der liefde
moogt ge doen weerklinken te midden van eerie wereld
vol krijgsgeschreeuw en strijdrumoer ; het licht Bier
liefde moogt ge doen schijnen voor het oog van een
geslacht, dat hopeloos roriddoolt in den duisteren nacht
van haat en vijandschap.
Als ge daaraan denkt, Mijne Heeren ! dan is het niet
goed met u gesteld, indien er niet een heilig heimwee
in uw ziele komt naar den dag, waarop ge tot zulk
een wonderen arbeid zult mogen ingaan. Als ge daarop
ziet, dan kan geen offer u te groot schijnen, geen arbeid te zwaar, om eens in die loopbaan te loopen,
en u thans er toe voor te bereiden ; en dan wordt ge
bij de gedachte, dat gtj tot zulk eene taak zoudt
mogen ingaan, o ! zoo klein en roept ge het in ontroering uit : Heere mijn God ! wie ben ik, dat Gij rinj
daartoe gebruiken wilt ?

Vraagt ge nu tenslotte, wat is voor die profeten
geweest het geheim hunner krach t, dan luidt het
antwoord allereerst zij werden gedreven en geleid
door de Goddelijke roeping, die hun eenmaal ten deel
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was gevallen en door de Goddelijke inspiratie, die
telkens weer over hen kwam.
Wat ge in de profeten aanschouwt, is geen menschenwerk, maar het werk Gods :
De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vreezen ?
De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet
profeteeren ?
De profeten spreken niet om het begeerlijk bezit van
eene eervolle positie ; niet om het genot van door eene
groote schare met bewondering te worden aangehoord ;
maar zij spreken omdat zij spreken m o et e n.
Dat heilig moeten gaat soms gepaard met eene blijde
gewilligheid des harten. Als Jesaja in zijn roepingsvisioen die stem des Heeren heeft gehoord, die vraagt :
„wien zal 1k zenden, en wie zal voor Ons gaan ?"
dan antwoordt hij aanstonds : „hier ben ik, zend mij."
— Ook dan is te bedenken, dat deze bereidvaardigheid niet uit Jesaja zeif stamt, maar door eene zeer
rechtstreeksche inwerking Gods in hem is tot stand
gebracht : Jesaja is hiertoe bewogen door het wondervolle, dat hij had aanschouwd en gehoord, niet het
minst door de begenadiging die hij in de ontzondiging zijner lippen aan eigen persoon had ervaren.
Dat heilig moeten, waaronder de profeten staan, komt
echter nog sterker uit, wanneer het leidt tot eene
worsteling tusschen God en den profeet, m. a. w. wan1

) Amos 3 : 8.
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neer de profeet zich aan die roeping tracht te onttrekken, maar ten laatste God hem te sterk is.
Op eene zeer eigenaardige wijze zien we dat in de
geschiedenis van Jona, die de roeping Gods zoo bezwaarlijk vindt, dat hij voor het aangezicht des HEEREN
tracht te vluchten maar Deze komt hem tegen, en
maakt hem door storm en doodsgevaar gewillig om
naar Ninive te gaan en daar het woord Gods te
verkondigen.
Misschien zal iemand zeggen : nu ja, die Jona was
wat een dwarshoofd onder de profeten. Hij is echter
volstrekt niet het eenige voorbeeld.
Daar hebt ge uit den ouden tijd reeds Mozes. Ja, bij
zijn eerste optreden is hij ongeduldig om te beginnen,
en kan hij niet wachten op des HEEREN tijd. Maar
als deze werkelijk is aangebroken, dan schijnt de roeping Gods aan Mozes te zwaar en dan komt er schier
geen eind aan de bedenkingen, die hij inbrengt en
aan de pogingen, die hij doet om zich aan den Goddelijken eisch te onttrekken.
Op de meest ontroerende wijze echter vertoont zich
dit conflikt aan ons bij Jeremia. Als God hem roept,
is zijn antwoord : „ach Heere, HEERE zie ik kan niet
spreken, want ik ben jong." Dan wordt Hij door God
bemoedigd : „vrees niet voor hun aangezicht, want 1k
ben met u om u te redden." 1) En zoo aanvaardt hij
de zware taak. Maar dan komen later de oogenblikken,
1)

Jer. 1 : 6 v.
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waarop Jeremia zijn ambt moede wordt, en hij het
spreken in den naam des HEEREN zou willen staken.
Zooals hij het zelf getuigt:
dies zeide ik : ik zal Zijner niet gedenken,
en niet meer in Zijn naam spreken.
Maar dan is die God hem weer te sterk :
maar het werd in mijn hart als een brandend vuur,
besloten in mijn beenderen,
ik spande mij in om het uit te houden,
maar ik vermocht niet.
Dat is het heilig moeten dezer mannen : zelfs als al
wat in hen is, ertegen opkomt, dan is God hun te
sterk, en dan is Zijn woord als een brandend vuur in
hunne beenderen, dat hun geen rust laat, tot ze het
verkondigd hebben.
Dit heilig moeten nu, voortkomend uit de Goddelijke
roeping en inspiratie, is bij de profeten het geheim
hunner kracht. Daardoor woont in hen eene Goddelijke sterkte, die hen onoverwinnelijk maakt. Zooals
het tot een Jeremia, die en door zijne jeugd, en door
de fijngevoeligheid zijner ziel, zoo weinig geschiktheid
scheen te bezitten om weerstand te bieden tegenover
de felle vijandschap, die hem te wachten stond, door
den HEERE wordt gezegd
') Jer. 20 : 9.
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Want zie, Ik stel u heden tot eene vesting en ijzeren
zuil en koperen muur,
tegen het gansche land, tegen de koningen van Juda,
hare vorsten, hare priesters en het yolk des lands ;
en zij zullen tegen u strijden, maar u niet overmogen,
want lk ben met u, spreekt de HEERE, om u te bevrijden.
Dat is dus het eerste : de profeten werden door God
geroepen, gedreven en geinspireerd.
En nu bestaat ook hier weer een groot en principieel
onderscheid tusschen het ambt van deze Gadsmannen
en dat van den dienaar des Woords. Maar bij alle
onderscheid blijft toch dit, dat gij ook voor het bekleeden van dit ambt niet kunt missen de verzekering
aangaande uw Goddelijke roeping. Die zekerheid en
de daarmede samenhangende voortdurende bezieling
door den Heiligen Geest hebt ge noodig, om tot eer
van 's HEEREN naam, tot zegen voor anderen, tot
blijdschap voor uzeif uw ambt te kunnen vervullen,
am ook de moeiten en bezwaren, die eraan verbonden
zijn, gewillig en blijmoedig op u te nemen.
De volledige verzekering aangaande die Goddelijke
roeping kunt ge eerst dan erlangen, wanneer ook de uitwendige roeping vanwege de gemeente Gods tot u komt.
Maar zal er ook bij u van een heilig moeten sprake
kunnen zijn, dan mag daarbij de inwendige roeping
niet ontbreken. Met de roeping der profeten is deze
niet gelijk te stellen, juist door haar meer innerlijk
karakter onderscheidt ze zich van deze ; ze wordt
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wat van de profetische roeping niet kan worden gezegd inzonderheid openbaar in een oprechten lust
en eene hartelijke begeerte naar het ambt.
Maar ook aldus blijft het waar, dat ge u tot dit
ambt niet willekeurig moogt aangorden, maar dat ge
en in de leiding Gods in uw leven en vooral ook
in die door God gewekte begeerte des harten beluistert
Zijne Goddelijke roepstem, waardoor Hij u tot dezen
arbeid wil afzonderen.
Een ding is voor u gelukkig : tot de kenmerken dezer
roeping behoort niet, dat ge geheel of bijna zonder
zonde zijt. Ook de profeten ontvingen de roeping
Gods als zondige menschen. Jona deed dwarse en
dwaze dingen, maar ge moet niet denken, dat hij zooveel dwazer en zondiger was dan de andere profeten.
Zondaars waren ze allen. Het verschijnsel der profetie
is vol van wonder en mysterie, maar het wonder der
wonderen in dat alles is toch dit, dat de heilige God
zondige menschenkinderen komt roepen tot Zijn dienst.
Als Jesaja voor dezen God geplaatst wordt, roept hij
in zielsvervaarnis uit :
Wee mij, ik ben verloren ! Want een man van onreine
lippen ben ik, en temidden van een yolk, onrein
van lippen, woon ik; en mijne oogen hebben den
Koning, den Heere der heirscharen, gezien.
En toch werd Jesaja verwaardigd, om gelijk de Serafs
)

es. 6 : 5.
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daarboven, zoo hij hierben eden, voor dien God te staan.
Natuurlijk : niet anders dan na de ontzondiging zijner
lippen met die gloeiende kool, die van het altaar is
genomen. Want — dit moogt ge niet vergeten ! — de
zonde is met die Goddelijke roeping niet te vereenigen.
Ze mist slechts de macht u van die roeping uit te
sluiten, wanneer ook over uwe ziele komt het reinigende
vuur der Goddelijke heiligheid, en het bloed der
verzoening.
Dan sluit de zonde niet van de roeping uit, maar
dan wordt bij Jesaja en immers ook bij u de verzoening
der zonde het sterkste motief voor de begeerte om de deugden van dezen wondervollen God te mogen verkondigen.
Die begeerte — het zij hier herhaald — mag niet
ontbreken. Eene begeerte niet naar allerlei bijkomstigs,
dat aan het ambt verbonden is ; maar eene begeerte
om te zijn wat de profeten waren : dienstknecht Gods
in eminenten zin ; en om te prediken wat zij gepredikt
hebben : de heiligheid en gerechtigheid, de liefde en
trouw van dien God, die Zich van ouds aan Israel
heeft geopenbaard, maar veel rijker en voller toch aan
ons in het aangezicht van Jezus Christus Zijnen Zoon.
Als dat u lokt, dan komt er straks in uw ambtsbediening en ook nu reeds in uw studien iets van dat
heilig moeten, waardoor heel uw arbeid op hooger
plan wordt gesteld, wordt overgoten met den glans, die
het kenmerk is van alle leven, dat in overgave des harten
is gewijd aan Hem, die wilde roepen tot Zijn dienst.

0
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Het voorafgaande toont reeds, dat de roeping tot het
ambt ten nauwste verband houdt met het persoonlijk
geloofsleven.
Dit geldt ook van de profeten. Ook bij hen hebt ge
het geheim hunner kracht niet bevroed, zoo ge niet
naast en in verband met hun Goddelijke roeping let
op hun persoonlijk geloof.
Wel leert het tragisch voorbeeld van een Bileam,
dat God als Hij wil ook den onbekeerde van hart
kan gebruiken om Zijn woord te brengen, gelijk Hij
trouwens ook den mond eener ezelin wel kan openen
om te spreken wat Hij wil.
Maar het voorbeeld van Bileam toont ook, hoe ontzettend het voor den mensch zelf is, als hij zoo
innerlijk vreemd blijft aan het Godswoord, dat hij verkondigt. En voor de taak, om niet slechts een enkel
accidenteel Godswoord over te brengen, maar als
dienstknecht des HEEREN te strijden voor Zijn eer,
is een Bileam evenmin geschikt als zijne ezelin daarvoor gebruikt God mannen als Amos en Hosea, als
jesaja en Jeremia, wier geschriften cen klaar getuigenis afleggen ook aangaande het persoonlijk geloof,
dat hun deel was.
Dat geloof staat niet apart naast de ambtelijke roeping,
maar is er mee saamgestrengeld. Vandaar dat die
roeping en ook andere Godsopenbaringen meermalen
tegelijk het karakter verkrijgen van persoonlijke geloofservaringen.
Zoo is het, als Jesaja in zijn roepingsvisioen beluistert
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die wondervolle uitspraak aangaande de verzoening
zijner zonde.
Niet minder treffend komt dit uit in dat woord, waarin
dezelfde Godsman ons rekenschap geeft van datgene
wat in een der moeilijkste oogenblikken van zijne
profetische loopbaan het geheim zijner kracht is
geweest.
Het was in den Syrisch-Efralmietischen oorlog, Jesaja
was nog een betrekkelijk jonge man.
Ge kent de situatie. Syrie en Efrairn hebben met vereende krachten aan het kleine Juda den krijg aangedaan. Reeds zijn in het veld de Judeesche legers
verslagen. De Syrische en Efraimietische troepen hebben
zich vereenigd, en rukken tegen Jeruzalem op, om aan het
benarde rijk den laatsten, doodelijken slag toe to brengen.
Bij de gedachte aan de overmacht wordt het hart van
koning Achaz en zijn yolk bewogen, „gelijk de boomen
des wouds bewogen worden van den wind". 1)
Maar in dat hachelijk tijdsgewricht wordt Jesaja de
profeet door zijn God geroepen en bekwaamd tot lets
groots. Terwip koning Achaz zich met zijn hof bevindt op eene plaats ergens bij de wallen der stall
blijkbaar op een inspectietocht — treedt de profeet
daar op die publieke plaats den koning tegemoet, en
roept hem in den naam zijns Zenders toe, niet to
vreezen voor het dreigende gevaar, want „aldus zegt
de Heere HEERE : het zal niet tot stand komen en
') Jes. 7 : 2.

a
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het zal niet geschieden!" Ja, met de heilige stoutmoedigheid van een geloof, dat steunt op de openbaring van zijn God, wekt hij den versaagden koning
op : „eisch u een teeken van den HEERE uwen God,
eisch beneden in de diepte of eisch boven uit de
hoogte" nooit, zoo wil hij zeggen, kan het geloof
te veel verwachten !
Achaz heeft dit niet aanvaard, maar ik bepaal u bij
dat optreden van Jesaja. In heel dat sidderend Jeruzalem is deze jonge man de eenige, die niet vreest,
en die zoo zeker is van zijne zaak en van zijn God,
dat hij koning Achaz een teeken durft aanbieden, wat
hij ook moge wenschen.
En als ge nu vraagt, hoe zoo iets mogelijk is, daar
die Jesaja toch ook maar een mensch was, dan geeft
de profeet zelf ons het antwoord in die merkwaardige,
boven door mij bedoelde uitspraak, waarin hij ons
een zoo diepen blik in het geheim zijns levens
laat slaan :
Want aldus heeft de HEERE tot mij gesproken, terwijl de Goddelijke hand mij overweldigde, en Hij
mij terechtwees, niet te wandelen op den weg van
dit yolk. 1)
Daar hebt ge het geheim! „De weg van dit yolk" —
dat is de weg van ongeloof en wereldzin, waar men
slechts aanmerkt de dingen die men ziet, waar men,
1

) Jes. 8 : 11.
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als twee machtige legers tegen Jeruzalem aanrukken,
slechts sidderende vreeze kent en geen oog heeft voor
de grootheid van dien God, die op den Sion woont.
En nu is Jesaja inderdaad een mensch als andere
menschen. Uit zichzelf zou ook hij op dien „weg van
dit yolk" zijn gegaan ; hij ook heeft gevoeld de zuiging
van den tijdgeest, de aanstekelijke werking van de
publieke opinie. Maar zijn God heeft hem anders geleerd, terwip Hij hem overweldigde met Zijne sterke
Goddelijke hand. Dat wijst wellicht op eene geestverrukking, waarin Jesaja een Goddelijke openbaring
ontving. Maar dan gaan toch profetische openbaring
en persoonlijke geloofskennis hier samen. Wat God
hier aan Jesaja leerde, was ook eene onderwijzing
voor zijn persoonlijk leven. Die Goddelijke hand
heeft hem teruggehouden of teruggebracht van dien
„weg van dit yolk" en hem geplaatst op een anderen
weg — het pad des geloofs.
Smal is dat pad en steil, en daarom door de breede
schare gemeden ; maar boven dit pad zijn voor het
ontsloten oog des geestes de gordijnen weggeschoven,
de hemelen geopend : daar wordt gezien de troon
van Hem, voor wiens glans en majesteit alle aardsche
luister moet verbleeken. Z66 heeft Jesaja het gezien,
dat het lot der volkeren beslist wordt niet door het
scherpgewette zwaard, maar door dien grooten God,
die met het heir des hemels en met de inwoners der
aarde naar zijn welgevallen doet. Dat heeft Jesaja geloofd, en da.drom heeft hij gesproken.

O
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En dat Mijne Heeren ! — en laat ik hiermee mogen
eindigen — zal ook voor u als dienaren van het Evangelie eenmaal het geheim uwer kracht moeten zijn.
Gij zult het Woord Gods, dat is het Woord des geloofs, moeten prediken, het is waar allereerst aan de
gemeente Gods, maar die gemeente leeft temidden
van eene wereld, welke wandelt op dien breeden weg,
waar men slechts aanmerkt de dingen die men ziet.
Uw hart gelijk het mijne en gelijk dat van Jesaja wil
zelf dien breeden weg mede op. Hoe zult gij dan,
temidden van zulk een wereld en met zulk een hart in
eigen boezem, het Woord des geloofs kunnen verkondigen ? Gij zult het slechts vermogen, als ook gij door
dien God zijt staande gehouden, en Hij door Zijn
Woord en Geest ook u heeft geleerd, om persoonlijk
voor u zelf to wandelen op dat pad des geloofs, smal
wel en steil, maar eene plaats, waar het menschenkind leert kennen Gods onzienlijke dingen, Zijne majesteit en grootheid, boven alles Zijn genade en ontferming, aan een verloren geslacht bewezen in Jezus
Christus onzen Heere.
Zoekt dan, meer dan goud en zilver, meer ook dan
wetenschap en kennis, dit eerie, dat gij moogt wandelen op dat pad, ziende op de profeten, op de Godsmannen, op de helden des geloofs van alle eeuwen,
die u daar zijn voorgegaan ; meer dan op deze alien
„ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des
geloofs, Jezus, dewelke voor de vreugde, die Hem
voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande
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veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons
van God." 1)
En die het van dien troori aan al Zijn strijdende
knechten hier op aarde toeroept :
„Die overwint, lk zal hem geven met Mij to zitten in
Mijnen troon, gelijk als lk overwonnen heb en ben
gezeten met Mijnen Vader in Zijnen troon."

1)

Hebr. 12 : 2.

2) Openb. 3 : 21.

a

