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INLEIDING.
Het dunkt den schrijver wenschelijk, aan de reeks van lessen, die hier
gegeven worden, eenige toelichtingen te laten voorafgaan.
I. De lessen zijn zoo gerangschikt, dat zij een doorloopende geschiedenis
y en het leven van den Heiland vormen. Elke les, die over het leven van
den Heere Jezus handelt, is, op zich zelf beschouwd, hoogst belangwekkend
en rijk aan leering. De bedoeling is echter niet, dat eenvoudig de eene
gebeurtenis na de andere worde besproken. Die gebeurtenissen vormen samen
e6n geheel, staan tot elkaar in het nauwste verband. Om de leerlingen een
overzicht te doen krijgen over het geheel en ook om hen de verschillende
feiten recht te doen verstaan, is het noodig, dat op dat verband telkens
weer de aandacht worde gevestigd, zoowel wat de beteekenis der verhalen
als wat hun historischen samenhang betreft. Hierdoor zal ongetwijfeld de
belangstelling der leerlingen in ons onderwijs toenemen en zal het werk van
den Heere Jezus op aarde des te beter begrepen worden. De drie eerste
lessen, die als inleiding moeten dienen : „De Vleeschwording des Woords",
„Profetieön van den toekomstigen Verlosser" en „De volheid des tijds" zullen, naar wij hopen, nuttig blijken te zijn, zoowel onderwijzers als leerlingen
voor te bereiden voor de behandeling van het leven des Heilands zelf. Zoowel door den aard als door den rijkdom der stof behooren deze lessen tot
de moeilijkste ; wanneer de onderwijzer zich echter zorgvuldig voorbereidt,
zal hij ondervinden, .dat ze van groot belang zijn voor de behandeling der
geschiedenissen van het Nieuwe Testament.
2. De chronologische volgorde, in deze lessen aangenomen, is het resultaat van zorgvuldige en zelfstandige navorschingen. Geen der bestaande
werken is geheel gevolgd. Deze werden wel bestudeerd en onderling vergeleken, zoodat op de best mogelijke wijze een geheel verkregen is, ofschoon
natuurlijk niet met volkomen zekerheid een uitspraak kon gedaan worden,
waar de verschillende afwijkingen zoovele zijn. Wanneer er moeilijkheden
van lien aard in de lessen voorkomen, zullen zij ter plaatse besproken worden.
3. Elke les bestaat uit drie verschillende deelen : (a) een korte inleiding,
Welke opmerkingen voor den onderwijzer en verklaringen ten opzichte van
de strekking der les bevat; (b) een Schets van de te geven Les; (c) ophelderende Aanteekeningen over de moeilijkheden van den tekst en over punten, de chronologie, de aardrijkskunde, de zeden en gebruiken betreffende.
In de inleiding wordt aangestipt, wat toegevoegd, weggelaten of gewijzigd
kan worden voor de oudere of jongere leerlingen, terwijl er nog eenige
wijzigingen worden gegeven omtrent de toepassing, enz. In de ophelderende
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Aanteekeningen vindt de onderwijzer tal van bijzonderheden, die hem bij
de behandeling der les van dienst kunnen zijn.
4. De korte tekst of het motto, bij den titel van elke les gevoegd, tracht
de hoofdgedachte der les in een woord weer to geven. Steeds moet op die
hoofdgedachte de nadruk worden gelegd.
5. De teksten en psalmverzen, die geleerd moeten worden, zijn met zorg
gekozen. Ze sluiten zich steeds aan 'bij het in de les behandelde onderwerp.
Aan de onderwijzers, die deze lessen willen volgen, worden ten slotte nog
de volgende wenken gegeven :
(a) Wanneer men zich thuis voorbereidt (en zulk een voorbereiding is
noodzakelijk), zoeke men alle teksten op, waarnaar in de les verwezen wordt.
Misschien kunnen zij niet alle met de kinderen besproken worden, maar
toch is het zeer wenschelijk, dat de onderwijzer ze zelf kenne.
(b) Men noeme de titels van de verschillende deelen der les niet aan de
kinderen. Deze zijn gegeven als steunpunten voor den onderwijzer en als
zoodanig kunnen ze hem van veel nut zijn. Bij het herhalen kunnen de
titels met vrucht gebruikt worden.

Les I. — De Vleeschwording des Woords.
', God is 6Greopenbaard in het vleesch".
le lezen: de teksten in de les aangehaald.
Ye leeren: Joh. I : 14; Coll. II : 9 ; Hebr. II : 14-17. (Ps. 81 : 1; Ps. 130 : 4).
VooR DEN ONDERWIJZER.

Deze les over de Vleeschwording des Woords opent de rij der lessen over
het Nieuwe Testament. De behandeling van dit onderwerp levert ongetwijfeld groote moeilijkheden op. We staan hier toch voor een mysterie : de
vereeniging van de Goddelijke en de menschelijke natuur in de persoon
van Christus. „Da verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vleesch." Wij belijden, ,,dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menschelijke natuur uit het
vleesch en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes
aangenomen heeft" (Catech. Zondag XIV, Vr. 35). En nu moet bij de behandeling van dit onderwerp op drie zaken de nadruk worden gelegd : 1. dat
Christus van eeuwigheid God is ; 2. dat Hij waarachtig mensch werd; 3.
dat Hij waarachtig God bleef. Het aanbrengen van heldere begrippen hieromtrent is met het oog op de volgende lessen beslist noodzakelijk en voor
later onderwijs in de Gereformeerde waarheid van het hoogste belang. De
onderwijzer moet de leerlingen de rijke beteekenis doen gevoelen van het
Woord des Apostels : „In Hem (nl. Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk".
In de schets wordt naar tal van teksten verwezen, die op de Vleeschwording des Woords betrekking hebben. Deze teksten, die met zorg gekozen
zijn, moeten door den Onderwijzer ernstig bestudeerd worden, opdat hij in
staat zij, zijn onderwerp grondig te behandelen en de uitspraken, de Menschwording van den Zoon Gods betreffende, te verklaren en toe te lichten.
In het tweede deel dezer les behandelen we de vraag, waarom het noodig
was, dat Gods Zoon de menschelijke natuur aannam. We beginnen hier
met de leerlingen te herinneren aan den val in het Paradijs en wijzen er
op, hoe door de zonde onze natuur geheel verdorven is, zoodat wij onbekwaam zijn tot eenig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Deswege brandt
bet vuur van Gods toorn tegen ons en ligt geheel het menschelijk geslacht
.onder het oordeel des doods. En nu kwam Christus om ons van dat oordeel te bevrijden, om ons van den vloek te verlossen, om de straf, die wij
ons door onze zonden hadden waardig gemaakt, te dragen, en om voor ons
de gerechtigheid en het leven te verwerven. Niemand dan Hij, de Zoon
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Gods, kon dat doen, omdat geen schepsel den last des toorns Gods tegen
de zonde zou kunnen dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Maar
om dat te doen moest Hij mensch worden, omdat God aan geen ander
schepsel de schuld wil straffen, die de mensch gemaakt heeft ; de menschelijke natuur moet boeten voor wat de menschelijke natuur misdreef. Daarbij
moest hij een rechtvaardig mensch zijn : een zondaar, die zelf schuld heeft,
kan niet voor anderen betalen (Catech. Zondag V, Vr. 13, 14, 15, Zondag
VI, Vr. i6, 17). De onderwijzer toone duidelijk aan, dat Christus mensch
werd, opdat Hij voor ons, d. w. z. in onze plaais, zou kunnen lijden en
sterven en ons het eeuwige leven zou kunnen deelachtig maken. Zoo is.
Christus de tweede Adam, het Hoofd der nieuwe menschheid, onze Middelaar
en onze Zaligmaker, en wordt door Zijn werk een volkomen verlossing
aangebracht en de door de zonde verbroken gemeenschap tusschen God en
mensch hersteld. De Zoon Gods nam ons vleesch en bloed aan, ,,opdat Hij
door den flood te niet zou doen dengene, die het geweld des doods had,
dat is de duivel, en verlossen zou al degenen, die met vreeze des doods
door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren".
SCHETS VAN DE LES.
Wij gaan spreken over de verI. God de Zoon werd mensch.
schijning van onzen Heere Jezus Chris,,Het Woord is vleesch geworden".
tus op aarde. Het zal wel niet voor Zoo luidt het eerste gedeelte van
de eerste maal zijn, dat daarbij met den eersten tekst, die bij deze les is
u wordt stilgestaan. Toch is dit in opgegeven. Wie wordt hier met „het
het minst geen bezwaar. De bijbel- Woord" bedoeld ? Onze Heere Jezus
sche geschiedenissen boeien altijd op- Christus, de Zoon van God. Gij
nieuw, hebben immer iets aantrek- weet, dat wij eenen God aanbidden
kelijks. Sommigen hebben Gods Woord (Deut. VI : 4). Naar wij onderscheireeds verscheidene malen ernstig be- den, op grond van Gods Woord, den
studeerd, en steeds ontdekten zij
Vader, den Zoon en den Heiligen
nieuwe schoonheden, die zij vroeger Geest. Lees Matth. XXVIII : r ; a
niet hadden opgemerkt. Daarbij : wat Cor. XIII : 13. (Deze teksten hebt
kan voor ons van meer belang zijn, ge zeker wel meer gehoord ?) We
dan te luisteren naar wat God in zeggen : God is den in Wezen en
Zijn Woord tot ons zegt ! Hij wijst drie in Personen. Hij is een Drieeenig
ons in de Heilige Schrift den weg God. We kunnen dit niet begrijpen.
der zaligheid aan en spreekt ons van
Ons verstand is hier op verre na
de verlossing, die daar is in Chris- niet toereikend. Trouwens, hoe zou
tus Jezus, onzen Heere. Wij zullen een nietig mensch het Wezen Gods
nu weer hooren, wat de Heere Jezus kunnen doorgronden ? Dat God een
voor onze redding en ons heil heeft Drieeenig God is, gaatonze bevatting
gedaan, hoe Hij voor ons den weg zeer verre te boven, doch wij gedes behouds gebaand heeft. Zegene looven het, omdat het ons in de
de Heere deze bespreking van de Schrift wordt geleerd.
komst en het werk van onzen HeiDe tweede Persoon in het Goddeland, en doe Hij ze strekken tot eer lijk Wezen nu, de Zoon, is mensch
Zijns Naam en tot welzijn onzer geworden. De Heere Jezus wordt in
zielen !
de Heilige Schrift de Eeniggeboren
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Zoon des Vaders genoemd (Joh. 1:
14). Wij hebben‘ ons dit echter niet
zoo voor te stellen, alsof we in onze
gedachten terug konden gaan tot een
tijdstip, waarop Zijn bestaan een aany ang nam. Neen, Christus is God
van eeuwigheid (zie Aant. I). Lees
Joh. I : 1-3 ; Coil. I : 17. In Jes.
IX : 5 wordt Hij genoemd: „Vader
der eeuwigheid", en in Micha V : I
staat, dat Zijn uitgangen zijn van
ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Hij was met den Vader en den Heiligen Geest van eeuwigheid 66n in
wezen, had dezelfde Goddelijke heerlijkheid, bezat dezelfde Goddelijke
macht. Zie, wat Paulus zegt in Filipp.
II : 6 : „In de gestaltenis Gods zijnde,
heeft Hij het geen roof geacht, Gode
even gelijk te zijn". Doch lees nu ook
het volgende vers : „Hij is den menschen gelijk geworden". God de
Zoon kwam neder op aarde en werd
mensch. Dat is het, wat Johannes
uitdrukt door te zeggen : „Het Woord
is vleesch geworden" (zie Aant. 2).
Laten wij dit nog wat nailer bezien.
(I). Hij deed af stand van het voile
gebruik Zijner heerlj. khei d. Lees Jes.
VI : 1-4 (vergel. Joh. XII : 41). Daar
vinden wij een beschrijving van de
hemelsche heerlijkheid, die Christus
van eeuwigheid bij den Vader had.
Hij zag de voile liefde des Vaders
op zich gevestigd. Hij bezat een
gansch onbeperkte macht. Hij ontving de hoogste eere. Wel mocht
Paulus zeggen, dat Hij rijk was (2
Cor. VIII : 9). Doch die heerlijkheid
hield Hij nu verborgen. „Hij heeft
zich zelven vernietigd" (d. w. z. Hij
ontledigde zich zelven), zegt Paulus
in Filipp. II : 7, „de gestaltenis eens
dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den menschen gelijk geworden".
(2) .Hij nam een menschelijk li chaam
aan. Hij werd geboren en kwam ter
wereld als een hulpeloos kind. Zijn
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moeder was Maria (Gal. IV : 4). Hij
groeide op (Luk. II : 4o), werd van
kind knaap, van knaap jongeling,
van jongeling man. Hij at en dronk,
evenals wij. We lezen, dat Hem hongerde (Matth. IV : 2), dat Hij dorst
had (Joh. XIX : 28), dat Hij vermoeid was (Joh. IV : 6). De rust
van den slaap verkwikte Hem en
hergaf Hem de Hem door den arbeid ontnomen krachten (Matth. VIII :
24). Zijn Leven eindigde met den
dood : Hij stierf (Joh. XIX : 3o, 33).
(3) In Hem woonde een menschelijke
ziel. Zijn verstand kwam langzamerhand tot ontwikkeling (Luk. II: 52),
evenals bij een kind. Hij bezat een
menschelijken wil (Luk. XXII : 42),
een menschelijk gevoel, kende blijdschap (Luk. X : 21), droetheid (Luk.
XIX : 41 ; Joh. XI : 35), medelijden
(Matth. IX : 36, XX 4 3 4 ), verwondering (Matth. VIII : io ; Mark. VI : 6),
verontwaardiging (Joh. II : 14— 17).
De Heere Jezus was werkelijk, was
waarachtig mensch. Niets menschelijks was Hem vreemd. Hij werd den
broederen in alles gelijk (Hebr. II : i 7).
Hij had echter geen zonde (Hebr.
IV : T5). De Heere Jezus was geen
zondaar, zooals wij. Hij was geheel
zonder zonde. „Geen zonde is in
Hem", zegt Johannes (I Joh. III : 5).
Zijn hart was door het kwaad niet
verontreinigd ; nooit kon iemand eenige zonde in Hem aanwijzen ; zelfs
zijn bitterste vijand kon Hem niet
van jets verkeerds beschuldigen ; ja,
wat meer zegt, voor het oog van den
heiligen en alwetenden God was Hij
geheel rein. Hij heeft geen zonde
gedaan en in Zijn mond is geen
bedrog gevonden (1 Petr. II : 22.)
Hij was „heilig, onnoozel" (d. w. z.
onschuldig), „onbesmet, afgescheiden
van de zondaren" (Hebr. VII : 20).
We hebben nu gehoord, dat Christus, die van eeuwigheid God was,
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waarachtig mensch werd. Laten wij
nu echter niet vergeten, dat Hij toch
waarachtig God bleef. Da Goddelijke
en de menschelijke natuur waren in
Hem in een persoon vereenigd, n.l.
in de persoon Zijner Godheid. Hij
beperkte zich wel in de openbaring
van Zijn Goddelijke heerlijkheid, doch
legde zijn Godheid niet af. Dit laatste was onmogelijk. Hij is en blijft
God van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Zijne Godheid ging nu echter achter
Zijne menschheid schuil. De menschheid bedekte Zijne Godheid en omsluierde haar schittering en haar
glans. (Voorbeeld: Dc wolken onttrekken de zon aan ons oog ; toch
is de zon er.) Christus, die de ware
menschelijke natuur aannam, is en
blijft tegelijk „God, boven alles te
prijzen in der eeuwigheid" (Rom.
IX : 5).
Die vereeniging van de Goddelijke
en de menschelijke natuur in Christus is voor ons niet te begrijpen.
Ons verstand ziet zich hier voor een
onoplosbaar geheim gesteld. Met den
Apostel Paulus moeten wij in verwondering uitroepen : „De verborgenheid der godzaligheid is groot: God
is geopenbaard in het vleesch !"
II. Waarom werd de Zoon Gods
mensch ?
Op die vraag willen we nu een
antwoord geven. Daartoe gaan we
terug naar het Paradijs. Hoe gelukkig was Adam in dien schoonen hof!
Daar was geen smart en geen rouw,
geen droefheid en geen vreeze, doch
slechts vrede en rust, genot en vreugde ! Adam kende den Heere en vond
zijn hoogste zaligheid in de gemeenschap met zijn Schepper. Doch hij
overtrad het gebod des Heeren. De
zonde kwam en Adams geluk werd
geheel verstoord. Door de zonde werd
de gemeenschap tusschen God en den
mensch verbroken. Welk een name-

looze ellende kwam er toen over het
menschelijke geslacht, dat in Adam
van God was afgevallen ! Wij zijn
nu geheel boos en verkeerd ; in ons
hart woont niets dan ongerechtigheid ;
onze daden, onze woorden, onze gedachten, ze zijn alle onrein en doemwaardig. We zijn door de zonde niet
meer in staat, iets goeds te doen; we
zijn in tegendeel slechts tot alle
kwaad geneigd. Heel het menschelijk geslacht ligt dan ook onder den
vloek Gods, die den schuldige geenszins onschuldig houdt, doch wiens
toorn tegen ons ontstoken is en die
met vlammend vuur wrake zal doen
over alle • goddeloosheid en ongerechtigheid. Inderdaad de zonde heeft
ons geheel ongelukkig gemaakt, heeft
ons in het verderf gestort. Wie zal
ons nu verlossen ? God kan en wil
de zonde niet ongestraft doen blijven.
Hij eischt, dat onze schuld betaald
worde. En zelf kunnen wij dat niet,
want wij maken elken dag onze
schuld nog grooter. Ook geen engel
kan ons verlossen, want hij zou bezwijktn onder den toorn Gods en ons
er niet van kunnen bevrijden. Daarbij wil God niet, dat een ander schepsel de straf drage, die de mensch over
zich gebracht heeft. Waarheen zullen
we ons dan wenden ? Nergens is voor
ons redding te vinden. Waarlijk, het
zou er hopeloos voor ons uitzien, als
de Heere zelf geen verlossing had
aangebracht. Niemand anders dan de
Zoon Gods kan den toorn des Heeren
tegen de zonde dragen en dien toorn
van ons afwenden. Niemand dan Hij
kan de schuld voor ons betalen en
ons de straf doen ontgaan, door die
op zich te nemen. Niemand dan Hij
kan ons de zaligheid verwerven en
ons voeren tot de gemeenschap met
den Heere. Maar zou Hij dat doen,
dan moest Hij mensch worden,
mensch als wij, doch zonder zonde ;
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Hij moest zijn „een waarachtig en
rechtvaardig mensch". En nu heeft
de Zoon van God onze menschelijke
natuur willen aannemen. „Het Woord
is vleesch geworden." Hij kwam op
aarde en werd mensch, ons in alles
gelijk, uitgenomen de zonde. En Hij
deed dat, opdat Hij onze straf zou
dragen, opdat Hij den vloek Gods,
die op ons ligt, op zich zou laden,
opdat Hij in onze plaats in den dood
zou nederdalen en zijn leven voor
ons zou gevm Juist doordat Hij
waarachtig God is en tevens waarachtig en rechtvaardig mensch, is
Hij onze Middelaar, onze Redder,

onze Verlosser, die ons van onze
schuld veriost, onze straf op zich
neemt en door Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de Wet Gods ons
het eeuwige leven . verwerft.
Wel is dus de Vleeschwording des
Woords een gebeurtenis van de hoogste Ileteekenis ! Dat heuglijk feit
herdenken wij elk jaar op ons Kerstfeest. Er is nu een weg des behouds,
een rots ter ontkoming. Het blijde
Evangeliewoord wordt overal verkondigd : „De Zaligmaker is geboren !"
Geve de Heere, dat Hij ook onze
Zaligmaker zij !

AANTEEK ENINGEN.
1. Hier volgen nog eenige bewijzen voor
de Godheid van Christus : rechtstreeksche
getuigenissen : Rom. IX : 5; Coll. II : 9; Hebr.
I. Goddelijke eigenschappen, aan Christus
toegeschreven: de' eemvigheid: Micha V :1;
Joh. VIII : 58; Hebr. I : 8-12; Openb. I:
17; XXII : 13 (verg. Jes. XLIV : 6); de alInaeht: Fil. III : 21 ; Openb. I : 8; de almetendheid: Matth. IX 4; XII : 25 ; Joh. II : 24,
25 ; XXI : 17; Openb. II : 23 (verg. Jer. XI :
20); de alondefienwoordigheid: Matth. XVIII :
20; XXVIII : 20. Goddelijke eer, aan Christus
bewezen (verg. Zijn eigen getuigenis in Matth.
IV: 10 in-t Joh. V : 23) ; Matth. XXVIII : 9,
17 ; Hand. IX : 14, 21; 1 Cor. I : 2 ; Hand.
VII : 59; 2 Cor. XlI : 8, 9; Fil. II : 10, 11;
Hebr. I : 6; Openb. V : 8-13 ; VII : 12.
2. De eerste tekst aan het hoofd dezer les
vereischt eenige toelichting. Joh. I : 14 : „Het
Woord is vleesch geworden", enz. De benaming „Woord", op den Zoon van God toegepast, komt Diet bij de andere Evangelisten,
loch alleen bij Johannes voor. Zij geeft te
kennen, dat de Zoon kwam om ons den Vader te
openbaren. Door woorden deelt een mensch
zijn gedachten merle en openbaart hij die. In
het eerste vers van dit Evangelie gebruikt
Johannes deze benaming zonder omschrijving,
als een, die dadelijk door zijn lezers begrepen
werd. Ook in het Oude Testament wordt de
tweede Persoon in het Goddelijk Wezen, „het
Woord" genoemd (Ps. XXXIII : 6; Job
XXVIII : 12; Spr. VIII 9).

„Is vleeseh, govorden". „Vleesch" staat hier
voor de menschelijke natuur in het algemeen,
zooals in Jes. XL : 6 en 1 Petr. I : 24. Het
woord werd waarschijnlijk gebruikt tegenover
de ketterij van de Doceten, die leerden, dat
het lichaam van Christus slechts in schijn
bestond. Johannes komt tegen deze meening
op in zijn eersten Brief (IV : 3) en ook in
zijn tweeden (vers 7).
„Ileert onder ons gewoond" — letterlijk
„getabernakeld". Het woord komt ook voor
in Openb. VII :15 en XXI : 3.
„Ti9) hebben Zijn heerlijkheid aansehoulvd",
d.i. zoowel de heerlijkheid, Welke 14 de verheerlijking op den berg geopenbaard werd,
als de heerlijkheid, die in Zijn wonderwerken
uitblonk. (Zie Joh. II : 11 ; XI : 4). De woorden „getabernakeld" en „heerlijkheid", te zamen voorkomende, hebben zeker betrekking
op de Schechinah, de heerlijkheid des Heeren
in den tabernakel.
„De Eeniggeborene des Faders". — Deze
uitdrukking komt alleen hier voor en in vers
18, Joh. III : 16, 18 en 1 Joh. IV : 9. In vers
12 worden ook de geloovigen „kinderen Gods"
genoemd, evenals op andere plaatsen der
Heilige Schrift (Rom. VIII : 16; 1 Joh. III:
1, 2 ; enz.). Zij zijn echter uit genade tot
kinleren Gods aangenomen, terwijl Christus
de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is (Catech.
Zondag XIII, Vr. 33).
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PROFETIEEN VAN DEN TOEKOMSTIGEN VERLOSSER.

Les IL — Profetieen van den toekomstigen Verlosser.
„Zie, uw IConing zal komen, rechtvaardig en Ilij is een Heiland".
Ye lezen: de teksten, in de les aangehaald,
7e leeren : Joh. V : 39 ; 2 Petr. r : 19-21; Jes. XXV : 9. (Ps. III : 5; Ps. 132: 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les handelt alleen over teksten. Men zal echter zien, dat vele van
de voornaamste Messiaansche voorspellingen niet vermeld zijn. De bedoeling
was ook niet, een geclassificeerde lijst van teksten te geven, welke de kinderen zouden moeten opzoeken en leeren. Dit zou gemakkelijk genoeg zijn,
maar niet van veel belang voor leerlingen, die vlug zijn in het teksten vinden, en geheel nutteloos voor de onderwijzers van jongere klassen. Veel
meer was het plan, de ontwikkeling te schetsen van wat men noemt de
Messiaansche gedachte ; aan te toonen, hoe het beeld, dat ons in het Oude
Testament van den toekomstigen Verlosser geteekend wordt, al helderder en
helderder wordt en zoodoende meerdere beteekenis te geven aan de teksten,
welke bij het onderwijs worden opgezocht. De onderwijzer bereide zich zorgvuldig voor de les voor, opdat hij zijn onderwerp geheel meester zij ; hij
onderzoeke, wat de aangehaalde profetieen beteekenden in den tijd, waarin
zij werden uitgesproken, en ga na, hoe zij op Christus betrekking hebben.
In de eerste afdeeliug spreken we over de belofte, die in het Paradijs
gegeven werd, de moederbelofte, waarin God het eerst het Evangelie heeft
geopenbaard ; vervolgens vestigen wij de aandacht op de toezegging, aan
de Aartsvaders gedaan ; verder wijzen we op de offeranden en andere ceremonien der Wet, die alle op Christus doelden en eindelijk staan we stil bij
de latere profetieen, die zoo krachtig getuigen van den Verlosser, die tot
Sion komen zou en van het heil, dat deze zou schenken.
SCHETS VAN DE LES.
De vorige maal hebben wij gesproken over de vleeschwording des
Woords. Wij hebben toen gehoord,
dat de Zoon Gods de menschelijke
natuur heeft aangenomen. Ge weet,
dat we de geschiedenis van Zijn geboorte vinden in het begin van het
Nieuwe Testament. Doch ook in het
Oude Testament wordt reeds van den
Verlosser, die komen zou, gesproken.
Ook Noach, Abraham, Mozes en
andere heilige mannen, van wie we
in het Oude Testament lezen, zijn
alleen door het geloof in Hem zalig
geworden. Eeuwen te voren was de

komst van Christus reeds aangekondigd en was getuigd van het groote
werk, dat Hij tot stand zou brengen.
Daarvan zullen we in deze les nailer
hooren.
I. De belofte in Eden.
Toen Adam en Eva gezondigd
hadden, sprak God hun reeds terstond
van een Verlosser (Gen. III : 15) ; hoe
ontfermend ! Wat zeide Hij hun van
den Verlosser ? (a) Deze zou een
mensch zijn „haar zaad" ; (b) Hij zou
tegen • hun wreeden vijand strijden
„(vijandschap)" ; (c) Hij zou niet overwonnen worden, zooals zij overwon-
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nen waren, maar zou den vijand
vernietigen („den kop vermorzelen"
—dewijze,wa ropmen enslang
doodt ; (a) Hij zou sterker zijn dan
de vijand ; kon Hij dan wel slechts
een mensch zijn ? (e) Toch ton Hij
gewond worden en lijden, maar niet
worden verslagen („de verzenen ver-

morzelen"). Wie beantwoordt aan dit
alles ? 'Lie r Joh. III : 8 ; Hebr. II :14 ;
Luk. XI : 2I, 22 ; Openb. XII : 9—II.
II. De beloften aan de Aartsvaders.
Ondanks Gods belofte aan Adam
en Eva vergaten de menschen Hem
en nam de goddeloosheid meer en
meer toe. Door den zondvloed werd
het kwaad slechts voor een tijd beteugeld; toen de wateren der aarde opgedroogd waren, was deze weldra weer
met zonde en ongerechtigheid vervuld.
Ten laatste was er bijna niemand
meer, die den Heere diende, en werden Gods beloften vergeten. Toen
verkoos God een man, Abraham, wiens
geslacht tot een groot yolk zou worden. Dat yolk zou Hij van de andere
volken afzonderen; Hij zou zich aan
dat yolk heerlijk openbaren, opdat
het Hem zou kennen ; met dat yolk
zou Hij Zijn genadeverbond oprichten ; Hij zou het Zijn beloften geven
en straks zou de Christus uit dat yolk
voortkomen. Dat yolk was het
yolk Israel (Hand. VII : 2 ; Hand.
XIII : i7; Deut. VII: 6-8; Rom.
III: 1, 2).
Wat zeide God tot Abraham ? Gen.
XII : 2, 3; XV : 1-6; XVII : 1-8;
XXII : 15-18 ; verg. Gen. XXVI :
2-4; XXVIII : 13, 14. (a) Ondanks
de overal heerschende zonde zouden
eens alle geslachten der aarde gezegend
worden. (b) Deze zegen zonde komen
door het nageslacht van Abraham.
(c) Maar Abraham wist, dat zijn kinderen zondig zouden zijn gelijk hij ;
hoe zouden dan in hem alle geslach-

13

ten des aardrijks worden gezegend ?
God is de eenige bron van den zegen. Hij zou zelf de Verlosser zijn
(zie Aant. I).

Wie was zoowel Gods als Abrahams zaad? Rom. XI : 5 ; Gal. III:
i6. En wat zeide Jezus, toen Hij er
van sprak, dat Abrahem Hem kende?
Joh. VIII : 56. In den Ileere Jezus
zijn de beloften, aan de Aartsvaders
gedaan, vervuld. Hand. III : 25, 26 ;
Eph. I : 3; verg. Ps. LXXII : 17.
III. De typen in de Joodsche
Wet.
Abrahams geslacht zuchtte langen
tijd in Egypte in slavernij ; weinigen
herinnerden zich de belofte van den
Verlosser. Hoe leerde God hen, nadat
Hij hen uitgeleid had ? Door schilderingen, beelden, typen, gelijk aan
„schaduwen" (Hebr. VIII : 5; X : 1),
die wel den omtrek van eens menschen
gestalte, maar met zijn trekken weergeven en dus slechts een onduidelijk
beeld vormen van een persoon. Doch
als zij een schaduw zien, zijn wij
zeker, dat er een lichaam is, van hetwelk die schaduw komt; er is geen
schaduw alleen. Tabernakels, priesters,
offers, wat leerden zij ? Zij gaven te
kennen, dat zondige menschen. den
Heiligen God niet konden naderen ;
dat zij iemand als tusschenpersoon
moesten hebben ; ook, dat God den
dood van een ander wilde aannemen
in plaats van dien des zondaars.
Wie is tusschenbeide gekomen ? Wie
is waarlijk voor zondaren gestorven ?
I Tim. II : 5, 6.
Iv. De latere profetieen.
Later sprak God meer van den toekomstigen Verlosser tot David, Jesaja,
Daniel en al de profeten. Er zouden
vele lessen voor noodig zijn om al
zijn beloften na te gaan (zie Aant.
2). Twee groote zaken werden voorspeld:
I. De heerlijkheid van den toekom-
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stio'cren Verlosser. De Israelieten in
Mozes' tijd stelden zich den Messias,
die komen zou, voor als een profeet,
evenals Mozes (Dent. XVIII : is).
Toen David en Salomo regeerden,
zagen zij in deze machtige Koningen
het beeld van den toekomstigen Verlosser (Ps. LXXXIX : 20, 22 ; 2 Sam.
VII :12, 1 3 ; Ps. LXXII : 7, 8, 17).
Zie nu, wat van Christus werd gezegd.
(a) Hij zou de Zoon van David zijn,
Ps. LXXXIX ; CXXXII. (b) Hij zou
als Koning regeeren, Ps. II : 6 ; met
majesteit, Ps. XLV : 4, 5; in gerechtigheid, Ps. LXXII 2; in genade,
Ps. LXXII : 3, 12-14; trots alien
tegenstand, Ps. II :1-6, Ps. CX 1,
2. (c) Zijn koninkrijk zou Been grenzen hebben, Ps. LXXII : 8, en het
zou tot in eeuwigheid ibestaan, Ps.
LXXII : 5, 17.
Onder vrome en slechte koningen
kwam dezelfde boodschap, Jes. IX : 5,
6; XXXII : ; Jer. XXIII : 5, 6;
Micha V :1-5; tijdens en na de
ballingschap, Dan. II:44; VII : 13, 14 ;
Zach. IX : 9 ; onder de Romeinen,
Luk. I: 32, 33 (zie Aant. 3). Voortdurend zagen de Israelieten met verlangen naar de vervulling dezer profetieen uit, Luk. XIX : i 1; Joh. VI :
15; Hand. I : 6.
Wie is deze Koning ? Openb. I : 5;
XIX :16. Wat zeide Jezus zelf? Matth.
XXV : 31-34; Joh. XVIII : 36 ;
Openb. III : 21. Zie de bovengenoemde profetieön op Hem toegepast,
Matth. XXI : 5 ; Hand. IV : 25-27 ;
Hebr. I :5, 8, 9.
2. De vernedering van den toekomsilken Verlosser. Dit werd reeds in
Eden vermeld („zone verzenen vermorzelen"); de typen doelden alleen op

een Verlosser, die sterven zou voor
Zijn yolk, en naast al de profetieön

van de koninklijke heerlijkheid van
den Messias vinden we vele andere
van Zijn lijden. De vernedering en de
ellende, die David moest ondergaan
en waarover hij in tal van psalmen
spreekt (b.v. in Ps. XXII en Ps.
LXIX, is profetie van het lijden, dat
over Christus komen zou (verg. Ps.
XXII : 8, 9 met Matth. XXVII : 4144 ; Ps. XXII : 19 met Matth. XXVII
: 35, enz.).
Zie vooral Jes. LIII ; verg. vers
7, 8 met Hand. VIII : 32-35 ; vers
12 met Mark. XV : 28; lees ook Dan.
IX : 26.
En deze vernedering moat Christus
ondergaan, zou Hij onze Zaligmaker
kunnen zijn. De Joden verstonden dit
niet (Joh. XII : 32-34); zelfs de discipelen begrepen het niet in den beginne (Matth. XVI : 22, 28; zie ook
Luk. XXIV : 1o, 21). Aileen door Zijn
dood verkrijgen wij het levee. Door
Zijn lijden en sterven bevrijdde Hij
ons van de straf, die wij ons door
onze zonden hadden waardig gernaakt
(Jes. LIII : 5). Eeuwigen dank brengen de zaligen in den Hemel den
Heere Jezus daarvoor toe, dat deze
voor hen in den dood heeft willen gaan
en zich voor hen aan het kruis heeft
laten nagelen (Openb. V : 9, 12).
Poor ons is Christus niet de toekomstige Verlosser, maar de Verlosser, die gekomen is. Hoe dankbaar
moesten wij God zijn! Wij kunnen
meer van Hem weten dan Mozes of
Jesaja.
Eeren wij Hem als den Overwinnaar van Satan, die ons wil helpen;
als het zaad van Abraham, die ons
wil zegenen ; als den Koning, die over
onze harten regeert; als den Zaligmaker, die onze zonden heeft weggenomen ?
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AANTEEKENINGEN.
1. De beteekenis van de beloften, aan Abraham gedaan, is onlangs zeer goed in het licht
gesteld door Prof. Stanley Leathes in zijn
lezingen over „Het getuigenis des Ouden
Testaments van Christus". Deze zegt: „Abraham had God leeren kennen. Door de kennis
van God is hij ook tot het besef gekomen,
dat hij, zooals hij eens beleed, slechts „stof
en asch" was. Maar hij leerde ook, dat zijn
zaad een bron van zegen voor de geheele
wereld zijn zou. Het was onmogelijk voor hem,
niet te weten, dat, wat hij was, zijn zaad na
hem, ook zou zijn, n.l. stof en asch. Toch
zou er in dat zaad Een zijn, bestemd dezen
zegen te bevatten en zelf te zijn. Daar , hij
wist, dat hij zelf geen bron van zegen was,
maar zich boog om den zegen van Melchizedek te ontvangen ; daar hij wist, dat hij
zijn Rinderen niet datgene kon nalaten, waarover hij niet te beschikken had, en dat zij
niet gezamelijk konden bezitlen, wat zij elk
voor zich zelf niet hadden, werd hij daardoor
gebracht tot de verwachting van Een, in
wien de zegeningen van den Eeuwiggezegende
met de menschheid van het beloofde zaad
persoonlijk vereenigd zoude zijn. Zoo geschiedde het, dat hij met verheuging verlangde, den dag van Christus te zien, dat hij
hem „zag en verheugd was".
2. Een groot aantal voorspellingen enz.
worden in deze les niet aangehaald. Zij kunnen aldus gerangschikt worden :
(a) Die, welke slechts in de tweede plaats
betrekking hebben op den Messias, zooals
Num. XXIV : 17, welke eerst op David doelt.
(b) Die, welke, hoe belangrijk ook, niet fot
de groepen, in deze les bevat, behooren : Ps.
XL : 8, 9; Ps. CXVIII : 22; Jes. VII : 14;
Jes. XI : 1-5, Jes. XXVIII : 16; Jes. XLII :
1-4 ; Jes. LXI : 1-3; Jes. LXIII : 1-6 ;
Zach. III : 8 ; Zach. VI : 12 ; Mal, III : 1-3;
en vele andere.
(c) Die, welke betrekking hebben op bijzotidere gebeurtenissen in het leven van

Christus, zooals Ps. XVI : 10; Ps. LXVIII :
19 ; Ps. LXIX : 10, 22; Jes. L : 6; Jer. XXXI
:15; Hos. XI: 1; Zach. XI :13; enz.
(d) Voorafschaduwingen van Christus, zooals het Paaschlam, het manna, de koperen
slang, enz.
(e) Personen, die als typen beschouwd kunnen worden, zooals Jozua, Jona, enz.
3. Men zegt gewoonlijk, dat het Oude
Testament vol is van Christus; en toch, wanneer velen dit bewijzen willen, noemen zij
verscheidene alleenstaande teksten op, die
niet het honderdste deel uitmaken van alles,
wat van Christus wordt gezegd. Maar wanneer wij de profetieen in het licht der geschiedenis van de tijden, waarin zij gegeven
werden, bestudeeren en de beteekenis bepalen,
die zij klaarblijkelijk hadden, toen zij werden uitgesproken, zien wij, hoe elke gebeurtenis, elk onheil, elke overwinning, het
middel werd, den geest des yolks te richten
op jets veel grooters, dat nog komen moest.
De woorden van den man Gods b.v., die we
lezen in 1 Sam. II : 35, hebben op Christus
betrekking; op Eli's zonen volgden vele getrouwe priesters, maar juist de zonden van
Hofni en Pinehas zouden het y olk doen verlangen naar den volmaakten Hoogepriester.
Zoo geeft de aanstelling van Eljakim, in
plaats van den verwaten Sebna, als schatbewaarder onder Hiskia, den profeet gelegenheid, van Eljakim te zeggen, wat in de
hoogste beteekenis slechts op den Messias
toegepast kan worden (Jes. XXII : 20-24).
En hoeveel kracht verkrijgt Jes. XXXII : 1,
wanneer wij bedenken, dat deze profetie onder
de regeering van Achaz uitgesproken werd !
Aldus beschouwd, is bet Oude Testament
waarlijk vol van Christus, en elk groot man,
in zoover als hij den wil van God deed, is
een type van den Messias, een onvolmaakt
beeld van wat deze op volmaakte wijze
zou zijn.
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Les III. — De volheid des tijds.

„Snellijk zal tot zijn 7empel komen die Heere, dien gijlieden zoekt".
Te lezen : de teksten, in de les aangehaald.
Te leeren: Gal. IV : 4 ; Jes. LX : i ; Matth. IV :16. (Ps. 22 :14 ; Ps. 97 : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les bestaat hoofdzakelijk uit bijzonderheden, die men moet verhalen
•om daardoor tot de volgende lessen den weg te banen. Groote moeilijkheden
.doen zich hier aan den onderwijzer vow ., doch wanneer hij op eenvoudige
'wijze vertelt, vooral vermijdende het gebruik van woorden, wier beteekenis
.de leerlingen niet begrijpen, zal hij, met behulp der Aanteekeningen, in staat
zijn, een juiste voorstelling te geven van den toestand der Joden en der
Heidenen ten tijde van Jezus geboorte.
Daar bijna elk punt in deze Schets door de Schrift wordt toegelicht, behoeft deze les volstrekt niet enkel wereldgeschiedenis te geven, al schijnt
-dit op het eerste gezicht zoo, en het doel van den onderwijzer moet juist
wezen, den leerlingen duidelijk te maken, hoe de openbaring van den Verlosser eisch der geschiedenis was; dat Christus niet slechts op den mees
geschikten tijd verscheen, maar dat ook, toen Hij geboren werd, door Israe
en andere volken naar de komst des Verlossers werd uitgezien.
De les behoeft niet geheel in vragen en antwoorden gegeven te worden,
maar men moet toch van tijd tot tijd vragen doen om te zien, of de kin-deren de les begrijpen; of hetgeen onderwezen wordt ook werkelijk door de
leerlingen wordt opgenomen.
De schets van de les en de Aanteekeningen geven den onderwijzer vol-doende stof. Men kan veel vertellen van de Joodsche secten, de Synagoge,
enz., maar men moet er aan denken, dat, wanneer vele bijzonderheden verhaald worden, het algemeen denkbeeld van den godsdienstigen toestand des
yolks licht verloren gaat.
De lagere klassen moeten niet met veel eigennamen en andere uitwendige
feiten bezwaard worden, maar men zorge, dat het doel van de les bij het
onderwijs worde bereikt. Men zette uiteen, hoe de zonde groote afmetingen
had aangenomen en hoe de Wereld ellendig was zonder God ; men stelle in
het licht het hopelooze van de pogingen der geleerden, de menschen gelukkig te maken ; men beschrijve de trotschheid der schriftgeleerden en der
Farizeen, die de godsdienstige vormen nauwkeurig in acht namen, doch bij
wie de ware vroomheid ontbrak ; men spreke over het verlargen der joden
naar een Verlosser en wijze er op, hoe God den loop der historie bepaalde
en op den rechten tijd den Verlosser schonk.
SCHETS VAN DE LES.
ping en Verlosser komen. En welken
Eindelijk was de tijd daar, dat de
Zoon Gods mensch zou worden. Ein- aanblik bood de wereld, toen Hij in
.delijk zou de zoo lang beloofde Kohet vleesch verscheen ? Dienden de
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menschen God en wandelden zij in
Zijn wegen ? Ach neen ! Zij vreesden
den Heere niet, leefden geheel naar
het goeddunken van hun eigen hart
en deden, alsof er geen God ware.
Slechts enkelen werden er gevonden,
die den Heere in oprechtheid dienden.
Doch al hadden de menschen God
vergeten, de Heere vergat hen niet,
maar gedacht Zijn belofte. Gij hebt
zeker wel eens gezien, dat oude huizen werden afgebroken, opdat er
nieuwe voor in de plaats zouden
worden gezet. Welk een tooneel van
wanorde doet zich dan aan ons voor !
Steenen, palen, aarde, het ligt alles
zoo in verwarring dooreen, dat we
vragen : „Hoe zal daar straks nog
een nieuw huis gezien worden ?" Poch
de architect houdt voortdurend toezicht, regelt de werkzaamheden en
zorgt er voor, dat alles in orde komt.
Zoo bestuurde God den loop der gebeurtenissen op deze wereld, richtte
Hij alles zoo, dat zijn doel werd bereikt en waakte Hij er voor, dat zijn
raadsplan uitgevoerd werd (Ps. CXV :
3 ; Dan. IV : 35). Alles werd door
klem voorbereid op de komst van
Zijn Zoon. Eindelijk, ongeveer veertig eeuwen nadat de Heere in het
Paradijs gesproken had van het Ziad
der vrouw, dat het zaad der slang
den kop vermorzelen zou, was de tijd
aangebroken, dat de Verlosser zou
worden geopenbaard. Beschou wen wij
heden den toestand der wereld, toen
Hij op aarde verscheen.
I. Het Romeinsche Rijk.
I. Toen Christus geboren werd,

was het Romeinsche rijk het machtigste rijk der wereld. De keizer van
Rome heerschte over landen in het
Noorden, het Zuiden, het Oosten en
het Westen. Geen Farao regeerde
in Egypte, geen Hiram te Tyrus,
geen Benhadad te Damaskus, geen
Sanherib te Nineve ; de groote koRENKEMA II.
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ninkrijken, in het Oude Testament
genoemd, waren alle vergaan ; Rome's
macht strekte zich ver naar alle zijden
uit (Luk. II : 1), zooals God door
Daniel had voorspeld (Dan. II : 4o ;
VII: 23). Dit was juist de geschikte
tijd, waarop het Evangelie gepredikt
zou worden ; waarom ? Indien er vele
koninkrijken waren geweest en er
telkens oorlog ware gevoerd in den
tijd, toen de Apostelen overal het
Evangelie moesten prediken, hoe
zouden zij dan zoo gemakkelijk hebben kunnen reizen (zie Aant. I, 2) ?
2. Indien er nu in Nederland een
boek gedrukt wordt, kan men het in
Frankrijk, Spanje enz. niet lezen, als
het niet vertaald is. Fen van de
moeilijkste zaken voor een zendeling
is, de taal van het yolk, waarheen
hij gaac, te leeren. Maar toen sprak
men eene taal in het geheele Romeinsche Rijk, niet de Romeinsche taal
(het Latijn), maar het Grieksch, zulk
een schoone taal, dat, toen Griekenland veroverd werd, de trotsche Romeinen haar zelfs leerden. Paulus
kon dus, toen hij in het Grieksch
predikte, overal verstaan worden ;
toen hij zijn brieven in het Grieksch
schreef, konden velen ze lezen (zie
ilani. 3).
3. En wat zien wij, als wij eens
letten op de menschen, die in dat
groote rijk leefden en die schoone
taal spraken ? Sommigen waren rijk
en zelfzuchtig ; anderen werden onderdrukt en verkeerde in diepe ellende ;
overal vond men groote verdorvenheid (Rom. I : 28-32). Men schaamde
zich zelfs niet eens meer over het
kwaad, dat men deed en ontzag zich
niet, de snoodste gruwelen te bedrijven. Valsche goden werden aangebeden ; velen trachtten uit den afgodendienst voordeel te halen, (zooals
de zilversmeden te Efeze, Hand XIX).
Verstandige lieden wisten, dat de
2
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afgoden tot niets nut waren, maar
dachten er nooit aan, dat de groote
God altijd op hen neerzag (1 Cor.
I : 2 I) ; zij konden zien, dat de zaken
zeer slecht stonden, maar wisten geen
geneesmiddel ; zij badden vele wonderlijke dingen uitgevonden, maar
konden de menschen niet gelukkig
maken, evenmin als zichzelven. Zie
de droevige woorden in Ef. II : 12
(zie Aant. 4).
Toen dus het Evangelie kwam,
was de wereld er on voorbereid, want
er was :
a. Een groot Rijk ; overal vrede.
b. Een taal overal.
c. Het menschdom, in zonde verzonken, kon door zijn uitstekendste
mannen niet geholpen worden.
Maar welk yolk had God van de
andere volken afgezonderd ? Met welk
yolk had Hij Zijn verbond opgericht ?
Het zaad van Abraham, de Israelieten. Laten wij nu op dat yolk den
blik werpen.
II. Het Joodsche yolk.
I. _Hun afhankelijkheid. Geen David of Salomo zit nu op den troon ;
een vreemdeling, een Edomiet, regeert
in Jerusalem. Doch deze is geen
zelfstandig vorst, die kan doen en
laten, wat hij verkiest. Integendeel,
hij moet zich in alles voegen naar
den wil van den keizer van Rome,
die ook Palestina in zijn macht heat.
Is hij een goed koning ? Wat zegt
Matth. II ons van zijn bedrog (vs.
8) en van zijn wreedheid (vs. 16)

[zie Aant. 5] ?
2. Hun godsdienst. Vroeger hadden de Israelicten dikwijls de afgoden gediend, doch nadat zij uit de
ballingschap waren teruggekeerd,
maakten zij zich aan afgoderij niet
meer schu:dig. Zij aanbidden nu den
eenigen waren God. Zij hebben de
Wet en de Profeten en nemen de
offeranden, de wasschingen, den Sal>

bath, enz. nauwkeurig in acht. Op
vele plaatsen vond men synagogen,
waar de Schrift werd gelezen en verklaard. Door Schriftgeleerden werden
zij in de Wet onderwezen. Men zou
dus zeggen, dat Israel, wat zijn godsdienstig leven betreft, vrij hoog stond.
De schijn was echter schooner dan
het wezen. Ware vreeze des Heeren
werd bij het yolk schaars gevonden.
Men ging op in allerlei vormen, doch
slechts door weinigen werd God in
waarheid gediend. Het yolk genaakte
Hem met hun mond en cerde Hem
met de lippen, maar hun hart hield
zich verre van Hem (Matth. XV : 8).
De Schriftgeleerden zochten hun
kracht in allerlei spitsvondigheden
en gaven allerlei voorschriften, die
moeilijk waren na te komen (Matth.
XXIII : 4); ware vroomheid maakte
meer en meer plaats voor eigenwilligen godsdienst. De Farizeiin baden,
vastten, gaven aalmoezen, (Matth. VI
: 2, 5, 16 , Luk. XVIII : II, r2); doch
zij deden het slechts om van de menschen gezien te worden. Daarom waren die werken den Heere niet welbehaaglijk (Matth. XXIII : 5, 6, 14,
25-28) [zie Aant. 6].
3. De Joden in ae verstrooiing.
Waren de Joden met hun meerdere
kennis van God van eenig nut voor
de heidenen ? Zij woonden niet meer,
zcoals vroeger, uitsluitend in Kanaan,
doch waren overal verstrooid. Dit was
reeds zoo in de dagen van Esther
(Esth. III : 8, 12, 13), doch nu was dit
nog veel meer het geval (Hand. II : 5;
Jak. I: I). Indien zij een goed voorbeeld hadden gegeven liefderijk en
oprecht waren geweest, hoeveel goed
hadden zij kunnen doen ! Maar lees
Rom. II : 24 (zie _dant. 7). Moeten wij
niet met David zeggen (Ps. CXIX :
126) : „Het is tijd voor den Heere,
dat Hij werke, want zij (Heidenen en
Joden) hebben Uw wet verbroken"?

DE VOLHEID DES TIJDS.
Voelde niemand dit ? Verlangde
niernand naar de kornst van den
Messias ?
III. Verwachtingen van den
Messias.
a. Zte Hand. XXVI : 7. De Joden
zagen uit, niet naar den zegen voor alle
volkeren, aan Abraham beloofd, niet
naar den Lijder, die voor de zonden
zou boeten, van wien Jt-saja sprak —
slechts naar den Koning- (verwijs voor
deze punten naar de vorige les)
—enKonig,diehnva devremd
heerschappij zou verlossen en hen
groot zou maken. Doch eenigen dach: 32, 38.
ten antlers, Luk. I : 7779;
b. Doch niet alleen de Joden zagen
naar den Redder uit. Van wie was
het voorspeld, dat zij een Verlosser
zouden „wenschen"? Hag. II : 8. Zoo
was het. De in dien tijd geschreven
boeken spreken overal van een verwachting van een groot koning, die
komen zou (zie plant. 8). Wie kwamen uit het verre Oosten om
geboren Koning te aanbidden? Matth.
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Wie zeide, dat de Messias
Naar „alle dingen zou verkundigen"?
Joh. IV : 25.
Inderdaad, het was in alle opzichten, toen Christus kwam, „de volheid
des tijds" (Gal. IV : 4).
Weder zien wii, evenals in de vorige
les, dat wij een groot voorrecht
hebben. „De duisternis gaat vooruij,
en het waarachtige licht schijnt nu",
I Joh. II : 8. De beloofde „Zon der
Gerechtigheid" (Mal. IV : 2) is opgegaan. En wat zegt de Heiland tot
ons? Zte Joh. XII : 36. Zijn onze harten dutster te rnidden van het licht ?
Wij zien, wat de wereld zondcr Christus was ; zoo is ook het hart zonder
Chris/us. En er min nog duistere Ianden ; denk daaraan.
Laren wij gedurig bidden, dat het
licnt van Christus overal schijne, waar
nu nog duisternis heerscht, en verrichtttn wit ook in dit opzicht het werk,
dat de Heere ons te doen gegeven
heeft, werkende ook in het belat.g van
de zending onder de heidenen.
II : I, 2.

AANTEEK ENINGEN.
1. Naast de Romeinen treffen we ten tijde
van Christus' geboorte verschillende andere
volken aan, die reeds op een hooge trap van
ontwikkeling stonden. De ontzaglijke bevolking van Indio en China was toen reeds even
beschaafd als nu. De vereerders van Vishnu
en Boeddha waren veel talrijker dan die van
Jupiter. Er waren meer volgers van Confucius
dan van Plato en Aristoteles.
Maar daar gedurende eenige eeuwen de invloed van het Christendom zich hoofdzakelijk
gevoelen deed in het Romeinsche Rijk, behoeft alleen de toestand der landen, die van
dat rijk een deel nitmaakten, in deze les
vermeld te worden.
2. Gedurende langen tijd voor Christus'
geboorte was het Romeinsche Rijk door burgeroorlogen geteisterd geworden. De voorafgaande eeuw was die van Marius en van
Sulla, van Cesar en van Pompejus, van Antonius en van Octavianus. De laatste had
eindelijk gezegepraald en had den keizerlijken
troon bestegen onder den titel van Cesar
Augustus ; ten teeken van den algemeenen
vrede werd de tempel van Janus te Rome

(die altijd in tijd van oorlog open stond) gesloten ; een geschikt tijdstip voor de komst
van den Vorst des Vredes. Niettegenstaande
de dwingelandij en de oneerlijkheid van de
beheerschers der Romeinsche provinci6n, van
wie Felix (Hand. XXIV) als een echt vertegenwoordiger golden kan, was toch boven
alien twijfel het bestaan van dezelfde wetten
en van eenzelfde Staatsbestuur over zulk een
groote uitgestrektheid gunstig voor de verbreiding van het Evangelie. De onderscheiding, die Paulus ondervond vanwege zijn
p burgerschap", (Hand. XVI : 38; XXII: 29),
is een van de vele bewijzen hiervoor.
3. Het is zeker, dat het Grieksch de algemeene taal was voor 't dagelijksch verkeer
en voor de letterkunde in de geheele oostelijke helft van het rijk en dat Paulus zoowel
aan de Christenen te Rome als aan die van,
het half barbaarsche, Keltische Galatie, Corinthe en Thessalonica in het Grieksch
schreef. De groote beteekenis van dit feit
voor den voortgang van het Christendom is
duidelijk. In den laatsten tijd is door sommige geleerden zelfs beweerd, dat het Grieksch
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de gewone taal in Palestina was, en dat de
Reiland deze taal sprak. Dit is echter nog
niet afdoende bewezen.
4. Wij worden licht verblind door den glans
van de eeuw van Augustus, door de vertkince
weelde, welke wij o. a. verbinden aan den
naam van PompeY en door den bloei der
letterkunde, die er trotsch op was, Horatius
en Virgilius aan haar hoofd to zien. Maar
onder de uiterlijke heerlijkheid merkt een
oplettend beoefenaar der geschiedenis een
zedelijken achteruitgang op, zooals bijna in
geen enkel tijdvak gezien wont. De Romeinsche hekeldichters geven er een even donkey
beeld van als Paulus. Men had zelfs geen
flauw begrip van een godsdienst, die de zonde
en de hebzucht veroordeelde. Een groot geschiedschrbver, Gibbon, merkt op, dat door
de ongeletterden alle godsdiensten even waar,
door de geleerden alle even onwaar, en door
de overheidspersonen alle even nuttig werden
geoordeeld ; dit verklaart Pilatus' minachtende vraag : „Wat is waarheid ?" en Gallio's
volkomene (en daardoor onpartijdige) onverschilligheid. Wij bewonderen de gedichten
van Horatius, maar zijn geloof kan in deze
woorden samengevat worden : „Laat ons eten
en drinken, want morgen sterven wij". Ernstiger mannen, zooals Cicero en Seneca, betreurden het (evenals Plato voor hen gedaan
had), dat de hoogste wijsbegeerte niet in staat
was, op het gedrag eens menschen invloed
uit to oefenen. Ovidius zeide: „Ik zie het
goede en erken het, maar het kwade doe ik".
5. Palestina had ruimschoots zijn deel gehad van de verwoestingen en de ellende der
burgeroorlogen. De troon van Herodes, den
noon van Antipater, een Idurneer (d.i. een
Edomiet), stond op de bouwvallen van de
door de Maccabeesche vorsten gestichte dynastie, maar het land was schatplichtig aan
Rome (zooals sommige Indische vorsten aan
onze Regeering), waarvan wij een be,wijs zien
in de „beschrijving", door den keizer bevolen. Herodes trachtte de gunst der Joden to
winnen door Jerusalem to verfraaien en
vooral door den Tempel op prachtige wijze
wader op to bouwen; maar zijn vreemde afkomst, zijn wreede aard en zijn voorliefde
voor Grieksche en Romeinsche gebruiken
wekten den haat des yolks tegen hem op.

6. Bijzonderheden aangaande de Joodsche
secten, de synagogen, enz. — zullen in de
volgende lessen gegeven worden. Voldoende
zij het, to zeggen, dat de installing van de
synagoge in twee opzichten een grooten invloed had : (1) zij gaf het y olk overal gelegenheid tot openbare godsdienstoefening en
tot het hooren lezen van de Wet en verhinderde zoodoende het vervalien tot afgoderij,
waaraan het yolk zich zoo dikwi.fils had schuldig gemaakt, toen Jerusalem het middelpunt
was van godsdienstig onderwijs en den dienst
van God ; (2) zij werkte er toe made, de verwachting van een toekomstigen Messias
levendig to houden door de geschriften der
profeten onder het yolk to brengen.
7. Een groot aantal Joden leefde „in de
verstrooiing". Zij waren in alle steden verspreid; velen hunner woonden to Babylon,
to Alexandria (Hand. VI : 9) en to Antiochie.
Paulus ontmoette hen, waar hij ook ging ;
hij predikte altijd het eerst voor hen ; onder
hen vond hij zijn hevigste bestrij ders. Hoewel zij door de strenge Joden van Judea met
wantrouwen werden aangezien wegens hun
overhellen tot de Grieksche gebruiken, woonden zij toch de groote feesten to Jerusalem
bij en de didrachmen voor den tempeldienst
(IVIatth. XVII : 24) werden ook van hen gevraagd. Aan de Joden van Alexandria zijn
wij de schoone „Septuaginta", de Grieksche
vertaling van het 0. Testament, verschuldigd,
welke inderdaad de „Bijbel" van de apostolische eeuw was, waaruit dikwijls de aanhalingen uit het 0. Testament, die in het N.
Testament voorkomen, genomen werden. Bij
Martialis en Juvenalis komt duidelijk uit, in
welk eon slechten reuk de -Joden destijds
stonden.
8. 1)at er toen een onbestemde verwachting
heerschte van een machtig Heerscher, wordt
bevestigd door het getuigenis van de Romeinsche geschiedschrijvers Tacitus en Suetonius.
De laatste zegt : „Er heerschte een oud en
onwrikbaar geloof in het geheele Oosten, dat
uit Judea een groot Boning komen zou''. De
verstrooiing der Joden werkte zonder twijfel
er toe made, dit denkbeeld to verbreiden,
doordat de profetieen van hun heilige boeken
bekend werden.
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Les IV. — De geboorte van Jezus Christus.
„Een Kind is ons geboren".
7e lezen: Luk. II : 1-20.
7e leeren: Luk. I : 68, 69 , 1 Joh. IV : 9; 2 Cor. VIII : 9; Jes. LIII : 2.

(Ps. 98 : r,

2;

Ps.

105:

I,

2;

Ps. 148 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na eerst over de Vleeschwording des Woords in het algemeen te hebben
gesproken, vervolgens te hebben stilgestaan bij de Profetieen van den Verlosser, die in het Oude Testament zijn te vinden en daarna een blik te
hebben geworpen op den toestand der wereld ten tijde van de komst van
Christus, gaan we thans over tot de behandeling der geschiedenis van de
geboorte des Zaligmakers. Deze behandeling is door hetgeen in de vorige
lessen geleerd werd voldoende voorbereid. Tal van zaken kwamen daarbij
aan de orde, die bij een beschouwing van Christus' geboorte niet onbesproken mochten biijven. Nu richten we meer bepaald de aandacht op het feit
dier geboorte zelf, zooals het ons in het Bijbelsch geschiedverhaal wordt
medegedeeld.
Men wijze er op, dat Christus' geboorte een belangrijk stuk is van zijn
diepe vernedering. Die vernedering ligt echter niet in de eerste plaats
daarin, dat zijn ouders eenvoudige menschen waren, dat Hij in het onaanzienliike Bethlehem geboren werd, dat een stal zijn eerste woning was, dat
Hij in doeken werd gewonden en in een kribbe werd gelegd. Dit alles maakt
ongetwijfeld een deel zijner vernedering uit, maar mag ons de hoofdzaak
niet uit het oog doen verliezen. Stal, kribbe, doeken, enz. zijn ten slotte
slechts bijkomstige zaken. De vernedering van Christus bestond voornamelijk
daarin, dat Hij onze door de zonde gebioken menschelijke natuur aannam
en een lid Wilde worden van een geslacht, dat onder het oordeel Gods lag
en voor den Heere verdoemelijk was. Hij kende de zonde zelve niet, loch
was beladen met den vloek, die door de zonde over ons gekomen is. Hij,
die het geen roof geacht heeft, Gode evengelijk te zijn, vernietigde zichzelven, de gestaltenis eens dienstknechts aannemende, en werd den menschen
gelijk.
De nederige geboorte van Christus werd echter door den glans der Goddelijke heerlijkheid omstraald. De onderwijzer verzuime niet, ook hierop de
aandacht der leerlingen te vestigen. Een engel bracht de heerlijke boodschap
aan de herders; de heerlijkheid des Heeren openbaarde zich , een menigte
des hemelschen heirlegers bezong in de velden van Bethlehem den lof des
Heeren, die in de menschwording van Christus al Zijn deugden op
't luisterrijkst schitteren deed. Over het zwakke hulpbehoevende kindeke, dat
in de kribbe neerlag, ruischte de stemme Gods : „Deze is mijn geliefde
Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb".
Natuurlijk kunnen bij de behandeling dezer les verschillende wegen worden ingeslagen. Men kan eenvoudig het geschiedverhaal van Luk. II op den
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voet. volgen. Ook kan men beginnen met de leerlingen te verplaatsen naar
Bethlehems velden en hen daar de boodschap des engels doen beluisteren,
terwijl men dan de herders naar den stal vergezelt. In de schets is een
derde weg ingeslagen. Ten einde het verhaal meer aantrekkelijk te maken
en daardoor de belangstelling der kinderen op te wekken, is tot uitgangspunt
genomen de vraag: „Wist iemand, wie dit kind was ?" Met het oog op de
groote bekendheid van het onderwerp zal deze wijze van behandeling voor
oudere leerlingen ongetwijfeld aanbeveling verdienen.

SCHETS VAN DE LES.
Indien gij te Jerusalem waart, zoudt
gij een schoone wandeling kunnen
doen over de heuvelen naar het Zuiden, en wanneer gij zes mijlen ver
gegaan waart, zoudt gij aan een vriendelijke stad komen, die op een van
de heuvelen ligt en oostwaarts een
fraai uitzicht heeft over de woestijn
van Juda (was op de kaart ; zie Aant.
3). Wie had daar vroeger gewoond
(Ruth I; I Sam. XVI)?
Wij verplaatsen ons heden in Bethlehem. Het stadje is vol menschen.
Van alle kanten zijn zij gekomen.
Vele vrienden, die elkander in langen
tijd niet gezien hadden, ontmoeten
elkander. Wat moeten al die menschen in Bethlehem doen ? (Lees Luk.
II : 1-3). De keizer van Rome. (Zie
Les III, Aant. 2) hield een volkstelling van al zijn onderdanen, en nu
moesten de menschen beschreven
worden op de plaats, waar hun voorvaderen gewoond hadden (zie Aant.
2). Diegenen, welke geen vrienden
hadden, die hen konden herbergen,
zoeken een onderkomen in het groote
gebouw, dat voor reizigers bestemd
was (zie Aant. 4), en dit is spoedig
vol.
Daar zien wij nog een man en een
vrouw, die heel uit Galilea zijn gekomen om hier beschreven te worden.
Waarom ? Lees vs. 4 (zie Aant. 2).
In de herberg, waar zoo vele reizigers hun intrek hebben genomen, is
voor hen geen plaats meer. Zij zijn

blijde, dat zij nog een onderkomen
vinden in een stal, het verbltjf van
paarden en ezels. Het is daar donker,
ongezellig, ongeriefelijk (zie Aant. 5).
En in dien stal wordt 's nachts een
kind geboren. Een wieg is er niet.
Wat doet Maria nu ? Zij windt het
kind in doeken en legt het neder in
de kribbe (vs. 7). [zie Aant. i).

Wie was dat kind? ( Verwijs naar
Les 1). Wist iemand, dat het God de
Zoon was. die op aarde kwam?
I. lozef en Maria wisten het. Hoe
wisten zij het? Wie had het hun
bekend gemaakt ? Wat was hun gezegd (Luk. I : 30-35 ; Matth. I : 20,
21) ?
2. De engelen in den kernel wisten
het. Hoe verrast moeten zij geweest

zijn ! Hun Koning, zoo groot en zoo
hoog verheven, dien zij steeds met
diepen eerbied en heilig ontzag dienden (Jes. VI : 1-3 ; verg. Joh. XII :
T4), had de menschelijke natuur aangenomen en lag als een hulpbehoevend kindeke in de kribbe neder. Zij
verstonden het niet geheel (1 Petr.
I : 12), toch konden zij zich verheugen en zingen. Waarom ? Lees wat zij
zongen (vs. 13, 14).

a. .„Eere zzj God in de hoogste
hernelen". De engelen beginnen met
den Heere te prijzen. Geen wonder !
Geeft de komst van Christus in het
vleesch niet rijke stof tot Godsverheerlijking ? Heeft God daarin niet

Zijn trouw, Zijn waarheid, Zijn genade,
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Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid, Zijn
wijsheid, kortom, al Zijn deugden op
't heerlijkst geopenbaard 0 Cor. I:
a4 ; I Joh. IV : 9) ? Toen hemel en
aarde geschipen werden, hadden de
engelen gejuicht en den grooten
Schepper geloofd (Job XXXVIII : 6,
7). Zouden zij dan nu niet een lied
,aanheffen tot Gods eer, nu zij zagen,
hoe de Heere in Christus den weg
had gebaand, waarlangs de gevallen
zondaar weer met Hem in gemeenschap komen kon ?
b. ,,En vrede op aarde". Ook daarvan zingen de engeleu. Zij wisten, dat
Christus gekomen was om vrede op
aarde te brengen. Door de zonde is
de mensch een vijand van God geworden (Rom. VIII : 7), woont er
tonrust en vreeze in des menschen
hart (J es. LVII : 20, 21), leven de
menschen onderling in haat en twist
(Rom. I : 29-31). Maar Christus zou
den vrede tusschen God en mensch
herstellen (Rom. V : I), zou het hart
met Goddelijken vrede vervullen
(Filipp. IV : 7), zou geven, dat zij,
die dien vrede smaakten, hun naasten
zouden liefhebben en met hen in
vrede louden verkeeren (Gal. V : 22).
En eenmaal, als de zonde zal zijn te
niet gedaan, zal alle haat en alle
vijandschap zijn verdwenen en zal
een eeuwige vrede op de aarde wonen.
Hoe heerlijk zijn de vruchten van
Christus' menschwording !
C. „In de menschen een welbehacen" .

0, de engelen wisten het, in den door
de zonde verdorven mensch was niets,
dat God aantrok, niets, dat Hem
bewegen kon, zich tot dien mensch
te wenden. Aileen aan 't welbehagen
Gods heeft de mensch zijn redding
te danken. In ontferming had de
Heere op hem nedergezien. De grand
van zijn verlossing ligt geheel in de
vrije liefde Gods.
Er waren menschen, aan wie God
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de geboorte van den Zaligmaker liet
verkondigen. Hoe gaarne zouden de

engelen Jezus' geboorte ir de geheele
wereld verkondigd hebben ! Er leefden toen groote mannen : de keizer
van Rome, bekwame generaals, wijze
staatslieden, bekwame schrijvers, wier
boeken wij nu nog lezen ; maar hun
werd de blijde boodschap niet bekend
gemaakt. Jezus moest eerst leven,
sterven, opstaan ; daarna zou het
Evangelie overal gepredikt worden;
nu werd de tijding van Jezus' geboorte slechts aan enkelen gebracht,
aan menschen, die met verlangen
naar de komst van den Verlosser uitzagen. Wie waren het (vs. 8-20)?
We zijn in de velden van Bethlehem. Het is nacht. Daar zijn menschen, die nog niet naar huis zijn
gegaan. Waarom zijn zij buiten? Om
hun kudde te bewaken. Lees I Sam.
XVII ; Joh. X :1o, 12. Het is donker ; zij kunnen de flauwe omtrekken
der heuvelen zien, misschien oak het
verwijderde licht van de stad ; het
is zeer stil ; zij hooren alleen hun
eigen stemmen en het geblaat der
schapen. (Leg dit nog- nailer aan stadskinderen uit; geen geraas van rijtuigen, geen lantaarns, enz.) Fiensklaps

zien zij een verblindend licht, schitterender dan de glans der zon (Hand.
XXVI : 13). ,,De heerlijkheid des
Heeren omscheen hen" (vs. 9). De
Heere zelf openbaarde zich aan hen.
Geen wonder, dat zij zeer ontstellen !
Hoe vriendelijk spreekt Gods Engel !
Wat heeft hij te zeggen ? „Ziet, ik
verkondig u groote blijdschap, n.l.
dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere"
(vs. zo, I 1). „De Zaligmaker !" Hoe
zal het hart der herders van vreugde
hebben geklopt ! Hij was geboren om
hen te verlossen van de zonde en
hen zalig te maken voor tijd en eeuwigheld. (Matth. I: 21). Hij is Chris/us,
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de Messias, die reeds lang te voren
was beloofd, Hij is „de Heere", niet
slechts een mensch, zelfs geen engel;
geen onderdaan, maar de „Heere van
alien" ,,de Heere nit den hemel"
(Hand. X : 36; I Cor. XV : 47). En
dan hooren zij, hoe de engelen zingen ter eere van den pasgeboren
Koning!
De herders zullen Hem nu dadelijk
gaan aanbidden (vs. Is). Waar zullen
zij Hem vinden ? Zeker in het grootste huffs van Bethlehem. Neen —
„li gigende in de kribbe" . Kan dat zijn ?
Zij twijfelen geen oogenblik. „Laat
ons zien het woord, „dal' geschied is".
En zoo vonden zij het kindeke, dat
geboren was. Zie nu, wat zij deden:
I. Zij loofden God. 2. Zij vertelden
aan anderen, wat zij gehoord en
gezien hadden. Welk een heerlijk
voorbeeld!
Zie, hoe de Zoon van God zich
vernederde.
I. Waarin bestond zijn vernedering ?
.Hij nam onze menschelijke natuur
aan. 'Welk een ellende is door de
zonde over ons gekomen! Wij zijn
beladen met den vloek Gods en liggen onder het oordeel des doods. En
nu heeft Christus onze menschelijke
natuur aangenomen, zooals die door
de zonde geheel verzwakt en gebroken is. De zonde zelf besmette Hem
niet, doch de gevolgen der zonde
wiide Hij dragen. „Dien, die geen
zonde gekend heeft, heeft Hij zonde
voor ons gemaakt" (Rom. V : 21).
Wel was het een diepe vernedering
voor Christus, dat Hij, die de Zcon
Gods was, mensch werd.
Zijn geboorte had plaats onder de
nederigste omstandigheden.
a. Hij werd in armoede geboren.
Zijn varier en zijn moeder, ofschoon
zij uit het koninklijk geslacht van
David waren gesproten, waren geen

aanzienlijke, rijke, lieden, doch eenvoudige, arme menschen.
b. Hij werd geboren op den tijd en
de plaats, waar moeder en kind de
meeste ontberingen moesten hebben.
c. Hij werd op aarde verwelkomd,
niet door de grooten en de rijken,
maar slechts door arme herders.
2. W at was de drijIveer en de bedoeling- van zijn vernedering?
Zijn drijfveer — wat bewoog Hem,
wat bracht Hem er toe, zich zoo diep
te vernederen? Liefde tot zondaren.
Zijn bedoeling — waartoe deed Hij
het ? — Opdat wij door Zijn armoede
rijk zouden worden (2 Cor. VIII : 9).
3. V erheugen ook wij er ons in,
dat Christus zich zoo diep heeft willen verneder en? De engel zeide tot
de herders : „Ik verkondig u groote
blijdschap" (vs. 1o). Is de geboorte
van den Reiland ook voor ons een
oorzaak van vreugde ? Dat zal dan zoo.
zijn, als we hebben leeren gevoelen,
hoe noodig, ja, hoe onmisbaar Hij
voor ons is; als we onze zonden recht
hebben leeren kennen; als we hebben
gezien, dat wij onder het oordeel des
doods liggen en dat alleen Hij ons
redden en verlossen kan. Zij, die omtrent hun zaligheid onverschillig zijn,
zij, die wanen, de zaligheid buiten
Christus te vinden, zullen zich nooit over
Zijn komst recht verblijden, doch zij
deelen dan ook niet in het Neil, dat
Hij heeft verworven. Doch diegenen,
die met ernst en in waarheid hebben
leeren vragen : „Wat moet ik doen,
opdat ik zalig worde?" (Hand. XVI :
3o) en het verstaan, dat alleen het
kindeke van Bethlehem hen redden
en verlossen kan, zullen er zich met
een onuitsprekelijke en heerlijke
vreugde in verheugen, dat „Jezus
Christus in de wereld gekomen isom zondaren zalig te maken" (r Tim.
I : is).

DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS.
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AANTEEKENINGEN.
1. De vraag, op welken datum Christus
geboren is, heeft aanleiding gegeven tot veel
pennestrijd. De gewone meening, dat het was
in het jaar van Rome („A. C.") 749 of
750, schijnt bij zorgvuldige vergelijking der
feiten vrij juist. Met groote zekerheid neemt
men aan, dat de dood van Herodes moet hebben plaats gehad tusschen den 13n Maart
en den 5n April van het jaar 750; en de
vraag is dan : Hoe lang voor zijn dood werd
Jezus geboren ? Wanneer men den datum stelt
tegen het einde van 749 of het begin van
750, dan blijven er, als men veel tig dagen
rekent tot de voorstelling in den Tempel,
ongeveer twee maanden over voor het bezoek
der wijzen en het verblijf in Egypte, waar
Hij was tot „den dood van Herodes"; verscheidene berekeningen, die daarvan onafhankelijk en op andere datums gegrond zijn,
komen hiermede overeen. De algemeen aangenomen dag voor de geboorte, de 25e December,
zal dan even waarschijnlijk zijn als elke
andere en de stellige bewijsgronden er tegen
zijn van geen kracht. Tegen den datum van
den 25n December wordt vooral aangevoerd,
dat de kudden in een Decembernacht niet
buiten op het veld zouden zijn geweest. Maar
dit is zeer onzeker. Een Duitsch schrijver
zegt, dat het weder in Palestina tegen Kerstmis dikwijls zeer schoon is. Een ander spreekt
van het fraaie groen, dat het land in December bedekt, en geeft de gemiddelde temperatuur te Jerusalem in die maand op als 540
Fahrenheit.
2. „Beschreven". Hetzelfde Grieksche wooed
komt voor in Hebr. XII : 23 („in de hemelen
opyeschreven"). Het was een algemeene y olkstelling. Cyrenius werd stadhouder acht jaar
na den doid van Herodes. Vele oplossingen
van deze moeilijkheid zijn beproefd. Men
heeft willen bewijzen, dat Cyrenius tweemaal
stadhouder geweest , maar indien dit niet
het geval was, dan zou het vers waarschijnlijk
beteekenen, dat de eigenlijke beschrijving
eenige jaren later ten uitvoer werd gebracht
dan de volkstelling, waarop zij gegrond was,
en die tijdens de geboorte van onzen Heere
plaats greep. De gemengde wet, die toen in
Palestina bestond, had een merkwaardigen
invloed op de vervulling der profetie. Ware
de volkstelling zuiver Joodsch geweest, dan
had Maria niet beschreven behoeven te worden, daar alleen de namen der mannen gevraagd werden. Ware de volkstelling alleen
Romeinsch geweest, dan hadden beiden te
Nazareth beschreven kunnen worden. De
Roraeinsche wet eischte, dat zij beschreven
werden ; de Joodsche, dat het geschiedde in
de voorvaderlijhe stad.

3. Dr. Killo beschrijft Bethlehem aldus
„Het eerste gezicht op Bethlehem is verrassend, van welke zijde men het ook nadert.
Het is op een heuvelrij van vrij groote hoogte
gebouwd en daalt steil of naar het Noorden
en naar het Oosten. De witte steen, waaruit
de heuvel bestaat en waarvan de stad gebouwd is, maakt deze zeer warm en geeft
haar het voorkomen, alsof zij met stof bedekt
is. Zij is omringd door kleine valleien of
laagten, die voor de olijven- en de wijnteelt
gebruikt worden en ziet er op een afstand
indrukwekkend en sterk nit .... Aan het
oostelijke uiteinde van Bethlehem is, op de
zijde van een steile rots, het klooster der
Geboorte gebouwd, dat binnen zijn ruimte de
plaats bevat, waar de Heiland geboren zou
zijn. Van uit de ramen, die nog in de bovenverdieping aanwezig zijn, en voornamelijk van
bet terras heeft men een uitgestrekt vergezicht over de oostelijke deelen des lands, tot
aan de bergen van Moab, aan gene zijde der
Doode Zee".
4. De „herberg" of caravansera der Oostersche landen is eenvoudig een door muren
besloten ruimte, die er van buiten uitziet als
een gevangenis of een fort. Dikwijls is er van
binnen een groat gebouw, dat verscheidene
kleine vertrekken of cellen en een soort
gezelschapszaal bevat. Deze zijn geen van alle
van meubelen voorzien ; het zijn niets antlers
dan naakte muren. De open ruimte tusschen
het binnenste gebouw en den buitenmuur
dient als ,.stal"; daar moesten waarschijnlijk
Maria en Jozef bun toevlucht nemen tusschen
de kameelen en de ezels, welke aan de reizigers toebehoorden, die voor hen waren aangekomen en de kamers betrokken hadden.
Een dame, die veel in Palestina heeft gereisd, beschrijft, hoe zij in een soortgelijk
gebouw een nacht doorbracht. Zij zegt : „Het
huis bestond uit slechts een groote kamer,
ongeveer achttien voet in het vierkant. Daarbinnen stonden vlak bij de deur een ezel en
een juk ossen, en ik bemerkte spoedig, dat
ruim een derde gedeelte van de kamer voor
het vee bestemd was ; op den grond, die niet
door een vloer gedekt was, had men het
voeder gestrooid. Wij moesten twee treden
naar boven gaan en kwamen toen op een
soort tribune, die ongeveer een el hoog en
met stukken van oude matten en kleeden bedekt was. Intusschen werden onze twee paarden in het lagere gedeelte der kamer ontzadeld en geherbergd. Drie diepe troggen of
kribben, ongeveer Brie voet lang en een voet
breed, waren in den breeden steenen rand,
aan het einde der tribune, uitgehold. Mohammed, onze knecht, vulde deze troggen met
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gerst, en onze vermoeide dieren genoten van
hun avondmaaltijd . . . Ik stelde mij voor, hoe
Jozef op verschillende plaatsen naar een verblijf voor Maria zal gezocht hebben. Er zullen zich toes in let hoogere gedeelte der
kamer een groot aantal vreemdelingen hebben
bevonden, die evenals zij waren gekomen om
beschreven te worden. Maar het is mogelijk,
dat Jozef en Maria bun toevlucht hebben genomen tot het warmere gedeelte van het
vertrek .... Toen ik die kribben zag, kwam
het mij zoo natuurlijk voor, dat men een er
van als wieg voor een pasgeboren kind gebruikte. De grootte, de norm, de nabijheid
van het warme vuur, dat daar altijd in het
midden van den winter brandt, moesten een
Oostersche moeder dadelijk op dit denkbeeld
doen komen".
5. Vele vernuftige bewijsgronden zijn aangevoerd om de mogelijkheid te doen inzien,
dat de plaats, waar Christus geboren werd,
hetzelfde huis was, waar Boaz en Ruth, Tsai
en David gewoond hadden en dat het daar
stond, waar nu het Klooster der Geboorte is
opgericht. Men beweert n.l. 1. dat er waarschijnlijk in kleine steden een Khan (Caravansera, herberg) was, en dat deze gewoonlijk
het huis was van den sheik of een vroeger door
den sheik bewoond gebouw. 2. Boaz was
klaarblijkelijk de sheik van Bethlehem. 3.
Zijn huis kwam naderhand in het bezit van

David. 4. In Jer. XLI : 17 wordt gezegd, dat
de mooning van Chimham „bij Bethlehem" lag.
5. David had Chimham, den zoon van Barzillai, tot zich gekomen en als een zjner
zonen behandeld (2 Sam. XIX : 38; 1 Kon.
II : 7); hieruit leidt men af, dat David hem
zijn huis te Bethlehem gaf. 6. Thans zijn er
in het Oosten onzijdige plaatsen, die bijna
met heilige plaatsen gelijkstaan ; zij worden
daarom niet in den oorlog verwoest en wanneer zij bouwvallig worden, houdt men ze met
zorg in stand. De ,,herberg", waar Maria en
Jozef kwamen, was dus waarschijnlijk het
huis, waar Chimham en vroeger David en
Ruth gewoond hadden. 7. Wanneer men in
aanmerking neemt, hoe getrouw in het Oosten
de herinneringen aan zulke plaatsen worden
bewaard, is het niet te denken, dat tusschen den
tijd van Christus en dien van Constantinus
de ligging van den Khan te Bethlehem was
vergeten, en Constantinus bouwde op de
plaats waar, naar men vermoedde, Christus,
geboren was, een kerk, welke daar nog staat.
8. De ligging dezer kerk komt geheel overeen met hetgeen de Bijbel, voornamelijk in
het bock van Ruth, van de plaats zegt.
Het zal zeker wel niet noodig zijn, op te
merken, dat omtrent deze zaak niets met
zekerheid te' bewijzen is. Ze is daarenboven
van heel weinig belang.

Les V. — De Besnijdenis en de Voorstelling in den Tempel.
„Gezporden onder de Wet".
7e lezen : Luk. II : 21-38.
Ye leeren: Rom. V : 19 ; Hebr. II :16, 17 ; Matth. V : 17.
(Ps. 132 : 8 ; Ps. 92 : 7, 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het feit van Christus' geboorte, dat door de herders alom was bekend
gemaakt, schijnt in Bethlehem weinig ontroering te hebben teweeg gebracht.
Het' leven ging er zijn gewonen gang; we lezen althans niet van bijzondere
gebeurtenissen, die in de eerste levensweek des Heilands zouden moeten
gesteld worden. Op den achtsten dag echter had de besnijdenis plaats en,
eenige weken later volgde de Voorstelling in den Tempel. Hiero ver gaan
we thans spreken.
Christus wordt in deze les den leerlingen voorgesteld als „geworden onder
de Wet". Hij plaatste zich niet boven de Wet, maar wilde in alle opzichten
aan die Wet gehoorzaam zijn. De Wet eischte, dat elk mannelijk kind op
den achtsten dag zou worden besneden; evenzoo, dat de eerstgeborenen, die
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den Heere geheiligd waren, Hem zouden worden voorgesteld en zouden
worden gelost. Aan deze voorschriften heeft Christus zich onderworpen.
Duidelijk bleek daaruit, dat Hij niet was gekomen om de Wet te ontbinden,
maar om die te vervullen. (Matth. V : 17).
De Besnijdenis, die de zonde onderstelde, was een diepe vernedering voor
Christus, die de zonde niet kende. Hij werd door God „zonde gemaakt"
(2 Cor. V : 21). De zonden van Zijn yolk had Hij op zich genomen en uit
kracht daarvan moest Hij, als ware Hij zelf een zondaar, besneden worden.
God heeft Zijn Zoon gezonden „in gelijkheid des zondigen vleesches" (Rom.
VIII : 3). Christus moest in alles worden als een onzer ; Hij moest de Wet
in al haar deelen volbrengen; in alles moest Hij den broederen gelijk worden
(Hebr. II : r7). Zou Hij onze Verlosser zijn, dan moest Hij ook besneden
worden; Zijn besnijdenis werd door Zijn Middelaarschap geeischt.
Als het kindeke besneden wordt, wordt zijn naam Jezus geheeten. Dien
naam had God zelf Hem gegeven (Matth. I : 21). De onderwijzer sta bij de
beteekenis van dien naam stil en doe uitkomen, hoe de Heiland met recht
dien naam dragen mag, wijl Hij ons verlost van onze zonde en ellende en
ons waarlijk zalig maakt (Catech. Zondag XI, yr. 29).
In het tweede deel dezer les, waarin we over de Voorstelling in den Tempel spreken, treedt Simeon op, de grijze profeet, die den Heere looft, dat
hij den geboren Zaligmaker mag zien, het heii, dat Christus schenken zou,
bezingt, profeteert van het lijden, dat over den Middelaar zou komen, en
gewaagt van de groote beteekenis, die Christus' komst had voor de Israelieten,
wien Hij ten val of ter opstanding zijn zou. Hoe aantrekkelijk echter de
figuur van Simeon ook moge wezen en hoe belangrijk zijn woorden ook zijn,
de onderwijzer moet de aandacht der leerlingen voornamelijk vestigen op
Christus, die zich geheel aan de Wet onderwierp. De hootdgedachte van
deze les mag bij de behandeling niet uit het oog worden verloren, deze n.l.,
-dat Christus geworden is onder de Wet. Toch verzuime de onderwijzer niet,
Simeons woorden kortelijk te bespreken en toe te lichten. Hij wijze er dan
op, hoe de geschiedenis ons leert, dat hetgeen Simeon onder de bezieling
des Heiligen Geestes sprak, treffend is vervuld.
SCHETS VAN DE LES.
De vorige maal hebben we de geI. De Besnijdenis.
schiedenis van 's Heilands geboorte
Wanneer er in het Joodsche land
verteld. We hebben gehoord, dat de jongetjes werden geboren, wat moest
Zoon Gods onze menschelijke natuur
er dan op Gods bevel gedaan woraannam. In alles werd Hij ons gelijk ;
den ? Zie Gen. XVII : 9-14. Zie, hoe
alleen de zonde kende hij niet. Ook
Abraham dit gebod opvolgde, toen
aan de bepalingen der Wet, die God
Izaak geboren was (Gen. XXI : 4). En
den mensch gegeven had, heeft Hij
later gebeurde dit met alle pasgeboren
zich onderworpen. Op den achtsten
jongetjes. De Joden waren zeer trotsch
dag is Hij besneden en eenige weken
op deze instelling (Phil. III : 4, 5)
later werd Hij den Heere voorgesteld.
en noemden andere volken op verOver die Besnijdenis en over de Voorachtelijke wijze „onbesnedenen".
stelling in den Tempel spreken we
Waarom ? De besnijdenis was een
in deze les.
teeken van het verbond tusschen hen
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en God. De zonde maakt scheiding
tusschen ons en God. Zullen wij met
den Heere weer in gemeenschap komen, dan moet de zonde in ons
worden gedood en moet ons hart
worden vernieuwd. De Besnijdenis
beteekende het afleggen der zonde.
Ge weet, dat de Doop in de plaats
der Besnijdenis gekomen is. De Doop
is, evenals de Besnijdenis was, een
teeken en een zegel van het Verbond
der Genade. Het water des Doops
beduidt het bloed van Christus. In
den Doop zegt de Heere ons, dat
onze zonden door dat bloed weggenomen worden en komt Hij ons ook
verzekeren, dat wij „zoo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewasschen zijn, als wij uitwendig met
water gewasschen worden". Ook de
Doop beteekent de aflegging der zonde.
Wie heeft den Christelijken doop ingesteld, toen de besnijdenis afgeschaft
zou worden ? Zie Matth. XXVIII : 19.
Wat gebeurde er dus met het Kind
Jezus, toen het acht dagen oud was?
Lees vers 21. Doch waarom werd Hij
besneden ? Had Hij eenige zonde, die
weggenomen moest worden ? Zie r
Job. III : 5. Moest ook Hij het teeken en zegel ontvangen van het Verbond der Genade, dat toch met zondaren is opgericht ? Zie Hebr. II : 17
(„Hij nzoest in alles den broederen
gelijk worden") en Gal. IV : 4 („gewarden onder de wet"). Hij, die-zelf
geen zonde hand, zou, als een zondaar, anderen zondaren gelijk ziin,
hun zonden dragende ; Hij zou alles
doen, wat de wet hun voorschreef.
Welk een diepe vernedering voor
Christus, dat Hij, die geheel zonder
zonde was, het teeken der Besnijdenis
ontving, hetwelk alleen aan zondaren
gegeven werd ! Werd Hij daardoor
Diet tot de zondaren gerekend?
Hoe heet gij ? (Jan, Mina, enz.).
Wanneer werd die naam u gegeven ?

Bij uw geboorte, en bij den doop is
die naam ook genoemd. Zoo ging het
ook met Joodsche kinderen bij de
Besnijdenis (zie Luk. I: 59). Welke
was de naam, die aan het heilige Kind
te Bethlehem aegeven werd ? Op wiens
bevel werd Hij zoo geheeten ? Wat
beteekent die naam ? (Zie Luk. II :
21 ; Matth. I : 20, 21).

II. De voorstelling in den
Tempel.
Maar indien Jezus „onder de wet"
moest zijn, behoorde er nog iets
antlers gegaan te worden. Hij was een
eerstgeboren zoon. Lees, wat God omtrent oudste zonen had gezegd (Ex.
XIII : 2). Toen de engel des verderfs
in lien vreeselijken nacht in Egypte
kwam, wie werden er toen gedood?'
Evenzoo waren het de eerstgeborenen
der Hebredrs, die op bijzondere wijze
voorbij werden gegaan en bewaard
bleven. En God zeide, dat de eerst
geboren zonen altijd Hem moesten
toebehooren voor zijn bijzonderen
dienst. MLA- later koos God een geheelen stam (Num. III : 12, 13), en
de eerstgeborenen uit de andere
stammen moesten alleen den Heere
voorgesteld worden. Toen de Heere
Jezus derhalve ongeveer zes weken
oud was (Lev. XII : 1-4), moesten
Jozef en Maria Hem naar Jerusalem
brengen (anderhalf uur van Bethlehem).
1. Het is geen bijzondere dag in
den Tempel; we zien geen toevloeiende menigte; Diets wijst op iets
buitengewoons. Er zijn een of twee
priesters om de gaven, die gebracht
worden, 4an te nemen en dienst te
doen bij de dagelijksche offeranden.
Daar komt een eenvoudig gekleed
man met zijn vrouw. Zij hebben een
kindje bij zich, dat den Heere voorgesteld moet worden (zie Jan/. 1).
En zij brengen een offerande mede ;
welke (Luk. II : 24)? Indien zij rijk
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waren geweest, wat zouden zij dan
geofferd hebben ? Zie Lev. XII : 6-8.
Maar zij waren arm. Een van de
priesters neemt de vogels en wijdt het
Kind Gode. Hij ziet hierin niets
vreemds; deze plechtigheid verricht hij
elken dag ; weinig vermoedt hij, wie
dit Kind is ! En toch — welke profetie wordt vervuld ? (Lees Mal. III :
I). [zie Aant. 2].
2, Juist op dat oogenblik treedt een
grijsaard den Tempel binnen. Hoe
heet hij ? Welk een getuigenis wordt
er van hem gegeven ? Jaren lang heeft
hij met verlangen naar de komst van
Christus in het vleesch uitgezien. De
Heere had hem beloofd, dat hij niet
zou sterven, eer hij den Christus des
Heeren, die door den mond van Gods
heilige profeten was beloofd, zou hebben aanschouwd. Waren er nog anderen, die den Verlosser, die komen
zou, verwachtten ? (Zie Hand. XXVI:
7). Welk een Koning verwachtten de
meesten ? ( Verwijs mar Les .111).
Waarlijk, men zou niet hebben gezegd, dat dat Kindeke de beloofde
Koning was. En toch — zoodra
Simeon dat Kind ziet, neemt hij het
in zijn armen en erkent hij het als
zijn Zaligmaker. Hij twijfelt geen
oogenblik. De Heere zegt hem, dat
Hij thans Zijn belofte heeft vervuld;
dat dit Kind de Verlosser is, de Koning, dien Israel verwachtte. En hoor
nu, een lofzang vloeit over zijn lippen (Luk. II : 29) [zie Aant. 4]. Nu
kan hij sterven, nu iiij den Zaligmaker
gezien heeft. Stel u de verwondering
van Jozef en Maria voor ! Deze grijsaard weet, wie dit Kind is ! En zie,
daar is een oude vrouw, Anna, die
eveneens dit Kindeke als den verwachten Verlosser begroet en aan
andere vrome Israelieten de blijde
boodschap mededeelt, dat de Zaligmaker gekomen is (zie Aant. 3).
3. Let nu op hetgeen Simeon zeide,

in het lijzonder op twee dingen, die
zelfs de discipelen niet verstonden,
toen Jezus op aarde rondwandelde:
a. de Heere Jezus zou niet slechts
de Koning der Joden, de heerlijkheid
van Israel zijn, Hij zou ook wezen
,,een licht tot verlichting der heidenen". Ook dezen zouden deelen in de
zegeningen der verlossing, die Hij
teweegbrengen zou.
b. de heerlijkheid van Christus zou
niet terstond gezien worden; eerst zou
Hij diep, zeer diep worden vernederd,
eerst zou Hij veel, ontzettend veel
moeten lijden. Velen zouden Hem
niet als den Verlosser erkennen, doch
zouden Hem verwerpen („een teeken,
dat wedersproken zou worden") [zie
Aant.. 5]. Een zwaard zou door Maria's
ziel gaan, d.w.z. een hevige smart
zou over haar komen, n.l. als zij
Christus' lijden aan het kruis zou
aanschouwen (Joh. XIX : 25).
0, Simeon weet het: velen zullen
Jezus niet als hun Zaligmaker aannemen. Maar diep zijn dezulken te beklagen. Voor hen is niet alleen geen
redding en behoud, doch zij maken
ook hun oordeel nog des te zwaarder
door den van God gezonden Verlosser te verwerpen. Christus is hun ten
val. — Doch er zullen er ook zijn,
die Hem aanbidden als den van God
gezalfden Koning. Zip vinden alles in
Hem, wat tot hun zaligheid noodig
is ; zij zijn in Hem rechtvaardig voor
God en erfgenamen des eeuwigen
levens. Hun is Christus tot opstanding (zie Aant. 6).
Ook in deze les hebben we weer
gezien, hoe diep Christus zich vernederde. Hij, die zelf geen zonde had,
heeft zich willen stellen onder de Wet,
die aan zondaren gegeven was. En
Hij heeft dat gedaan, opdat Hij onze
Verlosser zou kunnen zijn. In alles
wilde Hij ons gelijk worden. De
zonden der zijnen had Hij op zich
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genomen; in hun plaats wilde Hij
staan, voor hen wilde Hij voldoen
aan het heilig recht Gods; Hij wilde
de straf dragen, die zij zich door
hun zonden hadden waardig gemaakt.

Wel mogen wij den Zaligmaker danken, die voor ons zonde gemaakt is,
opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Cor.
V: 21)1

LANTEE KENINGEN.
1. Het was zeker een alledaagsche gebeurtenis, dat behoeftige ouders hun kind voorstelden in den Tempel. De offerande der
duiven bracht Maria voor haar reiniging.
Zie Lev. XII.
2. Bij de voorstelling in den Tempel werd
de profetie van Mal. III : 1 aanvankelijk
vervuld.
3. Simeons leeftijd wordt niet vermeld,
maar wij stellen ons als van zelf voor, dat hij
oud was. Anna was een weduwe, die reeds
den leeftijd van omtrent 84 jaren had bereikt.
Het feit, dat zij van Aser was, toont aan, dat,
toen de „twee stammen" uit de Babylonische
gevangenschap terugkeerden, er ook eenigen
uit de „tiers stammen" medekwamen.
4. In Simeons lofzang vinden we de woorden der profetie onder het Oude Verbond

terug. Zie Jes. IX : 1 ; Jes. XLII : 6; XLIX :
6; LII : 10 ; LX : 1-3 ; LXI :11; verg. Hand.
XIII : 47; Rom. XV : 9-12.
5. „Een teeken dat wedersproken zal worden" — letterlijk, een Joel of wit, waarnaar
de pijlen werden geschoten.
6. „Tot een val en opstandiny veler in
Israel". — Deze uitdrukking slaat misschien
terug op Jes. VIII : 14, 15 en Jes. XXVIII :
16; het beeld is dat van een stee p, waarover
sommigen vallen en waarop anderen staan ;
zie Matth. XXI : 44; 2 Cor. II : 16; 1 Petr.
II : 7, 8. Zij geeft te kennen, dat zij, die
Jezus erkennen als den eenigen Verlosser,
zalig zullen worden, doch dat diegenen die
Hem verwerpen, daardoor het oordeel Gods
over zich brengen.

Les VI. — De wijzen uit het Oosten en de vlucht naar Egypte.
„lk heb mijnen Zoon uit Egypte geroepen".
Ye lezen: Matth. Il : 1-21.
Ye leeren : Jes. XI : io ; Zach. XIV : 8, 9 ; Jer. XXXI : is ; Ps. XX : 7.
(Ps. 72 : 6, 8; Ps. 68 : 14; Ps. 28:6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Hebben we in de vorige les gesproken van de diepe vernedering van den
Zoon Gods, die onze menschelijke natuur aannam en ons in alles gelijk
werd, thans zullen we de stralen der Goddelijke heerlijkheid zien schitteren
om het hoofd van dat Kindeke, Israels Koning en der Heidenen Hope.
In het eerste gedeelte dezer les spreken we over de Wijzen uit het Oosten.
Deze Wijzen waren geleerden, die met vrucht de studie der natuur- en
sterrenkunde beoefenden en die door hun wetenschappelijke ontwikkeling
hoog aangeschreven stonden. Zij hadden ongetwijfeld eenige kennis van den
waren God en leefden in de verwachting, dat eenmaal in het Joodsche land
een koning geboren zou worden, die over de geheele aarde heerschen zou.
En nu zien zij in hun land een ster, die hun opmerkzaamheid gaande
maakt. De Here openbaart hun door die ster, dat de Koning der Joden
nu geboren is. En dan verlaten zij hun woonplaats en begeven zij zich op
reis om dien Koning te aanbidden. In Jerusalem zoeken zij Hem te vergeefs,
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loch door de ster geleid, vinden zij Hem in Bethlehem, naar luid van Micha's
profetie. Zij buigen zich voor het Kindeke in de kribbe neder, brengen den
geboren Koning lof en aanbidding toe en bieden Hem hun eerbiedige hulde.
Men vertelle deze merkwaardige geschiedenis zoo eenvoudig mogelijk, zich
houdende aan de woorden der Schrift, zonder zich te laten afleiden door
hetgeen de verbeelding al tot versiering en opsmukking van het verhaal
heeft bijgebracht. Inzonderheid wijze men er op, hoe bier het woord van
Simeon, die van Christus sprak als van „een licht tot verlichting der heidenen", zijn aanvankelijke vervulling vindt. De Wijzen uit het Oosten, die
komen om den geboren Koning te aanbidden, doen ons het oog vestigen
op de toekomst, waarin de koningen zich voor Christus zullen nederbuigen en
de heidenen Hem zullen dienen. Eerstelingen zijn zij van den rijken oogst,
die op den wereldakker zal worden gemaaid.
In het tweede gedeelte dezer les spreken we over Jezus' vlucht naar
Egypte. In het goddeloos bedrijf van Herodes, die al de kinderen van Bethlehem van twee jaren oud en daaronder laat ombrengen, meenende, aldus
ook den Koning Israels te dooden, wiens geboorte hem door de Wijzen uit
het Oosten was gemeld, zien we een poging van Satan, het licht uit te
blusschen, dat God ontstoken had. Het woeden der hel vermag echter niets tegen
den raad des Heeren, God behoudt Zijn Gezalfde; in Egypte vindt de Reiland een schuilplaats, waar Hij veilig is tegen de vijandschap van Herodes.
Straks, als door des konings flood het gevaar geweken is, roept God Zijn
Zoon uit Egypte en keert Christus naar het land Isra els terug.
In de hoogere klassen wijze men er op, hoe deze geschiedenis een beeld
is van den strijd der eeuwen. Steeds worstelt het rijk der duisternis tegen
het rijk des lichts, voortdurend smeedt de hel nieuwe aanslagen tegen de
Gemeente des Heeren en tracht ze, die Gemeente te overweldigen en het
werk Gods te verbreken. En die strijd is dikwijls bang en zwaar. In het
weeklagen der moeders van Bethlehem beluisteren we het gekerm en het
angstgeroep van het y olk Gods, dat door Satan ten doode toe wordt benauwd. Doch de Heere waakt voor Zijn Kerk en beschermt haar tegen het
geweld des boozers. De eindtriomf is haar beschoren. Straks zal de macht
der hel geheel worden vernietigd, zal het riik Gods heerlijk zegepralen en
zullen alien, die bier streden voor Sions Koning, de kroon der overwinning
ontvangen. En stemmen zullen juichen in hemel en op aarde : „De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van zijnen Christus, en Hij,
zal als Koning heerschen in aile eeuwigheid".
SCHETS VAN DE LES.
Wat zeide de oude Simeon van
het kind Jezus? [F" erwijs naar de
vorige Les]. Hij noemcte het , een
Licht tot verlichti/4, _der heidenen".
Kort na de terugkomst in Bethlehem
[zie plant, I] begon dit woord vervuld te worden.

I. De wijzen uit het Oosten.
Laat ons naar een land gaan, ver
van Judea verwijderd, in het Oosten,
(waarschijnlijk) het land, waar Nebukadnezar en Cyrus regeerden, waar
Daniel profeteerde, waar Esther koningin was. Daar waren wijze en geleerde mannen, die den loop der
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sterren bestudeerden en in de studie
der sterrenkunde groote vorderingen
hadden gemaakt, ofschoon er toen
geen telescopen waren. In zekeren
nacht zien zij een zeer heldere ster,
die zij nog nimmer gezien hebben.
\Vat kan dat beteekenen ? Het was
lang niet ongewoon, een bijzonder
verschijnsel aan den sterrenhemel in
verband te brengen met de geboorte
van groote koningen. Natuurlijk dwalen zij, die meenen, uit den loop der
sterren te kunnen opmaken, wat er
geschied is, of daaruit de toekomst
te kunnen voorspellen. Ditmaal echter
kondigde een ster de geboorte van
een koning aan. Wie zond deze ster?
Wie zeide aan de Wijzen, dat Judea
het land was, waar zij den pasgeboren
koning moesten zoeken [zie Aant. 31.
Zullen zij die lange, vermoeiende
reis ondernemen ? Ja, zij vertrekken
dadelijk. Stel u hen voor, wanneer
zij op weg zijn, op hun kameelen
gezeten ; achter hen loopen weer anctere kameelen, die hun schatten dragen ; uitgestrekte woestijnen trekken
zij door; zij waden door snelle stroomen en bestijgen steile bergpaden :
geen vermoeienis, hitte of gevaar van
roovers houdt hen tegen ; God heeft
hen door die ster geopenbaard, dat
de Koning der Joden geboren is, en, het
woord des Heeren geloovende, zetten zij
hun tocht voort, welke moeilijkheden
zich ook op hun weg mogen voordoen.
Eindelijk zijn zij te Jerusalem [vers
i-81. Een groote stoet komt de stad
binnen: vreemdelingen uit het verre
Oosten. Wat vragen zij (vers 2)? Zij
vragen naar een Koning, die geboren
was. Hoe verwonderd zien de Joden
in Jerusalem op! Daar van hebben zij
niets gehoord. Herodes is hun koning, een odd man, die aan den rand
van het graf staat ; zijn zonen zijn
volwassen ; wat kunnen deze vreemdelingen bedoelen (zie Aant. 5) ? Maar

stel u nu voor, hoe het den Wijzen
te moede zal geweest zijn ! Zij zijn
uit een ver land gekomen en nu weten de Joden zelven niets van een
koning, die in Judea geboren is ! Zou
hun lange reis dan tevergeefs zijn?
Doch zie, koning Herodes laat hen
bij zich komen ; hij vertelt hun, wat
de overpriesters en de schriftgeleerden hem gezegd hebben. De profeten
hebben voorspeld, dat de Messias in
Bethlehem geboren moet worden
(Micha V : r). Welk een vroom koning
schijnt Herodes te zijn ! Hij verzoekt
den Wijzen, bij hem terug te komen,
als zij den geboren Koning gevonden hebben, en hem dit te boodschappen , dan wil Hij lien Koning ook
gaan aanbidden. Wat echter werkelijk
zijn plan was zullen wij weldra zien.
Zullen de wijzen verder voortgaan?
De Joden zelven weten er niets van, dat
er een koning geboren is en al vertelt
men het hun, zij gelooven het niet of
bekommeren er zich verder niet over;
waarom zou het hun, geen Joden, maar
vreemdelingen, gegeven zijn, Hem te
vinden ? Maar zij zijn er zeker van,
dat God het was, die tot hen gesproken had ; zij gelooven zijn woord, en,
zich verwonderende, dat er geen talrijke scharen met hen medegaan, begeven zij zich weder op weg (vers
9-12). En hun geloof wordt heerlijk
bekroond. Daar zien zij de ster weer,
die hun in hun land verscheen. Stel
u hun groote vreugde voor. En nu —
nog grooter verrassing — de ster
„ g aat hun voor" en leidt hen naar
het huis (zie Aant. 6), waar Jezus is.
Zij treden dit huis binnen. En wat
zien zij ? Fen eenvoudigen man, een
vrouw; die evenmin tot den aanzienlijken stand schijnt te behooren, en
een Kindeke. Zou dit de geboren
Koning der Joden zijn ? De Wijzen
twijfelen er niet aan. De Heere zegt
hun, dat dit waarlijk de groote Ko-
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Ding is en dat woord gelooven zij.
De Goddelijke heerlijkheid van Christus wordt hun geopenbaard. En zie,
zij buigen zich voor dat Kindeke
neder ; zij aanbidden het en brengen
dien Koning hun hulde door Hem
goud en wierook en mirre aan te
bieden. Stel u Maria's stille verwondering voor bij de komst van zulk een
gezelschap, bij de aanbidding, die de
Wijzen het Kindeke toebrengen, bij
de kostbare geschenken, die zij geven
{vie plant. 7).
Deze Wijzen uit het Oosten,
die tot Christus kwamen, waren
heidenen. De Overpriester en de

Schriftgeleerden bleven te Jerusalem,
toen de Wijzen hun zeiden, dat de
Koning der Joden geboren was,
maar de Wijzen gingen tot Christus
om Hem te aanbidden. En hoevele
heidenen hebben zich sedert dien
tijd voor Christus nedergebogen!
Lees, wat God lang te voren daaromtrent had gezegd (Ps. LXXII io,
; Jes. LX : 6). Het gebeurde later
dikwijls, dat de heidenen het Evangelie
aannamen, als de Joden het verwierpen (Hand. XIII : 42-49 ; Hand.
XVIII : 4-8; Hand. XXVIII : 23, 29;
verg. Matth. VIII : ro-12). Hier werd
het woord van Simeon reeds bewaarheid, dat Christus zou zijn „een
Licht tot verlichting der heidenen".
Straks zou het Evangelie overal worden gepredikt, zou ook in de duisternis het licht van Christus schijnen,
zou alien volken het Woord des levens
worden gebracht. En die alien zouden
Hem als hun Koning erkennen, alle
natiea. zouden Hem eere en heerlijkheid toebrengen, alle geslachten der
heidenen zouden voor Zijn aangezicht aanbidden.
God zeide door de ster aan de
Wijzen, dat Christus geboren was.
Die ster wees hun den weg van Jerusalem naar Bethlehem en bracht hen
RENKEMA

tot de plaats, waar het Kindeke was.
De Heere spreekt ons in Zijn Woord
van Christus, die ons tot verlossing
geschonken is. Dat Woord is een
lamp voor onzen voet en een licht op
ons pad. Indien wij ons door dat
Woord laten leiden, zullen wij zeker
Christus vinden en in Hem hebben
zaligheid en vrede.
Maar dan moeten wij ook den weg
volgen, die ons in dat Woord wordt
aangewezen. De weg is de eenige,
maar ook de zekere weg des behouds.
Moge de weg moeilijk wezen, we moeten ons door niets laten afschrikken
of afleiden. En omtrent de uitkomst
behoeven we geen twijfel te hebben.
We zullen in dien weg Christus zeker
vinden. En als wij Hem gevonden
hebben, dan zullen wij Hem onze
hulde brengen. We zullen Hem erkennen als onzen Koning en onzen Verlosser, we zullen ons wijden aan Zijn
dienst en Hem lof en eere toebrengen, die arm werd, opdat Hij ons rijk
maken zou.
II. De vlucht naar Egypte.
Nu zullen we naar Jerusalem terugkeeren. De inwoners der stad werden
ontroerd, toen zij vernamen, wat de
Wijzen uit het Oosten gezegd hadden,
n.l. dat de Koning der Joden geboren
was. Deze tijding wekte weer de gedachte op aan den Verlosser, dien zij
verwachtten, die hen vrij zou maken
van de vreemde heerschappij, naar zij
meenden, en hen tot glorie en heerlijkheid zou brengen. Toch maakte
deze mededeeling niet zoo diepen
indruk, dat de Joden van Jerusalem
de stad verlieten om den geboren
Koning te gaan aanbidden ; niemand
hunner vergezelde de Wijzen naar
Bethlehem.
Herodes was ook ontroerd. Hoe
vreemd! Hij had acht en dertig jaar
op den troop gezeten, had al zijn
vijanden overwonnen, had zelfs zijn
3
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vrouw en zijn zonen ter dood gebracht
nit vrees, dat zij hem zouden verraden. Hij had het y olk zoeken te behagen door den Tempel te herbouwen en vele schoone paleizen in Jerusalem te laten oprichten. En toch
vreest hij nu voor het pasgeboren
Kind ! Hij is geheel ontsteld. Hij wist,
dat de Joden een Koning verwachtten, die alle vijanden verdrijven zou
en het land weer vrij en onafhankelijk zou maken. Groot en machtig
zou die Koning zijn ; niemand zou
voor Hem kunnen bestaan ; alien zouden voor zijn schepter moeten bukken. En nu denkt Herodes : zou die
Koning nu misschien geboren zijn ?
Zou de Verlosser, naar wien de Joden
zoo vol verlangen uitzagen, nu wellicht zijn gekomen? Maar dan zal zijn
heerschappij een einde nemen. Hij, een
vreemdeling, een Edomiet, heeft niet
het recht, te Jerusalem te regeeren.
Hij is beducht voor zijn troon. Hoe
zal hij het dreigend gevaar afwenden ?
Een goddelooze gedachte welt in
hem op. Zie, wat hij doet (vs. 7, 8).
Zijn plan mislukt echter. God beschermt het Kindeke. Hij zegt tot de
Wijzen uit het Oosten, dat zij niet
weer naar Herodes moeten gaan, en
dezen, Zijn woord gehoorzamende,
keeren door een anderen weg naar
hun land terug (vs. 12).
Herodes wordt hoe langer hoe onrustiger ; de Magiörs zijn niet teruggekomen ; hij denkt, dat zij den gevreesden mededinger gevonden hebben en zich hebben aangesloten aan
diens partij. Wat zal hij nu doen ?
Het Kind moet sterven, wat het ook
kosten moge; hij heeft geen rust,
voor het van de aarde verdwenen is.
En nu besluit hij, al de kinderen
te Bethlehem, waar de Koning der
Joden geboren was, te laten dooden
(vers 16 ) [zie Aani. 9, io]. En dit
m reede besluit wordt ten uitvoer ge-

bracht. Nu is Herodes voldaan. ,,Die
Koning, is nu uit den weg geruimd"
(zie .ziant. 8). Maar slechts eenige weken daarna riep de Koning- der Konin-

?en I/erodes voor Zijn rechterstoel.
Maar gaat nu mede naar Bethlehem. Zie die bedroefde gezinnen, de
verslagenheid der vaders, de tranen,
der moeders; al de kleine kinderen
zijn dood, op wreede wijze zijn zij
vermoord ; dien nacht was er niet
een in Bethlehem overgelaten. Indien
Rachel uit Naar graf, dat daar dicht
bij was (Gen. XXXV :19; I Sam. X :
2), ware opgestaan, hoe zou zij geweend hebben ! In Bethlehem werd
de stem der weeklage gehoord, even
als toen de Babyloniörs Rama verwoestten. Van deze verwoesting sprak
Jeremia (Jer. XXXI : 15), maar zijn
woorden zagen tevens op den rouw,
die, 600 jaar later, om de kinderen
bedreven zou worden, die op bevel
van Herodes werden gedood (vs. 17,
18) [zie Aant. 13].
Beklaag echter deze kinderen niet.
Hun werd de eer gegund, voor Christus te sterven. Lees, wat de profeet
van hen zegt (Jer. XXXI : 16, 17).
Er moet niet om die kinderen geweend
worden ; er is goede verwachting
voor hen. Zij stierven, opdat Jezus
zou leven. Lou Jezus dan ook niet
voor hen gestorven zijn ?
Maar werd de Heere Jezus met de andere kinderen gedood ? Zie vers 13-15.
Neen, het was Zijn ure nog niet om te
sterven. Die zou later komen. Wel
dacht Herodes dat ook het Kindeke
Jezus aan Zijn einde gekomen was.
Het werd echter door God bewaard.
Hoe ? Lees vs. 13. De Heere zegt
tot Jozef in den droom, dat deze met
Maria en het Kindeke naar Egypte
moet vluchten en daar moet blijy en, totdat hem gezegd zal worden,
dat hij weder terug kan keeren naar
zijn eigen land. En Jozef haast zich,,.
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aan dit bevel te voldoen. Snel worden de noodige toebereidselen gemaakt. En dan, in dienzelfden nacht,
vertrekt hij in stilte. Een Lange reis
moet hij maken, een reis, waaraan
voorzeker groote moeilijkheden waren
verbonden. Hij spoedt zich voort en
nadert al meer het eind zijner reis.
Eindelijk is hij in Egypte aangekomen. Hoe dankbaar zullen Jozef en
Maria geweest zijn ! Nu zijn zij buiten
het bereik van Herodes. In Egypte
regeerde destijds geen Farao. Dit land
was toen een deel van het groote
Romeinsche rijk. Vele joden woonden er (zie Aant. Misschien heeft
Jozef er wel vrienden ontmoet. Maar
hij moest spoedig terugkeeren (vs. 19—
21). Wanneer was het veilig, terug te
gaan (zie Aant. 12)? Waar wilde
Jozef zich eerst vestigen? Waarom
veranderde hij van plan? Waar ging
hij toen been ? Over het leven van
Jezus te Nazareth zullen wij de volgende maal spreken.
Dit verblijf in Egypte was ock
voorspeld (vs. 15). Lees Hos. XI : i.
.Hosea bedoelde, dat God zijn ,,Zoon"
Israel (Ex. IV : 22) uit Egypte naar
Kanaan bracht. Dochook op den Heere
Jezus is deze tekst toepasselijk. Door
Israels verblijf in Egypte werd afgeschaduwd, dat eenmaal ook Christus,
het ware zaad Abrahams (Gen. XXII :
18; verg. Gal. III : i6), in dat land
wonen zou [Verwijs naar Les II];
de woorden van Hosea zouden zoowel voor het verleden als voor de
toekomst waar zijn.
Zoo was dan Herodes' plan mislukt
en werd zijn aanslag vernietigd. Wel
blijkt uit onze geschiedenis de waarheid van het woord der Schrift: ,,De

Heere vernietigt den raad der heidenen, Hij breekt de gedachten der
volkeren. Maar de raad des Heeren
bestaat in eeuwigheid, de gedachten
zijns harten van geslacht tot geslacht"
(Ps. XXXIII : I). De komst van
Christus in het vleesch, door de engelen met blijdschap begroet, deed
Satan sidderen. Deze wist wel, dat
de Zoon Gods ziin werken zou verbreken (I Joh. III : 8). En nu tracht
hij reeds dadelijk, Christus te dooden
door middel van Herodes, een willig
werktuig in zijn hand. Maar zijn toeleg wordt verijdeld. De Heere Jezus
wordt gered en bewaard. Zoowel Satans list als zijn geweld blijken vruchteloos. Hij vermag niet, het werk
Gods te keeren. En ja, de dag zal
komen, dat hij in zijn boos opzet
schijnt te slagen, de dag n.l., dat
Christus aan het kruis wordt genageld en sterft. Maar dat zal juist zijn
nederlaag zijn. Hij kan den raad Gods
niet te niet maken : ook dat lijden
en die dood van Christus zijn door
God bepaald (Hand. IV : 2 4-28). En
ten derden dage zal Christus weer verrijzen uit de grafspelonk en staan als
overwinnaar van hel en dood.
Nog duurt die strijd tusschen God
en Satan voort. En wij allen nemen
aan lien strijd deel. De vraag is nu
maar, aan welke zijde wij ons scharen. Wee onzer, als wij den Vorst
der duisternis volgen en optrekken
tegen het rijk des lichts, want dan
wacht ons een zeker verderf I Doch
zalig zijn wij, als wij ens voegen
onder de banier van Koning Jezus
en voor Hem de wapenen opnemen,
want dan valt ons eenmaal de volkomen overwinning ten deel

AANTEEKENINGEN.
1. Het bezoek van de Wijzen moet na de
voorstelling in den Tempel geplaatst woTden ;
want wij kunnen niet denken, dat Joief en

Maria met den Heere Jezus naar Jerusalem
gingen, juist toen Herodes Hem zocht te
dooden, en Maria zou zeker niet de offerande,
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die aan de armen was voorgeschreven, gebracht hebben, indien de geschenken der
Wijzen haar toen reeds gegeven waren.
2. Het woord „Wijzen" is hetzelfde als
Magiers, een benaming, die het eerst aan de
priesters in Media en later aan alle geleerden
van het Oosten gegeven werd. Vooral in de
sterrenkunde waren zij zeer ervaren.
3. Men heeft berekend, dat er een „conjunctie" (d.i. een schijnbare toenadering) van
Saturnus en Jupiter in het zesde jaar voor
Christus plaats heeft gehad, en sommigen
hebben op deze wijze een verklaring willen
geven van de ster, die de Wijzen gezien hebben. Het geschiedverhaal echter geeft grond
voor de meening, dat de ster op wonderbare
wijze gezonden werd. De Magiers hebben misschien de verschijning van de ster op dat
tijdstip met de geboorte van den Messias in
verband gebracht, doordat zij de profetie van
Daniel, die in Chaldea uitgesproken werd,
kenden (Dan. IX : 24-26); of doordat zij
wisten, wat Bileam, die ook nit het Oosten
kwam, voorzegd had (Num. XXIV : 17) ; of
doordat de in Perzie en Babylonia wonende
Joden gesproken hadden van de Messiaansche
voorspellingen. Eenige merkwaardige profeflan komen voor in de heilige boeken van
Perzie, de Zend-Avesta. Zie ook Les III. Maar
waarschijnlijk werd hun een bijzondere openbaring gegeven, evenals later (Matth. II : 12).
Wij moeten niet meenen, dat de ster den
Wijzen den geheelen tijd voorging. Toen zij
haar zagen, gingen zij naar Jerusalem, waar
zij den „Koning der Joden" meenden te y inden. Daarna, toen zij naar Bethlehem vertrokken, verscheen de ster weder.
4. De aanhaling van de Overpriesters en de
Schriftgeleerden is uit Micha V : 1, volgens
de vertaling der Zeventigen (verg. Joh. VII :
42). In Matth. II 6 wordt niet gesproken
van de duizenden, doch van de vorsten van
Juda. Het Hebreeuwsche woord, dat bij Micha
gevonden wordt, kan echter zoowel „vorsten"
als ,,duizenden" beteekenen, daar de vorsten
over duizenden regeerden.
5. De woorden der Wijzen nit het Oosten,
die spraken van den geboren Koning der Joden, brachten in Jerusalem wel ontroering
teweeg, doch dat nu waarlijk de Messias gekomen was, geloofde men niet. Niemand der
Joden toch vergezelde de Wijzen, die Israels
Koning wilden aanbidden. De Joden deden
in hun hart de trotsche vraag van 1 Kon.
XXII : 24.
De Overpriesters en de Schriftgeleerden
kunnen met handwijzers aan den weg vergeleken worden, die wel de goede richting
aangeven, doch zelf die richting niet inslaan.
6. Op schilderijen en andere afbeeldingen
ziet men gewoonlijk, dat de Magiers het Kindeke Jezus in den seal bezoeken. Dat dit een

dwaling is, blijkt duidelijk uit Matth. II :11.
7. Zie aangaande het Oostersche gebruik,
geschenken mede te brengen, Gen. XXXII :
13; Gen. XLIII : 11 ; 1 Sam. IX : 7; 1 Sam.
: 27 ; 1 Kon. X : 1, 2. De drie geschenken
kunnen zinnebeeldig opgevat worden. Het
goud duidt dan de koninklijke waardigheid
van Jezus aan (zie Ps. XXI : 2, 4; Ps. LXXII
:15); de wierook spreekt van zijn Goddelijke
natuur, daar wierook algemeen aan de Godheid werd aangeboden (zie Ex. XXX : 34-38):
de mirre zegt, dat Hij waarlijk een sterfelijk
mensch was, daar zij bij het balsemen der
lijken gebruikt werd (zie Joh. XIX : 39). Wij
moeten echter niet denken, dat de Magiers
aan hun geschenken deze zinnebeeldige beteekenis hechtten ; zij brachten eenvoudig de
beste voortbrengselen van hun land.
8. De teekening van Herodes' karakter in
het Bijbelsche geschiedverhaal komt geheel
overeen met de beschrijving, die Josephus van
dezen vorst geeft. De man, die door zijn
achterdocht en jaloezie de moordenaar van
zijn vrouw en zijn drie zonen werd, moest
ook de man zijn, die eerst verontrust werd,
toen hij van den geboren Koning der Joden
hoorde (14, een Idumeer, had zich door gewetenlooze kuiperijen van den troon meester gemaakt), en daarna de terdoodbrenging
van de kinderen te Bethlehem beval. Hij lag
waarschijnlijk op zijn sterfbed, gekweld door
de pijnlijke ziekte, die een einde maakte aan
zijn leven, toen de Wijzen kwamen. Zie Les
IV. Aant. 1.
De moord wordt niet door Josephus vermeld; maar dit is niet vreemd, wanneer wjj.
ons Herodes' menigvuldige wreedheden herinneren en bedenken, dat er in een kleine
stad als Bethlehem waarschijnlijk niet meer
dan twintig of dertig kinderen onder de twee
jaar geweest zullen zbn.
9. Vers 16, „deszelfs landpalen" d.i. de
gehuchten en de verspreide huizen om de
stad.
10. „Twee jaar oud en daaronder". tit deze
woorden leiden sommigen af, dat de ster eerst
verscheen, toen Jezus ontvangen werd, daarna
weder bij zijn .qeboorte ; dat de Wijzen verklaarden, de ster dertien maanden geleden
gezien te hebben (men rekent dan vier maanden voor hun reis naar het Joodsche land)
en dat Herodes (daar volgens het spraakgebruik der Joden alles, wat ouder dan twaalf
maanden is, twee jaar wordt genoemd) dienovereenkomstig handelde. Maar hoe het ook
men kan gerust aannemen, dat de koning de
grens van den leeftijd wel zoover getrokken
zal hebben, dat hij zeker meende te kunnen
zijn, ook den „geboren Koning der Joden"
te zullen treffen.
11. Toen Jozef en Maria naar Egypte
vluchtten, begaven zij zich niet geheel onder
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vreemdelingen. Vele Joden hadden zich in
dit land nedergezet, vooral te Alexandrie,
waar zij zeer begunstigd werden door de
Ptolemeen, de Grieksche koningen van Egypte;
op bevel van een dezer vorsten werd de Griekscbe
vertaling van bet 0. Testament, de Vertaling
der Zeventigen genaamd, begonnen. De Joden
van Alexandrie hadden to Jerusalem een
eigen Synagoge in gebruik, wanneer zij de
heilige stad bezochten, zooals blijkt wit Hand.
VI : 9.
12. Bij den flood van Herodes werd zijn
Koninkrijk in vier deelen verdeeld : het vorstendom Abilene (in den Libanon) kwam aan
Lysanias (waarschijnlijk de zoon van een voormaligen Syrischen vorst van dien naam, die
afgezet was); de drie andere deelen gingen
over op drie zonen van Herodes, t. w. Iturea
en Trachonitus (overeenkomende met het
vroegere Bazan) op Philippus, Galilea en
Berea op Herodes Antipas, en Judea, Samaria
en Idumea ep Archelails. Philippus en Antipas werden tetrarchen (viervorsten) genaamd;
Archelalls werd ethnarch (beheerscher van
een y olk) geheeten. Deze laatste regeerde negen jaar ; then werd hij door keizer Augustus
om zijn wreedheid afgezet. Judea werd een
Romeinsche provincie, die door een stadhouder werd bestuurd.
13. Matthews schreef zijn Evangelie hoofdzakelijk voor de Joden : dientengevolge verwijst hij telkens 'mar de profetieen van het
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0. Testament. Eenige aanhalingen zijn merkwaardig en op het eerste gezicht onbegrijpelijk ; maar indien wij den regel, in Les II,
Aant. 3 vastgesteld, in acht nemen, zal het
Diet moeilijk vallen, ze nit te leggen. En men
moet in het oog houden, dat, wanneer Matthews ze aanhaalt, dit een bewijs is, dat de
Joden de toepassing er van begrepen.
a. Jer. XXXI : 15. Klaarblijkelijk doelt de
profeet op den een of anderen moord- of
rooftocht van de Chaldeen in Rama. Deze
stad behoorde tot bet grondgebied van Benjamin ; het is Rachel, de moeder van Benjamin, die in de dichterlijke beeldspraak wordt
voorgesteld als weenende om haar gedoode of
geroofde kinderen ; en God troost haar met
de belofte, dat deze ens terug zullen komen.
Zoo weenden ook de moeders van Bethlehem,
toen haar kinderen op last van Herodes gedood waren. Zij moisten echter niet, dat de
Heere Jezus gered was, dat Hij straks zou
wederkeeren en in Israel Zijn heerlijkheid
zou openbaren. Christus was anti-type van
de Joden, die van Babylon terugkeerden. De
aanhaling van Matthews schijut ons nog toepasselijker, wanneer wij bedenken, dat Rachel
dicht bij Bethlehem stierf en begraven werd.
b. Hos. XI : 1. Doze aanhaling levert geen
moeilijkheden op, wanneer wij den reeds vermelden regel in acht nemen ; zij wordt genoegzaam in de Schets uitgelegd.

Les VII. — Jezus' verblijf te Nazareth.
„Hij zal .Nazarener geheeten worden".
7e lezen: de teksten, waarnaar in de les verwezen worth.
Te leeren: Luk. II : 51, 52 ; Fil. I I : 5-7 ; Match. XII : so.

(Ps. 25 : 2 ; Ps. 119 : 17.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

We spreken in deze les over Jezus' verblijf te Nazareth. In dit kleine, verachte Galileesche stadje vestigden zich Jozef en Maria, nadat zij nit Egypte
waren wedergekeerd. Ongeveer dertig jaar heeft de Heiland daar gewoond.
Van deze dertig jaar is ons inderdaad zeer weinig bekend. Slechts een belangrijke gebeurtenis, die in die tijdruimte is voorgevallen, wordt ons in de
Heilige Schrift medegedeeld, n.l. Jezus' reis naar Jerusalem, waarover de
volgende les handelt. Op tal van vragen, die de leerlingen omtrent des Heilands verblijf te Nazareth zouden kunnen doen, zal de onderwijzer dan ook
het antwoord moeten schuldig blijven. Beter dan zich in allerlei gissingen te
verdiepen, is het, eenvoudig aan de leerlingen te zeggen, dat Gods Woord
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ons zeer weinig leert van het leven van Jezus gedurende die dertig jaar. We
weten, dat de Heiland opgroeide tot knaap, tot jongeling, tot man ; dat
langzamerhand zijn verstand zich ontwikkelde, tot het eindelijk tot voile
rijpheid gekomen was; dat Hij in het stelle Nazareth gevormd werd voor
de taak, die Hem wachtte. Op den voorgrond stelle men, dat Hij, die den
broederen immers in alles gelijk werd, waarlijk een kind was ; dat Hij de
kindervreugde kende, doch dat ook de moeilijkheden van het kinderleven
Hem niet vreemd waren; maar dat Zijn jeugd door geen zonde besmet was,
dat al Zijn gedachten, Zijn woorden en Zijn daden heilig waren. Daar in
Nazareth leefde Hij als een gewoon Joodsch kind, zonder zich door iets
bijzonders van de andere kinderen te onderscheiden ; daar arbeidde Hij
wellicht later in de timmermanswerkplaats; doch steeds bleef de zonde verre
van Hem. Hij was volkomen rein en heilig ; nimmer bezweek Hij voor de
verzoeking des kwaads ; met vasten gang bewandelde Hij het pad van Gods
geboden, zonder ooit of te wijken. En zoo moest Hij zijn, zou Hij onze
Middelaar wezen ; door Zijn onschuld en volkomen heiligheid toch bedekt
Hij onze ongerechtigheid en de straf, die wij ons door onze zonden hebben
waardig gemaakt, kon Hij alleen dragen, die zelf geen zonde had. Zoo leert
ons deze les Hem weer als den waarachtigen Middelaar kennen, die ons
geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en
verlossing.
Ook vestige men er de aandacht op, dat de Heiland ons hier een voorbeeld geeft, hetwelk wij moeten navolgen. Hij, die zijn ouders onderdanig
was, wil, dat wij in dit opzicht Zijn voetstappen drukken. Jezus' verblijf te
Nazareth heeft aan den kinderleeftijd zooveel te zeggen. De onderwijzer verzuime niet, de belangrijke lessen, waartoe dit onderwerp aanleiding geeft,
den leerlingen in te prenten.
Ten slotte wijzen wij er op, dat de eerste afdeeling van deze les alleen in
de hoogere klassen kan worden behandeld. Daar echter is deze afdeeling
van groot belang. De feiten, die er in genoemd worden, geven aan het tijdperk geschiedkundige realiteit en kunnen later dienen tot verklaring van
verscheidene gebeurtenissen uit des Heilands leven.
SCHETS VAN DE LES.
We hebben in de vorige les gezien,
dat Jo;ef en Maria in Nazareth gingen wonen. Daar heeft de Heere
Jezus ongeveer dertig jaar geleefd,
daar heeft Hij Zijn jeugd en Zijn
jongelingsjaren doorgebracht. Hierover spreken we in deze les.
I. Welke gebeurtenissen hadden er om Hem heen plaats gedurende die dertig jaren ?
We zullen veel uit des Heilands
leven beter begrijpen, wanneer wij met
den toestand des lands tijdens zijn

daden eenigszins op de hoogte zijn en
weten, wat er in dien tijd voorviel.
Daarom zullen we u daarvan eerst
het een en ander mededeelen.
Dikwijls leven we in de Evangelien
van Romeinsche soldaten, wetten,
geld enz. Al meer en meer deed Rome
zich geiden. Er was nu geen koning,
zooals Herodes, te Jerusalem, doch
een Romeinsch stadhouder bestuurde
Judea (denk aan Pilatus). In Galilea
en de verdere landen voerden twee
zonen van Herodes, Herodes Antipas
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en Philippus, het bewind (Luk. III:
i). Toch stonden deze landen onder
'de neerschappij van Rome. Als er
schoone, nieuwe steden gebouwd werden, noemde men ze naar de Romeinsche keizers (Mark. VIII : 22,
27; Joh. VI : 23). Hier en daar lag
een bezetting van Romeinsche soldaten, wier hoofdlieden somtijds op
vriendschappelijken voet met de Joden stonden (Luk. VII : 5); vele Joden werden „tollenaars", d.w.z. zij
moesten de belastingen innen ; het
beeld des keizers be yond zich op de
munten, enz. (zie Aant. 1).
Maar de Joden haatten de Romeinen. Zij zeiden : „waarom moeten wij,
Gods uitverkoren yolk, aan vreemdelingen onderworpen zijn ?" — Zij
verachtten hun broederen, die tollenaren werden (Luk. V : 3o, XVIII:
II . ; XIX : 7). Toen Jezus tien jaar
oud was, in de dagen der beschrijving,
brak er een groot oproer uit (Hand.
V : 37). Altijd verlangden de Joden
naar bevrijding (Hand. I : 6).
- Waar was, gedurende al lien tijd,
Hij, die de Koning der Joden was ?
II. De woonplaats, die gekozen
werd.
Jozef en Maria vestigden zich metterwoon te Nazareth, een klein, weinig bekend stadje, door de bewoners
der naastbijgelegen plaatsen zelfs geminacht (Joh. I: 47). Wij zouden er
nu gaarne heengaan, dezelfde zonnige
vallei zien, de groene heuvelen daaromheen, de boomen, de beken, enz.;
den put, waarbij Jezus dikwijls geweest moet zijn, de rots, waarvan men
Hem later trachtte of te werpen (Luk.
IV : 29) [zie Aant. 2].
Ook daarin, dat Jezus in Nazareth
Zijn jeugd doorbracht, werd een profetisch woord vervuld. Lees Matth.
II : 23. Waar was het voorspeld, dat
Hij een Nazarener genaamd zou worden? Het Hebreeuwsche woord Na-
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zer, waarvan Nazareth afgeleid is, beteekent rijsje, klein, dun takje. En
lees nu Jas. XI : I. De Heere Jezus
zou een rijsje zijn, zonder heerlijkheid
en glans. 'Zoo woonde Hij in een
kleine, onbeduidende plaats waarvan
de naam ook ,,rijsje" beteekende.
„Nazarener" werd Hij genoemd en
met dies naam werd ook wie Hem
volgde aangeduid (Matth. XXVI : 71;
Joh. XIX : 19; Hand. XXIV : 5) [zie
Aant. 3]. Ook Zijn woonplaats drukt
Zijn diepe vernedering uit.
HI. Zijn dagelijksch leven.
Van Jezus' verblijf te Nazareth
wordt ons in den Bijbel weinig vermeld. Hoe Hij Zijn jeugd en Zijn
jongelingsjaren doorbracht, staat ons
niet opgeteekend. Toch kunnen wij
ons wel voorstellen, hoe Hij daar geleefd heeft. Waarschijnlijk ging Hij
naar school. Scholen waren er toen
in alle steden (zie Aant. 5). Ook de
Heere Jezus zal zulk een school wel
bezocht hebben, waar Hij de Schrift
leerde lezen, waar Hij de geschiedenissen hoorde van Jozef, David, Samuel, enz., dezelfde geschiedenissen,
die kinderen nog zoo aantrekkelijk
vinden. Hij leerde de teksten, die al
de Joodsche kinderen van buiten
kenden (Ex. XIII : 3-16; Deut. VI:
4-9, 17-25), Zoo leefde Hij te midden van andere kinderen, zonder zich
door iets buitengewoons te onderscheiden. Inderdaad, niets deed vermoeden, dat Hij de Zoon van God was.
Zeker leerde Hij reeds vroeg het gebruik van al de gereedschappen in
Jozefs werkplaats. Hij werd wellicht
timmerman (Mark. VI: 3) en werkte
van den morgen tot den avond voor
het dagelijksch brood (zie Aant. 4).
Zoo heeft Hij ook den handenarbeid
eere gegeven, en getoond, dat te dezer
zake niets gemeen of onrein behoeft
te worden geacht. Elken Sabbath ging
Hij naar de Synagoge (Luk. IV : 16).
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En in al dien tijd gebeurde er niets
buitengewoons en verrichtte Hij geen
wonderen. In Nazareth kende men
Hem als den zoon van Jozef, den
timmerman, doch niet als den 20011
van God. Waarlijk, in alles werd Hij
den broederen gelijk.
IV. Het onderscheid tusschen
Jezus en de andere menschen.
Toch was er in een opzicht een
groot verschil tusschen Jezus en de
andere inwoners van Nazareth, in
wier midden Hij woonde. Hij had
n.l. geen zonde. Ook als kind werd
nooit eenig kwaad bij Hem gevonden.
Nimmer was Hij ongehoorzaam, driftig, zelfzuchtig, trotsch, oneerlijk. Hij
was volkomen heilig. Geen zonde
woonde in Hem. Nooit werd eenig
gebrek in Hem bespeurd. En ook
op lateren leeftijd deed Hij nimmer
iets, dat met Gods wet in strijd was.
Alle onheiligheid was Hem vreemd.
En de Heere Jezus 'noes/ zonder
zonde zijn, zou Hij ons van onze zonde
kunnen verlossen. Wij hebben de wet
Gods overtreden. Hij vervulde die
voor ons, in onze plaats. De schuld,
die op Zijn yolk ligt, doordat zij de
geboden des Heeren hebben geschonden, nam Hij weg, door in alles die
geboden te gehoorzamen. Daardoor
bracht Hij hun een volkomen gerechtigheid aan. En de straf, die over
hen komen moest vanwege hun zonden, zou Hij dan alleen voor hen
kunnen dragen, als Hij zelf geheel
heilig was en dus voor eigen zonde
niet behoefde te lijden. Christus „heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden
van de zondaren" (Hebr. VII : 26), is
juist de Middelaar, die ons betaamt.
In Hem hebben wij de voile verlossing. Hij is ons „een God van volkomen zaligheid" (zie Aant. 7).
En zoo groeide Jezus op tot knaap
en tot jongeling. We lezen in Luk.
II : 40 : „Het Kindeke wies op en

werd gesterkt in den geest en vervuld
met wijsheid". Hij werd al grooter en
grooter; Zijn verstand ontwikkelde
zich meer en meer en het bleek, dat
Hij de ware wijsheid bezat. Hij nam
toe in kennis van God en Goddelijke
zaken (zie Aant. 6). Steeds overpeinsde Hij de woorden des Heeren, voortdurend was Hij met de dingen Zijns
Vaders bezig en de verborgenheden
van het Koninkrijk Gods leerde Hij
verstaan. En lees nu, wat er staat in
Luk. II : 52: „Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij
God en de menschen". Sommige kinderen behagen aan de menschen, doch
dikwijls juist door datgene te doe; dat
den Heere mishaagt. Hoe anders was
het bij den Heiland ! De menschen
in Nazareth beminden Hem, doch, wat
meer zegt, ook Gods oog zag met
welgevallen op Hem neer. Hoe kon
bet anders, daar Hij geen zonde had!.
God zag in Hem een volkomen heiligheid. Hij was de geliefde Zoon des
Vaders, in wien deze Zijn welbehagen,
had.
Laten wij nu niet vergeten, dat in
dit alles de Heere Jezus ons een voorbeeld is. Wij moeten doen als Hij.
Hij was Zijn ouders onderdanig en
vervulde getrouw de plichten, die
Hem waren opgelegd. En nu moeten
wij steeds Zijn beeld voor oogen houden. 0, zeker, wij zullen bier cp aarde
nooit de volkomenheid bereiken. De
zonde kleeft ons altijd aan. Al ons
werk is gebrekkig. Maar het moet ons,
ernstig streven zijn, de wet Gods te
betrachten. En steeds moeten wij den
Heere vragen, dat Hij ons leere in
Zijne wegen te wandelen en Zijn wil
te doen. Voortdurend moet het onze
bede zijn : „Heere, leer mij den weg
Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe".
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AANTEEKENINGEN.
1. De staatkundige veranderingen, welke
in Palestina tijdens de jeugd van den Heiland
plaats grepen, hadden een belangrijken invloed op Zijn daaropvolgend optreden. Als
toevoegsel van de voorbeelden, die gegeven
zijn van in den Bijbel voorkomende zinspelingen op deze veranderingen, zij hier nog
opgemerkt, dat het Romeinsche „legioen"
(6000 soldaten) als een type wordt gebruikt
van overweldigende maeht (Matth. XXVI :
53; Mark. V : 9) en dat een van de twaalven
een volgeling schijnt geweest te zijn van
Judas den Galileer, den bewerker van het
oproer in het jaar 6 na Chr., nl. Simon Zelotes, die tot de sekte der „Zeloten" behoorde.
Josephus geeft een beschrijving van dit oproer. De steden, waarvan gesproken is, zijn
Tiberias, door Herod( s Antipas, en Caesarea
Philippi en Bethsaida Julias, door diens
broeder Philippus gebouwd ; de eerste twee
waren naar Tiberius, de laatste naar Julia,
de dochter van Augustus, genoemd.
2. Nazareth ligt in een vallei, door de heuvelen van Galilea beschut, juist waar deze
afdalen naar de vlakte van Esdraelon. Een
lage, golvende heuvelrij omringt de groene
vlakte, die zich als een meer uitstrekt, met
Nazareth op een der oevers.
De hoogte, van welke de Nazareners Christus trachtten neer te storten, meent men met
zekerheid te kunnen aanwijzen en de put,
waaruit de vrouwen nog steeds haar water
halen, is waarschijnlijk dezelfde, waaruit
Maria putte.
Nazareth was een kleine, onbeduidende
stad. Niet slechts de Farizeers van Jerusalem, die zich ver boven al de Galileers verheven waanden, doch ook de bewoners der
omliggende plaatsen zagen met verachting op
Nazareth neer. Men bedenke, dat Nathanael,
die sprak : „Kan uit Nazareth iets goeds
zijn ?" (Joh. I : 47) van Kana in Galilea was
(Joh. XXI : 2)
3. ,119 zal .Nazarener geheeten vorden". (1)
Het woord 1V azer, waarmede de Messias in
Jes. : 1 wordt aangeduid, is daar door
„rijsje" vertaald. In de andere profetieen,
waarin Hij een rijsje wordt genoemd, is in
het oorspronkelijke een ander Hebreeuwsch
woord gebruikt. Dit woord Nazer komt voor
in den naam Nazareth, welke naam zeer
gepast is voor een zoo verachte stad. Daar de
Heere Jezus Zijn jeugd en Zijn jongelingsjaren
in Nazareth doorbracht, word Hij „Nazarenes" geheeten. Hoewel Hij niet Iverhelijk uit
Nazareth was, word Hij toch altijd zoo genoemd. In overeenstemming met de profetie
was Hij een Bethlehemiet, idoch zonder de
eer, aan zu]k een afkomst verbonden. Zoowel
de naam als de verachting van Nazareth ble-

yen hem aankleven. Zelfs tot op dezen dag
worden de Christenen in het Oosten smadelijk „Nazareners" genoemd.
De mooning van sommigen, dat Christus
een Nazireer was is geheel ongegrond. De
grondtelist geeft een geheel ander woord.
4. Dat Jozef na de gebeurtenissen, in Luk.
II vermeld, niet meer genoemd wordt,'.doet
ermoeden, dat Bij stierf voor het openbaar
optreden van den Heiland. Wie Jezus' „broeders en zusters" waren is een vraag, waarover de Bijbeluitleggers het altijd oneens zijn
geweest en waaromtrent zij wel Dimmer tot
eenstemmigheid zullen komen. Het waarschijnlijkste is, dat zij voile neven en nichten van
den Beere Jezus waren, kinderen van Alfeils
(of Clopas) en van Maria, de zuster van de
moeder des Heeren.
5. Over Joodsche scholen lezen wij het
volgende
„Tachtig jaar voor Christus bloeiden deze
scholen over het geheele land. De ouders waren verplicht, hun kinderen naar die scholen
to zenden". Terwijl er voor de Ballingschap
goon enkel woord gevonden wordt, waarmede
een school zon kunnen zijn aangeduid, waren
er tijdens het leven van den Heere Jezus op
aarde reeds ongeveer een twaalftal in algemeen gebruik. Hier volgen eenige van de
ontelbare populaire gezegden uit lien
waaruit blijkt, welk een groote belangrijkheid het openbaar onderwijs in bet leven des
y olks had gekregen. „Jerusalem word verwoest, omdat het onderwijs der kinderen veronachtzaamd word". „De wereld wordt alleen
door den adem der schoolkinderon gored".
„Studio is verdienstelijker dan offeranden".
„Een geleerde is grooter dan eon profeet".
6. Gewoonlijk stelt men zich voor, dat de
Zaligmaker een gewoon menschelijk liehaam
bezat, waarin Zijn Godheid woonde. Men vergeet dan, dat Hij ook een menschelijke ziel
had. Toch wordt ons dit duidelijk in de Schrift
gezegd (Matth. XXVI : 38; Mark. VI : 6;
Hebr. II : 17, 18; IV : 15). Men houde in het
oog, dat de ontwikkeling van Zijn verstand
niet beperkt was tot de jaren Zijner kindsheid ; er wordt uitdrukkelijk melding van
gema. kt in het tijdpe)k na bet eerste Paaschfeest, dat Hij te Jerusalem vierde. De uitdrukking: „Jezus nam toe in genade bij God"
is zeer opmerkelijk ; zij beteekent niet, dat
Hij ooit minder genade had, maar dat naarmate Hij grooter word, al meer en meer datgene zich in Hem openbaarde, hetwelk Hem
in het welbehagen Gods deed deelen.
7. Merk op, dat het volmaakte leven van den
Reiland in al die jaren een deel van Zijn plaatsvervangend work was. In dat opgroeien van
jongeling tot man, in dat volkomen vervullen
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van de wet Gods, zonder an bezoedelende
aanraking der zonde, in dat geheele levee,
door de drie jaren van op'enlijke werkzaamheid, Zijn lijden en Zijn sterven aan het kruis

besloten, lag de gehoorzaamheid van lien
6enen mensch, waardoor ,,velen tot rechtvaardigen gesteld worden" (Rom. V :19).

Les VIII. — Jezus' eerste Paaschfeest te Jerusalem.
„Wist g-ij niet, dat lk mod zijn in de dingen mijns Vaders?"
Ye lezen : Luk. II : 41-51.
Ye leeren : Joel II : 23a, Ps. XXVII : 4; I Joh. V : 2o.

(Ps. 4o : 5 ; Ps. 119 : 7.)
VOOR DEN ONDERWIJZER.

Tot zijn dertigste jaar leefde de Heere Jezus in het kleine Nazareth.
Slechts een voorval uit lien tijd is ons bekend, n.l. Zijn bezoek aan Jerusalem op het Paaschfeest, toen Hij twaalf jaar oud was, bij welke gelegenheid Hij als „Zoon der Wet" werd aangenomen, hetwelk eenigszins overeenkomt met het doen van Openbare Belijdenis bij ons. Over Jezus' eerste
Paaschfeest te Jerusalem handelt deze les.
Bijzonder merkwaardig is deze geschiedenis vooral, omdat er uit blijkt,
dat de Heiland zich toen Zijn hemelsche afkomst reeds bewust was. Slechts
enkelen wisten, dat Hij de Goddelijke natuur deelachtig was en erkenden
Hem als hun Verlosser, doch ook Hij zelf sprak het toen reeds uit, dat
Hij Gods Zoon was, toen Hij tot Maria zeide : „Wilt gij niet, dat Ik moet
zijn in de dingen mijns Vaders?" Het beset dat Hij was de „Sterke God",
de „Vader der eeuwigheid", was tot Zijn bewustlijn doorgedrongen. In den
Tempel, het huis zijns Vaders, voelde Hij zich geheel op Zijn plaats , wanneer Hij was in de dingen zijns Vaders, was Hij in Zijn element. Met ' behoefde Jozef en Maria dus niet te verwonderen, dat zij Hem in den Tempel
vonden, zittende in het midden der leeraren, met wie Hij sprak over de
dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. Toch blijft Hij in den Tempel
niet. Hij, die wist, dat Hij Gods eeniggeboren Zoon was, voegt zich geheel
in de aardsche verhoudingen en volgt Jozef en Maria naar Nazareth. Als
een kind onderwerpt Hij zich aan hen; tot zijn dertigste jaar blijft Hij in
het stille stedeke, zonder iets te doen, waardoor Hij de opmerkzaamheid
der menschen trekt of hun bewondering opwekt. Geheel leeft Hij in onze
aardsche toestanden in; in alles wordt Hij ons gelijk, uitgenomen de zonde,
opdat Hij onze Middelaar en Verlosser zij, die de wet Gods voor ons vervult en de straf der zonde voor ons draagt.
Men wijze er op, dat de Heiland niet tusschen de leeraren zat als hun
meerdere, die met hen redetwistte, doch als een kind, dat gaarne onderwijs
van hen ontving. Gedurende den kinderlijken leeftijd is Hij ook waarlijk
een kind en gedraagt Hij zich als een kind ; ook Zijn geest doorloopt het
gewone ontwikkelingsproces ; alles, wat Hij doet of zegt, is steeds met Zijn
leeftijd geheel in overeenstemming.
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Het zal zeker overbodig zijn op te merken, dat ook deze geschiedenis rijk
aan leering is. Jezus, die met Jozef en Maria afgaat naar Nazareth en hun
in alles gehoorzaamt, geeft den leerlingen een voorbeeld, hoe zij zich tegenover hun ouders hebben te gedragen. De onderwijzer wekke tot navolging
van dit voorbeeld op.
SCHETS VAN DE LES.
Wij hebben in de vorige les gezien, dat de Heiland tot Zijn dertigste jaar in Nazareth gewoond heeft.
Slechts een bijzondere gebeurtenis hit
Zijn jeugd is ons bekend. In de Schrift
wordt gesproken over het eerste
Paaschfeest, dat Hij te Jerusalem
vierde. Daarover spreken we in deze
les.
I. Gaande naar het Paaschfeest.
Eenmaai 's jaars gingen Jozef en
Maria voor eenigen tijd van huis. Dan
lieten zij het kind Jezus achter. Waar
gingen zij heen ? Met welk doel ? (Zie
neut. XVI :1-8 ; verg. i Sam. I :
3). Kleine kinderen gingen niet mee
naar Jerusalem. Toen de Heiland
echter twaalf jaren oud was, vergezelde Hij Zijn ouders op hun reis
(zie Aant. I). Toen kon Hij een „Zoon
der Wet" worden, d.i. worden toegelaten tot al de voorrechten van Gods
uitverkOren yolk.
God had aan de Joden twee instellingen gegeven, die teekenen en zege
len waren van het verbond, dat Hij
met Zijn yolk had opgericht, n.l. de
Besnijdenis en het Pascha (Gen. XVII
: io, II; Ex. XII : 15 ; Num. IX : 13).
Wat beteekende de Besnijdenis? Verwijs naar les V. Het Paaschfeest
herinnerde hen, zooals ge weet, aan
hun verlossing uit de slavernij van
Egypte. Het lam, dat gegeten werd,
wees heen naar Christus, „het Lam
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Gij weet, dat nu de Doop
in de plaats der Besnijdenis gekomen
is en dat voor het Pascha het Avondmaal is ingesteld. De Heiland vierde

het Paaschfeest eerst mede, toen Hij
„Zoon der Wet" was geworden. Zoo
mag ook thans niemand aan den
Avondmaaldisch aanzitten, voordat
hij de Openbare Belijdenis des Geloofs heeft afgelegd.
Wij hebben gezien, hoe Jezus zich
aan de eerste instelling onderwierp ;
nu zullen wij nagaan, hoe Hij de
tweede in acht nam.
Stel u de reis voor. Groote gezelschappen begaven zich van alle kanten naar Jerusalem (verg. Ps. XLII : 5 ;
Ps. LV : 15 ; Ps. CXXII : 1-4). Vele
jongens gingen voor het eerst, verlangend, de heilige stad te zien, waarvan zij gehoord en gelezen hadden.
Hoe zal Jezus van heilige aandoening
vervuld zijn geweest, toen Hij Davids
koninklijke stad aanschouwde, den
Tempel en het yolk, dat gekomen
was om te aanbidden (Hij was daar
als klein kind geweest, daarna niet
meer !) Dan volgt de groote avond
van het feest. Een plechtige samenkomst wordt gehouden. Het Paaschlam wordt gegeten met de ongezuurde
koeken en de bittere saus ; men drinkt
van den wijn, waarmede de drinkbekers worden gevuld en heft de
lofliederen aan tot eere Gods (zie
Aant. 2). En Hij, die daar aanzit als
een van de jonge „zonen der Wet",
is zelf het ware „Pascha", waarop
alle Pascha's doelen, het Lam Gods,
Wiens bloed van alle zonden reinigt.
II. In den Tempel blijvende.
De week van het feest is voorbij ;
de gezelschappen (zie Aant. 6) keeren
huiswaarts. Ook Jozef en Maria ver-
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laten Jerusalem. Het kind Jezus is
niet bij hen. Zij meenen, dat Hij zich
bij een ander gezelschap zal hebben
aangesloten. Als zij Hem echter des
avonds nog niet gevonden hebben,
worden zij ongerust ! Hoe zullen
Maria en Jozef, geheel terneer geslagen, zich hebben voorgesteld, dat
Jezus niet uit eigen beweging weggebleven kon zijn, Hij, die altijd zoo
gehoorzaam was! Wat zou Hem wedervaren zijn ? Angstig zoeken zij Hem
(vers 48), doch tevergeefs; dan gaan
zij treurig naar de stad terug, vragende aan iedereen.
Waar werd Hij eindelijk gevonden ?
Stel u een kamer in den Tempel voor;
leeraren zitten te onderwijzen en te
vragen ; jonge leerlingen zijn aan hun
voeten gezeten (Hand. XXII : 3) [zie
Aant. Een van deze, vol van wijsheid, geeft verstandige, heldere antwoorden, en doet op zijn beurt bescheiden vragen. De leeraren verwonderen zich ; nooit hebben zij te
voren zulk een leerling gezien (zie
Aani. 3). Hoor, wat Maria zegt, als
zij Jezus daar ziet zitten : „Kind,
waarom hebt Gij ons zoo gedaan ?
Zie, Uw vader en ik hebben U met
angst gezocht" (vs. 48). Zij is verheugd, dat zij Jezus gevonden heeft,
doch in haar toon klinkt nog de
angst, die haar hart vervulde.
Let nu op het treffende antwoord,
dat de Heiland geeft. „Wat is het,
dat gij Mij gezocht hebt ? Wist gij
niet, dat Ik moet zijn in de dingen
Mijns Vaders" (vs. 49) ? Hij verwondert zich, dat Jozef en Maria niet
geweten hadden, Hem in den Tempel
te zullen vinden. Dat was immers de
plaats, waar Hij zich thuis gevoelen
moest ? Hij was immers niet de zoon
van Jozef, doch de Zoon van God.
Waar zou Hij antlers hebben kunnen
zijn dan in Zijns Vaders Huis, bezig
met Zijns Vaders werk ? Was dat

niet Zijn plicht ? Lag daarin niet al
Zijn vermaak en al Zijn lust ?
Uit Jezus' antwoord zien wij, dat
Hij met Zijn hemelsche afkomst
bekend was. Hij was er zich van
bewust, ook reeds als knaap, dat Hij
was de Zoon van God. Hij wist, in
welke betrekking Hij tot God stond.
(zie Aant. 5). En toch bled Hij niet
in den Tempel. Hij keerde met Jozef
en Maria naar Nazareth terug.
III. Zich aan aardsche bander
onderwerpende.
Zou Jezus hebben mogen weigeren,
mede terug te gaan ? Had Hij Zich
toen reeds mogen afzonderen voor
het groote werk, dat Hem wachtte ?
Wat deed Hij ? Achttien jaren moesten verloopen, voordat de Messias
zich zou openbaren. Moest Hij zich
dan bekwamen in de Joodsche geleerdheid en jaren lang aan de voeten
der leeraren zitten (evenals Paulus) ?
Zie Joh. VII: 15. Wat moest Hij dan
doen ? Hij moest met Jozef en Maria
medegaan naar Nazareth. Door dat
te doen, volbracht Hij den wil Gods..
Hoewel Hij wist, dat Hij Gods Zoon
was, keerde Hij naar het kleine Galileesche stadje terug en daar woonde Hij,
tot Hij dertig jaren oud was, te midden
van andere knapen en jongelingen,
zonder dat iets buitengewoons Zijn
hemelsche afkomst verried. Welk een
vernedering voor den Heiland ! Doch
ook dit behoorde tot het werk der
verlossing, dat Hij wilde volbrengeri,
Hij moest ons immers in alles gelijk
worden ? En Zijn leven in Nazareth
was, zooals wij in de vorige les reeds
zagen, geheel in overeenstemming met
de wet Gods. We lezen van Hem
„Hij was hun (Jozef en Maria) onderdanig" (vs. 51). Steeds vervulde
Hij getrouw Zijn plichten. Nimmer
was Hij ongehoorzaam ; nooit verzette Hij zich tegen hen, die God
over Hem had gesteld. In alles was
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Hij zonder zonde. Met welgevallen
rustte het oog des Vaders op Hem.
Hij „nam toe in genade bij God"
(vs. 52). God had een welbehagen in
Zijn Zoon, die steeds Zijn wil deed.
Welk een heerlijk voorbeeld geeft
de Heiland ons hier ! Hij doet ons
zien, hoe wij ons leven hebben in
te rechten. En Hij wil, dat wij Zijn
navolgers zullen zijn. Wij moeten,
evenals Hij, het pad van Gods geboden bewandelen en in alles de wet
Gods gehoorzaam zijn en de instellingen des Heeren in acht nemen.
Wij moeten met den Heiland kunnen
zeggen; dat het onze spijze is, den
wil Gods te doen (Joh. IV : 3 4). Het
moet onze lust en onze vreugde zijn,
de inzettingen des Heeren te onderhouden. Wij moeten met David kunnen zingen : „Ik heb Uwe getuigenis-
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sen genomen tot eene eeuwige erve,
want zij zijn mijns harten vroolijkheid" (Ps. CXIX : xi 1).
Van nature is het bij ons zoo niet.
Dan doen wij onzen eigen wil, dan
keeren wij ons „een iegelijk naar Zijn
weg" (Jes. LIII : 6) en hebben wij
een of keer van den weg van Gods
geboden (Rom. VIII: 7, 8). De Heere
moet -door Zijn Heiligen Geest ons
hart veranderen en in ons werken de
vreeze Zijns Naams. Elken dag, elk
uur, steeds moeten wij vragen : „Heere,
wat wilt Gij, dat 1k doen zal ?" (Hand.
IX : 6). Wanneer wij dat in waarheid
en oprechtheid bidden, zal de Heere
aan ons Zijn belofte vervullen : „Ik
zal maken, dat gij in Mijne inzettingen zult wandelen en Mijne rechten zult
bewaren en doen" (Ezech. XXXVI: 27).

AANTEEK ENINGEN.
1. Het Joodsche gebruik, jongens als „Zodie er langzamerhand aan toegevoegd waren
en bijna even heilig werden geacht als de
nen der Wet" aan te nemen, wanneer zij
voorschriften van Exodus XII, behoorde het
twaalf of dertien jaar oud waren, is welbekend. De volgende plaatsen uit de geschriften
met vaste tusschentjden rondgeven van vier
bekers Ivijn [op twee van deze wordt duidelijk
der Rabbij nen verwijzen er naar:
gezinspeeld in Luk. XXII : 17, 20] en het
„Dat een man zijn zoon op zachte wijze
zingen van den lofzang, het „Haller genaamd
behandelde, totdat deze twaalf jaar oud is,
(een samentrekking van halleluja), vervat in
maar dan zich beijvere, hem te leeren, in
zijn onderhoud te voorzien; dat hij hem met
Ps. CXIII—Ps. CXVIII en bestaande uit
nauwgezetheid en gestrengheid (als het noodig
verschillende afdeelingen ; een daarvan was
is) houde aan het werk, waarmede hij zijn
zonder twijfel de „lofzang", door Christus en
de elven gezongen (Matth. XXVI : 30).
brood zal kunnen verdienen". „Tot op den
Wij zien een bewijs voor de vroomheid van
leeftijd van dertien jaar moet een varier toezien, dat zijn zoon de plichten van den godsMaria en Jozef in hun blijven te Jerusalem,
totdat „de dagen voleindigd waren", n.l. de
dienst vervult, maar op diens dertienden gezeven dagen van de ongezuarde brooden, hetboortedag mag hij zeggen : „Gezegend zij Hij,
die mij vrij heeft gemaakt van den last der
geen niet door allen gedaan werd ; en eveneens daarin, dat ook Maria naar Jerusalem
zonden mijns zoons".
ging om het Paaschfeest te vieren. Ofschoon
Het is opmerkenswaard, dat het Grieksche
woord, met „kind" vertaald in vers 43, niet
de rabbijnen er toe aanspoorden, waren de
vrouwen niet door de wet verplicht, het feest
het woord is, hetwelk vroeger in dit hoofdstuk gebruikt wordt (waar het verkleinwoord
bij te wonen (Deut. XVI : 16).
3. „Vonden Hem in den Tempel", waar„kindeken" voorkomt), maar dat het eigenlijk
knaap beteekent.
schijnlijk in een der kamers, waar de leden
2. Aan de viering van het Paaschfeest wavan het Sanhedrin hun leerlingen gewoonlijk
ren in den loop der tijden verschillende
ontvingen. Het is niet onmogelijk, dat de
plechtigheden verbonden, die in Exodus XII,
beroemde Rabbi's Shammai en Hillel tegenwaarin ons wordt medegedeeld, dat het voor
woordig waren of (onder de jongeren) eenigen
van hen, die in de Schrift genoemd worden,
het eerst gehouden werd, niet genoemd worden. Het feest moest wel een diepen indruk
Gamaliel of Nicodemus, of (als leerling) Saulus van Tarsus.
maken op ieder, die het voor den eersten
keer bijwoonde. Onder de talrijke instellingen,
Het oude denkbeeld, dat Jezus met de
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leeraren ,,redetwistte", wordt niet door het
verhaal bevestigd. Wij moeten Hem eenvoudig beschouwen als iemand, die kwam om
onderwezen te warden. We lezen, dat zijn
ouders Hem vonden, ,,zittende in het midden
der leeraren, hen hoorende en hen ondervragende"; ook wordt er van ,,zijn antwoorden"
gesproken. Het onderwijs door de Schriftgeleerden gegeven, was in vorm streng catechetisch ; verstandige antwoorden werden op
hoogen prijs gesteld. Een der Rabbi's zegt:
„Ik heb veel geleerd van de Rabbi's, die mij
onderwezen ; ik heb meer geleerd van de
Rabbi's, met wie ik leerde ; ik heb het meest
geleerd van mijn leerlingen". Josephus spreekt
van de vermaardheid, die hij als veertienjarige knaap had door zijn antwoorden, zoodat de menschen in grooten getale naar de
school gingen om die te hooren. Natuurlijk
moet men het „verstand" van Jezus geheel
antlers beschouwen. Het was bij Hem niet
louter een vroegtijdige bekwaamheid in de
dialektiek. Zijn vragen en antwoorden gaven
blijk van een helder inzicht in de waarheid,
die God had geopenbaard ; dat was ongetwijfeld de oorzaak van de verwondering, die zij
wekten.
4. Wanneer wij dit verhaal nagaan (en in
't algemeen alle verhalen uit de Schrift), moeten wij ons geheel losmaken van onze hedendaagsche denkbeelden. Men moet b.v. niet
denken, dat Maria en Jozef de geringste
moeite hadden, toegang te verkrijgen tot de
kamers van den Tempel. Ook zou men kun-

nen vragen: waar bracht Jezus den nacht
door gedurende die Brie dagen ? Hoewel deze
vraag niet met afdoende zekerheid kan worden beantwoord, levert zij geen moeilijkheid
op, wanneer wij bedenken, hoe gastvrij men
steeds in het Oosten was (en nog is), doch
vooral te Jerusalem gedurende bet Paaschfeest.
5. ,In de dingen Mijns Vaders" wordt door
sommigen vertaald : ,,in Mijns Vaders huis"
loch hoewel deze beteekenis er ook in ligt,
de eerste uitdrukking is veel meer omvattend.
Het woord „moet" is hetzelfde, dat zoo dikwijls ten opzichte van des Heeren werk voorkomt (zie Matth. XXVI : 54; Mark. VIII:
31; Luk. XXII : 37 ; XXIV : 7; Joh. IX : 4;
XX: 9).
Dit antwtord verkrijgt een bijzondere beteekenis door de woorden van Maria: ,Uw
vader en ik hebben U met angst gezocht".
Het was natuurlijk, dat zij en Jozef verbaasd
waren ; want ofschoon zij het geheim van
Jezus' geboorte kenden, wisten zij niet, dat
Hijzelf er ook mede bekend was.
De beteekenis van elk woord in de evangelieverhalen wordt duidelijk bewezen door
het feit, dat, indien Maria gezegd had ,,wij"
in plaats van ,uw vader en ik", de strekking
van Jezus' antwoord verloren zou zijn gegaan.
6. „Gezelschap", vers 44. Het Grieksche
woord beteekent : een „gezelschap van reizigers" en wordt alleen hier gebruikt. Men
denke aan een karavaan.

Les IX. — Johannes de Dooper.
„Gij zult voor het aangezichl des .Heeren henengaan om Zijn
wegen le bereiden".
le lezen : Luk. III : 1-18 (verg. Matth. III : x—x2).
7e leeren : Jes. XL : 3-5 ; Mal. IV : 5, 6; Luk. VII : 24-28; Joh. V 35.
(Ps. 119 84 Ps. 113 : I ; Ps. 72 : 2.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In het vergeten Nazareth leefde de Heiland, zonder zich aan Israel te
openbaren. Toen Hij evemwel den dertigjarigen leeftijd had bereikt, was de
tijd aangebroken, dat Hij Zijn afzondering zou verlaten. Zijn komst werd
het yolk aangekondigd door Johannes den Dooper, over wien wij in deze
les spreken.
Johannes de Dooper was de Voorlooper, de Heraut van den Koning
Israiils. Reeds de Engel Gabriel had gezegd, dat hij voor Christus zou henen-
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gaan in den geest en de kracht van Elia om den Heere te bereidene en toegerust yolk. Tot zijn dertigste jaar leefde Johannes in de eenzaamheid der
woestijn. Dan echter aanvaardt hij het profetisch ambt. Hij treedt op onder
Israel, zet de bazuin aan den mond en verkondigt het yolk, dat de Koning
in aantocht is. Der schare, die zich in de woestijn om hem heen verzameld
heeft, roept hij toe, dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Duidelijk spreekt hij het uit, dat om in dat koninkrijk opgenomen te worden
waarachtige bekeering noodig is. Het yolk, door zijn indrukwekkerde verschijning aangegrepen, door zijn machtig woord geboeid, achtte hem hoog
en zag met eerbied tot hem op. Maar hij, die naar de gunst des yolks niet
vroeg, wien alle zucht naar populariteit vreemd was, loch die er slechts
naar streefde, den last van zijn Zender te volbrengen, verklaarde onomwonden voor het oor der Joden, die er zich steeds op beroemden, Abrahams
zaad te zijn en met een uiterlijken godsdienst zich tevreden stelden, dat het
ten eenenmale onvoldoende was, uitwendig tot het yolk Gods te behooren,
dat vernieuwing des harten de eisch was van het koninkrijk der hemelen,
dat naderde. En de Heere zegende zijn prediking. Velen kwamen tot bekeering en beleden hun zonden. En zij, die waarlijk zich tot den Heere bekeerden, ontvingen in den Doop, lien Johannes hun toediende, de verzekering, dat hun zonden vergeven waren, dat zij gereinigd waren van al hun
ongerechtigheid, dat zij van alle schuld waren ontheven. Zoo bereidde
Johannes het yolk voor op de komst van den Koning. Steeds weer wees
hij heen naar Christus, die weldra verschijnen zou en alien, die het hart tot
Hem hadden gewend en op Zijn Neil hoopten, door den doop met den
Heiligen Geest opnemen zou in Zijn hemelsch koninkrijk.
De onderwijzer verzuime niet, op te merken, hoe de Dooper ons bier een
voorbeeld geeft van de wijze, waarop men anderen tot het besef hunner
zonden moet brengen. Johannes spreekt niet van „zonde" in het afgetrokkene,
maar hij wijst de tollenaars, de krijgslieden enz. op hun bijzondere overtredingen. Laten wij eveneens doen en spreken over de bijzondere verleidingen, waaraan grootere jongens onder de menschen, kleine jongens op
school, meisjes van verschillende leeftijden blootstaan, naar gdlang van de
klassen, die wij onderwijzen. Het verschil van plaats en omstandigheden
moet ook niet vergeten worden. Een fabrieksarbeider, een schrijver op een
kantoor, een knecht op een boerderij, een timmermansleerling, zij hebben
alien hun eigenaardige verzoekingen. De een vervalt licht tot deze, de ander
tot gene zonde. Het is van groot belang, hiermede rekening te houden.
Doch tevens moeten wij den wortel van alle kwaad — de verdorvenheid
van het menschelijk hart — niet uit het oog verliezen.
SCHETS VAN DE LES.
Het is dertig jaar geleden, sinds
geheel Jerusalem ontroerd was geworden door hetgeen de Wijzen uit
het Oosten hadden gezegd: achttien
jaar geleden, sinds de Galileesche
knaap de Rabbi's verbaasde door zijn

verstand en antwoorden. Dat alles is
nu vergeten. Oude menschen zijn gestorven, jonge menschen zijn oud,
kinderen zijn groot geworden. Nu is
er geen koning in Judea (zie Les VII,
(zie Aant. I). Zes Romeinsche stad-
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houders hebben sinds lien tijd over
Judea geregeerd, alien werden zij, als
vreemdelingen, door het yolk gehaat;
de tegenwoordige, Pontius Pilatus, is
nog meer gehaat dan de andere. „Hoe
lang", vraagt het Joodsche yolk, „moeten wij nog aan vreemdelingen onderworpen zijn ?" Z3,1 de Messias nu
weldra komen? Zij hopen en verwachten, dat God hun nu een Verlosser
zal zenden, die zich aan hun hoofd
-zal stellen, de heidensche overheerschers zal verjagen en op den troon
van David zal zitten.
Eensklaps verbreidt zich een gerucht in J erusalern : een vreemde man
is in de woestijn van Judea verschenen (zie Aant. 2), die in kleeding en
levenswijze met een profeet uit vroeger dagen overeenkomt (2 Kon. I : 8;
Zach. XIII : 4), zich met sprinkhanen
en wilden honig voedt en wijn noch
sterken drank drinkt (Matth. III : 4 ;
Luk. I : 15; verg. Num. VI) [zie Aant.
3] en verkondigt, dat het koninkrijk
der hemelen nabij is gekomen (zie
Aant. 6). Het yolk stroomt van alle
kanten naar hem toe om hem te zien
en te hooren. Die man was Johannes
de Dooper.
Wij willen nu zien, welke de zending van Johannes de Dooper was,
hoe hij die zending volbracht en welke
vrucht hij op zijn work zag.
I. Wat was de zending van
Johannes den Dooper?
Zie, wat de engel tot zijn vader
zeide, toen hij zijn geboorte kwam
voorspellen (Luk. I : 13-17). Zie, wat
Johannes van zich zelf getuigde (Joh.
I: 23). Lees de profetieen, waarnaar
de engel en hij verwezen (Jes. XL :
3, 4; Mal. III : I; IT: 5, 6). Wanneer een groot koning in die dagen
'op reis ging, kon hij niet van spoorwegen -gebruik maken; ook waren er
geen goede straatwegen; er gingen
dus wegbereiders voor hem uit om

door bosschen, moerassen en bergen
een weg te banen, om de woeste,
smalle, kronkelende paden effen, breed
en recht te maken (zie Aant. 7). Dit
was juist, wat Johannes moest doen.
Hij was een wegbereider, een voorlooper. Voor wien moest hij den weg
bereiden ? Wat moest bereid worden?
Hij moest de harten der Joden bereiden voor de komst van Christus.
Hij moest als een heraut, de komst
van den Koning aankondigen en het
yolk toeroepen, dat zij alleen dan het
Koninkrijk der hemelen zouden ingaan, indien zij zich van harte tot
God bekeerden.
II. Hoe volbracht hij zijn zen=
ding?
Laat ons met de menigte van Jerusalem medegaan over den Olijfberg
langs den steilen, woesten rotsachti.
gen weg „van Jerusalem naar Jericho"
( Luk. X : 30) naar de heete vallei van
den Jordaan (zie Aant. 3), naar den
oever der rivier, dicht bij de plaats,
waar Israel haar doortrok in Jozua's
tijd. Zie die groote scharen (vIatth.
III : 5, 7; Luk. III : 12, 14), lieden
van allerlei stand; visschers van Galilea, herders van het 0 verjordaansche, wijngaardeniers van Judea, tollenaars van Jericho en Kapernailm,
krijgslieden, die tegen den koning
van Arabie gingen strijden, trotsche
Farizeen en ongeloovige Sadduceön
(zie Aant. 4). In hun midden is Johannes. Wat zegt hij ? Lees Matth.
III: 2.
Sommigen denken, dat voor hen de
bekeering niet noodig is. Zij zijn
immers Abraham's zaad ; zij behooren
tot het yolk Gods; zij hebben het
teeken des Verbonds ontvangen. Wat
zou hen dan doen vreezen ? In hun
eigengerechtigheid , leven zij gerust
voort en gaan zij vol moed de toekomst tegen. Maar Johannes spreekt
hun van hun zonden en van Gods
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toorn ; hij zegt hun, dat, indien zij
boomen waren en de houthakker
kwam om met zijn bijl de boomen,
die geen vrucht droegen, om te hakken, zij zouden moeten vallen (vs. 9,
io). Hij roept hun toe, dat zij zich
moeten bekeeren van hun boozen weg.
Hun hart is geheel verdorven door
de zonde; zullen zij in het koninkrijk
der hemelen, dat komt, ingaan, dan
moet dat hart geheel worden veranderd. Uitwendige godsdienst alleen
kan niet voor Gods aangezicht
staan ; waarachtige vernieuwing des
harten is dringend noodzakelijk. En
zie, velen komen tot hem, en belijdende hun zonden en vragen hem,
hoe zij hun leven hebben in te richten. Lees, wat hij hun antwoordt
(Luk. III : 10-14).
Doch Johannes spreekt niet slechts
van Gods toorn, hij getuigt ook van
Gods genade en barmhartigheid. Zij,
die met een berouwvol en verslagen
hart hun zonden beleden, werken van
hem gedoopt in den Jordaan. In dien
doop werd het hun verzekerd, dat zij
van hun zonden gewasschen waren,
dat hun overtredingen hun waren vergeven, dat hun schuld was weggenomen (Matth. III : 6 ; Luk. III : 3 ). En
zij, die zlo den doop ontvangen hadden en nu „in nieuwigheid des
levens" wandelden, zagen verlangend
uit naar den Christus, van wien Johannes hun sprak, den Koning, aan
Wiens dienst zij zich hadden gewijd.
Sommigen echter ergeren zich aan
Johannes' prediking en wenden zich
van hem of (Luk. VII : 3o). Waarom?
Zij meenen, dat die eisch tot bekeering hun niet geldt, dat zij zich niet
behoeven te laten doopen. Leven zij
niet naar de wet Gods ? Nemen zij
des Heeren inzettingen niet in acht?
Is hun wandel niet onberispelijk? Het
moge noodig zijn, dat heidenen gedoopt worden bij hun opneming in
RENKEMA II.
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het verbond Gods (zie Aant. 5) en
misschien behooren ook Joodsche „tollend,ren en zondaren" gedoopt te worden ; maar wat hen aangaat neen !
Johannes echter zegt, dat al hun
werken, hoe goed zij ook schijnen en
hoe voortreffelijk ook, op zich zelf
beschouwd, voor Gods heilig aangezicht niet kunnen bestaan. Hij spreekt
het duidelijk uit, dat hun hart, van
nature boos en zondig, door den
Heiligen Geest moet worden vernieuwd.
Zij moeten worden wedergeboren (Joh.
III : 3). Alleen dan zullen ook zij in
het koninkrijk der hemelen een plaats
hebben.
Zoo predikt Johannes, niemand
ontziende, niemand vreezende dan
God alleen. En het yolk hangt aan
zijn lippen. Vol eerbied luisteren zij,
als hij hen vermaant, waarschuwt,
onderwijst, vertroost. Zij erkennen het,
dat hij een groot profeet is. Ja, er
zijn er zelfs velen, die meenen : „hij
is de Christus". Doch Johannes verklaart duidelijk: „Ik ben . de Christus
niet". Hij is slechts de Voorlooper,
de Wegbereider, die de komst van
Christus aankondigt. Hij richt den blik
des yolks op den Koning, die nu weldra
verschijnen zal, die hen, welke slechts
met den mond . Hem eerden, doch
wier hart zich niet tot Hem wendde,
zal scheiden van diegenen, die Hem
in oprechtheid, met hun gansche hart,
dienden, en die doopen zal met den
Heiligen Geest alien, die zich in
waarheid tot Hem hebben bekeerd
(Luk. III : 15-17).
III. Wat was de uitslag van zijn
zending?
Johannes was zeer in aanzien bij
het yolk (Luk. XX : 6). Maar deed
hij het werk, dat hem was opgedragen ? Bereidde hij den weg des Heeren ? Laten wij ook die vraag beantwoorden. (a) Waar kreeg Jezus Zijn
eerste discipelen? Zie Joh. I : 35-42.
4
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(b) Tot wien gingen Johannes' discipelen, toen deze vermoord was? Zie
Matth. XIV : 1 2. (c) Op wien beriep
Jezus zich, toen Hij zich zelven verdedigde ? Zie Joh. V': 32-35. (d)W at
getuigde het yolk, dat bij den Jordaan
woonde, van Johannes? Zie Joh. X :
40-42. (e) Hoe ontvingen Johannes'
discipelen, die later in verre landen
waren gaan wonen, het Evangelie van
Christus, toen zij dit hoorden ? Zie
Hand. XVIII : 24-28 ; XIX : 1-6.
„De stem des roependen in de
woestijn" werd dus nog langen tijd
en op verren afstand gehoord.
Zoo getuigde Johannes altijd weer
van den Christus, die komen zou.
Het was zijn doel niet, de aandacht
op zich zelf te vestigen ; steeds wees
hij het yolk naar den Koning, die in
aantocht was. Om eigen eer en aanzien bekommerde hij zich niet ; hij

zocht alleen de eer van Zijn Zender.
Zijn eenig streven was, het yolk voor
te bereiden op de komst van den
Messias, opdat deze straks een yolk
zou vinden, dat Hem met blijdschap
verwachtte, dat Hem met vreugde
begroette, dat Hem van ganscher harte
diende.
Mochten ook wij zoo getrouw zijn
in den dienst van onzen Koning als
Johannes I Mochten ook wij zoo met
geestdrift strijden voor Christus' eere
als Hij I Mochten ook wij zulke voorstanders van de zaak Gods zijn, als
deze in hem vond ! Mochten ook wij
steeds met vrijmoedigheid getuigen
van den Heiland, die waardig is, dat
alle knie zich voor Hem buige en alle
tong Hem belijde ! Mocht het „altijd
overvloedig in het werk des Heeren"
(1 Cor. XV : 58) ook op ons van
toepassing zijn !

AANTEEKE NINGEN.
1. Judea was reeds meer dan twintig jaar
een Romeinsche provincie geweest, toen Johannes de Dooper verscheen. Herodes' zoon
en opvolger, Archelaiis, was om zijn wreedheden door den Keizer afgezet en naar Gallie verbannen, terwijl ook een ,,procurator"
was aangesteld om het koninkrijk onder den
prefect van Syrie te besturen. Pontius Pilatus
was de zesde van deze ,,procurators". Zie over
de vorsten enz., in Lukas III : 1 genoemd,
les VI, Aant. 12.
2. De ,,woestijn van Judea" is de naam gegeven aan de onbewoonde strook lands tusschen het heuvelland van Hebron en Bethlehem en de Doode Zee, eigenlijk bestaande
uit de woeste bergspleten, die bijna loodrecht
neerdalen in de diepe bedding van de zee en
de steile rotsen, die er 'zich verheffen. Deze
streek nam het land in tusschen Jericho in
het noorden en Engedi in het zuiden. Johannes richtte zich, toen hij daar predikte, denkelijk naar het noorden. Immers doopte hij zijn
eerste discipelen bij de „woestijn" en dit moet
geweest zijn bij de lagere veren van den Jordaan tegenover Jericho. Een weinig later (Joh.
I : 28) vinden wij hem te Bethabara (of
Bethanie), waarschijnlijk bij de noordelijker
veren, waar de Jabbok in den Jordaan valt
(verg. Richt. VII : 24); later te Enon bij
Salim (Joh. III : 24), welke plaatsen nog

noordelijker bij Bethsan of Scythopolis moeten gelegen hebben.
3. Sprinkhanen zijn geen ongewoon voedsel
voor de armen in het Oosten ; met meel vermengd, worden er soms koeken van gebakken; ook worden zij wel met boter gekookt
en als garnalen gegeten, gebakken of gebraden. De Mozesche wet liet toe, dat zij gegeten werden (Lev. XI : 22). „ Wilde honig" :
verg. Deut. XXXII : 13 ; Richt. XIV : 8; 1
Sam. XIV : 25; Ps. LXXXI : 17.
4. De stem der profeten was in Israel niet
meer gehoord, sedert, 400 jaar geleden, Maleachi de verschijning van Elia voor de komst
van Christus had aangekondigd. Geen wonder,
dat het optreden van Johannes, die predikte
„in den geest en de kracht van Elia" en in
kleeding en -levenswijze gebeel met de profeten overeenkwam, diepen indruk maakte. Dit
blijkt wel daaruit, dat menigten yolks uit
alle deelen des lands naar de vallei van den
Jordaan stroomden. Men bedenke hierbij, dat
Johannes geen wonderen deed. (Joh. X : 41).
Men heeft berekend, 'dat het toen een Sabbathjaar was (Lev. XXV) ; en daar deze jaren
met zekere nauwgezetheid door de Joden
werden gevierd, zou het volk niet door zijn gewone beroepsbezigheden zijn teruggehouden.
Volgens Stanley en anderen ging er toen
juist een expeditie door het Ghor (de vallei
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des Jordaans) van Damascus naar Petra in
Idum6a, de hoofdstad van Aretas, den koning
van Petreisch Arable (2 Cor. XI : 32); eenige
manschappen dezer troepen zouden dan de
pkrijgslieden" waarvan gesproken wordt
in Luk. III : 14).
5. De doop van Johannes was een geheel
nieuwe plechtigheid voor de Joden ; alleen de
proselieten (heidenen, die tot het Jodendom
overgingen) werden gedoopt. Eenige overeenkomst was er echter tusschen den doop
en de wassehingen, waarvan de wet sprak.
De vrak van de Priesters en de Levieten
(Joh. I: 25) doet veronderstellen, dat zij het

si

niet vreemd zouden vinden, indien de Messias
en Elia doopten.
6. ,,Het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen". Deze uitdrukking is eigen aan
Mattheus. Op andere plaatsen heet het: „Het
Koninkrijk Gods". Hiermede wordt de nieuwe
bedeeling aangeduid, die met de komst van
den Messias een aanvang nam.
7. „Bereid den weg des Heeren", enz. Een
soortgelijk bevel ging nit, wanneer de Sultan
zich op reis wilde begeven; dan gebeurde het
dikwijls, dat er kromme wegen recht en oneffen wegen effen gemaakt werden.

Les X. -- De doop van Jezus.

„Aldus betaamt ons, alle gerechtigheid te vervullen".
Ye lezen : Matth. III : 13-17 (verg. Mark. I : 9-11; Luk. III : 21, 22).
7e leeren: Rom. VIII : 3, 4; 2 Cor. V : 21 ; Joh. III : 34.
(Ps. 45 : 4 ; Ps. 89 :12).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Tot de vernedering, die Christus moest ondergaan, behoorde ook Zijn
Doop, waarover we in de7e les spreken. De Doop toch veronderstelt zonde.
Voor Jezus zelf, die geheel zonder zonde was, had dus de Doop niet den
minsten zin. Johannes weigerde dan ook, Hem den Doop toe te dienen.
Toch drong Jezus er bij Johannes op aan, dat deze Hem doopen zou. In
alles wilde Hij ons gelijk worden. Hij is „geworden onder de Wet". Hij
wilde zich onder die Wet Gods stellen en alle instellingen des Heeren eerbiedigen. Niet een van Gods geboden veronachtzaamt Hij ; alle zijn ze voor
Hem van kracht. De Doop was een stuk van Jezus' verlossingswerk. Hij
wilde alle gerechtigheid vervullen en aan alles, wat de Wet vroeg, voldoen.
We moeten niet vergeten, dat Christus in den Jordaan stond als de Borg
en de Middelaar Zijns yolks. Hij had de zonden der Zijnen op zich geladen. Hij droeg hun ongerechtigheid ; Hij wilde al hun boosheden en gruwelen op zich nemen. Hij, die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt. En
als Hij zich nu aan den Doop onderwerpt, blijkt het, dat Hij geheel als een
zondaar wordt aangemerkt, dat God Zijn Zoon gezonden heeft „in de gelijkheid des zondigen vleesches".
Als de Heere Jezus gedoopt wordt, ontvangt Hij op Zijn gebed den Heiligen Geest, die in de gedaante van een duff op Hem neerdaalt. Dat de
Heilige Geest Hem juist toen geschonken werd, is alleszins verklaarbaar ;
immers wees de Doop met water, die de vergeving der zonde beteekende
en verzegelde, henen naar den Doop met den Heiligen Geest, die slechts
gegeven werd aan diegenen, wien de zonden vergeven waren. Die Geest, die
niet met mate op Hem rustte en simmer van Hem week, bekwaamde Hem
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tot het werk, dat Hem was opgedragen. Hij is waarlijk „de Christus, de
Zoon des levenden Gods" (Matth. XVI : i6). Dit laatste verklaart de Vader
zelf, als Hij Zijn stem uit de hemelen doet hooren: „Deze is mijn Zoon,
mijn Geliefde, in Wien Ik mijn welbehagen heb". Johannes twijfelt nu niet
meer. De Heere had hem gezegd, dat degene, op wien ;hij den Geest zou
zien neerdalen en blijven, met den Heiligen Geest doopen zou. En nu hij
dit woord in Jezus vervuld ziet, erkent hij, dat deze de Zoon Gods is.
SCHETS V A N DE LES.
De vorige maal spraken we over
wijst Hij het verzoek, dat Jezus hem
doet, af.
Johannes den Dooper. Welk werk had
deze te doen? Hoe verrichtte hij het?
Toch behoeft het ons niet te . beWelke was de uitslag zijner zending?
vreemden, dat de Heiland zich door
Thans zullen we zien, hoe Johannes
Johannes wilde doen doopen. Ook de
den Koning ontving, Wiens weg hij
Doop van Johannes toch was een
had bereid.
instelling des Heeren. En al de geboden Gods wil Jezus onderhouden. Hij
1. De Middelaar door Zijn Doop
is „geworden onder de wet". Aan
vernederd.
Wij bevinden ons weder bij den
alles wat die wet vordert, wil Hij volJordaan. Johannes is daar, sprekende
doen; met al de inzettingen Gods wil
van den Koning, die weldra verschijHij rekening houden. De wet, die
nen zal, en de schare, die rondom
voor alien geldt, geldt ook voor Hem,
hem is samengestroomd, toeroepende :
en waar de Heere alien bevolen heeft,
„Bekeert u, want het Koninkrijk der
zich te laten doopen, daar zal ook
Hemelen is nabij -gekomen". En velen,
Hij dat bevel Gods opvolgen.
die berouwvol hun kwaad beleden,
Laten wij hierbij bedenken, welk
hebben den Doop der bekeering tot een diepe vernedering de Doop voor
vergeving der zonden ontvangen. Daar den Heiland was. De Doop toch werd
nadert iemand uit Galilea, die ook
toegediend aan zondaren. En Jezus
door Johannes gedoopt wil worden.
had geen zonde (Nebr. VII : 26; i
Het is de Heere Jezus Christus. „Maar", Joh. III : 5). Met Hem geschiedde,
zoo zegt ge, „Hij behoefde toch niet
wat met zondaren plaats had. Hij
gedoopt te worden ? Hij was immers .werd dus als een zondaar beschouwd,
geheel heilig; derhalve had de Doop, die
tot de zondaren gerekend. Ja, maar
een teeken en zegel is van de verbedenk, dat Jezus de Middelaar is,
geving der zonde, voor Hem geen
die onze zonden op zich genomen
beduidenis". Zoo oordeelde Johannes had, die onze ongerechtigheden droeg.
ook en daarom weigerde hij, aan des
Hij staat daar in onze plaats. Hij
Heilands verzoek te voldoen (zie Aant. moest ons in alles gelijk worden. Ook
z). De Heere Jezus stond immers
Hij moest den Doop ontvangen, die
zooveel hooger dan tij ! Hij had aan de ruwe krijgslieden en de verimmers zelf erkend, dat hij niet waardorven tollenaars toegediend werd,
dig was, den Heiland de schoenen
als ware hij een hunner. „Dien, die
na te dragen; hoe zou hij Hem dan
geen zonde gekend heeft, heeft Hij
kunnen doopen ? „Het omgekeerde
(n.l. God) zonde voor ons gemaakt,
moet plaats hebben", meent Johannes;
opdat wij zouden worden rechtvaar„niet ik moet Hem, doch Hij moet
digheid Gods in Hem".
mij doopen". En ten hoogste verbaasd
WaarEjk, diep was de vernedering,
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die de Heere Jezus moest ondergaan.
den Reiland bekwaam maken tot het
En het zal nog vender gaan. Straks
ten uitvoer brengen van de groote
zal Hij zich stellen in de handen
werken, die Hij verrichten moest. Ook
Zijner vijanden. En dan zal men Hem
op Israels profeten daalde vroeger de
smadelijk behandelen, en men zal
Geest wel neder, loch niet in zijn
openlijk den spot met Hem drijven,
volheid en slechts voor een tijd. Doch
en men zal Hem ter flood veroor- „God ge eft Hem den Geest niet met
deelen, en men zal Hem hangen aan
mate" (Joh. III : 34), en nimmer zal
het bout des vloeks ! En dan zal Hij
die Geest van Hem wijken.
sterven als een misdadiger en men
Doch er gebeurt nog meer. Een
zal Zijn lichaam leggen in het graf!
stem k linkt uit den hooge : „Deze is
Maar Jezus wilde dat alles voor ons
Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wien Ik
dragen. Zijn liefde tot ons is weerMijn welbehagen heb". Dat is de stem
galoos groot, is oneindig rijk. Hij
des Vaders in de hemelen, die hier
werd arm, omdat Hij ons rijk zou
openlijk verklaart, dat Jezus Zijn gemaken. Inderdaad, wel mogen we
liefde Zoon is. Hoe wordt hier de
zeggen : „Niemand heeft meer liefde
Middelaar door den Vader verheerdan deze". Hoe moest ons leven vol lijkt! Terwijl bijna alien Hem niet
zijn van lof en dank aan Hem, die
antlers kennen dan als den eenvouons liefgehad heeft en zichzelven voor
digen timmermanszoon uit Nazareth
ons heeft overgegeven !
en Hem als hun gelijke beschouwen,
Wat Johannes ook moge tegenwergetuigt hier God zelf: „Deze is Mijn
pen, Jezus' besluit staat vast : Hij wil
geliefde Zoon !" Zoo schittert in de
zich laten doopen. „Laat nu af", zoo
diepe vernedering des Middelaars nog
spreekt Hij tot Johannes, „want aldus
Zijn Goddelijke heerlijkheid en wordt
betaamt ons, alle gerechtigheid to
de donkere nacht door hemelsche
vervullen". En Johannes zwicht ten
glansen verlicht.
slotte voor Jezus' eisch en onderwerpt
Welk een heilige ure werd daar
zich aan des Heilands wil.
aan den Jordaan doorleefd ! De Zoon
II. De Middelaar bij Zijn Doop
wordt gedoopt, de Heilige Geest daalt
verheerlijkt.
neder en de Vader spreekt. Niet slechts
Daar daalc Jezus in de rivier. En
God de Zoon, maar ook God de VaJohannes doopt Hem. Welk een heider en God de Heilige Geest zijn
lige plechtigheid ! Hoe zal Johannes'
werkzaam tot ons Neil en onze zalighart met eerbied vervuld zijn geweest!
heid. Een Driceenig God bracht onze
Nimmer kwam zulk een doopeling tot i verlossing tot stand.
Hem. Maar nimmer ook geschiedde,
En Johannes? Hij ziet den Heiligen
wat nu plaats grijpt. Zie, Jezus beGeest op Jezus nederdalen en hoort
treedt weer den oever, biddende (zie des Vaders stem. Nu is hij ten voile
Aunt. 2). Hij bidt, dat de Heilige overtuigd, dat Jezus waarlijk de ChrisGeest nu op Hem moge nederdalen.
tus is. Zie, wat de Heere tot hem had
En Zijn gebed wordt verhoord. De
gezegd (Joh. I : 33). Is dit woord niet
hemelen worden geopend (zie Aunt.
in Jezus vervuld ? 0, nu weet hij het:
3), een zee van licht stroomt naar
Jezus is de Koning, Wiens komst hij
beneden en de Heilige Geest daalt
heeft aangekondigd, Wiens wegen hij
neder in de gedaante van een duif,
heeft bereid. Hij twijfelt niet, maar
die zich op den Heiland nederzet
verklaart met volkomen overtuiging:
(zie Aunt. 4). Die Heilige Geest zou , „Deze is de Zoon Gods !"
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AA N TEEKENINGE N.
hij geschroomd hebben, Hem te doopen ? Het
1. Er is veel over getwist, of Johannes
is zeker, dat hij Hem niet als den Messias
ooit den Heere Jezus gezien had, toen deze
kende ; op dit punt is Joh. I : 32, 33 beslissend.
kwam om gedoopt te worden ; met andere
2. „Is terstond opgeklommen uit het water".
woorden, of het „ik kende Hem niet" (Joh.
Het woord „terstond" schij nt aan te duiden,
I : 33) op de persoon van Christus of op
dat Jezus niet in het water wachtte op de
diens Messiasschap doelde. Het spreekt van
voorschriften, welke Johannes waarschijnlijk,
zelf, dat Jezus, die te Nazareth leefde en
volgens Joodsch gebruik, gewoon was, aan
Johannes, die in de woestijn woonde, niet
de gedoopte Proselieten te geven (zie Luk.
dikwijls met elkaar in aanraking kwamen, en
III : 10-14).
de voorstelling van de „Heilige Familie" op
3. „De hemelen worden geopend". In het
zoovele middeleeuwsche schilderijen is even
evangelie van Markus komt een ander woord
ongegrond als een menigte andere denkbeelvoor dan bij Mattheus en Lukas ; het woord,
den uit lien tijd. Maar het is zeer onwaardoor „geopend worden 3' vertaald, beteekent
schijnlijk, dat twee personen, die beiden tot
letterlijk : „scheuren of splijten".
het Joodsche y olk behoorden en daarenboven
4. De Heilige Geest daalde neder niet alleen
bloedverwanten waren, zoo lang zouden geop de wipe van een duif, maar in de lichameleefd hebben, zonder elkaar zelfs op jaarlijklyke gedaante van een duif (Lukas). Beiden,
sche feesten te hebben ontmoet, want er bede Heere Jezus en Johannes, zagen den Heistaat geen reden, waarom Johannes zich hierligen Geest nederdalen en hoorden de stem
van teruggetrokken zou hebben. En indien
des Vaders.
Johannes niets van Jezus wist, waarom zou

Les XI. — De verzoeking in de woestijn.
„De overste deter wereld komt en heel? aan .W1 niets".
Te lezen: Matth. IV :
(verg. Luk. IV : 1-13).
Te leeren: Matth. XII : 29 ; Hebr. IV :15; EL VI : 11-13;
Joh. XVII: 15-17. (Ps. 89 :10; Ps. 149 : 3; Ps. 119 : 67).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wanneer we de verzoeking in de woestijn behandelen, hebben we in het
oog te houden, dat de Heiland hier optreedt als de Verlosser van Zijn yolk.
De weg, lien Jezus als Middelaar heeft af te leggen, loopt thans door de
woestijn, waar Hem de Satan wacht. Met Satan had Jezus den strijd aangebonden. Doel van Zijn komst in het vleesch was, degenen, die Hem van
den Vader gegeven zijn, te rukken uit de macht van den Vorst der duisternis
en het koninkrijk der hemelen op te rechten, dat Satans rijk niet naast zich
duldt. En Satan, die dit zeer wel weet en de kracht van zijn vijand kent,
tracht nu, het gevaar, dat hem dreigt, af te wenden door (lien vijand Zijn
kracht te ontnemen. Wijl hij wel inziet, dat het geheim van Jezus' kracht
schuilt in dens volkomen gehoorzaamheid aan den Vader, poogt hij, Hem
tot zonde te verleiden en zoo Zijn kracht te breken. Slechts eenmaal behoeft
hij Jezus te brengen tot overtreding van Gods geboden en hij heeft het
pleit gewonnen; nimmer toch zou Jezus voor de zonden Zijns yolks kunnen
betalen, zoo Hij zelf zonde had. Vandaar, dat Satan alles beproeft om den
Heiland te doen afwijken van den rechten weg. En Jezus, wel verre van den
strijd te ontwijken, gnat tot den vijand, die zich op zijn weg geplaatst heeft,
opdat deze moge zien, dat al zijn listen en raadslagen tegen Hem niets ver-
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mogen. Het huis des sterken zal Hij, de sterkere, binnengaan en hem binden,
opdat Hij hem zijn vaten ontroove.
Bezweek de eerste Adam voor de listige verleiding des Satans, de tweede
Adam zal al de aanvallen des boozen afslaan en staande blijven in de ure
der verzoeking. Tot driemaal toe komt Satan tot Hem en tracht hij, Jezus
ten val te brengen, loch telkens slaat deze hem met het : „Daar staat
geschreven'' terug. Satan wil Jezus prikkelen, de hand uit te strekken naar
de kroon der eere, . door wier glans en schittering hij Hem zoekt te verblinden, maar beslist wijst Jezus hem af. Hij wil de kroon niet anders ontvangen dan uit de handen Zijns Vaders, Wiens wil Hij volbrengt, Wiens eere
Hij zoekt; die kroon zij het loon, dat Hem straks wordt geschonken, als
Hij Zijn Middelaarswerk heeft volbracht. En Satan moet ten slotte afdeinzen.
Het is hem niet gelukt, den Heiland ten val te brengen. En als overwinnaar
staat Christus daar in de woestijn; Zijn vijand is. van Hem geweken en
rondom Hem zijn de engelen geschaard, die op Zijn wenken passen, een
vernieuwd blijk van het welbehagen, dat de Vader heeft in den Zoon, die
Hem verheerlijken zal in den weg van volmaakte gehoorzaamheid.
Men wijze er op, dat Christus ons hier leert, hoe wij den Vorst der
duisternis hebben te bestrijden. Steeds hebben wij diens aanvallen af te
slaan met het Woord Gods, het zwaard des Geestes, onze kracht zoekende
in Hem, die den Satan heeft overwonnen.
SCHETS VAN DE LES.
Christus is nu gedoopt en de Heilige Geest is op Hem nedergedaald.
Nu zal Hij optreden onder het yolk

en Zijn openbare werkzaamheid beginnen. Toch gaat Hij nog niet dadelijk tot Israel. Eerst wordt hij door
den Geest geleid in de woestijn, om
verzocht te worden van den duivel.
Over die verzoeking spreken we in
deze les.
I. De eerste verzoeking.
De Heiland bevindt zich in een
woeste, rotsachtige, eenzame streek
(zie Aant. 1). Wilde dieren sluipen
er rond (Mark. I : 13). Zelden komen
er menschen. Jezus is daar alleen.
Veertig dagen eet Hij niets. Toch
heeft Hij geen honger. Wie bleven ook
veertig dagen zonder eenig voedsel
(Dent. IX : 9; I Kon. XIX : 8)? Voorzeker heeft Hij die veertig dagen
doorgebracht in het gebed tot God,
overpeinzende, hetgeen aan den Jordaan was geschied en zich voorbe-

reidende tot het werk, dat Hij weldra
zou aanvangen (zie Aant. 3).
Een is er, dien Jezus in de woestijn
ontmoet. Het is de Satan (zie Aant.
4). Deze haat Jezus, want hij weet,
dat de Heiland in de wereld gekomen is om zijn werken te breken en
zijn koninkrijk te vernietigen. Hij
vreest Jezus ook, want hij kent diens
macht en sterkte. Hij ziet nu voor
zich het zaad der vrouw, dat hem
den kop vermorzelen zou, zooals de
Heere in het Paradijs reeds tot hem
had gezegd (Gen. III : 15). En zie,
nu is een boos plan in hem gerijpt.
Hij zal trachten Jezus tot zonde te
verleiden, evenals hij eens Adam verleid had. Hij weet wel, dat hij, wanneer Jezus slechts eenmaal Gods geboden overtreedt, het spel gewonnen
heeft, want dan kan deze onmogelijk
anderen redden uit zijn macht. Jezus'
kracht ligt in Zijn volkomen gehoorzaamheid aan den wil Gods; welnu,
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hij zal beproeven, Hem tot zonde te
brengen, opdat Jezus niets meer tegen
Hem vermoge.
De veertig dagen zijn voorbij. De
kwelling van den honger doet zich
eindelijk bij Jezus gevoelen. Nu acht
Satan het geschikte oogenblik voor
zijn aanval op Hem gekomen (zie
Aant. 5). Hij gaat tot den Heiland
en richt zijn eersten pijl op Hem.
Lees, wat hij zegt (vs. 3).
Hij herinnert Jezus aan hetgeen de
Vader bij den Doop in den Jordaan
had verklaard (Matth. III: 1 7). „Gij
behoeft", zoo zegt hij, „niet van honger om te komen; toon nu uw macht;

indien Gij Gods Zoon zit, zeg, tot
deze steenen, dat zij brood worden".
Aarzelt Jezus ? Geeft Hij aan de stem
der verleiding gehoor ? Zal Hij voor
zich zelf een wonder doen ?
Neen, Hij wijst de verzoeking beslist af. Hoor, wat Hij zegt : „Er staat
geschreven : de mensch zal bij brood
alleen niet leven, 'maar bij alle woord,
dat door den mond Gods uitgaat".
Het brood op zich zelf kan ons niet
voeden; de Heere moet het zegenen,
anders heeft het geen voedende kracht.
Hij kan ons leven zeer wel onderhouden zonder brood; het brood
zonder meer kan ons geen nut doen.
Niet het brood voedt ons, doch de
Heere doet het door middel van
brood (zie Aran/. 9).
En zoo luistert Jezus niet naar Satans verleidende stem. Zal Hij den
Satan toonen, dat Hij de Zoon van
God is? Hierover spreekt Hij niet.
Hij staat tegenover hem als een
nzensch. Zwakke, zondige menschen
werden door God gespijzigd zonder
gewoon voedsel, niet gedurende veertig dagen, maar gedurende veertig
jaren (Deut. VIII : 2-6). Jezus haalt
Gods woorden tot hen aan en vergenoegt zich, evenals zij en andere
menschen, van des Vaders mildheid

af te hangen. Het is niet Zijn doe',
zich zelf te verheerlijken door Zijn
macht ten toon te spreiden; Hij zoekt
slechts de eere Zijns Vaders, Wiens
grootheid daaruit blijkt, dat Hij zonder brood het menschelijk leven
onderhoudt.
IL De tweede verzoeking,
De eerste verzoeking heeft Jezus
weerstaan. Nu zal de Satan een tweeden aanval op Hem beproeven. Hij
brengt den Heiland naar Jerusalem,
naar den Tempel. Daar staan zij op den
kant van een hoogen toren op den
tempelmuur. Ver beneden hen ligt de
vallei van Josaphat ; de hoogte is zoo
groot, dat men duizelig wordt, als
men in de diepte kijkt (zie Aant. '7}.
Zie nu, wat Satan doet. Hij wijst
naar beneden en zegt tot den Heiland : „Gij hebt gezegd, dat uw Vader
voor 1J zorgt. Welnu, toon, dat Gij
op Hem vertrouwt, door uzelven
nederwaarts te werpen. Vergeet niet,
dat de Schrift, die Gij aangehaald
hebt, van engelen spreekt, die voor
Gods kinderen zorg dragen ; indien

aid Gods Zoon zit, were U zelven
nederwaarts".
Doch weer wijst Jezus den Satan af.
Zeker, de Heere zal Zijn kinderen
bewaren, wanneer zij in nood zijn,
doch niet, wanneer zij zich moedwillig
in gevaar begeven om Hem te noodzaken, aan hen Zijn macht te openbaren. Het mag onze bedoeling niet
zijn, den Heere als 't ware voor te
schrijven, wat Hij doen moet. Wie
zoo handelt, verzoekt God en God
verzoeken is een groote zonde (Deut.
VI : 16).
111. De derde verzoeking.

De Satan zal een laatste poging in
het werk stellen. Sinds den val is hij
altijd de overste dezer wereld geweest; Hij wordt „de god dezer wereld" genoemd (2 Cor. IV : 4; Joh.
XII : 31 ; XIV ; 3o; XVI : i I). Hij
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weet, dat Jezus waarlijk de Zoon van
God is, die zijn rechten komt handhaven, den troop , door hem overweldigd, .komt terugeischen. Zou hij Hem
er toe kunnen overhalen, die macht
van hem te oritvangen, en zoo zijn
opperheerschappij te erkennen? Voor
de oogen, die dertig jaar Dias anders
dan de Galileesche heuvelen hebben
gezien, ontrolt hij al de heerlijkheid
en de rijkdommen van zijn uitgestrekt
rijk. — „Dat alies zal het uwe zijn",
zegt hij, „indien Gij u voor mijn
voeten nederwerpt; „alle deze dienen
zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mj zult aanbidden". (zie
Aant. 6).
Wel was dit een zware verzoeking
voor den Zaligmaker. Alle koninkrijken der aarde worden Hem aangeboden. Zonder strijd en lijden kan
Hij het koninkrijk verwerven, indien
Hij zich slechts voor Satan nederbuigt. Doch beslist wijst Hij Satan
af. „Er staat geschreven", zoo zegt
Hij, „den Deere uwen God zult Gij
aanbidden en Hem alleen dienen."
Het gebod Gcds zal Hij gehoorzamen, den wil Gods zal Hij volbrengen, in de wegen Gods zal Hij wandelen, Hij wil het kwade niet doen,
opdat het goede er uit voortkome
(zie Aant. 8). Den drinkbeker, dien
Hem de Vader gegeven heeft, zal Hij
dien niet drinken (Joh. XVIII : i r ;
verg. Hebr, II : 9, ro; Phil. II : 8—
II; Jes. LIII : 12? In Heiligen toorn
zendt Hij met verachting den verzoeker van zich. Niet uit Satans
handen wil Hij de macht ontvangen.
Hij is gekomen om Satan zijn macht
te ontnemen. Wel wacht Hem dan
lijden en worsteling, bitter en zwaar,
doch van de overwinning is Hij zeker. En dan zal, als loon voor het
werk, dat Hij heeft N olbracht, de
Vader Hem alle macht geven in
hemel en op aarde ! En Satan wijkt
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van Hem. Hij verlaat Hem „voor
eenen tijd" (Luk. IV : 13). Straks zal
hij nieuwe pogingen aanwenden om
het gevaar, dat hem dreigt, af te
wenden. Door priestess, zelfs door
een apostel, zal Hij trachten, Jezus
te doen vallen (Matth. XXVI : 3, 4;
XIV : 22, 23). Vooral in den hof van
Gethsemane en op den heuvel Golgotha zal de strijd hevig en zwaar
zijn (Joh. XIV : 3o; 1,uk. XXII : 53).
Doch ook dan, evenals nu, zal Satan
moeten afdeinzen en zal Jezus als
overwinnaar uit den strijd te voorschijn treden.
Voorloopig echter gaat Satan weg.
En zie, de Wilde dieren onderwerpen
zich aan Jezus en erkennen onbewust Zijn heerschappij (Mark. I : 13)
[zie Aant. 2]. Ja, meer nog : de engelen dalen neder en dienen Hem
(Matth. IV : II). Zoo geeft de Vader
een nieuw blijk van het welbehagen,
dat Hij heeft in den Zoon, die steeds
alleen Zijn eer zoekt en altoos Zijn
wil doet.
Was de Satan niet een geweldig
vijand ? Dezelfde viand valt ons nit

aan. Sob I : 7 ; Luk. XXII : 31;
Ef. VI : 1 2 ; I Petr. V : 8). Ook
tot ons komt hij met zijn .verzoekingen ; ook ons tracht hij tot het
kwaad te verleiden. Wat moeten wij
doen ?
1. Ifij moeten op Christus zien,
steunende op Hem. Zie Hebr. II : 18 ;
IV :15 ; Luk. XXII : 31, 32. Zijn wij
omringd door die verzoekingen, welke
de duivel met listigheid tegen ons
beraamt, laat ons dan onze nooden
op Hem werpen, want Hij zorgt
voor ons.
2. Wij moeten op Christus zien
als ons voorbeeld. Hoe kunnen wij
Hem navolgen ?. (a) Wedersta den
duivel (Jak. IV : 7 ; I Petr. V : 9).
Waak tegen de eerste inblazingen,
al willen zij tot schijnbaar kleine
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zonden verleiden (Ps. XXXIX 2;
Matth. XXVI : 41). Strijd tegen langdurige en steeds wederkeerende verzoekingen (Efeze VI : 10-13 ; Hebr.
XII : 4 Cor. XVI : 13). (b) Gebruik
Gods Woord als uw wapen en oefen
u. in het gebruik daarvan (Ef. VI:
17 ; Ps. XVII : 4, 5 ; XXXVII 31;
CXIX I 1).
3. Wij moeten op Christus zien,
,on ze kracht van Hem verwachtena'e.

De Satan is sterker dan wij, maar
Christus is sterker dan hij. Vraag
gedurig, dat Hij u, die in u zelf geen
kracht bezit, sterke tot den geestelijken strijd en in uw zwakheid Zijn
kracht volbrenge Cor. XII : 9),
en zend steeds tot Hem de bede op :
„Leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze". (Matth.
VI :13).

A ANTEEKENINGEN.
1. Sommigen meenden, dat de „woestijn",
welke als de plaats van de verzoeking wordt
genoemd, de woestijn van Sinai was, waar
ook Mozes en Elia veertig dagen leefden,
zonder eenig voedsel te gebruiken; maar het
is veel waarschijnlijker, dat het dezelfde
woestijn was, waar Johannes de Dooper predikte (Les IX, Aant. 2). Een oude ovarlevering noemt als den „zeer hoogen berg" een
steile rots, boven Jericho gelegen, die Quarantania genoemd wordt, naar de veertig
dagen, waarin Jezus vastte.
2. „By de wade gedierten". De tweede Adam
wordt hier voorgesteld in 't bezit van de
heerschappij, die aan den eersten Adam was
gegeven, maar gedeeltelijk verloren was door
den val. Zie de apostolische uitlegging van
Ps. VIII in Hebr. II.
3. Wanneer men dit vasten uit Jezus' Goddelijke macht verklaart of veronderstelt, dat
het vasten voor Hem iets antlers was, dan het
is voor den mensch, ontneemt men aan deze
gebeurtenis haar geheele beteekenis. Gedurende die veertig dagen gevoelde Hij de dagelijksche behoeften van het menschelijk leven
niet; een stroom van blijdschap des geestes
vervulde Hem ; de Doop, dien Hij pas ontvangen had, gaf Hem kracht, en het welbehagen Zijns Vaders deed een heilige vreugde
in Zijn ziel ontstaan ; Hij was boven alle
aardsche behoeften verheven.
En daar geen mensch zoo lang zonder voedsel kan blijven, werd Zijn leven gedurende
dien tijd op wonderbare wijze door God
onderhouden.
4. Markus en Lukas zeggen, dat de Satan
Christus ook gedurende de veertig dagen verzocht; misschien trachtte hij in dien tijd den
Reiland door allerlei booze influisteringen
tot kwaad te verleiden.
5. De volgorde van de drie verzoekingen
wordt door Mattheus en Lukas verschillend
opgegeven. Die van Mattheus is blijkbaar
juister met betrekking tot den tijd, terwijl
Lukas ze meer naar haar aard rangschikt.

6. Het geheele verhaal van de verzoeking
beschrijft ontegenzeggelijk werkelijke gebeurtenissen. Maar het is waarschijnlijk, dat „al
de koninkrijken der wereld" door den verleider op wonderlijke wijze aan Jezus getoond werden. Het verhaal doet ook op beslissende wijze het persoonlijk bestaan van
den duivel uitkomen. Hij „komt", hij „zegt",
hij „noemt mede", hij „toont", hij „gnat weg".
7. De „tinne" des tempels is waarschijnlijk
de koninklijke poort of toren van Herodes,
een toren, aan den zuidoostelijken hoek van
den tempelmuur gebouwd, boven de vallei
van Josaphat. Josephus zegt, dat de hoogte
er van zoo groot was, dat zij duizeligheid
veroorzaakte; langen tijd hield men dit voor
overdreven, doch het is door latere onderzoekingen bevestigd. De toren schijnt 240
voet hoog geweest te zijn, van den voet des
muurs of gemeten, en de muur stond op den
top van den berg Moria, die zich 200 voet
boven de beek Kedron verhief, zoodat de geheele hoogte meer dan 100 voet grooter was
dan die van den ITtrechtschen dom.
Sommigen hebben gedacht, dat de duivel
Christus wilde verleiden tot het tentoonspreiden van bovennatuurlijke macht voor de verzamelde Joden in de tempelhoven; maar
indien dit waar was, zou Hij niet gestaan
hebben op de „tinne des tempels", doch op
een andere plaats, waar hij meer de aandacht
des yolks trok.
8. Het is merkwaardig, dat de teksten,
door den Heiland aangehaald, alle uit dat
gedeelte van het boek Deuteronomium waren,
hetwelk in het bijzonder aan alle Joodsche
kinderen werd onderwezen en dat Hij dus
zelf als knaap had geleerd. De Satan haalde
lijkbaar de Schrift aan, omdat hij zag, dat
Jezus deze zoo hoog stelde. Hieruit kunnen
wij leeren, dat de duivel zich somtijds van
teksten bedient, wanneer dit met zijn doeleinden overeenkomt; doch tevens, dat hij ze
misbruikt, daar hij door een beroep op de
Schrift de zonde wil verdedigen.
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9. „De mensch zal bij brood alleen niet
leven". De groote les, door Israel in de
woestijn geleerd, was hinderlijke geh,00rzaamheid aan God, zonder vrees voor de toekomst.
En nu wil de Heere Jezus zeggen, dat de
Vader Hem schenken zal, wat voor zijn
lichamelijk leven noodig is, evenals Hij voor
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Israel in de woestijn zorgde. Daartoe heeft
de Heere de tusschenkomst van het brood niet
noodig ; ook zonder brood kan Hij ons bij het
leven bewaren. Niet het brood op zich zelf
voedt, loch het Woord, dat uit den mond
Gods uitgaat.

Les XII. — De getuigenis van den Dooper.
„Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heel/ der waarheid
getuigenis gegeven".
Te lezen: Joh. I :19-36; III : 32-36.
Ye leeren: Matth. III : I I, 12 ; Joh. III : 28-30; 2 Cor. IV : 5.
(Ps. 130 : 2 ; Ps. 65 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Om de getuigenis van den Dooper aangaande Christus in gene les saam
te vatten is in deze schets ook opgenomen, hetgeen Johannes zes weken v66r
de gebeurtenissen, vermeld in Joh. I : 19-37, zeide, en ook hetgeen hij
eenigen tijd later sprak, nadat de Reiland reeds in het openbaar was opgetreden. Ihze les is dus gedeeltelijk een to2voegsel van de negende les, gedeeltelijk een geregeld vervolg van de geschiedenis, en verwijst tevens reeds
naar gebeurtenissen, die nog volgen moeten.
Deze les moge minder belangrijk schijnen, zij is van groot gewicht. In de
schets wordt getracht, het onderwerp door de wijze van behandeling voor
de leerlingen aantrekkelijk te maken. Dit geschiedt:
I. door de les te beginnen met een vergelijking, die later dient als de
schakel, waardoor de herhaling met de toepassing te zamen verbonden
worden, en die daardoor (om een ander beeld te gebruiken) de sleutel van
het geheel is. De andere voorbeelden, in de laatste paragraaf aangegeven,
vooral die van de lamp (aan den Bijbel ontleend), zullen ook van nut
blijken te zijn.
2. door dezelfde drie punten van Johannes' getuigenis in verschillende
deelen van de schets op te nemen. Eenheid in de les is steeds voor het
onderwijs van groot belang. Een ketting van aan elkander verbonden schakels wordt gemakkelijker gedragen dan dezelfde hoeveelheid metaal in afzonderlijke stukken.
Het is mogelijk, dat de onderwijzers van jongere klassen de tweede afdeeling („Hoe werd de getuigenis ontvangen ?'') moeten weglaten, maar indien
zij eenvoudige woorden gebruiken, kunnen zij de eerste („De Getuigenis")
gemakkelijk behandelen.
Aan onderwijzers van oudere leerlingen wordt in de toepassing een schoone
gelegenheid gegeven, aan te dringen op het onbevreesd „getuigen" voor den
Heiland overal, waar zich daartoe de gelegenheid aanbiedt. Men wijze er
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op, hoe het onze roeping is, den Naam van onzen Koning te belijden en
Zijn banier op te heffen.
SCHETS VAN DE LES.
Wij moeten nu tot Johannes den
Dooper terugkeeren. Wij hebben gezien hoe duidelijk hij aan de Joden
zeide, dat hij niet de Koning was,
dien zij verwachtten, maar dat hij
slechts gezonden was om den weg
voor Hem te bereiden. Laat ons zien,
wat hij sprak — zijn „getuigenis"
— aangaande dien Koning.
Wat is een getuigenis ? (Mack

dit duideliik; vertel van de getuigen
bij een terechtzitting, enz.) Ook wij
geven wel Bens getuigenis; wij verhalen wel, hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Is onze getuigenis
altijd waar ? Wij worden dikwijls
verleid, niet de geheele waarheid te
vertellen, wanneer wij iets zeggen
moeten, dat of niet geloofd zal worden, of tot spot aanleiding zal geven,
of misnoegen zal verwekken, of voor
ons zelf minder vleiend en aangenaam is (b.v. wanneer een jongen
moet vertellen van een schoolkameraad, die beter gehandeld heeft of
knapper is dan hij). (Licht dit nog

meer toe).
Zie nu, welke getuigenis Johannes
gaf van den Heiland en wat er het
gevolg van was.
I. De getuigenis.
I. Wat zeide hij reeds in den beginne van den Heere Jezus ? Zie
Math, III : II, 12 ; Mark. I : 7, 8;
Luk. III ;16, 17. Hij, die komen
zou, was grooter dan Johannes, zooveel grooter, dat Johannes zelfs niet
waardig was, zijn slaaf te zijn (zie
Aant. 2). — Hij zou doopen, niet
slechts met water, maar met den
Heiligen Geest, die in de harten der
menschen zou komen en ze geheel
zou reinigen, evenals metaal door het

vuur wordt gelouterd ; Hij zou zijn
als een landman, die het koren want ;
wat zou er met het kaf, met degenen, die Hem niet dienen en niet
doen, hetgeen Hij gebiedt, gebeuren?
— wat met het zuivere en goede
graan?
2. Maar nu spreekt Johannes nog
duidelijker. Hij, die komen zou, is
verschenen — hij ke p t Hem nu —
hij heeft Hem gezien — wanneer ?
— hoe wist hij, wat dat wonderbare
gezicht beteekende? Zie Matth, III:
16, I7 ; Joh. I : 32, 33. ( Verzemjs naar
1 i s IX). Zes weken zijn er sedert
dien dag verloopen, en nu komt er
een plechtig gezantschap uit Jerusalem tot Johannes om te vragen, wie
hij is (Lees vers. 19-28). Hoe antwoordt Johannes? hoe sprak hij nu
van den Koning?

(a) ills van Eenen, die reeds gekotnen is — (vers 26) — „Hij, staat
midden under ulieden" — onbekend
— onopgemerkt onder het y olk (zie
Joh. I : 1 o). — „derzelve is het", vers
27, (Waar was Jezus geweest, sinds
Johannes Hem voor het Jaatst gezien had ?)
(b) Als van het Lam Gods — (vers
29) — het ware Lam, waarvan het
paaschlam een type was, dat volgens
de profetie „ter slachting geleid" zou
worden. Zie Exod. XII : 1-13 ; Jes.
LIII : 7 ; Hand. VIII : 32 ; 1 Cor. V :
7 : Openb. XIII : 8 (zie Aan/. 4).

(c) Als van den Zoon van God —
(vers 3 4) — niet slechts een mensch,
gevallen en zwak, maar de Almachtige, de Algenoegzame. Zie Hebr.
VII : 26-28.
H. Hoe werd de getuigenis ontvangen?
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I. Geloofden de Priesters en de Levieten dit alles ? Zij vragen niet eens
naar Hem, die „midden onder hen
stond''. Zie, wat Jezus naderhand tot
hen zeide (Joh. V : 33, 38, 4o, 43).
Evenzco was het dertig jaar te voren, toen de Wijzen te Jerusalem
kwamen, Maar kunnen wij begrij pen,
waarom zij Johannes niet geloofden ?
Zij dachten zeker: (a) hoe kan de
Messias onder ons staan, zonder dat
wij het weten ? hoe kan deze prediker het weten, als hij ons onbekend
is? (b) Hoe kon de Messias gelijk
een lam zijn ? Hij kon de zonde der
wereld te niet doen door die booze
heidenen te dooden, maar zou Hij
dan op een lam gelijken ? (c) Hoe
kon iemand, onopgemerkt in de menigte, Gods Zoon zijn ?
2. Maar er waren sommigen, die
geloofden. Hier zijn twee visschers
van Galilea; zij waren gekomen om
Johannes te hooren — waren overtuigd geworden van hun zonden —
hadden ze beleden — waren gedoopt
geworden; en zij waren niet weder
huiswaarts gekeerd, maar bij Johannes gebleven. En nu heeft hij hun
juist gezegd, wat zij noodig hebben :
(a) Eenen, die de schuld Bier zonden, welke zij beleden hebben, weg
kan nemen — die hun „ongerechtigheden wil dragen" — en nu hebben zij dikwijls in de profetieön van
Jesaja gelezen, dat Hij dit doen zou
„als een lam, dat ter slachting geleid
wordt" (Jes. LIII) : - (b) zij hebben ook
behoefte aan iemand, die een mensch
is als zij, en hen kan begrijpen. — (c)
en toch de Zoon van God, die machtig is, hen in den uitersten nood te
redden. Zij begrepen dit alles niet zoo
duidelijk, als wij dit doen; maar wat
deden zij, toen Johannes hun wavier
het „Lam Gods" (vers 36) aanwees ?
3. Maakt het Johannes naijverig,
wanneer zijn discipelen hem verlaten
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om tot Jezus te gaan ? Hij moet nog
meer van dezen aard dragen. Jezus
treedt korten tijd daarna openlijk op;
Hij predikt en doopt, evenals Johannes — en wat doet Hij, dat Johannes
niet gedaan had? Zie Hoofdst. II : 23;
X : 41. Wat is het gevolg daarvan ? Zie
Hoofdst. III : 26; IV : I. Hoe vindt Johannes het, dat de menschen van
hem weggaan? Zie Hoofdst. III : 28—
31 ; hij weet, dat hij de Bruidegom
niet is — het is hem genoeg, de vriend
des Bruidegoms te zijn, om den Bruidegom (C hr is tu s) en de bruid (zijn
yolk) samen te brengen -- zijn hart
is vol, niet van naijver, maar van
vreugde. En zie wat hij van Jezus zegt,
plechtiger woorden, dan hij ooit te
voren gesproken heeft, vers 36.
Zie, welk een goed „getuige" Johannes was (Verwijs naar de vergelijking in de inleiding). Sprak hij
waarheid (III : 32)? — hoe wist hij
datgene, wat hij verkondigde (I : 32) ?
Zorgde hij er voor, niets te zeggen,
dan wat den Joden zou behagen ?
Verhoogde of vernederde zijn getuigenis hem ? Wat gevoelde hij, toen
Jezus grooter werd dan hij geweest
was? (Berhaal.)
Zijn er nu ook getuigen, gelijk
Johannes de Dooper?
I. Getuigen (predikanten, onderwijzers, Bijbels, godsdienstige boeken)
komen u dezelfde Bingen verkondigen ; (a) dat Jezus een mensch is
gelijk wij ; (b) dat Jezus het Lam is,
voor zondaren geslacht ; (c) dat Jezus
de Zoon van God is. Hoeontvangen
o
wij deze ,,getuigenis" ? -- Evenals de
Joden; die ,,God tot een leugenaar
maakten" (r Joh. V : to) — of doen
wij evenals twee visschers en „verzegelen wij, d.i. geven wij, door zijn
getuigenis aan te nemen, het doorslaand bewijs van ons geloof, dat God
.waarachtig is" (Joh. III : 33)?
2. Gij moet ook belijders zijn. Waar-
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voor ontsteken wij de lampen ?
alleen maar om gas of olie te verbranden ? — waarvoor dan ? Zie Matth.
V : 15, 16. Waar op wil Christus, dat
zijn yolk zal gelijken ? Zie, hoe Hij
Johannes den Dooper noemde. Joh.
V : 35. Verg. Phil. II : 15. (Nog andere
voorbeelden : — Het overbrengen van
goede using; het doorgeven van emmers water bij een brand). Laat ons

met Petrus (Hand. IV : 20) zeggen :

„Wij kunnen niet laten te spreken,
hetgeen wij gezien en gehoord hebben". En indien wij van Christus
spreken, waartoe moet dit dan anderen brengen ? Wat bewerkten de
woorden van Johannes bij zijn discipelen P Moge de opgegeven tekst (2
Cor. IV : 5) op ons alien toepasselijk
zijn!

A ANTEEK ENINGEN.
Waarom doopt gij dan, zoo gij de
1.
Christus niet zytY" Uit de geschriften der
Rabbijnen dat de Joden Elias verwachtten om een algemeenen doop of een
reiniging van het yolk (volgens Ezech. XXXVI
: 25, 26 ; Zach. XIII : 1) in te voeren, wanneer Hij verscheen (volgens Mal. IV : 5) om
de komst van den Messias voor te bereiden.
2. „Schoenriem", de veter of riem, waarmede de sandaal werd vastgemaakt. Deze los
en vast te maken en het dragen der sandalen
was het werk van een slaaf.
3. Sprak de Dooper de woorden van Joh.
I : 29-34 alleen tot zijn eigen discipelen, of
tot het yolk, dat tegenwoordig was, of tot de
afgevaardigden uit Jerusalem ? Het laatste
zeker wel de natuurlijke opvatting van den
tekst; en Jezus schijnt naar die getuigenis te
verwijzen in zijn verdediging voor de Joden,
Joh. V : 32, 33.
4. Het Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt. Het is mogelijk, dat de Dooper aan
dit profetisch beeld werd herinnerd, toen hij
de kudden lammeren over de veren van den
Jordaan, uit de weiden van Perea, naar Jerusalem zag drijven, om voor het aanstaande
(Joh. II : 13) Paaschfeest te worden gebruikt;
en dat hij als het ware wilde zeggen : „Deze
zijn slechts typen — zie het ware Lam", enz.
Zijn woorden kunnen doelen op de groote
Messiaansche profetie van Jes. LIII. Men

heeft ook het denkbeeld geopperd, dat Johannes misschien op het gelaat onzes Heeren de
sporen zag van zijn ontberingen en van zijn
ernstigen str0 in de woestijn, waarvan H5
juist teruggekeerd was, en dat Jesaja's profetie hem daardoor voor . den geest kwam :
„Hij had geen gedaante noch heerlijkheid"
„een man van smarten" — ,,om onze
overtredingen verwond", — „als een lam ter
slachting geleid". Het Grieksche woord „wegneemt" wordt in de vertaling der zeventigen
in de beteekenis van de ongereehtigheid dragen gebruikt in Exod, XXVIII : 38; Lev. V :
1; Ezech. XVIII : 20.
Deze woorden moeten een diepen indruk
gemaakt hebben op het hart van zijn discipel Johannes (den evangelist), daar in zijn
geschriften de Heiland dikwijls het „Lam"
genoemd wordt (dertig maal in de Openbaring), en dit nergens antlers in het Nieuwe
Testament voorkomt.
5. Het denkbeeld „getuigen", „getuigenis
geven", enz. bekleedt een belangrijke plaats
in het Nieuwe Testament. Het woord
ttauvetoc (getuigenis) en de daaraan vetwante woorden komen 152 keer voor. Hiervan worden er 31 in de redenen van onzen
Heere Jezus gevonden. (26 bij Johannes en
5 in de andere Evangelien) en 58 in de redenen van Johannes zelf.
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Les XIII. — De eerste Discipelen.
„Niel vele wijzen, niet vele machti gen, niet vele edelen".
le lava: Joh. I : 37-5 2 .
Ye leeren: Joh. XVII : 8; 1 Cor. I : 26, 27. (Ps. 25 : 6 ; Ps. 132: 6.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het gedeelte der Schrift, voor deze les genomen, is zeer rijk aan uitnemende punten voor practische toepassing. Eenige er van worden aangegeven
door de vragen in op een na de laatste paragraaf van de Schets, maar men
kan ze ook, desverkiezende, in den loop der les te pas brengen ook (zulk
een doorloopende toepassing is hier geoorloofd, maar in de meeste andere
lessen niet); of men kan ze geheel weglaten. In elk geval moeten zij, hoe
aantrekkelijk ook, ondergeschikt blijven aan het hoofdonderwerp, hetwelk in
lessen, gelijk wij hier geven, niet de karakterbeschrijving van Andreas,
Philippus, enz. is, maar meer in het algemeen de aanvankelijke grondvesting
der Christelijke Kerk. De voornaamste toepassing is dus: (1) Zijn wij ware
leden der Kerk, waarlijk „Israelieten"? (2) Christus, die Petrus en NathanaEl
zoo goed kende, weet, of wij het zijn of niet.
Wanneer men tot toelichting het beeld van de rivier gebruikt, moet men,
zoo mogelijk, een aan de kinderen bekende rivier noemen. Andere beelden
kunnen in de plaats daarvan gebruikt worden, b.v. de eikeboom, welke uit
den eikel voortkomt of het verrijzen van een gebouw uit stee pen, die een
voor den aangedragen worden (een zeer toepasselijk beeld voor de Kerk).
Het beeld van het oog moet met bedachtzaamheid gebruikt worden ; het
worde den kinderen duidelijk gemaakt, dat de gedachte aan Christus' alwetendheid niet steeds vrees behoeft te verwekken ; voor den Christen is zij
een reden tot dankbaarheid en hoop, evenals het wakende oog der moeder,
hetwelk het kind vertrouwen inboezemt, wanneer het voor de eerste maal
iets moeilijks beproeft.
Wanneer de onderwijzer niet voorzichtig is, zal dit gedeelte een bron van
verwarring voor de leerlingen zijn. Zij zullen Been onderscheid maken tusschen Johannes den Dooper, en Johannes, den apostel des Heeren.
De ontmoeting van Jezus met Nathanael is z6(5 belangrijk, dat zij op zich
zelve reeds een aantrekkelijk onderwerp uit zou maken voor een hoogere
klasse, maar bij deze gelegenheid, en vooral met het oog op de jongere
leerlingen, kan men er niet zooveel aandacht aan wijden. Ten bate van den
onderwijzer zijn bier echter nog vijf Aanteekeningen (van 5-10) over dit
onderwerp bijgevoegd.
SCHETS VAN DE LES.
Jezus staat weder aan den oever dagen van afzondering in de woestijn
des Jordaans, geheiligd door Zijn en door Zijn zegepraal in de verzoedoop, versterkt (Hebr. V : 8) door de king, vol van den Heiligen Geest. Nu
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moet zijn openbare bediening op aarde
beginnen. Hoe zal Hij aanvangen ?
Zal Hij zich aan de overheden te
-Jerusalem vertoonen? Zal Hij groote
wonderen verrichten om te laten zien,
wie Hij is ? Neen, Hij zal in stilte
beginnen ; zijn eerste volgelingen zullen niet !jot de voornamen behooren.
-Ook nu weer zal de waarheid blijken
van des Apostels woord : „Niet vele
wijzen, niet .vele machtigen, niet vele
.edelen".
Hebt gij wel eens een groote rivier
gezien, breed en diep, met bruggen er
over heen en stoombooten enz., die er
op varen ? Zoudt gij de druppels van die
rivier kunnen tellen ? De Kerk van
Christus is hieraan gelijk duizenden
menschen op de geheele wereld komen
.elken Zondag God aanbidden; kunt
gij ze tellen ? Maar ga nu eens zien,
waar de rivier begin/. Haar oorsprong
is een kleine, opborrelende bron.
Hoe wonderbaar, dat daaruit de
groote rivier voortkomt ! Zoo is het
ook met de Kerk des Heeren. Laat
ons dit heden zien; staan wij stil bij
de eerste vijf discipelen.
I. Johannes en Andreas (Lees vers
35-4 0). De vorige maal hebben wij
gehoord, hoe twee Galileesche visschers op Jezus gewezen werden. Wie
waren zij (Zie Jan/. I) ? Wat zeide
de Dooper hun van den Heere? Volgen wij hen, terwijl zij met haastig
verlangen tot den Heere Jezus gaan.
Hoe vriendelijk spreekt Hij tot hen!
Waarom willen zij met Hem merle
gaan naar zijn huis? Zouden eenige
weinige minuten hun genoeg zijn ? Zij
zijn zondaren, die eenen Verlosser
zoeken — zij branden van verlangen,
meer van Hem te wezen. En dien,zelfden avond (zie Aant. 2) komen zij
tot de overtuiging, dat deze nederige
man uit Nazareth inderdaad de beloofde Koning is (zie vers 41). Waardoor worden zij overtuigd? Zijn ge-

zegende woorden zijn hun genoeg ;
zie Joh. VI : 68; VII: 46.
I. Simon Petrus (Lees vers 41, 42).
Zij kunnen het blijde nieuws niet voor
zich zelf houden (Verwijs naar de
voorbeelden in de vorige les). Indien
gij goed nieuws hadt, aan wie zoudt
gij het dan het eerst vertellen ? Johannes en Andreas hebben broeders
— die van Andreas is viak bij. Spoedig
wordt hij ook tot Jezus gebracht. Hoe
is zijn naam ? Maar Jezus begroet
hem met een nieuwen naam — die
echter nog niet dadelijk de zijne zal
wezen — „gij zult genaamd worden"
(verg. ,,gij zit" in Matth XVI: i8)
— waarom niet ? Simon is vol lief de
en ijver, maar onstandvastig, gemakkelijk heen en weer bewogen — dus
niet gelijk een „rots". Maar hij zou
standvastig worden — met Jezus
zijnde, zou hij worden eenigszins gelijk Jezus (zie Hebr. XIII 8 Petr.
II : 4 —6 ; I Cor. III : I) en geschikt
zijn voor een „pilaar" (zie Ef. II : 20;
Gal. II : 9; Matth. XVI : i8) van de
kerk.
3. Philipps (Lees vers 44, 45).
Den volgenden dag voegt zich een
vierde discipel bij de anderen, niet
uit eigen beweging (evenals Johannes
en Andreas), niet (evenals Simon)
door zijn broeder daartoe uitgenoodigd — hoe dan ? Aarzelt hij, den
stillen Nazarener te „volgen" ? Wie
ontmoet hij nog meer, wanneer hij
tot Jezus komt? Zijn zij vreemdelingen voor hem? vers 44.
4. Nathanael (Lees vers 46-52).
Philippus- heeft een vriend. Hij
moet lien vriend ook tot Jezus
brengen. Zonder twijfel hebben deze
twee dikwijls gesproken over de
beloften „van Welke Mozes in de
wet geschreven heeft en de profeten" (vers 46) — misschien denkt
Nathanael daaraan op het oogenblik, dat Philippus binnentreedt.
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Verrassende tiiding: „ Wij hebben Hem
gevondenr Wien ? Waar ? Van Nazareth? Onmogelijk ! Met hoeveel wijsheid antwoordt Philippus ! Hij wordt
niet toornig, hij wil niet tegenspreken,
mar wacht geduldig : spoedig zal
Nathanael het met hem eens zijn.
Jezus ziet den twijfelaar komen
— is niet toornig — weet, hoeveel
Joden hun naam onwaardig zijn (zie
Rom. IX : 6; Openb. III : 9) — weet,
dat deze man tot het „Israel Gods"
behoort (Gal. VI : x6; Rom. II : 28,
29). Hij, die Simons standvastigheid
had voorspeld, getuigt nu van Nathanaels oprechtheid.
Stel u Nathanaels verbazing voor —
waarover ? (x) dat hij door een vreemdeling zijn karakter hoort beschrijven,
vers 48; (2) dat het oog van een
vreemdeling zijn bewegingen heeft gadegeslagen, vers 49 (verg. Joh. IV : 17,
18; V : 14). Hij gevoelt hetzelfde,
wat David gevoelde, Ps. CXXXIX :
1-3; zijn geheele hart is in aanbidcling ne6rgebogen; hij, die „waarlijk
een lsraeliet" is, erkent dezen Nazarener als den Goddelijken Koning van
Israel; hij werd geroepen om den
„Zoon van Jozef" te zien en aan-

schouwt den „Loon van God".
Zie, hoe Jezus het geloof van dezen
oprechten Israeliet beloont, vers 52.
Wonderbare belofte! Zijn aartsvader
(de man, dien God „Israel" noemde)
had een gezicht welk ? Maar hij
zal de ware „ladder", den waren ,,weg"
zien, waardoor hij in den hemel kan
komen, en die „weg" is een mensch
(let op de uitdrukking „Zoon des
menschen", dezelfde, die hij juist als
den Zoon Gods erkend heeft) (zie
Aant. 7, 9, io).
Dit waren de eerste discipelen,

de eerste getuigen van de Cnristehike
Kerk. Welk een klein begin ! ( Verwijs
naar het beeld van de rivier). Denk
er aan hoe uitgebreid de Kerk nu is
RENKEMA II.
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geworden. En zij breidt zich nog
steeds uit : tot in de verste landen
zetten zendelingen het werk voort, dat
de Heer Jezus aan den Jordaan begonnen heeft.
Tot deze Kerk behooren wij. Wij
zijn geboren in een Christenland —
door den doop aan Christus toegewijd, zijn merk- en veldteeken dragende. Maar evenals er sr aelieten in
naam slechts, en „waarlijk lsraelieten"

waren, evenzoo zijn alien, die tot deKerk
behooren, nog geen ware discipelen.
Zijn wij ware discipelen van
Christus? Laat ons zien, of wij ge-

lijken op hen, van wie wij juist gehoord hebben. KomerA wij, evenals
Johannes en Andreas, tot het „Lam
Gods"? Trachten wij, evenals Simon,
steenen te zijn in het groote gebouw
der Kerk? (Wie kan ons zoo maken?
Ff. II : 22), Gehoorzamen wij, evenals
Philippus, aan de roepstem van Christus? Beproeven wij, evenals Andreas
en Philippus. anderen tot Christus te
brengen ? (In de eerste plaats onze
huisgenooten; het verdere leven van
Petrus toont aan, wat eens broeders
woord vermag.) Erkennen wij evenals

Nathanael Christus als onzen Koning ?
Denk er aan, dat Christus ons kent
— het ware antwoord op deze vragen
weet. Hij, die in het hart van Petrus
en Nathanael las, kent ook onze harten. Zie Matth. IX : 4; XII : .25 ; Luk.
VI : 8; Joh. 11:2 4, 25 ; Openb. II :
23. (Foorbeeld: — een Fransch generaal zit gevangen in een kerker —
in den mitur is een kleine opening —
een schildwacht slaat hem gedurig
wade. De g &Jackie aan dat oog-, dat
altijd op hem gevestigd is, kwelt hem
meer dan evnige andere smart). Wat

ziet HO in ons ? ,,teen — bedrog?"
(zie /laid. 6). Hierop ziet Hij, Ps.
LI : 8, verg. Ps. XXXII : 2; I Petr.
II : Kunnen wij dezelfde getuigenis
geven als Petrus, Joh. XXI : 17 ?
5
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AANTEEKENINGEN.

1. Het is zoo goed als zeker, dat degene,
die met Andreas den Heere volgde, Johannes
de Evangelist en Apostel zelf was, daar hij
zich zelf in het geheele Evangelie nooit bij
name noemt, maar altijd uitdrukkingen bezigt
als „de andere discipel" enz. Van hoofdst.
I : 19 tot II : 11 vinden wij de gebeurtenissen
van (klaarblijkelijk) zeven achtereenvolgende
dagen als in een dagboek verhaald. Voor
Johannes moeten dit gedenkwaardige dagen
geweest zijn: en met een herinneringsvermogen, dat door den Heiligen Geest werd verlevendigd en verhelderd, kon hij meer dan
veertig jaar later de juiste uren en de juiste
woorden vermelden.
2. „De tiende acre". Volgens de Joodsche
wijze van rekenen, welke hier waarschijnlijk
bedoeld wordt, zou dit overeenkomen met
's namiddags vier uur bij ons. Sommigen
vouronderstellen, dat de nieuwe wijze van
rekenen bij de Romeinen in zwang was, en
dat Johannes, na den ondergang van Jerusalem schrijvende, deze aanneemt (zoodat het
dan tien uur 's morgens zou wezen) en zij
verwijzen ook naar Hoofdst. IV : 6, 52 en
naar Hoofdst. XIX : 14. Anderen zijn juist
van oordeel, dat deze plaatsen het algemeene
gevoelen bevestigen.
3. Gephas is het Arameensch (het Hebreeuwsch, dat toen in Palestina gesproken.
werd) — Petrus, het Grieksch voor „steenrots".
4. Philippus schijnt een type geweest te
zijn van diegenen, welke het Evangelie in
alien eenvoud gelooven, zonder in de war
gebracht te worden door de bezwaren, waarmede anderen te strijden hebben; en zelfs dan,
wanneer deze voor hen worden opgeworpen,
brengen zij hun geloof niet aan het wankelen,
al kunnen zij ze zelf ook niet uit den weg
ruimen. Zij zeggen tot een ieder, die tegenwerpingen maakt, evenals Philippus tot Nathanael: ,,Kom en zie".
5. Men veronderstelt algemeen, dat Nathanael dezelfde was als de apostel Bartholomells, op de volgende gronden: (1) In drie van
de vier opgaven der twaalven wordt Bartholomeiis met Philippus, die Nathanael tot Jezus
bracht, te zamen genoemd. (2) Bartholomeiis
wordt nooit door Johannes, Nathanael nooit
door de andere Evangelisten vermeld. (3)
Nathanael komt na de opstanding als een
metgezel van de apostelen voor.
Bartholomells beteekent „zoon van Tholomeiis" en waarschijnlijk was het dus niet de
naam van een bepaald persoon. Nathanael
beteekent „gave van God" en is dus dezelfde
naam als ons „Theodoor".
6. „In mien yeen bedroy is" beteekent natuurlijk niet zonder zonde, maar 'dat Natha-

naels karakter oprecht, open, zonder veinzerij
was. Niets kan dit beter aan 't licht brengen
dan zijn eenvoudige vraag: „Vanwaar lent
Gij mij ?" terwijl hij er zich geheel onbewust
van was, dat hij inderdaad zich zelven prees.
7. De belijdenis van Nathanael was zeer
merkwaardig en client met die van Petrus,
Matth. XVI : 16, van Martha, Joh. XX : 27,
en van Thomas, Joh. XX : 28, die veel later
gedaan werden, vergeleken te worden. Dat
de „Koning van Israel", die komen zou, de
Zoon van God zou zijn, kon hij leeren uit
Ps. II, en toch zien wij uit Joh. V : 18 en
uit Joh. X : 30-39, hoe weinig dit door de
Joden verstaan werd.
8. „Voorwaar, voorwaar". — Het oorspionkelijke is „Amen, Amen". Deze herhaliug van
het wooed komt alleen voor in die rekenen
van den Heiland, welke Johannes weergeeft.
Zij is altijd de inleiding tot een hoogst
ernstige, gewichtige uitspraak en met het
volste recht wordt zij gebruikt door Hem, die
de „Amen" is, Openb. III : 14.
9. „Van nu of aan zult gij den hemel zien
geopend" enz. De meeste schriftuitleggers zien
in deze woorden een verwijzing naar de ladder Jacobs en geven er een geestelijke beteekenis aan, waarmede zij bedoelen, dat Christus
de ware ladder tusschen hemel en aarde is,
want zijn Godheid verbindt Hem met den
hemel, zijn menschheid met de ,aarde, en
alleen door middel van, of op", deze ladder
kunnen de engelen nederdalen en opklimmen
in hun dienstbetooningen (Hebr. I : 14) tusschen een heilig God en zondige menschen.
De volgende treffende verklaring wordt
door G. Warrington gegeven: Jacobs droom
werd hem gegeven op een tijdstip, dat zijn
bestaan als het uitverkoren ,zaad" zeer twjfelachtig, de vervulling tan 'Gods belofte zeer
onwaarschijnlijk was. Hij was een balling,
gehaat en bedreigd door zijn broeder. De
droom was hem een teeken van Gods zorgg
voor hem en van de zekerheid der belofte.
De hemelsche heirlegers waren aan zijn zijde:
Wat behoefde hij te vreezen voor den tegenstand der menschen? Jezus was juist erkend
geworden als de IVICssias, de beloofde Koning,
het Hoofd van het ware Israel. Maar zijn
broederen naar het vleesch zouden Hem, over
het algemeen genomen, verwerpen en Hem
zoeken te dooden. Zou het geloof der discipelen hiertegen opgewassen zijn ? Denzelfden
troost, denzelfden steun, lien Jacob gehad
had, zouden ook zij hebben. Zij zouden een
zichtbaar bewijs hebben, dat de hemel aan
hun zijde was, zelfs wanneer de zaken op het
slechtst stonden. Elk wonder, elke stem uit
den hemel, elk gezicht van engelen zou als
een teeken van deze belofte komen ; de hemel
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was voor hen „geopend" en zij konden zien,
aan welke zijde God was ; „engelen Gods
waren opklimmende en nederdalende op den
Zoon des menschen" ; aan Hem moesten zij
hun zorgen wijden, omdat Hij hun Meester
was.
10. Het is merkwaardig, dat, toen Jeans
voor de eerste maal den naam gebruikte, met
welken Hij gewoonlijk van zich zelven sprak
— „Zoon des menschen" — Hij joist begroet
was als de „Zoon van God", van Welk Zoonschap Hij ook belijdenis deed bij Zijn veroordeeling, Matth. XXVI : 64. De uitdrukking;
komt drie en tachtig keen in tie Evangelien

voor, en wordt altijd door Christus zelf gebrnikt. Wij vinden hoar slechts op drie
andere plaatsen terug, Hand. VII ; 56, Openh.
I : 13; XIV : 14, welke alle de nzenschheid
den kernel beteekenen. De Heiland gebruikte
haar zeker in bijzonder verband met de groote,
profetie van Daniel VII. Als Zoon des Menschen maakte Christus aanspraak op tie nmeht
de zonden te vergeven, Heere te zijn van den
Sabbath en te oordeelen over levenden en
dooden. Zie Mark. II :10, 28; Job. V : 27;
Matth. XXV : 31.
11. Zie over „Kan nit Nazareth iets goedg
zijn ?" de Aanteekeningen bij Les V II.

Les XIV. — Net eerste wonder.
„De Zoon des Menschen is 4ekonien, elende en drinkende".
Ye lefen : Joh. II :
Ye leeren : Joh. II : II ; Phil. IV : 19; Ef. III :

20

(Ps. 68 : 7o; Ps. 36 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het eerste Wonder van den Heiland was van zeer veel gewicht, daar het
het karakter van zijn optreden aanduidde. In tegenoverstelling van den
Dooper kwam de „Zoon des Menschen" „etende en drinkende" om aan te
toonen, dat het Christendom niet in een klooster, maar in het gewone, dageliiksche leven te huis behoort. Nog onder den indruk van Johannes' strenge
prediking, moeten de discipelen wel verbaasd zijn geweest, toen zij Jezus
aan het gewone maatschappelijke verkeer deel zagen nemen; en wij weten,
dat zulks later een oorzaak van beschuldiging tegen Hem werd.
In dit Licht moeten wij dit verhaal dus beschouwen, en bij het onderwijs
zullen wij zien, dat de les nog veel belangwekkender wordt, wanneer wij
stilstaan bij de verrassing, welke de discipelen gevoeld moeten hebben ; ten
eerste, toen zij Jezus deel zagen nemen aan het feest, en nog meer, toen
Hij Zijn wondermacht voor zulk een doel gebruikte ; de practische lessen,
die hieruit voortvloeien, zijn zeer belangrijk en nuttig.
Bij een onderwerp, waar de schildering reeds zulk een voorname plaats
inneemt, zijn voorbeelden overbodig, behalve waar het geldt de „Openbaring"
van Christus' „Heerlijkheid". In verband hiermede behoeft het den onderwijzer niet aan voorbeelden te ontbreken, gelijk straks blijken zal. In de
toepassing kan de onderwijzer niet te veel tot de bijzonderheden van het
dagelijksch leven der leerlingen afdalen om aan te toonen, hoe 's Heilands
tegenwoordigheid hen gelukkiger zal maken. De wijze, waarop men dit doet,
moet alhangen van den ouderdom en de omstandigheden der leerlingen ;
terwiji dus, in de eerste paragraaf van de toepassing, „te huis" en „op
straat" op alien betrekking hebben, is dit met de andere plaatsen niet het
geval. Het volgende beeld is een toelichting van de wijze, waarop Christus
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ons „water" in „wijn" kan veranderen. Een schooljongen gaat een lange
deelsom uitwerken, zeer ontevreden, dat hij zooveel te doen heeft; met een
zucht van verlichting werpt hij zijn werk op zij, als hij klaar is. Op zijn
best is het „jets, dat gedaan moet worden", en hoe eerder het of is, hoe
beter. Maar een Godvreezende jongen zet zich met opgeruimdheid aan het
werk ; hij ziet er jets in, dat zijn Vader hem te doen heeft gegeven, voelt,
dat het op dat oogenblik ,,de dingen zijns Vaders" zijn, en schept er genoegen in. Weinig jongens gevoelen dit, we' is waar, maar hoe qelukkig
zijn zij, die het doen I
De onderwijzer van jongere klassen zal zich bepalen tot de beschrijving
van het verhaal tot de afdeeling (a) van het derde hoofddeel, en tot die
gedeelten van de toepassing, welke als van zelve uit die afdeeling voortvloeien.
SCHETS VAN DE LES.
Laat ons heden teruggaan naar Na- de eenzaamheid — wat leerde hij
zareth, naar het rustige verblijf, waar zijn volgelingen (Luk. V: 33; VII: 33)?
Jezus zoo lang was. Hij is er niet. — Zal de nieuwe profeet niet hetzelfde
— Hij is twee maanden afwezig ge- doen ? Wat doet Jezus ? Andreas en
weest. — Hij ging weg, evenals zoovele de overigen volgen, maar hoe veranderen, naar den Jordaan, om daar baasd zullen zij geweest zijn !
door den grooten prediker gedoopt te
De genoodigden zijn bijeen — anworden. — Twee maanden zijn ver- dere gasten komen er bij — de aanloopen — Jezus is niet teruggekomen wezige wijn is weldra verbruikt. —
— wat moet Maria er van denken ? Wat zullen zij doen ? Maria ziet het ;
Eindelijk komt Hij — maar niet een gedachte komt bij haar op ; zou
alleen — wie zijn m-t Hem ? hoe Jezus niet kunnen helpen ? Eliza had
velen ? ( Verwijs naar de vorige les). olie en brood vermenigvuldigd (2
— Waarom zijn zij met Hem ? — Kon. IV : 1 -7, 42 -44). Zou de
Wat denken zij van Hem ? Zie Joh. beloofde Koning minder macht hebben ? Zie het antwoord van Jezus —
I: 36, 42, 46, so. Stel u Maria's
vreugde en verwachting voor ; welke hoe zucht zie .4ant. 3 — toch een
woorden zullen haar voor den geest terechtwijzing — de tijd om „onderzijn gekomen, Luk. I : 32, 33 ? Met danig" te zijn is voorbij — Hij moet
hoeveel verlangen zal zij uitgezien nu voor zich zelf handelen — en
hebben naar hetgeen Hij zou doen ! toch niet voor zich zelf — Hij moet
zijn „in de dingen Zijns Vaders"
I. Waar Jezus heenging ?
—_Narenbruiloft(Lesver 1-5). (Verwils naar les VIII) alles doen,
Een bruiloft in de familie (zie Aant. wanneer de Vader het vaststelt — dat is
2) — te Kana, op eenige mijlen af- „zijn ure" (zie _dant. 4). Maar Hij zegt
stands (zie Aant. 1). — Maria is daar. slechts „nog niet", en Maria wacht dus
en waarschuwt de dienstknechten.
Nu komt Jeziis terug, wordt ook gevraagd — en zijn nieuwe vrienden
H. Wat Jezus deed. — Hij ver— een van hen is (misschien) geen anderde gewoon water in kostbaren
vreemdeling (zie Hoofdstuk XXI : 2). wijn (Lees vers 6-1o).
Maar zullen zij naar een feest gaan ?
Het feest gaat voort ; er is geen
Johannes. de Dooper deed het nooit wijn meer. En toch, de dienstknechten
— hij was zeer streng — leefde in brengen nieuwen wijn bij den „hof-
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meester" (zie Aant. 2). Deze proeft
dien. — Welke soort denkt hij, dat
het zijn zal ? — Maar wat is het ?
vers ro — hoe komt dat ? De bruidegom weet het niet — dacht, dat
er niet meer was — vanwaar kan
deze wijn gekomen zijn -- uit die
groote vaten (zie Aant. 5)? Maar dat
zijn watervaten — zij waren juist vol
water. Ja, maar nu zijn zij vol wijn
— kostbaren wijn — genoeg om er
het gezin maanden lang van te voorzien.

Hoe geschiedde dit ?

Stel u de gewaarwording van het
gezelschap voor — de dankbaarheid
van den bruidegom — de verbazing
der gasten — de vreugde van Maria
— welk een wonder was daar geschied !
Maar wat dachten Johannes en Andreas ? Het was reeds vreemd genoeg,
dat Jezus naar het feest gegaan was
— maar wat heeft Hij nu ge gaan ?
De Dooper had zelfs nooit wijn geproefd (Luk. I: 15) en hun geleerd,
dikwi/ls le vasten. Hij sprak hun van
hun zonden — en wees hen dan
op het „Lam Gods". Dat „Lam Gods"
waren . zij gevolgd, en dezelfde week,
dat zij gevolgd zijn, neemt Hij hen
mede naar een feest, toont hun daar
welke macht Hij heeft, schept een
overvloed van wijn. — Wat kan dit
beteekenen ? Maar wenden zij zich
van Hem of ? 'Lie vers 1 1. Zij gevoelen zooveel te meer liefde en vertrouwen voor Hem.
III. Waarom Jezus aldus han=
delde. „Om Zijne heerlijkheid le openbaren" (Lees vers 1 1).
Te „openbaren", d.i. te toonen. Wat
toonde Jezus ? — Zijn macht ? Ja,
maar ofschoon „macht" en „heerlijkheid" bij menschen dikwijls hetzelfde
is, is dit niet zoo bij Jezus (verg. het
Gebed des Heeren). Hij had „alle
macht" (Matth. XXVIII : i8) ; maar
de vraag is : Hoe gebruikte Rif deze?
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(a) Hij gebruikte haar om de menschen gelukkig te maken — zag niet
laag neer op hun vreugde — deelde
er in (verg. Rom. XII : 15) — deed
een wonder om ze te vermeerderen I
(b) Hij gebruikte haar om de meest
gewone zaak tot een zegen te maken.
(c) Hij gebruikte haar om aan te
toonen, wat Paulus zegt, i Tim. IV : 4:
(d) Hij gebruikte haar zonder vertooning — niet als de duivelskuristenaars (tooverstaf, spreuken, enz.) —
maar als God (Wiens werk zoo stil
geschiedt : het bewegen der sterren
— groeien der pl3nten, enz.).

Di/ was dus de „heerlijkheid" van
Jezus — om de menschen gelukkig
te maken — gewone dingen te zegenen
— alle gaven Gods te heiligen —
het goede zonder praal te doen.
Wenschen wij waarlijk geluk=
kig te zijn ? Da kan gebeuren —
hoe ? Wanneer wij Christus bij ons

hebben.
Waar zal Ilia bij ons zijn ? Niet
alleen in de kerk — ook te huis, op
school, op straat, op de werkplaats,
in de keuken ; als wij werken, leeren,
spelen, eten. — Niet alleen wanneer
wij bidden — zelts wanneer wij blijde
zijn ; zoowel wanneer wij alleen, als
wanneer wij in gezelschap zijn.
Zullen wij gelukkig zijn als Hij bij
ons is ? Vreest gij, dat het ons somber
zal stemmen ? Was dit het geval te
Kana ? Maakte Jezus daar een einde
aan de vreugde ? Maar aan een zaak
moet Hij een einde maken — aan
de zonde (zie Joh. XVII :15 ; I Cor.
VII : 31 ; Jac. I : 27). Geen wonder,
dat zij, die gelnkkig zijn in de zonde,
Hem niet van noode hebben — zijt
gij dit ? Maar maakt de zonde waarlijk de dingen aangenamer ? Juist het
tegenovergestelde (b.v. hoeveel keer
wordt het genoegen van een dag bedorven, omdat de een zelfzuchtig, een
ander lichtgeraakt is !)
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op welke wijze zullen wij gelukkig zijn, als Rif bij ons is ? Op dezelfde wijze als te Kana :
(a) Hij zal ons „water" in „wijn"
veranderen — de meest gewone dingen in rijke 2egeningen — onze alledaagsche, nederige taak in een weg,
die ons dagelijks nader brengt tot
God. Zelfs. zorgen en moeilijkheden
zie Neh. XIII : 2 ; Ps. XXX : 12 ;
Jes. LXI : 3 ; Rom. V : 3.

(b) Wat Hij geeft zal Hij onbekrompen geven „meer dan overvloediglijk, boven al wat wij bidden
of denken". Ef. BF: 20 ; Phil. IV. : 19.
(c) Hij zal ons het beste geven
zijn „goeden wijn" aan het einde
geven (zie Awn'. 6) Zie Luk. XVIII :
3o ; z Joh. 111: 2 ; I Cor. 11: 9 ; Ps.
XXXI. : 20. Eerst het kruis, dan de
gelijkerwijs de wereld
kroon.
geefi, geef lk u", Joh. XIV : 27.

AANTEEK ENINGEN.
1. Men heeft veel getwist over de ligging
van Kana. Twee dorpen in het tegenwoordige
Palestina waken er aanspraak op, voor het
oude Kana door te gaan : Keir Keuna, op
41/, mij1 ten noordoosten van Nazareth en
Kana-el-Jalil, 9 mijlen ten noorden. Het eerstgenoemde geeft, volgens de overlevering, de
ware ligging aan ; het laatste werd door Dr.
Robinson ontdekt, en de meeste nieuwere
schrijvers nemen aan, dat dit het echte is;
maar in het Verslag van de „Vereeniging tot
het onderzoeken van Palestina" van October
1869 komt de predikant J. Zeller van Nazareth zeer stellig op voor Keir Keuna.
2. Toespelingen op bruiloftsfeesten kunnen
gevonden worden in (ken. XXIX : 22; Richt.
XIV : 12; Matth. XXII : 1-10; Luk. XIV :
8. De feestelijkheden duurden dikwijls van
zeven tot veertien dagen. Op geen andere
plaats in de Schrift wordt melding gemaakt
van den „hofmeester", maar eenige voorschri ften voor zulk een beambte komen voor in
Jezus Sirach XXXII. Bij de Grieken en de
Romeinen was hij gewoonlijk een vriend van
den gastheer, die door het lot gekozen werd,
alleen met het doe], de orde te bewaren en
de keuze der wijnen te doen.
Waarschijnlijk was het de trouwplechtigheld van een van Maria's bloedverwanten,
daar zij blijkbaar tot de knechten spreekt als
iemand, die het recht had, hun bevelen te
geven.
De uitnoodiging aan den Reiland en zijn
discipelen werd waarschijnlijk op het laatste
oogenblik gedaan, daar Hij verscheidene
maanden afwezig was geweest en zij natuurlijk verwacht werden. Nathanael was,
als een inwoner van Kana, zeker goed bekend
bij het gezelschap, en het feit, dat hij den
nieuwen Leeraar gevolgd was, was natuurlijk
een zaak van groot belang voor hen.
3. „ Vrolov, war heb Ik met lc te doen?"
Dat het woord „vrouw" niet van gestrengheid of oneerbiedigheid getuigde, blijkt nit

het feit, dat de Reiland het ook bezigde in
Zijn laatste woord tot Maria aan het kruis,
Joh. XIX : 26. Zie ook Matth. XV : 28; Joh.
XX : 15. Maar de woorden: „Wat heb Ik met
to doen", waarmede Hij Zijn onafhankelijkheid te kennen geeft, bevatten een duidelijke
terechtwijzing. Letterlijk staat er : „Wat voor
mij en n ?"
d. Wat is er, dat Mij en
samen aa,tg (tat? — Wet hebben mid .qemeen?

Het zijn dezelfde woorden, welke de booze
geesten tot den Heiland spreken ; zie ook Joz.
XXII : 24; Richt. XI : 12 ; 2 Sam. XVI : 10 ;
XIX : 22 ; 1 Kon. XVII :18; 2 Kon. III :13.
Zij zijn een herinnering, dat Christus nu niet
langer door de banden des bloeds kon gebonden worden ; en Maria behoefde die terechtwijzing, want, zooals Chrysostomus zegt: „Zij
oordeelde, dat evenals andere moeders, in
alle Bingen Hem kon bevelen, lien zij moest
eerbiedigen en aanbidden als haar Heere".
Wij twijfelen er niet aan, of Jezus bedoelde,
dat deze woorden een blijvende getuigenis
zouden zijn tegen lien, die in later dagen
haar zouden voorstellen, alsof zij invloed
uitoefende op de uitdeeling van Zijn gavels.
Dit is toch juist de zaak, waarin Hij hier
zegt, dat zij niets te zeggen heeft.
4. „Mijn are is nog niet gehomen" (Verg.
Joh. VII : 30 ; VIII : 20 ; XII : 23, 27 ; XVII
: 1). Niets is merkwaardiger in het leven van
den Reiland dan de zekerheid waarmede Hij
zijn doe] voor oogen houdt, gepaard met Goddelijk geduld en zelfbedwang, welke Hens
niets voor den tijd laten doen. Dr. Hanna
haalt een merkwaardige blad'zijde uit de geschriften van Napoleon Bonaparte aan, waarnit blijkt, welk een indruk deze trek uit het
leven van Christus maakte op iemand, die de
teleurstellingen der eerzucht kende.
5. De „watervaten" bevatten waarschijnlijk
elk tachtig kan, zoodat de hoeveelheid wijn
zeer groot was. „De reinigingen der Joden",
d.i. hun gewone wasschingen, zie Mark. VII
: 3, 4; Luk. XI : 39. Toen Jezus beval, dat
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vaten gevuld zouden worden, kon men gedacht hebben, dat Hij een bijzondere, ceremoni'6ele reiniging bedoelde; en het felt, dat Hij
integendeel hun inhoud voor het feest bestemde, is een treffend beeld van den overgang van de wet tot het Evangelic.
6. „Dit beginsel deg- teehenen". Het Grieksche woord wordt beter door „teekenen" dan
door „wonderers" weergegeven. Het is in dit
geval zeer gepast, want het wonder is, als
het ware, een teeken van het algemeen karakter der zending van den Reiland, die (1) elke
handeling in bet dagelijksch levee heiligt,
(2) het water der wettische gestrengheid in
den wijn der Evangelievreugde verandert, (3)
de beste gavel' het laatst geeft.
De volgende treffende woorden zijn genomen nit Jeremy Taylors L( yen van Christus:
„Elke zonde heeft een vriendelijk voorkomen,
een glimlach op het gelaat en honig op de
lippen, maar wanneer wij „goed gedronken
hebben", dan komt datgene „wat slechter is",
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een geesel met zes touwtjes, angst en wroeging, schaamte en smart, bitterheid en wanhoop op den dag des floods. Maar wanneer
wij ons op de wijze der Christenen reinigen,
onze vaten met water vullen door onze legerstede met tranen nat te maken dan verandert Christus ons water in wijn ; eerst het
water der smart, dan de wijn uit den beker
Jezus bewaart den besten wijn voor het laatst,
niet alleen omdat Hij de hoogste vreugde
bewaart tot wij der heerlijkheid naderbij zijn,
maar ook omdat wij volmaakter genieten,
naarmate wij meer vrucht hebben gedragen ;
want dit is de aard der genade, dat, evenals
zij steeds meer vruchten draagt, zij steeds
hooger genietingen doet smaken".
Men heeft dikwijls opgemerkt, dat het
eerste wonder van Mozes en dat van Christus
elk voor zich een afschaduwing waren van
het karakter hunner openbaringen : Mozes
veranderde water in blood, Christi's veranderde water in wijn.

Les XV. — Het gesprek met Nicodemus.
„Gijlieden mod wederom ,geboren wordeiz".
7'e lezen : Job. III : 1- 21.
7e leeren : Joh. III : 5, 6 Gal. VI : 15 (Ps. 119 :17 ; Ps. 139: 14).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Men zal opmerken, dat dit belangrijke gedeelte in de wolgende Schets als
geschiedenis wordt behandeld ; d. w. z. in plaats van in het begin kortelijk
op Nicodemus te wijzen en dan vervolgens de groote waarheden van het
hoofdstuk een voor een uit te leggen, alsof zij op zich zelven stonden als
de artikelen eener geloofsbelijdenis, is de les geheel over Nicodemus, en de
leerstellingen van den Heere Jezus worden beschouwd als lot hem gesproken.
Het voordeel hiervan is drievoudig : (r) een bijbelplaats, bekend om haar
moeilijkheden, wordt betrekkelijk gemakkelijk ; (2) een onderwerp, dat door
vele onderwijzers „droop'' wordt gevonden, krijgt het boeiende van een verhaal ; (3) de menigvuldige uitleggingen en geschillen over vers 5 (zie Aant.
3) worden op gelukkige wijze vermeden.
Tegelijkertijd gelooven wij, dat de belangrijke leeringen over Wedergeboorte
en Verzoening in dit hoofdstuk, niet verliezen, maar eerder winnen zullen
aan wijding en kracht door deze wijze van behandelen. De kinderen zullen
meer belang stellen in haar toepassing op Nicodemus en ook eerder en (om
zoo te zeggen) rneer ongemerkt overgaan tot de toepassing op zich zelf,
zooals die daaruit volgen moet, dan wanneer de onderwijzer moest spreken
als de overbrenger van een rechtstreeksche boodschap van Christus aan
hun eigen ziel.
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Daar het onmogelijk is, het geheel in bijzonderheden te behandelen, houdt
de les zich hoofdzakelijk met de eerste acht verzen bezig ; vers 14-16
vormen, om hun groote belangrijkheid, het onderwerp van de derde afdeeling, en het overige wordt eenvoudig weggelaten, of slechts even aangestipt. Het is raadzaam voor den onderwijzer, deze wijze van behandeling te
volgen, tenzij hij er kans toe ziet, met vlugge en verstandige leerlingen het
geheel te bespreken. In dit geval kan hij gebruik maken van Aant. 5 en 6.
Het is met gemakkelijk, aan jongere kinderen het gewicht van een verandering van hart te doen gevoelen, want — wat zij ook hebben geleerd
na te zeggen — zij hebben er geen helder begrip van, dat zij zondig van
aard zijn. Misschien kan men dit het best op de volgende of op een soortgelijke wijze toelichten : Evenals het jong van een tijger, ofschoon het onschadelijk is, een woesten aard in zich heeft, die zich spoedig zal ontwikkelen, zoo is het met u en de zonde — bid dan nu om een nieuw hart —
de bekeering zal moeilijker zijn, naarmate gij ouder wordt. Dezelfde les
wordt ons geleerd door de welbekende anecdote van den grooten schilder,
die naar het leven een schilderij vervaardigde van een lieftallig, vroolijk
kind, en het de Onschuld noemde, en vele jaren daarna wederom een
schilderstuk naar het leven vervaardigde van een veroordeeld misdadiger en
het de Schuld noemde. Het bleek naderhand, dat de boosdoener niemand
anders was dan het eens zoo vroolijke kind, dat tot zulk een slecht mensch
was opgegroeid.
Nog meer beelden voor de noodzakelijkheid van een inwendige en geestelijke verandering : — Het hart is de drifiveer voor de daad, evenals in
een horloge de veer het raderwerk in beweging`brengt. — Het is vergeefsche
moeite, onkruid of te snijden ; het moet met wortel en al uitgetrokken
worden. — Een wassen beeld kan er uitzien als een mensch, en door raderwerk kan het in beweging worden gebracht, maar het leeft niet ; zoo is het
ook met een uitwendig godsdienstig mensch zonder den Heiligen Geest.
SCHETS VAN DE LES.
Wanneer velen tegen ors zijn, hoe
aangenaam is het dan, iemand te
vinden, die vertrouwen in ons heeft
(voorbeeld: een jongen is voor het
eerst op een school ; hij is verlegen,
wordt uitgelachen ; een is er vriendelijk jegens hem ; aan dien een kan
hij vertellen, wat hij aan de anderen
niet zou willen zeggen) !
Hoe werd jezus te Jerusalem ontvangen ? (Herhaal). Aan wie „betrouwde Hij zich" niet ? Waarom niet ?
Vandaag zullen wij lezen van iemand,
aan wien Hij zich kon en wilde betrouwen.

I. De nachtelijke bezoeker.
De oversten der Joden spreken zonder twijfel over den nieuwen profeet
— met welk een verachting — Hij
de Messias ? ! een Galileesch dorpeling (verg. Joh. VII : 52) — en waar
is dan zijn „teeken ?" Maar eenigen
(zie "Ian,. i) zijn anders — het eerste
optreden van Jezus heeft hen getroffen. „Hij heeft teekenen gedaan, maar
niet wat wij verlangden." Daar is er
vooral een — een groot leeraar (zie
Aant. I) — hij kan het gevoel niet
van zich afschudden — hij moet Jezus
zien ; maar wat zullen de menscien
er yap zeggen, als hij tot zulk een
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man gaat ? Hij moet in 't geheim
gaan — kunnen wij ons hierover verwonderen ?
(Lees vers 1-4). Zie Nicodemus in
de donkere straten — hij gaat een huis
binnen — geeft aan den Heere Jezus
den titel (Rabbi), waarmede Hij zoo
dikwijls wordt aangesproken — erkent
Hem als „van God gekomen".
Wat zou Nicodemus nu verwachten,
dat Jezus tot hem zoude spreken ?
Indien Jezus waarlijk de Messias is,
zal Hij misschien zeggen, wat Hij
voornemens is te doen : hoe Hij de
Romeinen zal verdrijven, het verwachte „Koninkrijk" herstellen, en de
Joden, vooral de heilige Farizeers,
groot zal makers. Of indien Hij slechts
een leeraar is, zal Hij misschien een
nieuwe uitlegging van de wet geven,
op meer vasten en aalmoezen aandringen, of wel een boodschap van
God omtrent het verwachte „Koninkrijk" verkondigen. Zie hem wachten
op hetgeen Jezus zal zeggen.
II. Wat hij waarlijk van noode
had om in het Koninkrijk in te
gaan ; een nieuw leven.
Zie nu wat Christus antwoordt —
een plechtig woord („Voorwaar, voorwaar") — voor Nicodemus zelf bedoeld — („Zeg lk u"). Ja, Hij spreekt
van het Koninkrijk — maar hoe ?
„Tenzj dal lemana'" — wie ook —
Jood zoowel als Heiden — Farizeer
zoowel als Tollenaar — wederom ce-

boren wordt, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien."
„Wederom geboren" — Wat is dat ?
Het oude leven, het „natuurlijke"
leven, heeft geen waarde voor God.
Het moet geheel nieuw worden. Waarmede begint dat nieuwe 'even ? Met
de vernieuwing des harten (zie Aant.2).
Zie, wat Nicodemus zegt, vers 4 —
hoe onverstandig — kan Hij het meenen ? — hij is ontsteld, verslagen,
weft niet, wat hij zegt. „Deze Galik er
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gaat het Koninkrijk van den Messias
oprichten, en een nauwgezet en geleerd Farizeer is onwaardig, daartoe
te behooren zonder een buitengewore
verandering !" (zie Aant. 2).
Daarna zegt Jezus drie dingen tot
hem (Des vers 4-8).

(1) Wat deze wedergeboorte is (zie
Aant. 3). Wat had Johannes de Dooper
twee of drie maanden geleden gedaan ?
Wat beteekende zijn doop ? De menschen werden in het water gedompeld
ten teeken, dat zij hun zonden vaarwel zeiden en een nieuw leven begonnen. En wat had hij gezegd ? Lees
Luk. III : i6. De verwachte Messias
zou ook doopen — maar hoe ? —
niet uitwendig, maar inwendig — de
Heilige Geest moest het hart reinigen.
Nicodemus heeft dus twee dingen van
noode (verg. Rom. X : io) ; (a) ootmoedig te erkennen dat hij een zondaar is, dat zijn hart verdorven is ;
hij heeft zich te onderwerpen aan het
teeken, dat aanduidt, hoe zijn geheele vroegere leven (hoe nauwgezet
dit ook was) weggewasschen moet
worden, opdat hij van voren aan beginne. (b) Den Messias te vragen, hetgeen Deze alleen kan geven, den
Heiligen Geest — al het overige is
nutteloos zonder dat, ook het beginnen van een nieuw leven, want het
zou even slecht worden als het eerste
— Hij moet den Heiligen Geest in
zijn hart hebben.
(2) Vanwaar het koml, vers 6. Nicodemus had de oplossing willen vinden in een lichamelijke wedergeboorte,
vers 4. Maar al ware dit mogelijk,
wat zou dit baten ? De zonde van
den varier is ook bij den zoon („het-

geen nit het vleesch geboren is, dal is
vleesch"). Al werden wij weder een
pas geboren kind, wij zouden toch
zondig zijn. Wanneer derhalve het
hart, het gevoel, de begeerten, de
wil, het leven nieuw moeten zijn, dan
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kan dit niet anders zijn dan uit God
— „nit den Gees/ geboren". Verg. Joh.
I : 13 ; Rom. VIII : 5-9 ; 1 Petr. J : 23.
(3) Hoe men het zien kan, vers 8.
Ste) u voor, dat gij op een schoonen
dag in het bosch zijt geen blad beweegt zich, alles is stil ; gij htort een
geruisch boven u — wat is het ? er
komt beweging in de bladeren —
waardoor ? een zachte koelte (zie Aant.
4) — zoo zacht, dat gij niet kunt
zeggen, of zij van 't noorden komt
of van 't zuiden ; maar gij wed dat
het de wind is. Evenzoo, wanneer gij
ziet, dat een mensch (of kind), die
zich niet om God bekommerde, begint te spreken en te handelen, alsof
hij zich wel om God bekommert —
evenals iemand bij het ontwaken uit
den slaap zich een weinig beweegt —
24:ieet dan, daf het de Heilio'cre Geest is,
die in hem werkt ; gij kunt dien geest

niet zien, maar gij kunt wel zien en
hooren, wat Hij doet. Zie Gal. V :
22, 23; I Joh. II : 29; III: 9, 14;
V :1, 4, i8.
(Lees vers 9, io). Had Nicodemus
dit moeten weten ? (a) Hij had het
woord „wedergeboorte" kunnen verstaan, want wanneer de Joden een
Heiden doopten, die in den waren
God geloofde (zie 2), noemden
zij hem „een pas geboren kind", (b)
Hij had uit de schriften, die hij zoo
goed kende, moeten weten, dat een
uitwendige verandering niet genoeg
is, dat het een geestelijke verandering
moet zijn ; zie Ps. LI : 8, 12, 19 Jes.
I :10-17 ; Jer. IV : 14 ; Ezech. XI :
; XVIII 31 ; XXXVI : 25-27.
Maar indien dit nieuwe leven verkregen moet worden — als er buiten
dat leven geen redding is — hoe zal
Nicodemus het dan verkrijgen (vers 9
— „hoe r)? Ook dit zegt Jezus hem.
HI. Hoe dit kan geschieden
—dorine
Zoon des menschen te ge1007,01.

Wij kunnen in onze les niet over
al hetgeen Jezus gezegd heeft spreken.
— (Lees vers 14-16). (zie Aant. 5).
Wanneer alien veranderd moeten
worden, wanneer alien zondaars zijn,
dan verdienen ook alien te „verderven" ; ja, zelfs Nicodemus ! Maar
zie vers 16 — „God heeft de wereld liefgehad" — Zoowel tot Heidenen als tot Joden heeft hij zich in
Zijne reddende liefde uitgestrekt. Hoe
kunnen zij dan van het verderf gered worden ? „Heeft ge,;even" Wien ?
wie is dat ? zie vers 14, „Zoon van
God" en „Zoon des menschen'' dezelfde — deze eenvoudige Nazarener,
die met Nicodemus spreekt, maakt
aanspraak op den naam van Gods
Eeniggeboren Zoon ! — het geloof
in Hem moet de zondaars zalig maken!
Maar hoe zou Jezus de menschen
zalig maken ? Wat Mozes met de koperen slang deed moest met Hem
gedaan worden — „verhoogd” (zie
Aant. 5). Nicodemus wist, wat de Israelieten, die gebeten waren, doen
moesten ; zoo moest hij, zonder te
twijfelen, geloovig op den „verhoogden" Messias zien — op Hem, die
als een boosdoener gekruisigd werd.
Hoe vreemd ! hij kon het nu nog niet
in zich opnemen maar toen Jezus
„verhoogd" was, wat deed toen Nicodemus ? Joh. XIX : 39 hij kwam
moedig voor den dag, na drie jaren
van aarzeling ; op hetzelfde tijdstip,
dat de Apostelen Jezus hadden verlaten, beleed hij, een van des Heilands discipelen te zijn.
indien Hij dat niet gedaan had,
wat ware dan met hem geschied? vers
18. Maar wat heeft hij nu? vers
debt gij het nieuwe leven ? Zijt
gij „ „wedergeboren" ? Gij hebt een

teeken, het „uitwendige en zichtbare
teeken" ontvangen ; wanneer ? Maar
hebt gij de „inwendige en geestelijke
genade", den Heiligen Geest, in uw
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hart ? Zonder dien Geest zult gij „het
Koninkrijk" niet „zien", het „eeuwige
leven" niet „hebben".
Hoe kunnen wij weten, of wij het
nieuwe leven deelachtig zijn ? Wat
zeiden wij van vers 8 ?
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Hoe is het mogelijk, dat wij, arme
zondaren, zulk een gave kunnen ontvangen ? Omdat de Vader lief had, de
Zoon op aarde kwam, de Heilige
Geest werkt.

AAN TEEKENINGEN.
1. Dat Nicodemus nit trees des nachts tot
Jezus kwam, schijnt door Joh. VII : 50 en
door Joh. XIX : 39 aangeduid te worden. Ofschoon deze menschenvrees in hem te laken
is, moeten wij het toch in hem prijzen, dat
hij tot Jezus kwam.
De woorden „een leeraar" in vers 10, zijn
in het oorspronkelijke „de leeraar" en wijzen
blijkbaar op de uitnemendheid van Nicodemus als leeraar.
Het is niet waarschijnlijk, dat de woorden
„wij weten" sled-its een rhetorische spraakwending waren, om het gebruik van het
woord „ik" te vermijden. Waarschijnlijk
waren er anderen onder ce oversten van
Israel, die hetzelfde gevoelden als Nicodemus,
b.v. Jozef van Arimathea ; zie ook Joh.
XII: 42.
2. Vers 3. — „Rizzi) dat ienzand", enz.
Het onverwachte van Jezus' antwoord moet
Nicodemus verrast en ontsteld hebben, hetgeen ook uit zijn vraag, vers 4, blijkt. Hij
kon niet geheel blind zijn voor dc bedoeling
van den Reiland, daar de Joden toch vertrouwd waren met het denkbeeld van wedergeboorte, in betrekking tot den doop van
proselieten. De uitdrukking, waarvan in de
Schets sprake is, wordt door Lightfoot vermeld, die eenige eigenaardige bijzonderheden
verineldt over de Rabbijnsche gewoonten bij
den doop. Maar Nicodemus had nooit gedacht,
dat een Israeliet „wedergeboren" moest worden, en waarschijnlijk was het zijn verlegenbeid hierover, gepaard met een weinig ergernis, omdat Christus zoo duidelijk zijn woorden
op hem zelf toepaste, die hem een antwoord
ontlokten, dat eenvoudig geen zin schijnt te
hebben.
Eenigen vertalen „wederom geboren" met
„van boven geboren"; maar de juiste beteekenis is „opnieuw geboren", en blijkbaar
verstond Nicodemus het op deze wijze. Alford
zegt, dat het antwoord van Christus gelijk
staat met „Geen geleerdheid, maar leven is
noodig voor het koninkrijk van den Messias,
en het (even moet beginners bij de geboorte";
hij haalt de volgende woorden van Luther
aan : „Mijn leer betreft niet het doen en
ongedaan laten, maar een verandering van
den mensch ; geen nienwe werhen, maar een

nieztwen, mensch, om :e te doen, niet alleen een
ander leven, maar een andere geboorte".
„Het koninkrijk Gods zien", d.i. er deel
aan hebben, verg. Ps. XVI: 10; „verderving
zien". „Ingaan" in vers 5 beteekent inder-

daad niets antlers, maar is een sterkere uitdrukking. Zie over de beteekenis van het
„koninkrijk", les IX, Aant. 6.
3. „ Uit water en Geest geboren". Ten opzichte van deze woorden is men twee meeningen toegedaan:
(1) dat zij rechtstreeks naar den Christelijken doop verwijzen en uitdrukken, dat
de „wedergeboorte", welke tot het „koninkrijk Gods" toegang verschaft, zoowel de zichtbare plechtigheid als de onzichtbare genade
in zich bevat:
(2) dat zij in 't geheel geen betrekking
hebben op den Doop, dock dat de uitdrukking
slechts de werking van den Heiligen Geest
onder het beeld van water beschrijft, evenals
die andere woorden „met den Heiligen Geest
en met vuur" Naar onder bet beeld van vuur
beschrij van.
De tegenwerpingen tegen de eerste meaning
zijn : (1) dat, toen de Christelijke Doop nog
niet ingesteld was, de Heiland er waarschijnlijk niet op zulk een raadselachtige wijze
tegen Nicodemus van gesproken zal hebben ;
(2) dat er theologisch niet genoeg gronden
aanwezig zijn, bet sacrament van den doop,
hoe belangrijk het ook zij, onontbeerlijk te
achten voor de zaligheid.
Tegen de laatste meaning voert men aan
(1) dat de verschillende volgorde van de
woorden in de twee uitdrukkingen (in het
Grieksch) maakt, dat zij niet als parallel beschouwd kunnen worden ; (2) dat men afbreuk
doet aan de waarde van den Doop, met welken (om het minste te zeggen) de wedergeboorte zoo nauw verbonden is, wanneer men
aanneenit, dat Christus er in Zijn woorden niet
op doelt.
Het is waarschijnlijk, dat de geheele waarheid bij geen van beiden is. De beste wijze,
de ware beteekenis der woorden na te gaan,
is te vragen : wat konden zij beteekenen op
dat tijdstip, toen zij door den Heiland tot een
Joodschen Rabbijn gesproken warden ?
Het antwoord op daze vraag kan niet twij-

76

HET GESPREK MET NICODEMUS.

felachtig zijn. Om niet te spreken van de
Rabbijnsche gebruiken bij den doop herinnere
men zich, dat Brie maanden van te voren
het geheele land in opgewondenheid had verkeerd wegens de prediking en den doop van
Johannes. Waarschijnlijk had Nicodemus
zich, evenals de andere overste p der Joden,
buiten dezen doop gehouden (zie Luk. VII:
30). De woorden van den Heiland zullen hem
dus geleerd hebben, dat hij ook moest doen,
wat de „tollenaren en zondaren" gedaan
hadden, n.l. moedig voorwaarts treden en
openlijk belijdenis doen van zijn behoefte
aan vernieuwing en zich onderwerpen aan
de plechtigheid, waarmede hij afstand moest
doen van zijn geheele vroeger leven. En voorts,
dat, naardien Johannes had gesproken van
een hoogeren geestelijken doop, welke bij de
komst van den Messias ingesteld zou worden,
de uitwendige plechtigheid nutteloos zou zijn
zonder een inwendige verandering van het
hart, terwijl aan den andtren kant hij, die
werkelijk de inwendige verandering verlangde, niet terug moest deinzen voor het uitwendige zinnebeeld. Dat het „uit den Geest
geboren" zijn het fvezenlijke vereischte is
wordt aangetoond door de herhaling van deze
woorden, zonder de andere, in vers 6, en in
vers 8.
Men moest zich daarbij herinneren, dat
Christus bezig was, ook in zichtbaren vorm
zijn Koninkrijk te stichten, namelijk de
zichtbare Kerk, en dat Hij dientengevolge
het uitdrukkelijk bevel gaf, dat zij, die tot
de Kerk toegelaten werden („discipelen qemaakt werden van", zie het Grieksch van
Matth. XXVIII : 19) gedoopt moesten worden. In overeenstemming met de geheele
analogie der Schrift hebben wij dus een
(tweevoudige) uitwendige uitdrukking voor
een (tweevoudig) inwendig feit. De doop met
water; die den toegang geeft tot de zichtbare
Berk, is het teeken en zinnebeeld van den
doop met den Geest — de nieuwe gezindheid
— die den toegang tot de onzichtbare Berk
geeft. Evenzoo onder de oude bedeeling ; de
besnijdenis gaf recht op de voorrechten van
een Israeliet ; maar daar alien niet Israel
zijn, die den naam van Israel dragen, was
de ware „besnijdenis des harten" noodig voor
de aanneming • als Gods geestelijke kinderen.
4. De schoonheid van het beeld in vers 8
wordt nog verhoogd door het feit, dat er in het
Grieksch den woord is voor „wind" en „Geest"
(7-tva)p,a), Het woord, door „blaast" weergegeven is het daarvan afgeleide werkwoord,
zoodat in het Hollandsch dit gedeelte zou
luiden : „de adem ademt". Er wordt een zachte
koelte bedoeld (zie de Schets), daar er in de

Schrift een ander woord voor een hevigert
wind wordt gebruikt.
5. Vers 9-16. .:Hoe kunnen deze dingen
geschieden?" staat gelijk met: „Welnu, het
zij zoo, gesteld dat Gij gelijkt hebt; maar
hoe wordt deze geboorte tot stand gebracht?"
Het antwoord van den Heere kan in het
korte bestek van deze aanteekening niet ten,
voile uitgelegd worden ; maar nadat Hij Nicodemus zijn onwetendheid voor oogen houdt
(vers 10) — zich over zijn ongeloof beklaagt
(vers 11) — hem vraagt, hoe hij, wanneer
hij niet eens verstaat, wat de Israelieten uit
de Wet kon weten (n.l. de behoefte aan een
andere natuur), leeren kan, wat alleen door
openbaring geweten kon worden (zaligmaking
door een gekruisigden Heiland) (vers 12) —
en vaststelt, waarom Hij zelf, en Hij alleen,
in staat was, zulke dingen te verklaren (vers
13) -- gaat hij over tot het geven van zijn
antwoord, n.l.: — Het eenige middel, waardoor de nieuwe natuur verkregen moet worden, is het geloof in Hem, den Zoon des Menschen, en toch „den eeniigeboren Zoon van
God", aan de wereld (niet aan de Joden
alleen) gegeven, opdat men door Hem het
eeuwige leven zou kunnen hebben (vers 15,
16). En dit geloof moet hetzelfde karakter
hebben als datgene, waardoor de door slangen
gebeten Israelieten gered' werden, want Hij,
de Zoon van God, moet „verhoogd" worden,
evenals de koperen slang, opdat alien op
Hem kunnen zien.
Het woord „verhoogd" was waarschijnlijk
de gewone uitdrukking geworden voor de
Romeinsche wijze van terechtstelling door
kruisiging (verg. Joh. XII : 32-34). Nicodemus kon dus nagaan, aan welke verandering
de Messias zich zou moeten onderwerpen,,
ofschnon hij de verdere figuurlijke beteekenis
van „verhoogd", n.l. verheffing, niet begreep.
De verwijzing naar de Koperen Slang kon
voor hem niet vreemd zijn, daar in een be-,
langrijke uitspraak van het Boek der Wijsheid (XVI : 5-13) . op het typische karakter
daarvan gewezen wordt.
6. Vers 13. — Brown en Vausset geven de
volgende verklaring van dit moeilijke vers :
„Al ging een mensch van de aarde naar
den hemel om de volmaakte kennis van God
te verkrijgen, hij zou deze toch niet ontvangen — niemand is ooit op die wijze opgeklommen — maar Hij, wiens eigenlyk verblip', in Zijn werkelijke en eeuwige natuur,
in den hemel is, kon door de menschelijke
gedaante aan te nemen als „Loon des Menschen" nederdalen en den Vader openbaren.
7. In vers 17, 18 leze men „geoordeeld",
„oordeelen", in plaats van „veroordeeld",
,veroordeelen".

IN SAMARIA.
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Les XVI. — In Samaria.
„Zoo iemand dorsi, die kome tot Mzj en drinke".
Ie lezen: Joh. IV : 1-12.
Ye leeren: Joh. IV:13, 14, 34; Ps. CXXVI: 6 (Ps. 86 : 6 ; Ps. 42 : I.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Daze les bevat twee hoofdafdeelingen ; de eerste behandelt Jezus' Leer,
de tweede Hem zelf.
Vele onderwijzers meenen, dat, terwijl een gelijkenis of een wonder de
kinderen gemakkelijk zal boeien, een samenspraak noodzakelijk droog moet
zijn. Dit is een dwaling. De gesprekken van onzen Heere Jezus geven altijd
overvloedig gelegenheid tot beschrijvingen van de aantrekkelijkste soort, n.l.
van wat de menschen denken, gevoelen, zeggen, hun verrassing, nieuwsgierigheid, vrees, hoop, liefde, enz. Om de oplettendheid der jongere leerlingen gaande te maken is het misschien noodig, met een beschrijving van
de uitwendige dingen te beginnen ; maar grootere kinderen stellen dikwijls
veel meer belang in den loop van het gesprek, in de opvolging van vragen
en antwoorden, dan in de uitwendige omstandigheden ; deze laatste kennen zij
(of zij denken, dat zij ze kennen), terwijI het eerste zoo goed als zeker nieuw
is. In elk geval moet de onderwijzer trachten, zijn les z66 in te richten,
dat na elken zin, na elke vraag, die er in behandeld is, de kinderen verlanoen naar haven volgen zal.

In geen enkel hoofdstuk in de Evangelien leeren wij Christus zoo goed
als leeraar kennen : den geest, waarin Hij werkte — Zijne grondstellingen en
methode van werken — vooral de menschelijke zijde (indien dit woord ge.bruikt mag worden) van Zijn werk, n.l. Zijn geduld en onvermoeide werkzaamheid, de middelen, die Hij gebruikte (gelijkenissen, enz.), Zijn vreugde
over een goeden uitslag. Otschoon men hier van met de kinderen weinig
kan bespreken en de schets er ook niet lang bij stilstaat, kan de hoofdgedachte duidelijk worden gemaakt door het beeld van den zaaier en de
maaiers, hetwelk (zooals men zal opmerken) aan des Heilands eigen woorden in dit hoofdstuk ontleend is. Kinderen moeten de ware Godheid van
Jezus niet uit het oog verliezen ; maar tegelijkertijd is het van belang, hun
te leeren, dat, wanneer Hij smarten leed of hard werkte — b.v. wanneer
Hij, zooals hier, over honger en dorst zegevierde — Hij dit werkelijk als
mensch deed, en op dezelfde wijze, waarop wij het moeten doen ; ofschoon
natuurlijk alles, wat Hij deed, volmaakt, alles, wat wij doen, onvolmaakt is.
SCHETS VAN DE LES.
a. Jezus' leer.

Jezus, door de overste p in de hoofdstad verworpen, keert zich nu tot
het landvolk, hoofdstuk III : 2 2. Hij

gaat naar den Jordaan, predikt evenals Johannes ; maar wie doopte de
menigte yolks (III : 26 ; IV : I), die
tot Hem kwam (IV : 2) ? Langzamer-
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hand dringt het gerucht door tot Jerusalem (IV : I) — de overstep vinden het een ernstig geval — er moet
een eind aan gemaakt worden. Vgat
doet Jezus ? Zijn „ure is nog niet
gekomen" (verg. II : 4) om den strijd
met hen aan te gaan — eerst moet
er gearbeid worden in Galilea — daarheen begeeft Hij zich (zie Awn'. i).
(Lees vers i 4).
Welken weg zal Hij gaan ? Langs
de oevers van den Jordaan, of over
de heuvelen van Samaria (zie "Ian/.
2) ? Heden zullen wij zien, waarom
Hij dezen laatsten weg „rnoest" gaan.
I. Het aardsche water geweigerd.
Stel u twee schoone, hooge heuvelen voor (dezelfde, waar de Wet in
de dagen van Jozua (Joz. VIII : 3035) op plechtige wijze werd voorgelezen) — een vallei tusschenbeide
— een oude stad ligt in de vallei
— hoe heette deze ? — hoe vroeger
(zie Aanhangsel II) ? Aan den ingang der vallei een put — een zeer
oude — wie groef dien ? Die put is

daar nog.
Het is middag — de zon geeft veel
hitte. Een gezelschap vermoeide reizigers komt aan — een van hen is
zeer vermoeid — zit neder bij den
put om uit te rusten, terwijl de anderen voedsel halen in de stad. Wie
is het ? (Lees vers 5-9). Er is fielder, frisch water in dien put, maar
kan Hij het krijgen ? Er nadert een
vrouw — met een groote kruik op
het hoofd — zij gaat water putten
— Hij zal haar te drinken vragen.
Is hierin iets vreemds ? Verg. Gen.
XXIV : 17 ; 1 Kon. XVII : io. Zag
Hij er niet vermoeid uit ? Zou zij geen
medelijden met Hem hebben ?
De vraag verrast haar ten zeerste
— waarom ? De Samaritanen waren
groote vijanden van de Joden; de Joden
verachtten hen als vreemdelingen —

haatten hen, omdat zij beweerden,
Abrahams kinderen te zijn — wilden
niet met hen eten of dezelfde vaten
gebruiken, enz. (zie Joh. VIII : 48) ,
de Samaritanen waren afgunstig op
de Joden — achtten zich zelven beter
— mishandelden de Joden, die door
hun land reisden (Luk. IX : 52, 53).
[Zie .Aant. 3 en Aanhang-sel 11. En Jezus ontvangt dus geen water ! Wel verwonderde de Samaritaansche vrouw
zich over Jezus' verzoek, maar het
aardsche water werd Hem niet geschonken. Wat zegt God van deze
„vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf", Gal. V : 20, 2 1. ) ?
H. Het hemelsche water aangeboden. (Lees vers 10-15).
Bestraft Jezus de vrouw ? „Indien
gij kendet — hadt begeerd .... Hi)
zou it gegeven hebben" — zou haar
geheel antlers behandeld hebben —
is dit geen bestraffing voor haar onbeleefdheid ? — en toch, hoe zacht !
En wat zou Hij gegeven hebben ?
Zie haar verwondering — „van waar
heeft Hij het dan ? — niet uit den
put" — waarom niet ? „en bedoelde
Hij dan beter water dan hetgeen daar
was ?" — was Rif niet tevreden met
Ja c obs water ? Maar Jezus wijst op
twee gebreken van dat water, hoe
goed het ook mocht zijn : (a) het kan
den dorst niet voor altijd iesschen
(„zal wederom dorsien",, vers 13) ; (b)
men kan het niet altijd hebben (zie
vers 14 — „in hem"). Maar het water,
dat Hij geeft — (a) indien men het
eens gedronken heeft, zal men nooit
weder dorstert; (b) het is altijd binnen het bereik („in hem") om verkwikking en genot te geven (zie Aant. 5).
Wat bedoelde Jezus ? Zie Joh. VII :
37-39, — den Reiligen Geest en
alles, wat Deze met zich brengt : geloof in Christus, heiligmaking, vrede,
vertroosting, geluk — alle geestelijke
zegeningen — zaligheid.
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Laat ons zien, wat Hij van dit
„water", deze „gave Gods", deze zegeningen der zaligheid zegt.
(a) „Zal in eetrwigheid niel dorslen".

Is er iemand volmaakt tevreden ? Begeert niet iedereen nog altijd jets,
wat hij niet heeft ? Een weinig meer
geld, een weinig meer vreugde —
dan zal het genoeg zijn, dan zal hij
gelukkig wezen — maar is het zoo ?
— Hij zou dal nog willen hebben
— en dan . weer dat — nooit is hij
voldaan. Wat hij heeft moge goed
wezen, evenals het water van Jakob,
maar „sij zull wederom dorsien”, Jes.
LV : 2 ; en wat zeide Salomo „in al
zijn heerlijkheid" ? Zie Pred. It. Maar
wat hebben diegenen gezegd, welke
het „levende water Gods" gedronken
hebben ? b.v. David, Ps. IV : 8, 9 ;
Paulus, 2 Cor. VI : io.
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dat Hij alles van haar weet. Maar
hoe moet zij dan beter worden ? Zij
had altijd gedacht, dat de Heere daar
op de hoogte, op den berg Gerizim
(zie Aanh. 1) aangebeden moest worden ; de Joden zeggen, dat het niet
zoo is, dat men alleen te Jerusalem
aanbidden moet ; hoe moet zij dit te
weten komen ? Jezus spreekt haar dus
(b) Over God. God is een Geest,
overal tegenwoordig — men kan Hem
altijd naderen —
Op bergen en in dalen
En overal is God !
Waar wij ook immer dwalen
Of zitten, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
Of stijgen, daar is God ;
Ornlaag en hoogverheven,
Ja, overal is God !

(b) „In Hem een ronlein van waler".

Kunnen wij altijd de aardsche dingen
verkrijgen, waarnaar wij verlangen ?
Vraag het den verloren Goon, Luk.
XV : 13-17. Maar Gods „levend water" is altijd te bekomen, wanneer
wij het vragen, Jes. XLI : 17, i8 ;
LV : 1.
Versta.at deze vrouw dit ? Zie vers
15 : niet geheel ; toch maakt het een
deepen indruk op haar ; zij gevoelt,
dat Jezus de een of andere rijke zegening kan geven — zij vraagt er
naar (zie Aanl. 5.) Maar zij vermoedt
niet, dat Hij haar, in Zijn volgende
woorden, dit „water" geeft, zooals
Hij zeide (vers io), dat Hij doen
gi
wide. Op welke wijze ?
III. Net hemelsche water ge=
geven. (Lees vers 16— 26. Zie Aant.

6, 7).
Wat is dit Hemelsche water ? (Herhaal). En om al deze dingen aan de
vrouw te geven, leert Hij haar drie
zaken :
(a) Over haar eisren persoon, vers
16-19. Dat zij een zondares is en

Hij is een Vader, die vriendelijk,
zacht, vergevend is en gewillig te
hooren — die arme zondaars, welke
tot Hem willen komen, zoekl (verg.
Luk. XIX : io). Maar hoe moeten zij
komen ? Niet alleen met de uiterlijke
teekenen van aanbidding — maar
met hun geheele hart — „in geese
(verg. Tit. III : 3) ; niet enkel om vergeving te krijgen en dad weder te
zondigen, maar met het vaste voornemen, een nieuw leven te leiden— „in
der waarheid" (vera. Ps. CXLV : 18).
(c) Over zicli zee f. Zij begrijpt het
nog met goed — zou gaarne het
goede doen — maar weet niet hoe
— zij vertrouwt echter, dat de Messias eenmaal komen zal — dan zal
zij het weten. Stel u voor, hoe zij
daar staat, met haar zonde bekend
gemaakt en aan haar zondig leven
herinnerd — bij een haar onbekenden
reiziger, vermoeid en uitgeput van
zijn lange reis — hoe verbaasd zal
zij geweest zijn, toen deze vreemdeling haar zeide : Ik ben de Messias !
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Zouden wij oak dit ,,water"
willen hebben ? Last ons dan doen
wat de vrouw deed — het aan Chrishis vragen ; Hij zal ons den Heiligen
Geest geven — en wat zal deze doen?
(a) Hij zal ons onszelven toonen,
onze zonden, onze zondige harten —
zal oils doen „dorsten naar de gerechtigheid" (Matth. V : 6) ; (b) Hij
zal ons God toonen — Zijn grootheid en heiligheid — en ook Zijn helpende en vergevende liefde; (c) Hij
zal ons Christus toonen, den eenigen
Zaligmaker, die stierf, weder opstond,
leeft en een Voorspraak is bij God,
voor ons, zondige menschen.
Dan zal onze ziel als door levend
water worden opgewekt, verkwikt, versterkt — en dit niet voor een enkelen
keer — zij zal niet weder dorsten.
En wat ontvangen wij dan hierna
maals ? Zie Openb. VII : 17.
(b) Jezus zelf.
Gij hebt wel eens een zaaier gezien, die bezig is te zaaien. Kunt gij
nagaan, waarover hij denkt ? Zou het
niet zijn over den grond — of die
veel vruchten zal dragen ? over het
weder — zullen regen en zon hem
begunstigen — de oogst — zal die
een goede zijn ? Hij ziet vooruit —
hopende. Maar zal hij zich haasten ?
Misschien is hij verlangend, maar hij
kan geduldig wachten — de oogsttijd is nog niet daar. •
En gij hebt de maaiers gezien, met
de sikkel in de hand, wanneer zij het
gele koren afsnijden — de gouden
schooven, de % olgeladen wagens, opgeruimde gezichten, vroolijke stemmen, de oogst is binnen — iedereen
is blij. Welk een verschil ! Maar zoudt
gij den oogst kunnen hebben zonder
het zaaien ?
I. Het geduld en de hoop van
den Zaaier,
Terwijl Jezus aan Jacobs put zat,
waar waren toen zijn discipelen ? vers

8. Zander twijfel haasten zij zich, bij
hun vermoeiden Meester terug te komen. Maar zie — spreken zij nu
vriendelijk tot Hem en geven zij Hem
dadelijk het voedsel, dat zij gekocht
hebben ? vers 27. Allen zwijgen stil.
Zes of zeven personen zijn daar bijeen, en geen van hen spreekt een
woord. De discipelen verwonderden
zich (a) toen zij zagen, dat Jezus, niet
meer uitgeput van vermoeidheid, daar
zit met het gelaat vol hoop,, liefde,
blijde en heilige bezieling ; (b) toen
zij zagen, wie daar nog meer was —
een vrouw ! en wel een Samaritaansche ! — De vrouw — sprakeloos —
Hij, een onbekende reiziger, dien zij
onvriendelijk had behandeld, de lang
verwachte Messias ! Jezus zelf zwijgt
ook stil — waarom ? Hi/ heeft gezaaid — ziet reeds nu het zaad opkomen — de oogsttijd is aanstaande
— hierover denkt hij (Verg. een soortgelijk stilzwijgen, Joh. XXI: 12).
Wie verbreekt het eerst dit samenzijn ? vers 23. Zie, hoe zij zich spoedt
naar de stall, terwijl zij haar zware
kruik achterlaat om sneller te kunnen
loopen.
Dan geven de discipelen het voedsel ; maar Hij verlangt er niet naar
— waarom niet ? Lees vers 31-34.
Wat beteekent dit ?
I. Was Hij niet werkelzjk vermoeid, hongerig, dorstig- geweest ? Zie
vers 6 — derik er aan, hoe laat het
was — aan de hitte van de middagzon blootgesteld — zijn vraag aan de
vrouw — en zie Hebr. II : 17 ; IN :
15. En toch, wat deed Hij ? Denk
aan al hetgeen Htj tot de vrouw
sprak — aan al Zijn wijze, vriendelijke woorden ; en zij, een onzedelijke
vrouw — en zoo onnadenkend tevens
— zij kon het water putten, maar zij
vergat het te doen. Hoe geduldig,
hoe onzelfzuchtig was Hij ! (verg.
Rom. XV : 3).
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2. Hoe kon .Hij dan al deze ding en
doen? Hij leefde voor Zijn werk. Wan-

neer iemand iets zeer opwekkends en
aangenaams doet, 2a1 hij dikwijls vermoeidheid vergeten, ook wanneer hij
in angst of levensgevaar verkeert
(Voorbeelden : — een leger, dat bezig
is, de overwinning op den . vijand te
behalen — matrozen in een storm
(b.v. Hand. XXVII : 33).
Christus vond Zijn spijze in het
werk, dat Hij deed. Zelfs zijn lichaam
kreeg verkwikking door den arbeid,
dien Hij met zooveel bezieling naar
den geest verrichtte. 0, Hij vond het
zoo aangenaam, in het eeuwig belang
van zondaren en zondaressen werkzaam te zijn.
(a) Het was de wil en het werk
Zijns Vaders. Wanneer had hij hiervan te voren gesproken ? Luk. II :
49 (zie les VIII). Zie, wat van Hem
voorspeld was, Ps. XL : 8. Wanneer
„voleindigde" Hij Gods Werk ? Zie
Joh. XVII : 5 ; XIX : 3o.
(b) Het was zaaien. Al dat geduld
met de vrouw, gelijk aan het geduld
van den zaaier. En Hij zag nit naar
den oogst (zooals Hij dit op het Kruis
deed, Hebr. XII : 2). Zie nu, wanneer

de eerste schooven vergaderd werden.
IL De vreugde en het loon van
den maaier. (Lees vers 35-38.)
Wanneer het zaad gezaaid is, hoe
lang moet men dan nog wachten op
den oogst ? Hieraan herinnert Jezus
de discipelen (zie Aant. 8) — maar
Zijn oogst komt dadelijk. „Ziet !" zegt
Hij, „de velden zyn reeds wit om te
oogsten". Maar — er is niets van
dien aard — het koren is nog niet
gegroeid — wat beteekent het ? Richt
weder uwe bhkken na.ar Sichar —
een gezelschap nadert — Samaritanen — de vrouw brengt ze — daar
is de oogst ! de discipelen hadden
niet gezaaid voor dien oogst ! (vers
38). Een had er gezaaid — had dien
RENHEMA
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geheelen warmen namiddag gearbeid
om het „zaad" te zaaien ; anderen,
zij zelven, zouden maaien (vers 37) ,
zij zouden den oogst verzamelen en
het loon (di. de vreugde) ook hebben (vers 36) ; Hij en zij zouden zich
te zamen verheugen (zie Aant. 9).
Maar hoe kwam het zaad zoo op ?
(Lees vers 28-30, 39-42). Volg de
vrouw, wanneer zij den put verlaat,
tot in de stad — hoe verlangend is
zij ! Haar buren verzamelen zich om
haar been. — „Komt", zegt zij — en
wat dan ? Spreekt zij van het wonderbare water, dat de vreemdeling
heeft, of van de ware Godsvereering,
in plaats van die op den Gerizim,
waar van Hij gesproken heeft ? Houdt
zij zijn kennis van haar leven, van
haar zouden, niet voor zich zelf?
Dit vertelt zij hun juist (tegenstelling
met Adam. Gen. III : to) — dit is
het, dat haar in Hem den Messias
doet zien ! Zie hen alien naar buiten
stroomen — Jezus met zich terugbrengen naar Sichar — Hem en de
discipelen twee dagen bij zich houden
— gastvrij voor een gezelschap Joden I
Het zaad in het hart der vrouw
is in een dag opgekomen. Hoe verheugen zich el.: Zaaier en de maaiers ,
maanden lang •heeft Jezus voor menigten yolks gepredikt, hebben de
discipelen gedoopt ; maar het hart
van deze schare was nog verdeeld
(zie Joh. II : 24 ; III : 32). Welk een
verschil met deze arme, verachte
Samarita,nen !
Maar dit waren slechts eenige schooven (de „hand vol koren", Ps. LXXII:
16) — er moet veel meer komen —
zie, welk een rijken oogst Petrus en.
Johannes daar eenige jaren later verzamelen, Hand. VIII : 5-17 (verg.
IX : 3 I ; XV : 3).
Tie zijn nu de zaaiers? Predikanten, zendelingen, wij onderwijzers.
Wat zaaien wij ? Zie Luk. VIII : 1 I.
6
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Naar welken oogst zien wij uit ? Zie
Thess. II : 19. En die oogst zal
komen zie Gal. VI : g en Ps.CXXVI:
5, 6.
Gij kuni ook zaaiers zijn en gij
zult ook oogsten. Deed de Samari-

taansche vrouw het niet ? Deelde zij
niet in de vreugde des maaiers, toen
de menschen, die zij tot Jezus bracht,
in Hem geloofden ? Maar zij ontving
het zaad eerst in haar eigen hart en
zoo moet het ook bij u zijn.

AANTEEKENINGEN.
3. „Houden geen gemeenschap", letterlijk
1. Het verdient opmerking, dat wij, begebruiken niets met, zooals bekers, enz.
halve in hoofdstuk III : 22, niets verder hooren van Jezus' arbeid in Judea. De meeste
Merk op, dat dit hier wordt gezegd als een
bewijs van den haat der Joden — ,,de Joden
uitleggers meenen, dat deze arbeid een tijdhebben" enz. Er was echter genoeg gemeenperk van eenige maanden omvatte. Bij de
uitdrukking „onthield zich" is dan ook, naar
schap om de discipelen in staat te stellen,
eenig brood te koopen ; verg. Luk. IX : 52.
den Griekschen tijdvorm, te denken aan een
4. Vers 10-15. „De gave Gods". Men heeft
toestand, die voortduurt. Waarschijnlijk droeg
er veel over getwist, welke zegeningen Gods
zijn arbeid hetzelfde karakter als die van
de Heere betitelde ; sommigen zeggen : „Hij
Johannes den Dooper, en sluit hij zoowel de
zelf" ; anderen zeggen : nden Geest" ; anderen :
prediking van bekeering als het doopen in.
,,de reiniging door Zijn bloed" ; weder andezich. Of er wonderen werden verricht, kunren : „het bad der wedergeboorte". Wanneer
nen wij niet weten ; mar voor zoover wij
wij bedenken, dat het gesprek over drinken,
na kunnen gaan, was dit de eenige tijd, dat
niet over reinigen liep, schijnt het duidelijk,
Jezus gedurende eenigen tijd in Judea bleef.
dat het inwendige sverk van den Geest allerHet spreekt als van zelf, dat Zijn liefdewereerst bedoeld wordt, maar het is mogelijk, dat
ken daar even goed verricht werden als later
er tevens op alle geestelijke zegeningen gein Galilea. En indien dit zoo is, dan verklaart
zinspeeld wordt, zooals deze dikwijls in het
dit, waarom de menigten, die rondom Bern
Oude Testament beloofd worden onder het
samenstroomden, zelfs talrijker waren dan die,
beeld van water, zie Psalm XXXVI : 9, 10 ;
welke Johannes' prediking waren gaan hooren,
Jes. XII : 3 ; XLIV : 5 ; Ezech. XXXVI : 25 ;
(III : 26; IV : 1). Anderen denken echter, dat
XLVII : 1, enz. ; Zach. XIV : 8.
Jezus zich toen in Judea ophield, om den
De woorden „levend seater" beteekenen
Joden gelegenheid te geven tot het aannemen
frisch, stroomend, geen stilstaand water ; zie
van Johannes' getuigeEis aangaande Hem en
Gen. XXVI : 19 ; Lev. XVI : 5 ; Num. XIX
tot erkenning van Hem als den Messias ; en
17 ; Hoogl. IV : 15. Het antwoord der vrouw
dat Zijn meer openlijk optreden en Zijn wontoont, dat zij het verstaan heeft, wanneer zij
derwerken uitgesteld werden, totdat er aan
verwijst naar het water in den put, dat ook
Johannes' voorbereidende zending , een einde
„levend water" is. Aileen zulk water kon een
kwam door zijn gevangenneming, om daarna
beeld zijn van de zegeningen des Evangelies ;.
in Galilea met alle kracht het werk ter hand
zie Jer. II : 13.
te nemen.
5. Zijt gij meerder dan onze Vader Jakob?
Het „land van Judea" — d. wat buiten
Deze woorden verwijzen naar het gezegde
de steden lag.
van Jezus : „wie lib is die tot U zegt", en
Waarom docpte Christus zelf niet ? Waarstaan gelijk met : „Wie gij ook zijt, hij, die
schijnlijk om dezelfde reden als die, welke
beter water kan geven dan dit, moet grooter
Paulus aangeeft (1 Cor. 1 : 14-16). Trerich
zijn dan Jakob, maar hoe kan dit zijn ?"
zegt : Jib behield den loop met den Heiligen
Het antwoord van den Heere wekt bewondeGeest voor zich zelf''.
ring om Zijne wijsheid. — Het west het
2. De kortste weg van Judea naar Galilea,
eenige gebrek van dit water aan, toch geen
liep door Samaria, en weed gewoonlijk door
werkelijk gebrek ; maar daarom doet het juist
reizigers genomen, ofschoon de strenge Farizooveel te meer de voortreffelijkheid van het
zeen dikwijls den weg van den Jordaan ginwater, dat Hij wilde geven, uitkomen : „uw
gen om de gemeenschap met de Samaritanen
water
heeft al de hoedanigheden van god.,
te verrnijden. De gewone uitlegging, welke de
water,
maar het mijne heeft die ook, en nog
uitdrukking „moest" in verband brengt met
een bijzondere hoedanigheid van zich zelf
de liefderijke bedoelingen van Christus, is
bovendien", waaruit tevens blijkt (wat ook
waarsch:2nlijk de ware.
de vrouw nu schijnt te bevroeden, vers 15)
Over de vraag, of deze reis dezelfde is als
dat het een geestelijke nave is.
die, welke in Matth. IV : 12 ; Mark. I : 4 ;
„Geef 192ij dat seater", enz. Sommigen vatLuk. IV : 14, genoemd wordt, zie Aanhangten dit woord ironisch op, als een uitdruksel III.
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king van ongeloof. Anderen zijn van meening,
dat het de uiting was van een half onbewust
verlangen van de vrouw naar iets, dat zal
bevredigen. Zoowel het verstand als het hart
openen zich. Zij ziet, dat dit water „levend
water" is, waarvoor geen watervat noodig is
om te putten en dat den dorst voor altijd
lescht ; maar de voorstelling, die zij heeft,
dat het bezit van dit water haar het gaan
naar den put zal besparen, bewijst, hoe onvolkomen zij tot nog toe Christus verstond.
6. Vers 16-20. Het vinden van een verband tusschen 's Heeren -bevel aan de vrouw
om haar man te roepen en het voorafgaande gesprek heeft velen onnoodig in verlegenheid gebracht. Zijn woorden moeten beschouwd worden als de eerste stap, haar vraag
toe te staan. Alford zegt terecht : „Het „geer
dit seater" was niet zulk een eenvoudige
zaak als zij wel dacht. Het hart moet eerst
voor de wijsheid Gods opengelegd worden,
de verborgen zonden in het licht van zijn
tegenwoordigheid worden geplaatst ; en dit
is het, wat de Heere hier doet. , Ryle zegt
(Uitleggende gedachten over Johannes) : „De
eerste dronk levend water was overtuiging
van zonde".
Het antwoord van de vrouw in vers 19
is in werkelijkheid een belijdenis van haar
zonde. IVIaar waarom gaat zij dadelijk over
tot het punt van geschil tusschen Joden en
Samaritanen ? Sommigen zeggen : om een onaangenaam onderwerp te Nermijden. Maar,
zooals Alford zegt, „de gedachte, dat zij de
bestraffing des Heeren trachtte te ontgaan,
komt in 't geheel niet overeen met haar erkenning van Hem als den profeet". Zij is
veel eerder ontsteld door de blootlegging van
haar zonde ; zij voelt de rechten Gods op
haar ; „wat zal zij doers om zalig te worden ?"
Dan komt haar plotseling weder de oude
strijdvraag te binnen ; wat moet zij gelooven?
„Ik wilde God wel dienen maar onze vaderen" enz. Over den godsdienst der Samaritanen, zie Aanhangsel I.
7. Vers 21-24. Jezus' antwoord is een van
de meest verhevene, die Hij ooit gegeven
heeft. Hij begint met de woorden : — „geloof
Mij" — hetgeen nergens anders van Hem
vermeld wordt. Hij handhaaft het Goddelijk
gezag van de Joodsche Godsvereering door
zich zelven met de Joden to vereenzelvigen.
„Tvii weten, aanbidden" (deze uitdrukking komt oak alleen hier voor). Tegelijkertijcl „kondigt Hij het voorbijgaan van elken
vorm van godsdienst aan, die aan een plaatselijk middelpunt is gebonden, om plaats te
maken voor dat geloof, hetwelk overal zijn
middelpunt en nergens zijn grens zoude
hebben". (Trench). En Hij openbaart God als
(a) een Vader met al de teedere zorg, die wij
aan het denkbeeld van varier vastknoopen,
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zoekende (een merkwaardige uitdrukking) ware
aanbidders (hoe aanmoedigend voor de vrouw !
— God wilde haar aannemen, wanneer zij
zich waarlijk tot Hem keerde, onverschillig
*vaar zij zoude aanbidden) ; als (b) een G'eest;
dus mocht men zich Hem niet voorstellen als
meer in de eene plaats dan in de andere
wonende, verg. Hand. VII : 48 ; XVII : 24, 25 ;
1 Kon. VIII : 17 ; Jes. LXVI : 1 ; Jer. XXIII :
24 ; en Hij moest „in geest en in waarheid"
aangebeden worden.
Trench merkt op, dat, hoe diep het gezegde „God is een geest" ook zij, de vrouw
er toch eenigermate de beteekenis van heeft
kunnen nagaan, omdat het woord „Geest"
hetzelfde is als dat voor „wind" (zoowel in
het Grieksch als in het Arameesch) en het
denkbeeld van God, die evenals de wind alles
doordringt, en aan geen plaats gebonden is,
hierdoor bij haar opgewekt zou worden.
8. Zegt gijlieden niet : „Bet z)n nog vier
maanden en dal kovzt de oogst ?" Men heeft
er veel over getwist, of deze woorden alleen
op een spreekwoordelijk gezegde doelen, of
werketijk een reit aangeven, nl. dat de Heiland in de maand December in Samaria was,
d. i. vier maanden voor het begin van den
gerstenoogst. Ilet is onnoodig, de verschillende argumenten hier op te sommen. De
meeste schriftuitleggers nemen het laatste
aan, en het komt ons voor als het waarschijnlijkste ; maar in alle geval zal men op
zulk een twijfelachtig punt geen chronologisch
stelsel mogen bouwen.
9. De hoofdbeteekenis van vers 34-38,
welke op het eerste gezicht moeilijk schijnt,
is in de schets reeds duidelijk gemaakt.
Men moet er aan denken, dat zij de beschrijving bevatten van hetgeen de Heere gedaan
had. Zijn antwoord op de vraag der discipelen,
hoe Hij gesterkt was geworden, is een aanmoediging voor hen in het werk, waartoe ze
waren geroepen. De uitdrukking „anderen
hebben het bearbeid", verwijst niet (in elk geval niet rechtstreeks) naar de oudtestamentische profeten, maar naar Hem zelf. Hij was
juist op dat oogenblik „arbeidende geweest
en zij zouden tot zijnen arbeid ingaan" door
de voldoening te smaken van het ontvangen
(misschien doopen) van de Samaritanen, die
geloofden ; evenals van zijnen arbeid in het
geheele verlossingswerk, den „arbeid zijner
ziel" (Jes. LIII : 11), het geheele welslagen
der Evangelieprediking van elk zijner dienstknechten of hangt, wier zwaarste arbeid slechts
een vreugdevol maaien is, vergeleken met zijn
zaaien.
10. Het is opmerkenswaard, dat de opvatting der Samaritanen van den Messias als
den „Zaligmaker der wer gild" veel verhevener
was dan die der Joden. Daar zij geen andere
boeken van het 0. Testament haduen ont-
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vangen dan de boeken van Mozes, konden zij
de latere en vollediger profetieen niet, zooals de Joden, verkeerd begrijpen ; en hun
opvatting kon Naar oorsprong hebben in de
beloften aan Abraham, dat „in zijn zaad alle

geslachten des aardrijks gezegend zouden
worden". Evenzoo kon de verwachting der
vrouw, dat de Messias „ons alle Bingen zal
verkondigen", op Deut. XVIII : 15-18 gegrond zijn.

AANHANGSEL I. — De Samaritanen.
Dit zonderlinge yolk was niet, zooals sommigen ten onrechte denken, een gemengd ras,
gedeeltelijk Israelietisch, gedeeltelijk Heidensch, maar het stamde of van de kolonisten, die
door Salmanasser uit Babylon en andere steden gebracht werden om zich in de woningen
der tiers stammen, die hij in ballingschap had weggevoerd, neder te zetten, zie 2 Kon. XVII.
1)at zij geen recht hadden, kinderen van Abraham genoemd te worden, blijkt uit de eigen
woorden van Christns, in Matth. X : 5, 6 ; Luk. XVII :1&.
Eerst waren zij afgodendienaan en dienden zij Jehova (als een plaatselijke Godheid) en
andere goden tegelijkertijd. De afgedendienst schijnt echter langzamerhand uitgestorven te
zijn en omstreeks !let jaar 409 v. C. werd er een prachtige tempel voor den dienst van God
op den berg Gerizim gebouwd door een gevluchten Joodschen priester, Manasse genaamd
(zie Josefus Ant. XI: 7, 8), van wien men veronderstelt, dat hij de kleinzoon van den
hoogepriester was, die, wegens zijn huwelijk met de dochter van Sanballat, door Nehemia
verbannen was gewornen (Neh. XIII : 28). Deze tempql werd in 109 v. C. door Johannes
Hyrcanus, een van de Maccabeesche Joodsche vorsten, verwoest ; maar de Samaritanen gaan
tot op dezen Bag voort met aldaar te aaubidden, ofschoon hun aantal tot op 200 gedaald is.
Zonderlinge beschrijvingen van hun godsdienstige gebruike ,n kan men in de nieuwe werken
over Palestina vinden. De zeer oude overzetting van den Pentateuch, welke zij bezitten,
verschilt hier en daar van den Hebreeuwschen tekst, die klaarblijkelijk veranderd is geworden om de aanspraken van den berg Gerizim als Gods uitverkoren woonplaats te ondersteunen. In een Duitsche encyclopaedia, waarnaar door Trench verwezen wordt, lezen wij,
dat de Samaritanen gezegd worden te gelooven, dat de Gerizim, en Eden, Arrarat, Moria en
Bethel dezelfde plaats is. Geen wonder, dat de arme vrouw den „heiligen berg" vereerde.
De haat der Joden tegen de Samaritanen werd ongetwijfeld allereerst veroorzaakt door
de vestiging van een vreemd yolk in het Beloofde Land, en werd nog erger door het verzet tegen het herbouwen des Tempels (Ezra IV—VI), door hun Godsvereering op den berg
Gerizim, waarbij zij met de Israelieten trachtten te wedtjveren, en door de aanspraak, die
zij maakten, tot de Israelieten gerekend te worden. Zij werden in de Synagogen openlijk
vervloekt, en van elk godsdienstig en wettelijk voorrecht uitgesloten. Onzen Heere
Jezus „een Samaritaan" te noemen was de grootste beleediging, die de Joden Hem konden
aandoen. Sommigen beweren, dat de naam Sichem bij wijze van spotternij door de Joden in
Sichar werd veranderd, hetgeen ,,dwaas" of „dronken" beteekent. De schrijver van het boek
Ecclesiasticus (hoofdst. I : 25, 26) spreekt van zijn hart, dat „een afschuw heeft" van diegenen, „die in de bergen van Samaria wonen", en van het „dwaze yolk, dat in Sichem woont".
Aan den anderen leant werden deze gevoelens op gelijke wijze door de Samaritanen beantwoord, en er wordt dikwijls gewag gemaakt van hun bitteren haat. Zij weigerden vaak
de minste gastvrijheid aan Joodsche reizigers, die door hun grondgebied naar de feesten van
Jerusalem gingen (verg. Luk. IX : 53). Zij vielen de pelgrims zelfs aan en beroofden ze. Men
zegt, dat zij eens den tempel verontreinigd hebben door er binnen te gaan en beenderen van
doode menschen rond te strooien. Zij veroorzaken verwarring in de vuurseinen op de toppen
der bergen, die door de Joden gebruikt werden om den juisten tijd voor het opgaan der
Paaschmaan aan hun verstrooide In-oederen mede te deelen, door op verkeerde tijden vuren
aan te steken, enz. Zij verachtten Jerusalem als een betrekkelijk nieuw heiligdom zonder
verleden, terwiji zij volhielden, dat het hunne werkeljk de oude en ware plaats van Godsvereering was. Zij verwierpen het Oude Testament behalve de boeken van Mozes en gaven
voor, de eenige ware navolgers der wet te zijn.
AANHANGSEL II.

Sichar en de put van Jakob,

Men veronderstelt algemeen, dat Sichar het Sichem van het Oude Testament was, zoo
nauw verbonden met de namen van Abraham, Jacob, Jozef, Jozua, Abimelech en Rehabeam ;
zie Gen. XII ; Gen. XXXIII ; Gen. XXXIV ; Joz. VIII ; Joz. XXIV ; Richt. IX ; 1 Kon.
XII ; vrg. Jozua XXI : 21 ; Ps. LX : 8 ; Ps. CVIII : 8. De tegenwoordige stall Nablas (van
den Romeinschen naam Neapolis), ligt in een nauwe vallei tusschen de bergen Gerizim en
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de eerste meening en
Tristan zegt, dat de oude stad klaarblijkelijk meer oostwaarts lag. Wellicht werd de vrouw
door bijgeloovige gevoelens er toe gebracht, zelfs zoo ver, naar den vereerden put van Jacob,
te gaan. Het feit, dat er op de plaats zelve geen middelen waren om water te putten, toont
ook aan, dat er niet dikwijls gebruik van werd gemaakt.
Alle reizigers in Palestina hebben den put beschreven. Hij is in den harden rotsgrond
gegraven en is 75 voet diep en 9 voet in middellijn. De hoeveelheid water er in verschilt,
sonatijds rijst het tot 15 voet, op andere tijden is de put geheel droog. Dr. Witton liet in
1842 een knecht af naar den bodem : deze vond er een lien Dr. Bonar er eenige
jaren te voren in had laten vallen, Dr. Macduff proefde het water en vond het „frisch en
aangenaam van smaak".
Waarom groef Jacob een put op een plaats, die zoo goed van water voorzien was ? Gedeeltelijk om twisten met de Sichemieten (verg. Gen. XXVI : 18-22) te vermijden, gedeeltelijk
als een zichtbaar bewijs, dat het stuk land van hem was, een eigendomscedel ; zie Gen.
XXXIII : 19 ; Joz. XXIV : 32.
■ ••••••••■•••••••■•

Les XVII. — De Koninklijke hoveling van Kapernaiim.
; ,De .q-ehoorzaamheid des geloofs".
le lezen: Joh. IV : 43— 54.
Te leeren: Joh. IV : 5o ; Jak. II : 2 2 (Ps. 65 :1; Ps. 139 : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Misschien zijn er weinig wonderers van den Heere Jezus, die op het
eerste gezicht minder belangrijk schijnen dan dat, hetwelk hier aangegeven
is, en een oppervlakkig lezer zoude kunnen denken, dat het in het geheel
geen stof tot vertellen aanbood. Maar het onderwerp is bijzonder aantrekkelijk, wanneer wij een weinig dieper doordringen, vooral bij punten als het
woord „hoveling", dat als het ware, de geschiedenis van den man openlegt
(zie Aant. 3 en eerste afdeeling van de Schets), of bij de omstandigheden,
welke men kan afleiden uit de vermelding van het uur, waarop het wonder
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verricht werd, vergeleken met de Jigging van Kana en Kapernaum ten opzichte van elkander (zie Aant. 4 en de tweede afdeeling van de Schets).
Deze punten van de les zullen alle klassen van leerlingen met belangstelling volgen, en de onderwijzers zullen de gelegenheid hebben, blijken te
geven van hun talent in het beschrijven, zonder te diepzinnig het eigenlijke
onderwerp, den wasdom van het geloof, te behandelen.
Dit onderwerp echter is van groot belang. Vele onderwijzers zijn al te
veel gewoon, theologische termen te gebruiken, die voor hun leerlingen geen
bepaalde beteekenis hebben. Ten bewijze hiervan kan men vooral rekenen
de gedurige herhaling van de woorden „geloof " en „gelooven". Toch zal
elk onderwijzer, die nadenkt, weten, dat, indien een zijner leerlingen hem
vroeg naar de werkelijke beteekenis van_ „gelooven in Christus", hij moeilijk
een goed antwoord zou weten te geven. Misschien zal hetgeen in de Schets
is aangegeven hem hierin behulpzaam zijn.
Voor jongere kinderen is er een gemakkelijker en even nuttige toepassing
aangegeven door de omstandigheid (aan het einde van de eerste afdeeling
vermeld, zie ook Aant. 7), dat dit wonder en dat te Kana verlegenwoordigers zijn van de twee soorten van wonderwerken, die door den Heere
gedaan zijn, waardoor wij dan tevens herinnerd worden aan zijn groot erbarmen en aan zijn oneindige macht.
SCHETS VAN DE LES.
Hoe dikwijls hebben wij over 4,eloot' gesproken 1 Wie begrijpt wat het
is ? — velen niet — laat ons het
vandaag bespreken.
In de vorige zes lessen hebben wij
velen gezien, die in Christus geloofden ; maar vele onderscheidene openbtringen van geloof. Zie hoofdstuk
II : 24 ; hoofdst. III : 2 (verg. vers 12) ;
hoofdst. I: 42, 5o (verg. met II : II).
Heden zullen wij een beeld van het
geloof in zijn eerste begin en in zijn
toenemenden wasdom zien — evenals
een eikel, die een eik wordt ; een
man, die eerst ternauwernood, eindelijk met zijn geheele hart gelooft.
De Romeinsche stadhouder Pilatus regeerde alleen in Judea. 0 ver Galilea en
Perea (het Overjordaansche) heerschte
een van de zonen van Koning
Herodes, Herodes Antipas genaamd,
zie Luk. III : I. In zijn paleis waren
vele hovelingen, edelen, officieren —
een kring van wufte menschen, (verg.
Mark. VI : 21) — geheel overgegeven

aan hofzaken en genoegens — geen
gedachten aan Gods beloften — zouden zij zich bekommeren om een
nieuwen profeet ? Toch kenden zij
Johannes den Dooper — hadden hem
voor Herodes hooren prediken (Mark.
VI : 2o) — maar zouden niet gaarne
iemand hooren, die zoo streng de
zDnde bestrafte. Nu hadden zij van
Jezus gehoord — zouden zij eerder
na,ar Hem luisteren ? zij zouden zeggen : „deze man een profeet ? Hij is
slechts een Nazarener". Maar eenigen
gingen het Paaschfeest bijwonen —
kwamen in Galilea terug, vertelden,
welke wonderbare dingen Jezus deed
(Joh. IV : 45 ; II : 23) — en toch
zouden velen er geen acht op slaan.
Wat brengt gedachtenlooze menschen somtijds tot Christus ? Zie Jes.
XXVI : 9, t6; Ps. CXIX : 67. Een
dezer hovelingen van Herodes (zie
Aant. 8) wordt door God beproefd
— zijn zoon is zeer krank — geneesheeren kunnen niet helpen —
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erger en erger — hij is stervende
(vers 47). Hoe weinig geeft nu de
arme vader om weelde en genot —
al zijn geld is van geen nut — wat
zal hij doen ?
Beschouw nu ons beeld van geloof
(Lees den tekst). 'Lie dezen hoveling.
I. Hij gelooft in Christus' macht.
In zijn smart denkt hij aan den
profeet van Nazareth. „Hij genas sommige menschen te Jerusalem — zou
Hij mijn zoon niet kunnen genezen ?"
Jezus is slechts twintig mijl verwijderd (vers 46). Des morgens vroeg
(zie Aant. 4) gaat de vader op reis
— een vermoeiende tocht — op steile
wegen naar een heuvelachtig land.
Misschien denkt hij (evenals Naaman,
2 Kon. V : 9-12), dat de „profeet"
zeer vereerd zal zijn, wanneer zulk
een groot man tot Hem komt, en
dadelijk met hem terug zal gaan (misschien in de hoop van belooning)
Haar het ziekbed te Kapernanm.
Welk een geloof is dit ? Hij dacht,
'dat Jezus kon genezen — wist niet

hoe — misschien door een vreemd
toovermiddel aan te wenden — zeker
was het, dat hij volstrekt niet dacht
(a) aan onmiddellijke genezing, (b) aan
genezing op een afstand of (c) aan
genezing na den dood (verg. Martha
en Maria, hoofdst. XI : 21, 32). Hoe
het ook zij, hij bekommerde zich niet
om Jezus zelf — het was hem om
de genezing van zijn zoon te doen.
Zie, wat Jezus zeide, vers 48 —
twat meende Hi; ? Ongeveer
,dit : — „Gij, Joden, hebt de Schriften, die van Mij getuigen — ik heb
de profetie voor uwe oogen vervuld
— toch wilt gij niet gelooven —
vraagt zelfs niet naar Mij — gij verling slechts groote wonderen te zien
— zelfs dan willen velen Mij niet
aannemen" (zie Aant. 5).

Was dit niet waar van hen ? Zie
hoofdst. II : x8 ; Matth. XII : 38 ;
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Matt. XVI : i ; 1 Cor. I : 22. Was het
niet waar van dezen man ? — hij
had nooit naar Jezus gevraagd, eer
hij diens genezende kracht van noode
had — zelfs toen vroeg hij alleen
daarnaar — en niet, zijn discipel te
worden.
Maken Jezus' woorden indruk op
hem ? — gevoelt hij de berisping ?
Hij denkt alleen aan een ding — de
genezing van zijn zoon — daartoe
moet Jezus „afkomen", eer het kind
sterft !
Jezus had toornig op hem kunnen
zijn, maar Hij, die „zeer barmhartig
en een Ontfermer is, zal overvloediglijk doen boven al wat de hoveling
bidt of denkt. Wanneer had Jezus dit
te voren reeds gedaan ? Zie hoofdst.
II : I—I I. been, toen toonde Hij Zijn
macht over de goede dingen der aarde,
zegende en vermeerderde ze. Nu zal
Hij Zijn macht toonen over de kwade
dingen der aarde, ze beteugelen en
genezen (zie Aant. 6).
Maar het geloof moet beproefd worden — de vader moet alleen terug
gaan. Zie nu dezen man :
II. Hij gelooft in het woord van
Christus
„Uw zoon leeft !" — Hoe kan Hij
dat bier te Kana weten ? En hoe kan
het waar zijn ? — Kan Hij genezen,
zonder den zieke aan te raken ? Zoo
had de hoveling kunnen denken. Kan
hij alleen teruggaan ? Stel eens, dat
hij zich vergist had.
Aarzelt hij, te gaan ? Maar zie —
hij heeft geen haast. Het is middag
— indien hij zich haastte, kon hij
voor den nacht thuis zijn — - doet
hij het ? Het is de volgende dag, als
hij op den weg zijn dienstknechten
ontmoet. Waarom alzoo ? „ Wie ge-

looft, die zal niet haasten". (Jes.
XXVIII : r6) (zie Aant. 4)
Welk een geloof is dit ? (a) Het is
de overtuiging, dat hetgeen Christus
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.zegt waar is. Het is crediet hebben
voor Christus en voor Zijn Woord
het is dit vertrouwen, dat Hem niets
te groot of te wonderbaar is. (b) Gewillig, Christus te gehoorzamen. Dit
is de proef. Verg. Abraham, flebr.
XI : 8 ; verschil met Naaman. Zie het
geloof toenemen.
Let nu op de blijde tijding. Het
kind niet dood — de genezing volkomen („de koorts verliet hem")
wanneer ? Dan is het alles waar
—en
— deze Jezus heeft het gedaan —
en wat nu ? Zie den man en zijn
geheele huis.
III. Hij gelooft in Christus zelf.
Wat beteekent vers 53 ? Zij gelooven niet alleen, dat Jezus kan genezen — dit weten zij nu. Veel meer.
Zij gelooven in Hem als den Messias,
bekennen hun geloof (verg. Rom. X :
ro) worden openliik zijn discipelen
--de
' voorname officier aan het hof
van Herodes voegt zich onbeschroomd
bij den armen verachten Nazarener.

loof? (a) Het is een opgewekt en
blijmoedig geloof — niet sohuchter
en somber, maar gelijk aan dat van
Paulus (2 Tim. I : 12) en van die geloovigen, aan welke Petrus schrijft,
Petr. I : 8. (b) „Geloof, dat door de
liefde werkt'' (Gal. V : 6) — dat niet
stil zit, maar bereid is, voor Christus
te werken en te lijden.
Roe is nu ons geloof ? Natuurhik
gelooven wij (r) in Christus' macht.
Maar gelooven wij (2) in Zijn woord
— in alles, wat Hij tot ons zegt in
den Bijbel ? Gelooven wij bovenal
(3) in Rem zelf; nemen wij Hem als
onzen Zaligmaker, Heere en Vriend
aan ; hebben wij Hem meer lief dan
alle anderen ?
Hoe kan dit bewezen worden ? Zie
den te leeren tekst (Jak. II : 22). Hoe
merkt men het verschil op tusschen
een dooden en een levenden boom?
Doet het geloof in Christus ons overvloedig voortbrengen de vrucht van
goede werken ?

Welke eigenschappen heeft dit geAANT1EEK ENINGEN.
1. Tot hiertoe wordt hetgeen er in de bediening des Heeren is voorgevallen alleen
door Johannes vermeld. In de andere Evangelien volgt het begin van Zijn grooten openbaren arbeid in Galilea dadelijk op de verzoeking. Alle uitleggers zijn het echter eens,
dat daar een belangrijk tijdsverloop tusschen
was, hetgeen door de gebeurtenissen in Job.
I : 19—IV : 42 wordt ingenomen.
2. „Zijn eigen vaderland", vers 44. Vele
uitleggers, meenende dat Christus de plaats
vermeed, waar Hij geen eer kon behalen,
beschouwen Nazareth als „het eigen vaderland", afgescheiden van het overige gedeelte
van Galilea ; en dat Hij Nazareth voorbijging; waar Hij niet ontvangen zou worden
en ging naar Kana, waar zij Hem „ontvingen". (Sommigen denken zelfs, dat Bethlehem
bedoeld wordt, hetgeen Hij, naar Galilea
terugkeerende, in Judea achterliet. Dit is ongetwijfeld onjuist.) pit is zeker, dat Nazareth
„Zijn eigen vaderland" was, en als zoodanig
op een andere plaats van Kapernailm onderscheiden. Zie Luk. IX : 23 (verg. Mattheiis
XIII : 54; Mark VI : 1). Maar wordt alleen

Nazareth bedoeld ? Zou het niet veel meer
het heuvelland zijn, evaarin Nazareth was
gelegen en Kana ooh ? Dit hoogere gedeelte
is zoo sterk mogelijk onderscheiden van de
laagte, waarin het Meer van Gennesaret ligt,
dat in dien tijd met volkrijke steden, waartoe
Kapernaiim behoorde, omringd was. In dit
heuvelland bracht Jezus Zijn jeugd door ; het
was inderdaad Zijn „eigen vaderland" ; Kier
kwam Hij nu — juist omdat Hij geen profeet geacht wilde worden, en eenigen tijd afgezonderd wilde leven. Maar in plaats van
hetgeen verwacht had kunnen worden „ontvingen" de Galileers Hem, nadat zij gezien
hadden, wat Hij in Jerusalem gedaan had.
Zie Aanhangsel III.
3. Het woord „koninklijk hoveling''
(Boca atxk, basilikos) wordt door Jozefus
in het bijzonder gebruikt voor de hovelingen
en officieren van de kleine Palestijnsche
vorsten, in onderscheiding van die des Romeinschen keizers. De man, die tot Christus
kwam, kan dus aangemerkt worden als te
behooren tot het gevolg van Herodes Anti-
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pas, den „tetrarch" (d. beheerscher van een
vierde gedeelte van het koninkrijk van Herodes den Groote). Het is zelfs mogelijk, dat hij
de rentmeester Chusas geweest is, wiens vrouw
een der vermogende vrouwen was, die Christus
„dienden" (Luk. VIII : 3). Het is mogelijk,
dat hij een der Schriftgeleerden was, die hun
streng Farizeesch leven hadden vaarwel gezegd en zich gevoegd hadden bij het genotzieke en zondige hof van Antipas, waarop
Christus schijnt te doelen, wanneer Hij (Luk.
VII : 25) van sommige leeraren spreekt, die
„met zachte kleederen bekleed", in ,.heerlijke
kleeding en wellust" zijn, en „in de koninklijke hoven" leven. Indien deze laatste veronderstelling juist is, zijn des Heeren woorden
tot hen „tenzij dat gijlieden teekenen en wonderen ziet" — zoo gelijkluidend aan die,
welke Hij een anderen keer tot de schriftgeleerden sprak (Matth. XII : 38, 39) — van
veel beteekenis.
4. De „hoveling" kwam tot Christus „te
zeven uur", te een uur des namiddags
(zie vers 52, 63). Daar Kana een weinig meer
dan twintig mij1 van Kapernaiim af lag, was
hij zeker vroeg in den morgen op weg gegaan. Hij had ongetwijfeld dien avond terug
kunnen zijn, vooral indien hij gedreven ware
geweest door vrees voor zijn kind. Het feit,
dat hij zijn dienstknechten op den terugweg,
den volgenden dog, ontmoette, bewijst zijn vertrouwen in Christus' woord.
Let op de uitdrukkingen : „Heere, horn af"
— „als hid nu a/ging", welke doelen op de
steilte, waarmede de heuvelen tot de laagvlakte van het Meer van Gennesaret afdaalden.
5. Dit verhaal is een toelichting van het
AlANHANGSEL
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belingrijke feit dat te weinig erkend
wordt, ofschoon de Evangeli6n het gedurig
bewijzen — dat de Heere Zijn wonderen niet
als den voornaamsten grond van het geloof
in Hem beschouwde. Hij Wilde niet enhel
wonderteekenen verrichten, wanneer Hij daartoe werd aangezocht, maar beperkte aich tot
de minder opzienbarende werken van barmhartigheid, die de werkelijke teekenen van.
Zijn zending, de zinnebeelden van Zijn geestelijke zegeningen waren. Zelfs hadden deze
meestal tot voorwaarde het voorafgaande geloof van de personen, voor wie zij verricht
werken. „Indien gij gelooft". — „Gelooft gij,
dat Ik dat doen kan ?" — „En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan van wege hun
ongeloof" — „Zoo gij Mij niet gelooft, gelooft
de werken" enz. enz. De meesten van Zijn
getrouwe volgelingen voegden zich bij Hem
onder den invloed van Zijn woord en van
Zijn tegenwoordigheid ; en toen sommigen,
alleen door Zijn wonderen getroffen, in Hem
geloofden, betrouwde Hij hen niet. Wonderen
bevestigden echter gedurig het geloof, zooals
in het geval hier voor ons, in Joh. II : 11 ;
VI : 21-44, en vele andere plaatsen.
6. Johannes schijnt twee redenen te hebben
gehad, dit wonder met nadruk „het tweede"
te noemen, dat in Galilea verricht werd (het
eerste was het veranderen van water in wijn).
— (1) Zij zijn typische voorbeelden van de
twee soorten van Christus' werken ten opzichte
van (a) het goede dezer wereld, (b) het kwade
dezer wereld — zooals in de Schets is aangegeven. (2) Elk had een bijzondere bedoeling
en uitkomst in de versterking van het zwakke
geloof (zie de voorafgaande aanteekening).

— Jezus' reizen naar Galilea.

De Schriftuitleggers nemen gewoonlijk aan, dat de reis naar Galilea, in Joh. IV vermeld,
dezelfde is als die, welke de andere Evangelisten verhalen. Nieuwere schrijvers betwijfelen
dit, en, naar het ,chijnt, op goede gronden. Want Matthews en Markus geven de gevangenneming van den Dooper aan als de oorzaak van deze reis ; terwij1 Johannes (vers 1) een geheel andere reden opgeeft en bovendien uit zijn woorden dat de Dooper nog in vrijheid was (het Grieksch luidt : „Dat Jezus meer discipelen maakt en doopt dan door Johannes
gedaan wordt" — hetgeen doet veronderstellen, dat Johannes nog bezig was met doopen).
Eenigen, die deze laatste meening zijn toegedaan, denken verder, dat het bezoek te Jerusalem, in Johannes V vermeld, onmiddellijk na hoofdst. IV geplaatst moet worden en dat
het vertrek naar Galilea in de drie eerste Evangelien de terugkomst uit de hoofdstad was.
Maar het innerlijk verband van hoofdst. V (zooals iets verder wordt aangetoond) doet deze
reis klaarblijkelijk later in de geschiedenis plaatsen.
De volgende schikking schijnt al de vereischten van het gewijde verhaal te vereenigen :
Eenigen tijd lang prediken en doopen Jezus en Johannes gelijktijdig in Judea Zie Les XVII,
Aant. 1). De menschen, die Christus tot zich trekt, maken de opmerkzaamheid der oversten
gaande (Joh. IV : 1). Om te vermoeden, dat er reeds zoo vroeg een botsing plaats heeft —
misschien ook om het vermoeden tegen te gaan, dat er mededinging bestond tusschen de
twee leeraars (III : 25, 26) — trekt Jezus zich, zonder opzien te bare„, naar Galilea terug
en gaat, op zijn reis, door Samaria. Daarna keert hij terug naar de „woestijn", waar Hij
verzocht was geworden, en van daar (zooals door Matthews, Markus en Lukas aangeduid
schijnt te zijn) vertrekt Hij naar Galilea op het hooren van Johannes' gevangenneming, om
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in het openbaar zijn voornaamsten arbeid te beginnen, waarvoor de tijd nu gekomen was,
daar het voorbereidende werk van den Dooper was geeindigd.
Het eenige, wat schijnbaar tegen deze schikking is in te brengen, is het aannemen van
een afzondering in de woestijn aan het einde van Joh. IV. Maar naardien de reis naar
Galilea van Mattheiis, Markus en Lukas, niet die van Joh. IV : 3, 43 was, en (waarschijnlijk)
evenruin later dan Joh. V plaats had, moet zij daartusschenin gesteld worden, en van uit een
andere plaats gemaakt zijn. En als men aanneemt, dat zij van nit de woestijn gedaan werd,
maakt dit het verhaal van de drie Evangelisten natuurlijker.
In een opzicht wordt deze schikking ten sterkste aanbevolen door Joh. IV : 44, welke
woorden een blijvende moeilijkheid zijn, maar aldus geheel opgehelderd worden. Jezus ging
naar Galilea, joist omdat Hij daar „niet geeerd" werd en zoodoende afgezonderd kon leven.
(De reis in de drie eerste Evangelien had een geheel ander doel, nl. een grooten openbaren
arbeid aan te vangen.) Afzondering vond Hij echter niet, daar het spreekwoord in dit geval
slechts gedeeltelijk bewaarheid werd. De Galileers, die te Jerusalem op het Paaschfeest waren
geweest en Zijn wonderen aldaar hadden aanschouwd, waren nu gereed, Hem te „ontvangen"
(Zie Aant. 1).

Les XVIII. — De verwerping te Nazareth.
„Is deze niet de timmermanr
Ye lezen: Luk. IV : 16 —3o.
7e leeren : Luk VI : 22 ; Jes. LIII :1-3 ; (Ps. 72 : 6 ; Ps. 40 : 8
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Het hoofdvereischte om deze les goed te behandelen, is, dat de onderwijzer zich het tooneel in de synagoge levendig genoeg voorstelle om het te
kunnen beschrijven, also/ hij er geweest ware. Naar wij hopen, zal de Schets
met de Aanteekeningen 2 en 3 alien in staat stellen, dit te doen.
Indien de beschrijving eenigszins aan haar doel beantwoordt, zal dit verhaal een der boeiendste der Evangclien blijken te zijn. Juist omdat het niet
de geschiedenis van een wonder is, komt het meer ander het bereik van het
kinderlijk verstand ; de kinderen zullen het geheel in zich op kunnen nemen.
Het derde punt van de toepassing is van het meeste belang en vloeit
meer onmiddellijk uit het verhaal voort ; daarom moet men, als er tijd te
kort is, dit alleen nemen. Maar de les is niet volledig zonder de twee
andere punten. Het eerste is belangrijk voor hen, die gemakkelijk-teksten
vinden ; en men zal zien, dat in deze paragraaf een voorbeeld wordt gegeven van een goede methode, aanhalingen uit de Schrift meer beteekenend
-le maken, nl. door den schrijver altijd sprekend in te voeren : „Salomo zal
ons zeggen, hoe" — „Paulus zal ons leeren, dat", enz. Oudere leerlingen
kan men waarschuwen voor te groote gemeenzaamheid met het Evangelie,
door hen te herinneren, hoeveel meer belang zij (in het algemeen gesproken)
in het leven en den arbeid van Christus stelden, toen zij jonger waren ; de
gemeenzaamheid en de daaruitvolgende veronachtzaming namen met de
jaren toe.
Voorbeelden zijn bijnaa niet noodig in een les, die op zich zelf zoo aanschouwelijk is. Dikwijls is het echter goed, er in het begin een te bezigen,
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en daar naderhand gebruik van te maken in de toepassing ; de Schets zal
daartoe aanwijzingen geven.
Misschien is het van nut, te vermelden, dat het motto van deze les uit
Mark. VI : 3 is, waar Jezus (niet zooals elders) de „noon des timmermans",
maar de „timmerman" wordt genoemd.
SCHETS VAN DE LES.
Indien een man, die in onze stad
en in den omtrek goed bekend was,
voor een tijd wegging — beroemd
werd — een groot krijgsman of reiziger daarna in zijn oude plants
terugkwam — hoe zou hij dan ontvangen worden ?
Jezus had dertig jaar ie Nazareth
gewoond — een kleine stad — iedereen kende Hem. In een geringen
staat was Hij daar groot geworden.
Misschien had Hij Jozef wel bijgestaan in den handenarbeid, dien deze
verrichtte. Niemand vermoedde, wie
Hij was. Nu gaat Hij weder daarheen,
na voor eenigen tijd weg geweest te
zijn — sinds Hij daar het laatst was,
heeft Hij wonderbare dingen gedaan.
— Zie, hoe Hij ontvangen wordt.
I. De „Zoon des timmermans"
in Zijn eigen stad (Lees vers 16 —
20).
Het is Sabbath — de menschen
komen bijeen in de Synagoge (zooals
nu in de kerk) voor den dienst en
het onderwijs van den Sabbath —
vol verlangen gaan zij er nu been —
zij verwachten, iemand te zien, die
er jarenlang geregeld kwam, maar in
den laatsten tijd afwezig is geweest
— de Zoon van Jozef den timmerman
— op Wien niemand ooit iets aan te
merken had gehad — die zoo goed
was — te goed om allen te behagen.
Waarom verlangden zij Hem te zien?
Zij hebben vreemde berichten gehoord
van wat Hij te Jerusalem, te Kana,
enz., gedaan heeft — van Zijn
enz. De synagoge is vol
—Hij
is daar — ziet er niet anders

uit — niet gekleed als de oude profeten of de strenge boetprediker, die
aan den Jordaan doopte. De dienst
gaat voort — zoo aanstonds moet de
tekst van den dag gelezen worden
staat op, alsof Hij inderdaad een
Schriftgeleerde was — neemt de rol,
die Hem gegeven wordt — de rol
van de profetieen van Jesaja leest
een schoone belofte van God (Jes.
LXI — woorden, die zij goed kennen) voor — zit dan neder, om in
hetzelfde gebouw te prediken, waar
Hij zoo dikwijls had zitten luisteren
— aller oogen zijn op Hem.
11. Waarop de „Zoon des tim=
mermans" aanspraak maakt.
Zie den tekst (vers 18. 19) en den
eersten zin (vers 21) van Zijn prediking — wij hebben niet meer („Hij
begun tot hen te zeggen"); maar hoeveel beteekenis ligt hierin ! En hoe
gepast zijn Zijn woorden ! Stel u voor,
welk soort menschen daar zittten —
de gewone bevolking van een kleine
stad. De meesten van hen zijn „arm",
dag aan dag zwoegend onder hun
werk. Sommigen „gebroken van harte"
door moeite of verdriet — sommigen
„gevangen" door de ondeugden die
hen overmeesteren — sommigen
„blind" (Of letterlijk Of in den zin
van onwetend). Goede tijding wordt
hun nu gebracht. (,,Evangelie" —
blijde boodschap). God belooft een „Jubeljaar" (zie Aant. 3) — een tijd,
waarin men van de ergste slavernij
verlost zal zijn (Joh. IV : 34), een
„erfenis" zal herwinnen, die „onverderfelijk" is (1 Petr. I : 4), enz.
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Maar wie zal al die dingen brengen ? Een door den Heiligen Geest
„Gezalfde" — de „Messias" — van
Wien Jesaja zooveel geschreven heeft.
En wanneer ? Wat zegt Jezus tot hen
(vers 21) ? Nu! „heden" ! Dan bedoelt RD, dat Hij de Messias is.
111. De „loon des timmermans"
verworpen (Lees vers 22-30).
Zie nu, wat de Nazareners van dit
alles denken. Zijn woorden behagen
hun — zij verschillen zoo van wat
de schriftgeleerden gewoonlijk spreken
— geen strenge regels, welke niemand
kan honden — „woorden van genade"
(de letterlijke beteekenis) — en Hij
(dit weten zij wel) is geen geleerde.
Zij worden eerst bekoord. Maar zie —
de uitdrukking van hun gelaat verandert, — een gtfluister — murmureering — „Wat, Hij ! Dien wij Zijn
geheele leven gekend hebben, de znon
van Jozef, den timmerman — _Hij
maakt zich zelven den Messias Gods !"
Jezus houdt op — Hij kent al
hun gedachten — zie, wat Hij zegt,
vers 23-27. „Het is slechts wat Hij
verwacht had (voorwaar) — wat al=
tijd het geval is („geen profeet", enz.)
— maar dat zij zich in acht nemen —
groote zegeningen kunnen zij verliezen.
Zijn zii afgunstig, omdat Zijn werken
(genezen van zieken, enz.) niet eerst
daar gedaan waren (vers 23) ? Wat
had God vroeger gedaan ? Verteerde
het meel in de kruik in de dagen
van Elia ook niet in de huizen der
Hebreers ? Genas Elisa Israelietische
melaatschen ? Indien zij de „blijde
boodschap" niet aan willen nemen,
kan God hier aan de tollenaars en
aan de visschers van Kapernanm
zenden — Hij kan haar zelfs aan
heidenen doen brengen — (verg.
Hand. XIII : 46 ; XVIII : 6 ; XXVIII:
28).
Dit doet hen in woede ontsteken.
„Vergeliikt deze tinimermanszoon zich

met Elisa ? Durft Hij te zeggen, dat
de belofte Israöls naar de heidenen
-- de honden — de onbesnedenen
zal gaan ?" Verg. de beroering, door
soortgelijke woorden van Paulus teweeggebracht, Hand. XXII : 22, 23.
Ziet — op den Sabbath — in het
huffs des gebeds — springt de geheele
vergadering op, grijpt den za'chtmoedigen Jezus, sleept Hem naar buiten
en rent naar den top des bergs, om
Hem naar beneden te storten. Dit
gelukt hun echter niet. Door de majesteit Zijner houding en door Zijn
koninklijken blik dringt Hij de schare
ter zijde en verwijdert zich. Zij hebben dus toch in zeker opzicht een
teeken gezien, maar het heeft hen van
den Zaligmaker gescheiden,
Wie onzer gelijkt op deze Na=
zareners ?
I. Allen zijn wij in e'en opzichl
aan hen gelijk. Dezelfde Zaligmaker
komt tot ons, hetzelfde Evangelie verkondigende. Maar hebben wij er behoefte aan ? Zijn wij arm ? Misschien
hebben wij niets. Salomo zal ons
zeggen op welke wijze ; Spr. XIII :
7 ; (verg. Openb. III : 17). Zijn wij
gebroken van barite? Wij moesten het
zijn om onze zonde ; zie wat David
zegt, Ps. LI : 19. Zijn wij blind? Petrus (2 Petr. IV : 9) of Johannes (I
Joh. II : is) zal ons leeren, hoe dit
zou kunnen zijn. Zijn wij gevangen
of verslagen door wreede vijanden ?
Paulus kan ons hell en, hierop te antwoorden, zie Rom. VII : 23, 24 ; 2
Tim. II : 26. Is een dezer teksten een
Spiegel, waarin wij ons zelf zien? Zoo
ja, dan komt Jezus tot ons, om rijk
te maken, Spr. VIII : 18, 19 ; om te
troosten, Joh. XIV :18, 37 ; om de
oogen te openen, Hand. XXVI :18 ;
om vrij te maken, Rom. VI : 14 ; VII :
25 ; om alle dingen voor ons te doen,
Phil. IV : 19.
2. Sommi gen ,,,,relijken in een ander
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opzicht op hen. Zij verwierpen Jezus

hoe velen doen het nu ! Maar, zegt
men, wij zullen toch niet doen, wat
zij gedaan hebben. Is men er niet
ze.ker van ? Weinig dachten zij dien
morgen, wat zij voor den nacht zouden doen. Maar gij kunt Jezus verwerpen zonder zoo ver te gaan. Als
gij u niet om Hem bekommert, dan
verwerpt gij Hem ( Voorbeeld — lk
hied u geld aan — gij sleek/ eenvoudi g uwe hand niet nit om het le ontvangen — is dit niet verwerpen?)
3. in nog an opzicht zijn wij hun
gelijk. Wat deed hen Jezus verwer-

pen ? Was het niet, dat zij Hem zoo
goed kenden, Zijn gezicht en Zijn stem
zoo gemeenzaam voor hen waren ?
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En gij weet alles van Hem -- hebt
het dikwijls gehoord — het Evangelie
is niet nieuw voor u geeft gij er
daarom niet om ? (Voorbeeld — de
zonneschijn, werking, van het hart bij
het ademhalen, enz. ; zulke gewone weldaden niet gewaardeera).

Negers en ,wilden, niet gekleed en
onderwezen zooals gij op wie gij
neer zoudt zien — zij nemen Gods
belofte dikwijls aan — en zij zullen
in den hemel zijn, wanneer „kinderen
des Koninkrijks", bondelingen, „uitgeworpen" worden. Maar nu kan
komen — „het aangename jaar des
Heeren" (verg. 2 Cor. VI : 2) nu
kan het zijn, dat men „geenszins uitgeworpen" wordt (Joh. VI : 37).

AANTEEK ENINGEN.
1. Alford en anderen meenen, dat dit be. zoek te Nazareth in de chronologische volgorde later moest komen — daar Lukas de
tijdsopvolging niet in acht neemt ; (1) omdat
zij uitrekenen, dat dit hetzelfde bezoek is,
dat door Matthews (XIII : 54, 58) en Markus
(VI : 1-6) vermeld wordt; (2) om de toespeling in vers 23, op hetgeen „in Kapernaiim
geschied was". Maar de meeste uitleggers,
waaronder Tischendorf, Meyer, Wieseler, zijn
het eens, dat er twee bezoeken waren, niettegenstaande de opmerkelijke gelijkheid der
verhalen ; en dit schijnt voldoende bewezen
te worden door het enkele feit, dat Markus
(VI : 5) van wonderen spreekt, die verricht
werden, hetgeen niet het geval had kunnen
zijn bij ale gelegenheid, door Lukas vermeld,
daar de woorden in vers 23 de mogelijkheid
buiten sluiten, dat zij gedaan waren, eer deze
uitgesproken werden, en men kan onmogelijk
aannemen, dat zij kwamen na de verwerping.
Wat „in Kapernaiim geschied" was, was
waarschijnlijk de genezing van den zoon des
hovelings (die daar ziek lag, ofschoon Jezus
te Kana was). Verder geven vers 31-45 (en
Mark. IV : 21-39) klaarblijkelijk een verslag
van het begin der prediking te Kapernaiim
en vers 31 sluit in zich, dat Jezus daarheen
ging van uit Nazareth, waarmede Matti'. IV :
13 overeenstemt. („En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaiim".)
2. Synagogen. Dit is een Grieksch woord.
dat vergaderingen beteekent. Evenals ons
woord „kerk" duidde het oorspronkelijk de
menigte aan, die kwam aanbidden (verg. Joh.

IX : 22 ; Hand. IX : 2), maar na verloop van
tijd werd bet toegepast op het gebouw, waarin zij te zamen kwam. Synagogen ontstonden
waarschijnlijk gedurende de ballingschap, toen
de tempeldienst werd geschorst, of zelfs daarvoor (Ps. LXXIV : 8). Daarna verrezen zij
overal en waren zij van grooten invloed op
het aankweeken van het Godsdienstig gevoel
bij bet y olk. Zij stonden gewoonlijk op de
hoogste plek in of bij de stall, en waren met
den eênen kant naar Jerusalem gebouwd, aan
welk einde de ark of kist stond, die de boeken der Wet enz. bevatte, en de „voorgestoelten" te vinden waren, die zoo ijverig gezocht
werden (Matth. XXIII : 6 Jak. II : 2, 3).
De katheder stond midden op een verhoogd
platform.
De ,overste der Synagoge" was de voornaamste Rabbi der plaats. Jairus bekleedde
dit ambt te Kapernaiim (Luk. VIII : 41) en
Crispus te Corinthe (Hand. XVIII : 8). Zijn
waardigheid had veel overeenkomst met die
van een bisschop, zooals Paulus ons dezen
voorstelt.
De dienst bestond uit gebeden, die door
den „overste" werden voorgelezen, terwijl
het y olk stond (Mark. XI : 25 ; Luk XVIII:
11) en „Amen" antwoordde, het zingen van
Psalmen, het lezen eerst van de Wet, daarna
van de profeten, en de „derash" of „woord
van vertroosting" (Hand. XIII : 15). Een ieder
kon de boeken der profeten lezen ; er was
dus geen reden, waarom Jezus het niet zou
doen. De voorlezer stond ; de prediker zat
(Verg. Matth. V : 1 ; Mark. IV : 1).
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De synagoge werd ook als gerechtshof gebruikt (Luk. XII : 11 ; XXI : 12) en zelfs als
een strafplaats (Matth. X : 17; Mark. XIII : 9).
3. Het „boele „open" en „toedoen" beteekent natuurlijk de rol ontrollen an oprollen. Elk der boeken of (vereeniging van boeken) van het Oude Testament besloeg een
rol; aan Jezus werd dus de rol van de profetieen van Jesaja overhandigd. Waarschijnlijk
was de, voor dien dag aangewezen, tekst
juist uit Jesaja; maar aan de berekening
van Bengel, die den dag van het jaar trachtte
te bepalen, door te zien, wanneer Hoofdst.
LXI in den Rabbijnschen kalendervoorkwam,
is geen gewicht te. hechten. Het is waarschijnlijker, dat Jezus zelf joist dit gedeelte
met opzet koos.
De tekst, zooals die door Lukas gegeven
wordt, komt in hoofdzaak overeen met de
vertaling der Zeventigen van Jes. LXI : 1,
2; maar den zinsnede is weggelaten. De
reden, waarom de Heere de laatste woorden van den zin („de dag der wraak") wegliet, was misschien, het ander het y olk verspreide denkbeeld van een tijdelijke herstelling geen voedsel te geven.
4. Het spreekwoord, door den Heere Jezus
aangebaald: „Medicijnmeester, genees u zelven" beteekent hier niet: „Predik voor u
zelven, eer gij voor ons predikt", maar: „Gij,

een Nazarener, moet de zieken van Nazareth
eerst genezen, daarna andere".
5. „Elias" en „Sarepta" komen overeen
met „Elia'' en „Zarfath" in het Oude Testament. Zij zijn de Grieksche vormen, Sarepta wordt nu Surafend genoemd.
6. Een steile heuvel, twee mijlen van het
nieuwe Nazareth verwijderd, is volgens de
overlevering de plaats, waar de aanslag op
het leven van den Heere gedaan werd en
heet nu: de Heuvel der Neerstorting. Het is
echter niet de ware plaats. Tegenover de
stall is een kleinere heuvel, veertig voet hoog,
waarop sporen zijn van vroegere gebouwen.
H.et kan zijn, dat bier een gedeelte van het
oude dorp gestaan heeft en zeker is het, dat
bier de synagoge reweest is (zie vroeger
Aant. 2). Indien dit zoo was, behoefde Jezus
slechts eenige ellen ver voortgesleept te warden naar den rand des afgronds. De hoogte
was misschien veel grooter, daar de grond
daaronder aanzienlijk gerezen is door het afbrokkelen van de rots en de opeenhooping
van puin.
7. De juiste wijze, waarop de Heere aan
de menigte ontkwam, is onzeker. Het waarschijnlijksl is, dat Hij hen door een enkelen bilk, zooals te Gethsemane, Joh. XVIII : 6.
heeft doers ontstellen.

AANHANGSEL I V. — Jezus' arbeid in Galilea.
Indien wij . alleen de Evangelien van Matthews, Markus en Lukas hadden, zouden wij
denken, dat de openbare arbeid van den Reiland zich bijna uitsluitend tot Galilea beperkt
had. Het mondeling onderwijs, door de apostelen in een vaste volgorde aan de eerste Berk
gegeven — -aan welk onderwijs de Brie Evangelien waarschijnlijk in hoofdzaak ontleend zijn —
heeft zich voornamelijk bepaald tot een keuze nit de werken en de prediking van C'hristus
in Galilea en een uitvoerige beschrijving van Zijn dood, met de bijkomende omstandigheden. De in het oog loopende reden. hiervan is, dat de meeste Zijner discipelen zich bij Hem
voegden, toen Hij .Zijn prediking in Galilea begon, en dus van zelf de dingen, die zij gezien
en gehoord hadden, verhaalden ; ofschoon er, daar zij door Goddelijke ingeving geleid werden,
ongetwijfeld nog andere en verhevener redenen kunnen zijn, welke hier niet besproken kunnen warden.
Volgens het Evangelic van Johannes was er echter een belangrijk tijdperk, waarin de
Heere Jezus in Judea en het dal van den Jordaan arbeidde, eer hij in Galilea kwam (Zie
Aanhanvel III en les XVI, Aant. 1). Dit doet de vraag opkomen, in welke betrekking de
arbeid in Galilea stand tot dien in Judea. Waarom verwijderde Jezus zich van de hoofdstad
en haar omtrek, en trok Hij zich terug naar het land, om daar als het ware opnieuw te
beginnen? Waarom bracht Hij daar het grootste gedeelte van Zijn tijd door, oefende Hij
daar het meest Zijn wondermacht uit, trok Hij van daar Zijn vertrouwdste discipelen tot zich ?
Het antwocrd schijnt in het kort dit te zijn : Het was noodig, dat de Messias voorgesteld
werd aan het Joodsche y olk en allereerst aan hen, die het als het ware, in Zijn waardigheid
als uitverkoren y olk van God, vertegenwoordigden. Te dien einde wees Johannes de Dooper
Hem aan het gezantschap van afgevaardigden van het Sanhedrin (Joh. 1 : 19-34; zie les
XII, Aant. 3); te dien einde verscheen Jezus in de hoofdstad, vervulde een Messiaansche
profetie, en sprak van God als Zijn Vader (Joh. : 13-22); te dien einde bleef IJij in
Judea, zoolang Johannes van Hem bleef getuigen, zoodoende aan de oversten een gelegenheid
gevende, Hem te erkennen, indien zij wilden (Joh. III : 26-36; zie les XVI, Aant. 1).
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Hun onverschilligheid en hun vooroordeelen waren echter te groat; de Messias went
verworpen. Toen, en niet eerder, begon de voornaamste arbeid van des Heeren openbare
bediening. Deze bestond hierin, dat Hij een nieuw y olk tot zich veryaderde, een nieuw yolk,
hetwelk het oude zou vervangen. „Het Koninkrijk Gods zou weggenomen warden van de
Joden" — (niet van elk afzonderlijk, want sommigen zouden het hebben, maar van het yolk
in zijn geheel) — „en gegeven aan een yolk" — niet de heidenen als zoodanig, maar de
Kerk, overal waar zij bestond) — „dat de vruchten daarvan voortbracht". Dit tverk werd
voornamelijk in Galileo yedaan. Eenige menschen voegden zich, wel is waar, eerder bij Jezus,
aan de oevers van den Jordaan — Andreas, Philippus, enz., maar zij waren Galileers, en
hadden nog niet „alles verlaten, om Christus te volgen", totdat Hij naar Galilea ging. Dit
„alles verlaten en volgen van Christus" was voor de nieuwe bedeeling, wat het verlaten van
Mesopotamia voor Abraham, en het gaan „Diet wetende, waar hij komen zou" voor de widebedeeling was. Zoowel de Joodsche als de Christelijke Kerk begon met het gehoorzamen aan,
een Goddelijke roepstem, het gelooven aan een Goddelijke belofte.
Maar waarom werd Galilea, en voornamelijk het gedeelte, dat aan het meer grensde, als
het tooneel van Zijn bijzonderen arbeid gekozen ? Omdat het naast Jerusalem — in sommige opzichten meer flan Jerusalem — het middelpunt van het leven en de bedrijvigheid
van Palestina in dat tijdperk was, en tegelijkertijd was het yolk er veel minder hoogmoedig
en onbevooroordeeld. Het wordt het „Galilea der .Heidenen" genoemd, niet omdat de massa
der inwoners geen Joden waren, maar omdat zich veel vreemdelingen met de hevolking vermengd hadden; het gevoig daarvan was, dat ook de Joden in die streken vatbaarder waren
voor nieuwe indrukken en hun landgenooten uit Judea, die hen overal aan hun provinciaal accent konden herkennen (Mark XIV : 70; Hand. II : 7), laag op hen neerzagen.
Het is merkwaardig, dat flit district in het Oude Testament nauwelijks venneld wordt.
Onder de Grieksche kouingen van Syria en naderhand onder de Romeinen kreeg het beteekenis. De groote Romeinsche weg van Ptolemais (Akko) liep dwars door de provincie naar
het westen, door de toenmalige hoofdstad Sephoris (vier mijlen ten )loorden van Nazareth),
dan Steil afdalende tot aan de oevers van het meer, dan noordelijk door Kapernaiim, over
den Jordaan, waartoe een brug vlak boven het meer gebouwd was, en zoo door tot Damaskus.
Dit verklaart de belangrijkheid van Kapernaiim, dat met zijn naburige steden en dorpen
een middelpunt van verkeer was en zeer tot bloei gekomen was, zoodat het den ouden roem
van Hebron en Sichcm te niet maakte. Verscheidene der grootste steden waren bijna geheel
Grieksch — Sephoris, Tiberias, Gadura, Hippos, enz. Het is een treffend feit, dat er geerr
melding gemaakt wordt van een enkel bezoek van Jezus aan deze steden. Ofschoon Hij de
„profeet van Galilea" was, was Hij „niet gezonden dan tot de verloren schapen van het
huis van Israel".
Maar Jerusalem was nog niet opgegeven. Nog eens en nog eons „ging" Jezus daarheen
„op" om met machtige daden en woorden het verdoolde y olk te nooden, tot Hem te komen.
Maar zij wilden niets van Hem weten. Geer' nieuw koninkrijk van geloovigen maar de herstelling van hun eigen, aan hen alleen toekomende voorrechten, dat was het, wat aij verlangden. Dikwijls, „hoe menillmaal" had hij hen „bijeen willen vergaderen", maar zij „wilden
niet". En zoo kwam eindelijk de verwoesting van hun stad en van hun Tempel, zooals
Hij voorspeld had. En Johannes, w3nneer hij na deze verschrikkelijke gebeurtenis schrijft,,
zorgt er voor, in zijn Evangelie de herhaalde, maar verworpen noodigingen van den Heere
te vennelden.

A A N H A N G S E L V. — Het Meer van Gennesaret.
Deze kleine binnenzee komt in den Bijbel onder vier namen voor. In het 0. Testament
wordt zij de Zee Cinnereth (Num. XXXIV :11; Joz. XII : 3) genoemd, zooals sommigen denken
om haar harp-achtigen vorm. De Evangelisten noemen haar gewoonlijk de Zee van Galilea.
Lukas (V : 1) geeft haar eens den naam van Meer van Gennesaret, naar een vlakke streek
op de westkust. Johannes, die veel later schrijft, toen Tiberias de belangrtjkste stad op haar
oevers was geworden, spreekt (VI : 1) van de Zee van Tiberias. Zij wordt nu naar dezen
laatsten naam genoemd, in het Arabisch Bahr T2ebariyeh.
Zij ligt in de diepe bergengte of rotsspleet, — de diepste op de oppervlakte der aarde —
welke van den voet van den Hermon naar den voet van den Hor loopt. Door deze engte
loopt de Jordaan, door de „Waterers van Merom", door „het meer van Gennesaret", tot aan
de Doode Zee, wier bedding bijna 3000 voet, wier oppervlakte 1400 voet beneden den spiegei
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der zee ligt. Gennesaret is lang zoo laag niet, maar ligt toch 650 voet beneden den spiegel
der zee, hetgeen een aanmerkelijke diepte wordt door bet heuvelachtige van de landstreek
aan de beide zijden. Door 'mar ligging is het klimaat er tropisch, maar het water is zoet
en frisch. Evenals vele meren is het aan plotselinge en aware stormen onderhevig, welke

veroorzaakt warden door den wind, die in de omringende bergen neerstrijkt (zie Luk. VIII
23) en het water doet koken als in een ketel.
De afmetingen van het meer zijn 12 1/2 mij1 bij 63/4 mij1 op het breedste gedeelte. De diepte
is nergens grooter dan 200 yoet, en gewoonlijk bedraagt zij van 80 tot 140 voet. De grond
van de oevers is bijna overal week, maar to Khan Minyeh, Neydel en een pear andere
plaatsen rbzen uit het water de rotsen op, welke echter niet zeer hoog zijn. Het wordt zoo

DE VERWERPING TE NAZARETH.

97

goed als geheel door heuvels omringd, behalve aan twee uiteinden, waar de Jordaan het
meer binnenkomt en verlaat, en bij de vlakte van Gennesaret — een vlakte in den vorra
van een halve maan op den westelijken oever, rondom welke de heuvelen in een halven
tirkel terug wijken van Khan Minyeh tot Meydel.
De veelbesproken en moeilijke quaestie aangaande de ligging van Kapernaiim, BethsaYda
en Chorazin kan pier niet besproken worden. Gedurende eenigen tijd waren de meeningen,
wat Kapernadm betreft, gelijkelijk verdeeld tusschen Tell Him, in het Noordoosten, en Khan
Minyeh. Onlangs hebben de navorschingen van het „Fonds tot het onderzoeken van Palestina"
ten gunste van Tell Hum beslist; maar Mac Gregor, wiens ]ange en nauwkeurige onderzoekingen van het meer — van de wateren zoowel als de oevers — hem tot een zeer groote
autoriteit maken, pleit bijna beslissend voor Khan Minyeh ; en Dr. Tristram, die een verschillende en derde meening was toegedaan, heeft zich door zijn redeneeringen laten overtuigen. Deze rusten voornamelijk op hetgeen de Evangelien van de reizen van Christus en
zijn discipelen mededeelen. Hij is ook van meening, dat er twee Bethsalda's waren, en wijst
als ligging van het Galileesche BethsaYda Tabiga aan, op slechts een halve mij1 afstands van
Eapernaiim.
Sommigen veronderstellen, dat Gennesaret in den krater van een uitgedoofden vulkaan
ligt en de zware bazaltachtige rotsen te Tell Ham pleiten voor deze meening. Volgens de
beschrijvingen is de diepe en schoone baai te Tabiga warm door het heete water der beekjes,
die er van de rotsen in uitvloeien, en krioelt zij van duizenden visschen beneden haar
oppervlakte, en de zwermen eenden en meeuwen er boven. Er is overvloed van visch in het
meer en zonder twijfel werd in vroeger tijd de vischvangst op groote schaal uitgeoefend,
maar er zijn nu slechts drie visschersvaartuigen, daar de belasting op de booten zeer zwaar is.
Andere bijzonderheden omtrent het meer en de plaatsen, die er aan liggen, zullen, wanneer
zij noodig zijn, in latere lessen gegev en worden.

Les XIX. — Fen Sabbath te Kapernaiim.
„Krachtig in werken en woorden".
re lezen : Mark. r : 21-35; (verg. Matth. VIII : 14-17; Luk. IV : 31-44).
Ye leeren:. Matth. IV : 23, 24; Hebr. XIII : 8 (Ps. 146 : 5, 8).
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Men beschouwe het onderwerp van deze les niet alleen als een belangrijk
alleenstaand verhaal, maar ook als een proeve van het geregelde werk van
onzen Heiland gedurende zijn verblijf in Galilea. De onderwijzer trachtte er
een denkbeeld van te geven, hoe de Heere Jezus zonder ophouden in woorden
en werken bewijzen gaf van Zijn liefde, hoe Hij Galilea doorreisde en overal
zegeningen deed neerdalen.
Met het oog hierop zijn de twee hoofdpunten, voor de toepassing aangegeven, van algemeenen aard. De toestand en de behoeften van den zondigen mensch zooals die in de verschillende gevallen, welke ander Jezus'
genezende macht kwamen, zijn afgespiegeld, zullen in vele der latere lessen
voorkomen. Hier rnoeten de gedachten zich echter bepalen tot den Heiland
zelf, tegelijk als ons Voorbeeld en als onze eeuwige Geneesmeester. De
woorden van de tweede toepassing zijn gekozen met het oog op de zinnebeeldige beteekenis van de koorts, enz. tot handleiding voor den onderwijzer,
zoo het noodig mocht blijken; maar er zal waarschijnlijk geen tijd zijn, deze
figuurlijke taal te verklaren en er moet vooral geen gebruik van gemaakt
RENKEMA II.
7

98

EEN SABBATH TE KAPERNAtiM.

worden zonder uitlegging. Om dezelfde reden zal het beter zijn, een uitvoerige
behandeling van de bezetenheid tot les XXXV uit te stellen, ofschoon er
nu reeds een aanteekening over dit onderwerp gegeven is.
Wanneer men over de navolging van Christus spreekt, vermijde men
algemeenheden ; en de onderwijzer kan zich niet beter voorbereiden dan
door te denken, welke kleine bewijzen van vriendelijkheid zijn eigen leerlingen kunnen geven. Wie ijverig de huisgezinnen bezoekt, zal dit gemakkelijk
kunnen doen. Oudere leerlingen moet men wijzen op de betrekking tusschen
innerlijken en uiterlijken godsdienst — gebed en werk.
De verschillende welbekende toelichtingen, aan lichamelijke krankheid
ontleend, ktinnen met goed gevolg in deze les worden gebruikt, b.v. : Wacht
een zieke, tot hi/ beter word/, voordat hij den dokter kat roepen? en : De

knapste dokter help/ niet, als g-ij u ni t tot hem wend/ — het beste geneesmiddel is nutteloos, als het niet aancewend word/.
Zooals in alle gevallen, waar de gebeurtenissen door meer dan een Evangelist verhaald worden, moet men ook bier de overeenkomende teksten
(zooals zij hierboven opgegeven zijn) nauwkeurig vergelijken. Zulk een
vergelijking werpt dikwijls veel licht op het verhaal.
SCHETS VAN DE LES.
wien de synagoge gebouwd was (Luk.
Jezus is nu te Kapernaum in de laagVII : 5).
vlakte van het meer. Hier vertoeft Hij
een langen tijd — niet in een huis,
De menschen, die daar verzameld
dat Hem toebehoort, misschien in dat
waren, hoorden gewoonlijk de Schriften lezen en uitleggen door de Schriftvan Petrus — „gaat het land door
goed doende" — doet reizen om het
geleerden. Maar heden is de predimeer, naar Chorazin, Bethsaida, Magking geheel anders (zie vers 22);
dala enz., en naar de bergen , in ge- geen lange, droge redeneering over
heel Galilea — predikt in de open
wat deze en die Rabbi dacht
lucht, leert in de synagogen, geneest
eigen
—dezlraspktoijn
kranken — rust nooit, en is toch
gezag ; zulke „aangename woorden" —
nooit moede (Zie den r u tekst om waarschijnlijk gelijk aan die te Nate leeren). Zien wij heden, wat Hij
zareth (zie Les XVIII) — geen „lasten
op eenen dag deed. Zie Hem lee- leggende op de schouders der menrende, werkende, biddende.
schen" (Matth. XXIII : 4) — geen
moeilijke, ingewikkelde regels — maar
I. De woorden van Jezus (Lees
vers 21-28).
een „blijde boodschap" aan de ar(a) Zijn woorden als van den Leeraar
men en aan de behoeftigen (Luk.
der mensehen. Het is Sabbath — de IV : 15) ; en toch ook woorden van
inwoners van Kapernatim kornen voor
waarschuwing, zooals van den Doode godsdienstoefening in de synagoge
per (zie vers 15) — de menschen
bijeen — Jairus (zie Mai kus V : 22)
moeten berouw hebben over hun
en de andere oversten en oudsten op
zonde, zich bekeeren, gereed zijn voor
de voornaamste plaatsen — misschien
het nieuwe „Koninkrijk" — (hierover
zijn er daar nog anderen, die wij
in de volgende les). Hoe was deze
kennen, Jairus' dochtertje, de hoveprediking in Nazareth ontvangen geling en zijn herstelde zoon, de edelworden ? — Eerst verbazing — daarmoedige Romeinsche hoofdman, door
na afkeer, nijd en verachting. Hier
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zijn de menschen even verbaasd, maar
zij hebben Jezus niet in Zijn geringen staat gekend, verbeeldden zich
dus niet, dat zij even goed zijn als
Hij — zij willen gaarne onderwezen
worden — en Hij geeft hun, wat Hij
niet aan de Nazareners kon (verg.
Mark. VI : 5, 6) geven, een teeken.
(b) Zijn woorden als van den Verwinnaar van duivelen. Eensklaps doen
zich luide kreten van schrik en afgrijzen hooren — eens menschen
stem, maar niet de kreet van den
man zelt — het is de booze geest in
hem (die altijd in hem woont, hoe
verschrikkelijk ! erger dan krankzinnigheid) en deze roept. Wat roept
Hij ? — „ik ken U" (verg. Jak. II :
19). De „onreine" geest haat den
Heiligen Geest van God (verg. Ps.
XVI : 10 ; Dan. IX : 24 ; Hand. III :
14) en vreest Hem. — Waarom ?
I Joh. III : 8.
Hocr de woorden van Christus —
niet tot den armen man, — met
dezen heeft Hij medelijden — maar
tot den boozen geest. Geen woorden
van liefde — de *duivelen zijn hevige
en onverzoenlijke vijanden van God
en den mensch — tusschen hen en
Jezus kan er alleen „vijandschap"
(Gen. III : i5) zijn — Hij wil hen
zelfs niet als bona'grenooten hebben
om te betuigen, wie Hij is — „Zwijg
stil" (verg. vers 34, Hoofdst. III:
12. Hand. XVI : 17, 18). Merk twee
taken in Zijn woorden op ; gezag —
de „Heere van alles" heeft het rah/
te bevelen ; macht — Hij kan hen
tot gehoorzaamheid dwingen ; zie Luk.
IV : 36.
Zie nu den armen man — hij valt
neder in het midden der verzamelde
menigte, ten prooi aan de hevigste
stuiptrekkingen ; maar — hij staat op,
hersteld en bedaard ; meester van
zichzelf I Hier is de „vrijheid voor
de gevangenen" ! Stel u voor, hoe
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overal het nieuws verspreid werd
door de naar huis keerende menschen.
II. De werken van Jezus. (Lees
vers 29-34).
Een machtwerk hebben wij juist
gezien. Laat ons nu met Jezus gaan —
naar wiens huis ? Waarom is Petrus
in droefheid ? Tot welken dokter
wendt hij zich ? (Luk. IV : 28). Zie
Jezus aan het ziekbed — waartegen
spreekt Hij ? Wat raakt Hij aan ? De
koorts is weg, evenals de booze geest !
Maar blijft de vrouw zwak, evenals
anderen na een aanval van koorts ? .
— in het geheel niet — zoo sterk
als ooit te voren bedient zij bij den
Sabbathmaalt ijd.
Het is avond — de zon is juist
ondergegaan. Zie op straat — Zij is
vol zieken en gebrekkigen ; bier een
kreupele op krukken, daar een blinde,
die naar den weg tast — hier men.
schen, die een stervende op een
draagbaar vervoeren — nog een, en
nog een — al de zieken uit de stad!
Waarom zijn zij gekomen ? Zij hebben gehoord, wat er des morgens in
de synagoge is gebeurd — zij hebben verlangd naar zonsondergang,
om (zonder den Sabbath te breken)
.naar den wonderbaren man in Simon's
huis te gaan. Allen worden genezen
— geen enkele gaat ziek of gebrekkig naar huis.
Denkt gij, dat het zulk een gemakkelijke en eenvoudige zaak was voor
Jezus, al deze dingen te doen ? geen
moeite ? alles met een enkel woord
gedaan ? Zie Matth. VIII : 17 —
welke plechtige woorden ! Dus het
kostte Jezus wel iets om het te doen
— hoe ? (a) Aangenaam cm het lijden te verlichten, toch pijnlijk om
het te zien (zelfzuchtige menschen
willen dit ook niet — zij zenden
liever geld, opdat anderen het geven) ; wie gevoelt deze smart het
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meest ? Is het niet de onzelfzuchtigste
mensch? Wat moet Jezus dan wel
gevoeld hebben ? (Verg. Mark. VII :
34), (b) Maar er was nog veel meer,
dat Hem smartte — Hij gevoelde,
dat de zonde van alles de oorzaak
was en Hij kwam om de zonde (ofschoon Hij ze haatte) te dragen ; zoo
heeft Hij ook „onze krankheden op zich
genomen". En waarschijnlijk (c) was
de geheele avond er mede gemoeid
zou Jezus niet tot een ieder gesproken hebben ? Hoe vermoeiend !
III. De gebeden van Jezus. (Lees
vers 35).
Zou Hij nu geen behoefte hebben
aan rust en slaap ? En toch, wanneer
staat Hij op ? 'Lie, hoe Hij uitgaat
in den donkeren nacht, de zwijgende,
slapende stad verlaat naar een eenzame plaats op de bergen daar is
Hij uren lang in het gebed. Waarom bad Hij ? Deed Hij het als een
plicht, die gedaan moest worden ?
Het was Zijn genoegen, het verkwikte
Hem. Wij weten niet, wat Hij zeide,
maar wanneer wij aan andere gelegenheden denken, waarvan het wel
gezegd wordt, kunnen wij ons dan
niet voorstellen, hoe Hij den Vader
gedankt zal hebben voor die krachtige wonderen (verg. Joh. XI : 41).
Want Hij deed deze niet alleen (Joh.
XIV : io) en gebeden voor de zielen
van hen, wier lichamen genezen waren (verg. Luk. XXII : 32) ?
Hier hebben wij een proeve, hoe
het leven van Jezus maanden lang

voortging, dag aan dag, juist zooals hier.
floe is ons leven? Volgen wij zijn
voetstappen ? Hoevelen zijn er, wien
wij kleine bewijzen van vriendelijkheid konden geven, dingen, die zelfs
een klein kind kan doen ! Wie van
ons kan zeggen :
Ik heb lust, den Heer te vreezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed ?
Of zijn wij zelfzuchtig, geven om
niemand anders dan ons zelf, ons
eigen gemak, genoegen, onze vooruitzichten in het leven ? Hoe verschillend van Christus ! (Rom. XV : 3).
Maar* wij hebben noodig, dat ons
goed gedaan worde. Brandt de koorts
van zondige begeerte nog in onze
harten ? Houdt de satan ons vast en
tracht hij, ons te verderven ? Denk
er aan, dat Jezus nu nog dezelfde
is (zie den 2 n tekst om te leeren).
Hij heeft nog medelijden, bidt voor
ons, geneest onze kwalen (Hebr. VII
25) kan den koortsigen verkoeling
geven door het „water des levens"
(Openb. XXII : 17) den moeden kracht
schenken (Jes. XL : 29-31), de onreinen rein maken (Ezech. XXX VI :
25), den satan uitdrijven (Rom. XVI :
2o). Niets is te moeilijk (Luk. XVIII :
27) ; niemand wordt afgewezen (Joh.
\TI: 37),
Laat dan de geheele klasse, de
geheele school zich (zie vers 33) „bijeenvergaderen °Wren/ Zijn deur".
„Klopt en u zal opengedaan worden."

AANTEEK ENINGEN.
(b) Maar er is in het Grieksch geen enkel
1. De bezetenheid van den duivel is een
zeer geheimzinnige zaak. Ofschoon het feit woord, zooals ons „duivel", waardoor zoowel
de satan als de mindere booze geesten worden
zeer duidelijk in de Evangelien voorkomt,
wordt er van gesproken als van iets volkomen
aangeduid. De satan is altijd auk[3oXog
bekends, en er is geen uitlegging bij. De
(diabolos); een booze geest altijd clocitia,
volgende punten worden door de verschillende
(daimon) of 69cyovtov (daimonion).
Evangelieverhalen vastgesteld :
(a) De Heiland zelf schrijft „bezetenheid"
(e) Lichamelijke bezetenheid wordt onderaan de werking des duivels toe (Luk. X :
scheiden van de macht des satans over de
17-19; XI ;14-22).
ziel. De „bezetenen" waren dus niet altijd de
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slechtste menschen, zooals Judas, toen de
„satan in hem voer", of Ananias, toen de
satan zijn hart vervulde.
(d) Er wordt verschil gemaakt tusschen
„bezetenheid" en ziekte, in Mark. I : 32 en
andere plaatsen ; ook tusschen bezetenheid en
maanziekte (of epilepsie). Matth. IV : 24.
(e) Maar „bezetenheid" ging dikwijls gepaard met lichamelijke gebreken (b.v.loij den
doofstomme, Matth. IX : 32, den blinde, Matth.
XII : 22), en met de uiterlijke kenteekenen van
epilepsie (Mark. IX : 17, 27) en hevige krankzinnigheid (Mark. V : 1-5).
(f) In den bezetene was klaarblijkelijk
een tweevoudig persoon, een trveevoudige

ofschoon die van den mensch ten onder werd
gehouden door dien van den duivel, die letterlijk zijn slachtoffer „bezat" ; en de woorden
van den Heere werden duidelijk tot den duivel
gericht en niet tot den man. In Mark. I: 23
is het woord „met" (e'en man met een onreinen
geest) in het Grieksch „in" — om als het
ware aan te duiden, dat in den geest de man
leefde, bewoog en was.
Men behoeft er geen bezwaar in te vinden,
dat de ,,bezetenheid" tot een eeuw in de wereldgeschiedenis beperkt schijnt te zijn. Zooals
Alford zegt: „Het tijdperk, waarin de Heere
op aarde leefde, was meer dan eenig ander
onder de heerschappij van het kwade. De
grondvesten van des menschen zedelijk bestaan
waren opgebroken en de ure en de macht der
duisternis hadden de overhand".
Eenige geneesheeren zeggen echter, dat er
nog bijzondere gevallen zijn, die niet anders
verklaard kunnen worden, en dr. Thomson's
beschrijving van sommige krankzinnigen in
Palestina gelijkt cep treffende wijze op de vers halen in de Evangelien.
2. Eenige uitdrukkingen in deze geschiedenis zijn zeer treffend. Twee eigenaardigheden
van Markus komen er in voor: zijn geliefkoosd woord ?_)) 0icog (eutheos), („terstond"
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of „van stonde aan" hetwelk vijf en veertig
maal door hem gebruikt wordt, in de overige
boeken van het N. Testament zeven en veertig
maal) en de nadruk, dien hij steeds legt op
de verbazing, door Jezus' wonderers veroorzaakt.
De nauwkeurig medische taal van den geneesheer Lukas komt voor in zijn term ,,een
groote koorts", daar de koortsen door de ouden
technisch in groote en Heine werden verdeeld.
„Zwijg stil" is lettetlijk „weer gemuilband";
hetzelfde woord wordt in 1 Tim. V : 18 gebruikt. „Het gerucht van Hem" (in Lukas,
niet in Markus) is hetzelfde als het woord
yeluid in Hand. II: 2, „het geluid van een
geweldig gedreven wind". „Laat al'', is een
klein woordje (roc ea) en komt overeen met
onzen uitroep „Ha!" „Wat hebben wij met If
te doers?" is dezelfde uitdrukking, welke door
den Heera tot Maria gebezigd werd, Joh. II : 4;
zie les XV, Aant. 3.
3. Zie aangaande Kapernatim Ac nhangsel
V, biz. 94.
4. De merkwaardige aanhaling van Matth.
VIII : 17 is uit Jes. LIII : 4 — „Hij heeft onze
krankheden op zich genomen en onze smarten
heeft Hij gedragen". Jesaja's geheele profetie
in dit hoofdstuk wijst op des Heeren pladtsvervangend lijden voor de zonde ; maar deze
bijzondere woorden schijnen Hem ook aan te
duiden als den drager van de indirecte gevolgen der zonde, als dengene, die medelijden
heeft met de menschen, die er onder gebukt
gaan, en in deze beteekenis worden zij blijkbaar
door Mattheiis aangehaald ; zie de Schets.
5. Blunt merkt op in zijn „Overeenstemming der Schriften", dat, terwijl Mattheiis
den avond noemt als de tijd, dat de menigte
der zieken tot Jezus kwam, wij de reden
hiervan uit Markus en Lukas leeren kennen,
want zij vermelden, dat het Sabbath was; zij
wachtten blijkbaar tot zonsondergang om den
Sabbath niet te breken, die dan volgens de
Wet eindigde.

Les XX. — De Melaatsche.
„Eertijds verre, nu nabs geworden".
Te lezen: Matth. VIII :1--4 (verg. Mark. I : 40-45; Luk. V :12-14).
Te leeren: Lukas XVIII : 27; Ef. II: 12, 13 (Ps. 103 : 2; Ps. 51 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Dit verhaal stelt ons voor het eerst een geval voor oogen, zooals de geschiedenis van onzen Heere er een gansche reeks aanbiedt, waarin een
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wonder beschouwd kan worden als op zinnebeeldige wijze een voorstelling
gevende van de zonde en de verlossing, uit een bepaald oogpunt gezien.
Zoo hebben wij een geestelijke blindheid en een geestelijk ziende zijn, een
geestelijke doofheid en een geestelijk hoorende zijn ; geestelijke krankheid
en geestelijke gezondheid; geestelijken dood en een geestelijk leven. In den
kreupele hebben wij een beeld van . des zondaars machteloosheid tot het
goede ; in den bezetene van de slavernij der* zonde ; in den maanzieke van
de uitzinnigheid der zonde, terwijl de verschillende genezingen aantoonen,
hoe het .Evangelie kr acid , vrijheid en ver stand teruggeeft. Het is van belong deze verscheidenheid in het oog te houden bij de leering, die wij uit
Jezus' wonderen kunnen putten ; anders zal ons onderwijs eentonig zijn en
daardoor geen belang inboezemen.
In het geval van den melaatsche doet zich de zonde en haar geneesmiddel
op tweeerlei wijze kennen. De ziekte toont ons de verdervende macht der
inwonende zonde aan ; en in den bijzonderen vloek, dien God er aan verbindt, hebben wij een beeld van het verbeuren van Zijn gunst, hetgeen een
gevolg der zonde is. Evenzoo is de genezing, die zoowel gezondheid des
lichaams als wederopneming in het verbond en zijn voorrechten met zich
brengt, een treffend beeld van - het tweeledige werk der verlossing, rechtvaardigmaking en heiligmaking; de eerste komt onmiddellijk tot stand —
de • laatste (niet zooals de genezing van den melaatsche) langzamerhand.
De les biedt dus een uitmuntende gelegenheid aan, belangrijke leerstellige
waarheden op dui delijke en boeiena' e wijze mede te deelen ; en de onderwijzer
geve zich bijzondere moeite, deze gelegenheid goed te gebruiken. Da geschiedenis zelve en de bijzonderheden omtrent melaatschheid, die in de aanteekeningen te vinden zijn, geven aan het onderwerp aantrekkelijkheid genoeg.
SCHETS VAN DE LES.
Een langdurige krankheid — hoe
smartelijk I (neem als . voorbeeld het
een of cinder welbekende geval onder
de leerlingen). Toch zou het nog erger
kunnen zijn — als men er mede geboren was en er al die jaren onder
leed. — Of nog erger — als men
nimmer genezen kon. Of nog erger
— als men niet hetzelfde blijft, of
een weinig beter wordt, maar zijn
geheele leven door verergett. Of nog
erger — indien het zeker is, dat de
kinderen van den zieke het ook zullen hebben, en hun kinderen, en
z66 voort. Of nog veel erger dan dit
alles. Zieken worden dikwijls zoo
liefderijk behandeld, het beste vertrek,
het uitstekendste voedsel wordt hun
gegeven, belangstellende vrienden ko-

men hen opzoeken, enz. maar stel
u voor, dat men niet met zijn gezin
mag blijven wonen en gedwongen is,
alleen met menschen te leven, die
dezelfde ziekte hebben ; niemand anders in de nabijheid mag laten komen — hoe verschrikkelijk !
Er is zulk een ziekte, de melaalschheid . Wij zullen heden van een melaatsche hooren. Een erg geval —
„vol van melaatschheid" (Luk. V : 12).
I De ziekte van den melaatsche.
( t) Haar acrd. Niet slechts zijn de
ledematen van den armen man ziek,
ook zijn huid, zijn bloed, zijn geheele
lichaam. Misschien is hij er mede
geboren ; zoo ja, dan was hij nooit
een vroolijk, gezond kindje ; maar
bleek en lijkkleurig (Num. XII : To ;

DE MELAATSCHE.
2 Kon. V : 27). Of het begon met
een kleine witte plek — hoe verschrikkelijk, die te zien ! — geen
rniddel, de ziekte tegen te houden —
langzaam en heimelijk vergiftigde zij
het geheele lichaam — evenals een
weinig zuurdeesem het geheele deeg
doorzuurt. Kan hij hoop voeden, dat
hij weder genezen zal ? Zelfs een
booze Koning van Israel wise, dat
God alleen een melaatsche kon
genezen (2 Kon. V : 7). Het zal erger
en erger worden — hij zal zijn haar,
zijn voeten en zijn handen verliezen — op ellendige wijze sterven.
Maar er is jets, dat nog treuriger is.
(2) Raan vloek. Zoolang deze arme
man melaatsch was geweest, moest
hij alleen met melaatschen, zocials hij,
wonen — het was hem verboden met
anderen te zijn ; wanneer iemand
nabij kwam, moest hij een. vreeselijken kreet geven (Lev. XIII : 45)
om hem te waarschuwen ; hij werd
geacht, dood te zijn ; zijn hoofd moest
kaal, zijn gelaat ten halve bedekt,
zijn kleeding gescheurd zijn, evenals van iemand, die rouw draagt
(Lev. XIII : 45 ; verg. Num. VI : 9 ;
Ezech. XXIV : 17) ; door iedereen
vermeden en met afgrijzen aangezien ;
kon nooit naar het Paaschfeest, enz.
te Jerusalem of naar den Tempel
gaan, omdat hij „onrein" was (Lev.
XIII : 46 ; Num. V : z---3). De Wet
was ook zeer streng : zelfs een profetes en een Koning moesten zich
onderwerpen, Num. XII : 14 ; 2 Kron.
XXVI : 19-21.
II. De genezing van den melaatsche. (Lees den tekst).
Zelfs tot in de schuilhoeken der
melaatschen dringt het gerucht door
van al de wonderbare Bingen, die
.1 ezus gedaan heeft ; kreupelen, blinden, koortslijders genezen, zelfs be*etenen — „zou Hij ons niet kunnen
genezen ?" Misschien schudden som-
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migen het hoofd ; maar een zal het
beproeven — hij volgt Jezus op een
afstand — misschien hoort hij van
verre de Bergrede — hoort de gezegende woorden : „Bid, en u zal
gegeven worden" — gevoelt, dat Hij
Diet is als de Schriftgeleerden, Hij
spreekt met gezag — gelooft, dat Hii
genezen kan — maar zal BC/ willen?
Z31 Hij zich niet van den armen
uitgeworpene afwenden ? Eindelijk vat
hij moed, het te beproeven. Zie, hoe
de menigte met afgrijzen uiteenwijkt,
wanneer hij er zich een weg doorheen baant ; want ieder, die hem
aanraakt, wordt „onrein" geacht. Wat
zal Jezus doen ? Zal hij er zich aan
wagen ? Zie, Hij treedt naar voren —
raakt den neergebogen melaatsche
aan ! De reine en de onreine in aanraking met elkander — de reine niet
besmet door den onreine, maar de
onreine gereinigd • door den reine !
De melaatsche voelt de aanraking —
hoort zijn eigen woorden („wilt",
„reinigen") als het ware naar hem
teruggekaatst en oogenblikkelijk voelt
hij den gloed van volmaakte gezondheid door zijn lichaam stroomen —
hij is van zijn melaatschheid genezen I
Maar zie het bevel van Christus,
vers 14 — waarom „niemand zeggen"?
(a) Christus wil hebben, dat Zijn werk
in stilheid zal doorwerken. Het yolk
zou allicht een verkeerde toepassing
maken van Zijn wonderwerken. (b)
De melaatsche is nog niet in zijn
voorrechten hersteld, eer hij zich aan
den priester heeft vertoond, en deze
hem rein verklaard heeft (Lev. XIV)
— de ban is nog op hem ;indien de
priesters hooren, hoe hij genezen werd,
zullen zij misschien weigeren, hem
van den ban te ontdoen. Maar waarom zou hij naar den priester gaan ?
Kunnen alien niet zien, dat hij gezond is ? De Wet moet vervuld worden
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— kwam Jezus om haar te ontbinden ?
Matth. V : 17.
III. De ziekte van den zondaar.
Waarom had God de melaatschen
uit Zijn heiligdom gebannen ? Waarom werden zij onrein, flood geacht ?
Waarom afgezonderd gehouden ? (zie
Aant. 2). (c) Om den menschen van
zonde te spreken. Zie in de melaatschheid de ziekte der zonde — haar
aard — haar doodend harakier.
(I) Raar aard. (a) Overerfelijk,
Rom. V : 12. Bij kinderen bijna even
spoedig merkbaar als de melaatschheid. Waarom zijn kinderen ongehoorzaam, oneerlijk (Ps. LVIII : 4),
opvliegend ? — de ziekte der zonde
komt te voorschijn. (b). Heimelijk,
listiglijk, overal doordringend — verderft zij de geheele ziel (Jes. I : 6) —
geen gezondheid in ons. (c) Zij wordt
erger — brengt zij niet van de eene
leugen tot de andere (zooals bij Jacob)?
Wordt de ijdele en eigenzinnige knaap
niet de onhandelbare man (zooals
Absalom) ? en hoe snel verspreidt
zich een slechte gewoonte op school!
Pas op — „raakt niet aan, hetgeen
onrein is" (2 Cor. VI : x7). (d) Door
de menschen niet te genezen. Zie de
ondervinding van Paulus, Rom. VII :
14 -24 ; verg. Jer. XIII : 23. De
menschen trachten uiterlijk goed te
zijn ; maar dit is, alsof de melaatsche
zich verfde en schoon aankleedde
(zie Matth. XXIII : 27) — het hart
is verkeerd (Jer. XVII : 9 ; Mark.
VII : 21).
(2) Haar vloek. Het eerste, wat de
zonde deed, was het verbannen van
Adam en Eva uit Gods gunst• en
tegenwoordigheid ; en zoo is het altijd,

Jes. LIX : 2 ; Ps. LXVI : i8. Dit
vreesde David zoozeer, Ps. LI : i r.
Wat zegt Jesaja, dat wij alien zijn,
LXIV : 6 ? — en Paulus, wat wij
geacht worden. Ef. II : i ? En zoo.
ook ten laatste, Openb. XXI : 27.
IV. De genezing van den zondaar.
Evenai s de melaatsche, moet deze tot'
Christus komen. Maar kan Hij de zonde
genezen, zooals Hij de melaatschheid
genas (Hebr. VII : 25, en le tekst
om te leeren) ? En wil Hij ? Noodigt
Hij niet uit (Matth. XI : 28) en belooft
Hij niet, aan te zullen nemen (Joh.
VI : 37)? Maar hoe kan Hij het doen ?
(a) Hij heeft onze zondige natuur aangeraakt, Hij heeft ons vastgegrepen,
onze zonden op zich genomen. Hebr.
II : 14. ' (b) Hij heeft den vloek gedragen, Gal. III : 13. (c) Hij geeft den
Geest, die reinigen kan en ons sterk
en gezond maakt, Rom. VIII : 3-9.
Wat komt hieruit voort ? De vloele
is onmiddellijk weggenomen — nu is
de toegang tot God geopend — zij,
die „verre" waren, zijn nu „nabij"
(2e tekst om te leeren). Maar de
herstelling
de ziekte zelve gaat
langzaam en
en trapsgewijze — zij isniet volkomen, dan daar, waar „geen
zonde meer is".
Maar verbeeld u, dat de melaatsche
niet geweten had, dat hij melaatsch
was ; of, indien hij het wist, er onverschillig onder was, niet gevoelde,
hoe antlers hij was dan andere menschen. Zou hij dan tot Christus gekomen zijn ? Dit is ook de reden,
waarom velen niet gereinigd worden;
zie Openb. III : 17. Is dit het geval
met ons ?

AANTEEK ENINGEN.
1. Melaatschheid. Er zou veel over dit
onderwerp gezegd kunnen worden, maar de
volgende korte bijzonderheden zullen voor deze
aanteekeningen voldoende zijn:
(a) Er waren en er zijn nog verschillende

soorten van melaatschheid. De oude Grieksche
geneesmeester Hippocrates noemt drie soorten.
De verschrikkelijke ziekte, welke door hedendaagsche reizigers in het Oosten beschreven
wordt, schjjnt veel erger te zijn dan die, waar-
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tegen in Lev. XIII en XIV een wet wordt
uitgevaardigd.
(b) Alle melaatschheid is overerfelijk. Dr.
Thomson beschrijft, hoe de ziekte zich langzamerhand bij de kleine kinderen der melaatschen vertoont.
(c) De verordeningen in Leviticus veronderstellen de mogelijkheid, dat een melaatsche
geneest; maar alle andere uitspraken aangaande de ziekte stellen vast, dat deze niet te genezen was door een gewone geneeskundige
behandeling; en hiermede stemmen berichten
uit den nieuweren tijd overeen, waarin beschreven wordt, hoe zij langzamerhand verergert, totdat het eene lid na het andere afvalt
en het slachtoffer op ellendige wijze omkomt.
(d) De melaatschheid maakte den lijder,
volgens de H. Schrift, tot een onreine. Bij
het onderzoek naar deze kwaal mocht echter
de priester den patient vrijelijk aanraken. Hij
had geen besmetting te vreezen. Trouwens,
niet in alle gevallen was de melaatschheid
besmettelijk. Van Naiiman weten dat hij
tijdens zijn melaatschheid nog stolid aan het
hoofd van het Syrische leger. Toch wordt de
melaatschheid zonder twijfel in het Oosten als
besmettelijk gevreesd en het is wel zeker, dat
de erge gevallen dit ook zijn.
(e) Indien de ziekte niet in alle gevallen
besmettelijk was, waarom waren dan de Levitische verordeningen omtrent de melaatschheid zoo streng? Het antwoord is : Daar de
melaatschheid de ergste vorm van ziekte was,
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bestemde God haar, het bijzondere type der
zonde te zijn, en de verordeningen aangaande
haar hadden betrekking ep haar typisch karakter. Zij was vergezeld door de zinnebeelden
van den flood de gescheurde kleederen, de,
doek, welke de lippen bedekte, het geschoren
en ontbloote hoofd (Lev. XIII : 45, verg. met
Num. VI : 9; Ezech. XXIV :17), zij ging gepaard met wettelijke onreinheid (zie Num.
XIX : 13 ; Ezech. XLIV : 25); de herstelling
van den melaatsche had met dezelfde plechtigheden plaats, als die van een verontreinigde
door aanraking met de dooden (Lev. XIV : 4-7,
49, verg. Num. XIX : 6, 13, 18) en David schijnt
op deze te doelen, wanneer hij zegt (Ps. LI : 9) :
„Ontzondig mij met hysop; en ik zal rein zijn."
En de verbanning van den melaatsche buiten
het leger (Lev. XIII : 44-46 ; Num. V : 1-3;
Num. XII : 14, 15; 2 Kron. XXVI : 19-21),
was een trefTend type van des zondaars nitsluiting van Gods tegenwoordigheid vergelijk
vooral Num. V : 3 met Joz. VII : 12. Mlisschien
werd ook one deze reden de melaatschheid gezonden als een bijzonder oordeel voor de zonde
van heiligschennis, zooals in het geval van
Mirjam, Gehazi en Uzzia. De Schets toont
aan, waarom de melaatschheid zoo bijzonder
geschikt was, als het bijzondere type der zonde
te worden aangemerkt.
Vele uitleggers merken op, dat de melaatsche, door Jezus „Heere" te noemen, het geloof in Zijn Messiasschap uitdrukte.

Les XXI. — De Romeinsche hoofdman en zijn knecht.
„lk heb zoo groot een teloof zelfs in Israel niet gevonden 1"
7e lezen: Luk. VII : I-I0 ; (verg. Matth. VIII : 5-13).
7e leeren: Matth. VIII : 8—to; Rom. III : 29, 3o (Ps. 86 : 5 ; Ps. 119 : 17).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Niets is van meer gewicht voor een les dan een goede inleiding. Wanneer
men eens de belangstelling der klasse heeft opgewekt, kan men haar over
het algemeen gemakkelijk gaande houden de moeilijkheid is haar in het
begin te verkrijgen. Dit nu mislukt zeer dikwijls door de gewoonte, het gedeelte der Schrift, dat behandeld moet worden, in het begin geheel voor te
lezen. De onderwijzer zou verstandiger doen, indien hij zijn les met een of
ander voorbeeld opende, dat tot het onderwerp leidt (zooals er reeds zoo
vele in deze lessen zijn aangegeven), of met een herhaling van die punten
der vorige les, welke een geschikten overgang vormen tot die, welke behandeld mocten worden. Wanneer dit gedaan is, moet dan het verhaal in

io6

DE ROMEINSCHE HOOFDMAN EN ZIJN KNECHT.

zijn geheel uit de Schrift gelezen worden ? Of is het beter, naar de verschil-,
lende verzen of groepen van verzen te verwijzen, naar gelang dit bij het
onderwijs te pas komt ? Gewoonlijk zal men de voorkeur geven aan deze
laatste manier, daar zoodoende dikwijls nieuwsgierigheid wordt gewekt, welke
een groote hulp voor den onderwijzer is. Bijvoorbeeld — „Nu, wat denkt
gij, dat deze of gene zeide ?" — of „deed ?" — of „hiervan dacht ?" — „Kijk
maar naar het volgende vers, en gij zult het zien." Maar er zijn uitzonderingen
op dezen regel.
De les, welke wij nu gaan behandelen, schijnt een van die uitzonderingen
te zijn. In de Schets, die hier volgt, wordt niet fang stilgestaan bij het uitwendige verhaal, daar het weinig gelegenheid tot beschrijving van uiterlijke
omstandigheden aanbiedt en de belangrijke leering, welke er in vervat is,
den geheelen tijd moet innemen. In zulk een geval zal het beter zijn, in het
begin (d.w.z. na het als inleiding gegeven voorbeeld) de geheele geschiedenis
te lezen, slechts in het voorbiigaan eenige noodige uitleggingen (zooals b.v.
wat een hoof dman over honderd was) gevende, en dan voort te werken op
hetgeen de leerlingen reeds weten,
Ofschoon de Schets, op het eerste gezicht, voor oudere klassen gemaakt
schijnt te zijn, heeft zij een voor onderwijzers van jongere klassen bijzonder
gunstige eigenschap, Dl. de schaarschheid van tekstaanhalingen, Bijna al de
lessen, die aan de hand worden gegeven, zijn uit de geschiedenis zelve geput.
Zij, die meer teksten verlangen, zullen ze in de aanteekeningen vinden.
SCHETS VAN DE LES.
Welke menschen verwonderen zich
het lichtst ? Zijn het niet de onwetende
menschen ? (b.v. — Een klein kind
verwondert zich op het gezicht van
een nieuw stuk speelgoed, — een
g,rooter kind niet ; scheikuweige proeven
wekken de bewondering der toeschouwers
op, niet die van hem, die ze doet, enz.
enz.) Hoe meer wij weten, over hoe
minder dingen wij ons verwonderen.
Welke wonderbare dingen moesten het
dan zijn, die maakten, dat Jezus zich
„verzeionderde" .—Tweemaal lezen wij,
dat Hij „zich verwonderde" — waar•
over kan dit zijn ? Eens over ongeloof
(Mark. VI : 6) , eenmaal over geloof
(hierover vandaag). Waren dit . zulke
vreemde dingen ? Ongeloof vreemd,
wanneer Hij het zooveel zag ?
Geloof vreemd, wanneer het eerder
te verwonderen was, dat zoo weinigen geloofden ? Hoe groot moest
het ongeloof, hoe groot het geloof

zijn, dat bij Jezus verwondering
wekte !
(Lees de geschiedenis). „Groot geloof"
— zoo noemde Hij het. Merk hiervan
drie dingen op

1. Waar het „groote geloof"
gevonden werd.
Bij een geleerden Rabbijn, die de
profetieen bestudeerd had en dus Jezus
als den Messias herkende? Bij een
strengen Farizeer, met zijn geregelde
gebeden, aalmoezen en zijn gedurig
vasten ? Zou er niet zulk een „groot
geloof" bij dezen zijn ? — zoo behoorde
het te wezen, toch was het zoo niet.
Niel bij een food — bij een heiden
— en dat wel een van de gehate Romeinsche overwinnaars.
Drie ongewone dingen worden van
hem vermeld —
(a) Zijn slaaf (zie Aant. 4) was hem
„zeer zetaar d" . Romeinsche meesters
waren dikwijls zeer wreed voor hun
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slaven — zij hadden ze met geld gekocht of in den oorlog gevangengenomen — hun eigendom — konden
naar welgevallen met hen handelen
— zij dachten er in den regel niet aan,
hen lief to hebben. Deze hoofdman was
dus beter en vriendelijker dan de
meeste anderen.
(b) Hij had de Joden lief. De RoTpeinen verachtten deJoden — hadden
een afkeer van hen, omdat zij zoo
lastig waren, zich niet rustig wilden
onderwerpen, evenals andere overwonnen volken van het groote rijk
(zie Hand. V : 36, 37 ; Hand. XVI : 2o;
Hand. XVIII : i4—i6). Wat kon dezen
hoofdman zoo geheel anders hebben
gemaakt ? — hij moet het gevoel
hebben gekregen, dat de Joden den
waren God kenden — misschien was
hij, evenals de andere hoofdman Cornelius (Hand. X : 2), „godzalig", „vreezende God", „God geduriglijk biddende". Wat had hij voor Kaper7
nainn gedaan ? vers 5 — die synagoge, waar Jezus zoo dikwijls leerde,
was zijn gift (zie Aant. 3).
(c)De Joden hada' en hem lief — hem,
den beveihebber der troepen, die hen
in onderwerping moesten houden! —
wat waren hun ouderlingen bereid
voor hem te dcen ? — en zelfs nu de
zieke slechts zijn sla g was.
Maar er was nog, iets bij -hem te
vinden, dat meer ongewoon was —
het ,,groote geloof", waarover Jezus
„zich verwonderde".
II. Hoe het „groote geloof" getoond werd.
(1) Hier roept de voornaamste man
van Kapernaum de hull) in van den
„Nazarener" — een profeet, wel is
waar, maar zelfs door zijn eigen yolk
Diet erkend. Is het, omdat hij zoo
voornaam is — denkt hij, dat Jezus
self zijn best voor hem sal doen ?
Vergelijk den Koninklijken hoveling
(zie les XVII). Neen, juist het tegen-
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deel. Hij acht zichzelf niet groot —
,,niet waardig", Jezus in zijn huis te
ontvangen (vers 6) — zelfs niet waardig
tot Hem te gaan (vers 7) — hij laat het
door de Joodsche ouderlingen in zijn
plaats doen. Waarom ? Zeer waarschijnlijk had hij in die synagoge
Schriftgeleerden hooren prediken —
wist, dat zij een groot Koning van
den hemel verwachtten — maar dat
Hij de Koning der Joden zou zijn
— Been zegeningen voor hen (tenzij
zij Joden werden). Hij kon wel het
gevoel hebben, dat hij bniten het
„koninkrijk" stond — dat het niet
zou helpen, indien hij een wonder
vroeg. En loch lie/ hij het vragen.
(2) Wat baden de ouderlingen Jezus,
dat Hij doen zou, vers 3 („komen en
gezond maken") ? Evenals de hoveling,
van wien wij gehoord hebben (Joh.
IV : 49), dit ook vroeg. Maar zie de
boodschap van den hoofdman, wanneer hij hoort, dat Jezus komt (vers
6-8). Wat wilde hij er mee zeggen?
(Zie Aant. 5). Hij denkt : „Waarom
zoude Hij komen ? Is Zijn Woord niet
voldoende, waar Hij zich ook bevindt?
Ik geef zeif bevelen — word onmiddellijk gehoorzaamd, — mijn soldaten en
mijn slaaf gaan en komen, zooals ik het
hun zeg. — Ik zelf gehoorzaam ook
den officier, die boven mij is gesteld
(„onder de macht"); en Hij staat aan
het hoofd van een geheel leger —
Diet honderd mannen, maar tien duizend engelen — alle dingen in den
hemel en op aarde — zeker zijn ook
de ziekten onder Zijn macht — kan
Hij niet alleen het woord spreken, op
welken afstand ook, en de ziekte bevelen, mijn armen slaaf te verlaten?"
( Verg. Ps. CVII : 20 - „Hij zona
Zijn woord uit en heelde hen").
Wat hij van Jezus dacht weten wij
niet, maar wij zien, dat hij met zijn
geheele hart geloofde : (I) in Zijn allesomvattena'e lief de, welke zelfs tot den
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slaaf van een heidenschen krijgsknecht reikte — (2) in zijn oppergezag, waaraan alle dingen onderworpen worden. Wie was er onder
de Joden of de discipelen zelfs, die
„zoo groot een geloof" had ? — neen,
„zelfs niet in Israel". Het is niet
vreemd, dat Jezus zich verwonderde.
111. Hoe het ,,groote geloof"

beloond zoude worden.
Door het toestaan van het verzoek ? Ja, maar door meer dan dit
— zie, op welke wijze.
De ouderlingen dachten misschien,
dat, indien Jezus den slaaf genas, het
zou zijn, omdat zij het gevraagd hadden (evenals wanneer zij jets van den
Romeinschen Keizer verlangden, zij
zouden trachten, iemand aan het hof
te vinden, die het voor hen vroeg).
Jesus was rondgegaan om het „Koninkrijk" nit te roepen, dat „nabij
was gekomen" — welnu, of het waar
was of niet hiervan waren zij verzekerd : — Wanneer dat Koninkrijk
waarlijk kwam, zoude het zijn voor
Abraham en zijn kinderen, voor
hun yolk — zij zouden als de gasten
aan een feestmaaltijd zijn (Jes. XXV :
6) ; in aanzien en vroolijkheid — en
de anderen, de „heidensche honden"
in de duisternis daarbuiten ; zij zouden de gunstelingen zijn aan het hof,
ofschoon de Koning misschien, op
hun aandringen, eenige kruimels zou
toestaan aan een armen verworpeling, in wien zij belang stelden.
Wat zegt Jezus nu? (Lees Matth.
V11.1: II, 12) (zie Aant. 7).
(a) Ja, het Koninkrijk sal als een
feest zijn — rust, vroolijkheid, voorziening in al hun behoeften. Ja,
Abraham zal daar zijn — een menigte gasten, ook — maar wie ? waar
vandaan ? — van waar kwamen Israiils vijanden, Babyloniörs uit het
Oosten, Romeinen uit het Westen ?
Wanneer werden zij ingebracht ? Wie

predikte in het Romeinsche rijk ?
ook wij, die in het Westen wonen —
en Amerika, enz. En het Oosten —
sommigen waren toen reeds gekomen
(de wijzen) — ook nu, Hindoes, Chineezen, enz. Maar a; aarbuiten? Ja,
daar is „buitenste duisternis" — wie
zijn daar ? Velen van diezelfde kinderen van Abraham, wien God eerst
het koninkrijk gegeven had — die
nu niet met de heidenen wila'en eten
— dan niet zouden kunnen — stel u
hun bittere wanhoop voor — „hun
tanden knersende" !
(b) Maar zouden al de heidenen
daarbinnen, al de Joden buiten zijn?
Waar was het werkelijke verschil ? —
Wat zou recht geven, binnen te treden 9 Datgene, wat de hoof dman in
zoo groote mate bezat — Geloof. Maar
welk geloof ? Het geloof in Jezus zelf
— in den verachten Nazarener — in
Zijn allesomvattende lief de — in Zijn
hoogste macht — dat zou iedereen,
Jood of heiden, tot Gods feestmaal
toelaten — maar buiten dit kan niets
het ook doen. (Zie den tweeden tekst
om te leeren).
Kunnen wij ans het gelaat der
ouderlingen niet voorstellen, toen zij
dat hoorden ?

Binnen of buiten — waar zullen
wij zijn ? zegt gij : „Ik ga naar de
kerk, enz. — thuis en op school gedraag ik mij tamelijk goed — God
is zoo liefderijk — alles zal wel in orde
zijn" ? Dat is niet genoeg. De zonde
— elke zonde — sluit ons buiten ,
maar Christus stierf om de zonde weg
te nemen en de vraag, die Hij stelt, is
deze, of wij tot Hem gekomen zijn, Hem
als onzen Zaligmaker, Vriend, Koning
hebben aangenomen, of wij Hem liefhebben, op Hem vertrouwen, of wij geloof hebben (Joh. III : 16, 36). Vele
jongens en meisjes, welke dachten, dat
zij zoo goed waren, sullen anderen, die
zij minachtten, (armere kinderen dan
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log

zij — of vreemden, enz.) aan het feest- Koning zeif — terwijl zij worden buiten
maal van Abraham zien, met den gesloten !
AANTEEKENINGEN.
1. Het is niet gemakkelijk de verschillen
in het verhaal van Matthews en Lukas van
dit wonder met elkander in overeenstemming
te brengen. Lukas doet het duidelijk voorkomen, alsof de hoofdman niet zeif naar
Christus ging, ofschoon het woord „Ga heen"
bij Matthews tot hem persoonlijk gericht schijnt
te zijn. Augustinus antwoordde iemand, die op
grond van deze afwijkingen bezwaar had tegen
het verhaal : „Wijst onze menschelijke wijze
van spreken niet honderden zulke voorbeelden
aan ? Konden wij verwachten, dat de Schrift
anders met ons zoude spreken, dan op onze
gewone manier ?"
2. „Een hoofdman over honderd" was in
het Romeinsche leger een bevelhebber van
een centuria of compagnie voetvolk, welke
in aantal verschilde naar de grootte van het
legioen, waarvan de centuria het zesde deal was.
3. „ilij heeft ons de synagoge geboulvd" —
letterl.: Hij zeif (d. w. z. op eigen onkosten)
heeft onze synagoge gebouwd, dd. de synagoge
van Kapernaum.
4. De dienstknecht wordt door Lukas een
slaaf (601A0g, doelos) genoemd. Matthews
noemt hem een jongen (gra pais) — een
woord, dat dikwWs in de beteekenis van dienstknecht gebruikt wordt, evenals peer in het
Latijn, garcon in het Fransch.
5. „ Want ih ben ook een mensch, onder de
macht van anderen", enz. Schriftverklaarders
hebben er veel over getwist, of deze hoofdman
dacht, dat de ziekten behoorden tot de „heirscharen", die onder Jezus' bevel stonden, of
de engelen bedoelde, die de aitvoerders zijner
macht zouden zijn in het uitdrijven van ziekten.
Waarschijnlijk dacht hij aan niets bepaalds,
maar leidde hij slechts een algemeen denkbeeld
omtrent Jezus' opperheerschappij of van het
karakter zijner eigen macht, die, ofschoon in
zulk een beperkten kring, volstrekt was.
„Jezus is voor hem de ware Ceasar en /mperator, de hoogste Machthebbende over de
hierarchie niet van de aarde, maar van den
hemel (Col. I : 16)". „Hij zag het ongeziene
in het kleed der zienlijke dingen. Gezondheid
en ziekte, zorgen en rust, vreugde en smart,
leven en flood stonden voor hem als den
groot leger en Hij, tot Wien Hij sprak, was
de Heere der Heirscharen. Zij bewogen zich

op Zijn bevel" — (J. r aughan's Leerredenen).
6. „Hij vermonderde zich". Moeilijk als
deze uitdrukking is met betrekking tot Christus, moeten wij Naar eenvoudig aannemen,
evenals „Hij verheugde zich" of „was bedroefd".
7. „ Yelen zullen komen van het Oosten en
Westen", enz. Deze plechtige uitpraak van
Christus vormt een merkwaardige tegenstelling met de woorden van een Rab4n : —
„In de toekomende wereld, zegt God, zal Ik
een groote tafel voor u aanrichten, welke
de heidenen zullen zien en zij zullen verslagen zijn." Zoo ook maakten de Schriftgeleerden, door hun overlevering, de beloften van het Oude Testament aan de heidenen ,.te niet". Zij waren genegen, proselieten tot het Jodendom aan te nemen, maar
de toelating van de heidenen als zoodanig
tot het verbond was een „geheimenis", welke
zelfs de apostelen bijna niet konden gelooven.
Hoe weinig de ouderlingen van Kapernalim,
Jezus verstonden, blijkt hiernit, dat zij voor
hun vriend pleitten op grond van zijn
liefde voor „ons yolk" om Jezus hiermede te
bewegen, als Hij soms ongeneigd mocht zijn,
te helpen. De genezing, welke op een afstand volbracht werd, kan een gepast zinnebeeld zijn van de prediking des Evangelies
aan hen, „die verre zijn" = de wereld der
heidenen. De uitdrukking „kinderen des
Koninkrijks", op de Joden toegepast zijnde,
wordt door Matth. XXI : 45 verklaard. „Zij
waren kinderen van het typische koninkrijk,
de theocratie." (Lange).
Het „koninkrijk" wordt in den Bijbel dikwijis als een feestmaal beschreven ; zie Ps.
XXII : 27-30 ; Jes. XXV : 6 ; Matth. XXII
1-13 ; Matth. XXVI : 29 ; Luk. XIV :15 ;
Openb. XIX : 9. Men behoeft er niet rechtstreeks het denkbeeld van „hemel" aan vast
te knoopen ; het koninkrijk is de bedeeling
des Evangelies ; maar hiervan is de hemel
de voltooiing, en de zegeningen van het „koninkrijk" op aarde zijn slechts een voorsmaak
•van wat zij in de toekomst zullen zijn.
„Buitenste duisternis", enz. Verge Ps. CXII :
10 ; Jes. LXVI : 24; Matth. XIII : 42, 50 ;
Matth. XXII : 13 ; Matth. XXIV : 51 ; Matth.
XXV : 10, 30 ; Luk. XIII : 21 ; Openb. XXII :
15 („buiten").
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Les XXII. — De zoon der weduwe te Nan.
;, De dooden zullen hooren de stem des Zoons Gods".
le lezen: Luk. VII : I I— 16.
le leeren: Jes. XXV : 8 ; Joh. V : 21, (Ps. 146 : I ) 7).
VOOR DEN ONDERWIJZER.

Zelfs de minst ervaren onderwijzer zal het verhalende gedeelte der les gemakkelijk vinden. De meest ervarene zal gevoelen, hoe moeilijk de toepassing
is. Er komt licht verwarring tusschen het denkbeeld van natuurlijken dood,
geestelijken dood en eeuwigen dood en de leerlingen kunnen niet altijd het
onderscheid vatten, dat wij voor ons zelven maken. Cfschoon zij alle in de
Schets voorkomen, doet de onderwijzer beter, niet te beproeven, alles te behandelen, maar een bepaald gedeelte uit te kiezen en, wanneer hij dit heeft
vastgesteld, zich daar streng aan te houden. In de jongere klassen zal het
beter zijn, de afdeeling over geestelijken dood weg te laten en de eindparagraaf
van de les kan, geheel onafhankelijk daarvan, toch gevolgd worden.
Maar het zwaartepunt van deze les ligt niet in dezen of genen toestand
van den mensch, maar in het medelijden en de macht van Christus. Men
zal opmerken, dat dit niet altijd het geval is. De Heiland was de hoofdpersoon in de les over „Een Sabbath te Kapernatm", maar niet in die over.
de genezing van den zoon des hovelings, den melaatsche en den dienstknecht des Heeren.
In deze laatste werd de aandacht bepaald op den smeekeling. De onderwijzer zal wel doen, dit op te merken, daar hij zich in den loop en de
toelichtingen van zijn verhaal altijd moet richten op de hoofdtoepassing,
welke zoo aanstonds gegeven zal worden. Indien men aan deze les wegens
tijdsgebrek of eenige andere reden geen woord van persoonlijke toepassing
toe kan voegen, dan zal toch deze les haar doel niet missen, als men het
medelijden en de macht van Christus duidelijk heeft in het licht gesteld ;
en somtijds is het de beste toepassing, over het karakter en het werk van
den Heiland uit te weiden — evenals men iemand het best liefde voor
een goeden vriend of voor een weldoener in kan boezemen, niet door
aan te dringen op den plicht, hem lief te hebben, maar door te wijzen op
zijn goedheid.
SCHETS VAN DE LES.
Gij hebt alien reeds dikwijls een
begrafenis gezien — gij weet, hoe
treurig die is ; maar hebt gij ooit de
treurigheid gevoeld — hebt gij ooit
cen der uwen zien begraven ? — herinner u de smart, toen de dokter
zeide, dat er geen hoop meer was —
het waken bij het ziekbed enz. —

en toen fluisterde de een den ander
toe „dood" — stilte — geween —
een laatste blik — dan de begrafenis
— het graf — hem of haar nimmer
meer op de oude plaats weer te zien
— (de onderwijzer zal deze herinneringen wijzigen Aar de plaatselijke
en bijzona'ere omstandigheden).
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Het is reeds treurig genoeg, wanneer er een uit een groot gezin wordt
weggenomen — hoeveel te meer,
wanneer het de eene van twee personen is. Beschouwen wij heden zulk
een geval.
I. De weduwe en haar zoon gescheiden.
Een weduwe — zij had dus reeds
een treurige begrafenis gehad v6Or
deze, misschien nog niet lang geleden, en zij had zich verheugd, dat,
ofschoon haar man gestorven was,
haar volwassen zoon haar kon ondersteunen ; misschien waren er jaren
over heen gegaan — was zij alleen
gelaten met een pasgeboren kindje —
had zij hem opgevoed — haar ge. heelen „schat" in hem — (met hoeveel wijsheid had Jezus gezegd : „Vergadert u geen schatten op de aarde",
enz. !) Was hij een goed zoon ? Wij
weten het niet — maar zoo ja, welk
een verlies voor haar ! Is een onder
u een eenig zoon uwer moeder en
zij een weduwe ? — hoe teeder moet
gij dan voor haar zijn !
Zij staat nu alleen op de wereld —
misschien is zij arm — weet niet,
wat zij zal doen — donkere toekomst.
Toch heeft zij vele goede vrienden —
zij en haar zoon waren bemind in
de stad — zie, hoe velen de lijkbaar
volgen. Door de straten heen — tot
buiten de poort (de Joden werden
buiten de steden begraven) — beweegt
zich de treurige optocht — niet stilzwijgend, zooals bij ons — met luide
weeklachten en geroep (Jer. IX : 17,
18 ; Amos V :16 ; Matth. IX : 23) —
een vrouw weent bittere tranen (verg.
Jer. VI : 26 ; Amos VIII : TO.
2. De weduwe en haar zcon hereenigd.
Terwijl de optocht de stad verlaat,
gaat een andere schare den heuvel
op naar de stad toe. (Aant. 1). Zij
hebben een langen weg achter zich,
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25 mijl, over de bergen ; van den
vroegen morgen of zijn zij op het
pad — zeker zeer vermoeid — wij
zouden meenen, dat zij ternauwernood een voorbijgaande begrafenis
zouden opmerken, Maar Een is er,
Die het doet — Hij weet alles —
ziet ook in het treurende hart der
weduwe. Hoor Zijn liefderijke stem,
wanneer Hij tot haar spreekt. „Ween
niet !" — niet weenen ? — is daar
geen reden voor ? — maar zie, —
de verbaasde dragers houden stil op
de aanraking van Jezus — de menigte
verwondert zich in stilte — Jezus
spreekt tot een lijk, dat niet kan
hooren (verg. Rom. IV : 17). Maar
zijn stem wordt gehoord — de ziel,
welke reeds aan het lichaam ontvlucht
was, hoort ell komt terug — het hart
klopt weder — het bloed vloeit weder
door de aderen — er is een leveniie
op de lijkbaar -- hij zit overeind ;
kan dit een Broom zijn ? Neen, want
hij spreekt I en het is de stem van
den zoon der weduwe ! Wij hebben
gelukkige ontmoetingen gezien, er van
gelezen (b.v. Jakob en Jozef) — maar
wat moet Bit geweest zijn ?
Zie nu het yolk — de inwoners
van Nain hadden Jezus misschien
nog nooit gezien — wat denken zij ?
Vers 16 .— „een groot profeet" —
zij herinneren zich, wat Elia en Eliza
deden — maar was Jezus aan hen
gelijk ? — zij wekten de dooden op
met veel gebed en groote inspanning
(1 Kon. XVII : 19-22 ; 2 Kon. IV :
32-35) — hoe deed hij het ? Waarlijk, God had „zijn yolk bezocht" in
een zin, waaraan zij nooit gedacht
hadden — niet door het zenden van
een profeet, maar door zelf te
komen.
Maar die anderen, welke met Jezus
waren gekomen — de menschen van
Kapernattm — de discipelen — zij
hadden toch meer wonderen gezien
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waarom verwonderden zij zich ?
Het deed hun een dieperen blik slaan
in twee dingen :
I. Het medelijden van Jezus.
Had hij zich niet reeds vroeger over
de zieken van hun stad ontfermd,
op den avond van dien Sabbath (Les
XXI) over den melaatsche — over
den Hoofdman ? Ja, maar toen werd
het Hem gevraagd. Nu zien zij, dat
Hij ook diegenen weldoet, die Hem
niet kennen — een vurige begeerte
heeft, ook hen te zegenen, die er niet
aan denken, het te vragen — gevoelt
voor alien die lijden. Zijn medelijden
behoeft niet door anderen opgewekt
te worden, het komt uit Hem zelf
voort.
Zoo is het nog. Hebt gij droefheid,
zorg, teleurstelling, smart gehad? Jezus
zag het — had medelijden met u,
ofschoon gij nooit tot Hem gingt.
Werd het na eenigen tijd van u weggenomen ? Hij had dit bewerkt,. ofschoon gij het niet wist. „Zijn barmhartigheden hebben geen einde" —
Hij is dezelfde Heere, die „barmhartig is en een Ontfermer". Denk
aan den vriendelijksten persoon, dien
gij kent deze is toch in de verste
verte niet zoo rijk aan liefde als Jezus.
Schijnt Zijn liefde u zoo natuurlijk
toe ? Was er niet veel in, waa.rover
men zich moest verwonderen ? Maar
bedenk — wie ljdt het meest bij het
zien van ellende ? een hardvochtig
of een teergevoelig mensch ? Hoe
moet hij niet geleden hebben bij alles,
wat Hij zag ! (Hebr. IV :15 Jes.
LIII 3, 4 ; Jes. LXIII : 9).
II. De macht van Jezus.
Deze hadden zij ook reeds gezien
— over de booze geesten, de koorts,
de melaatschheid, enz. — de macht,
zelfs op een afstand te genezen
(dienstknecht van den hoofdman);
maar macht over dooden — over het
levenlooze lichaam — over den geest,

dien al eenigen tijd het lichaam had
verlaten ! dit was waarlijk een
ongekende zaak.
Zijn macht is ook nu nog dezellde.
Maar wekt Hij nu de dooden op ?
Hij zal het doen, Joh. V : 28, 29. De
dood zal onze lichamen niet houtien ;
indien wij op Hem vertrouwen, Hem
lief hebben, dan kan de dood onze
zielen niet deren. Zie waarom, Hebr.
II : 14, 15 ; Openb. I :18.
En de dag komt, wanneer er geen
tranen, geen dood meer zullen zijn
(Openb. XXI : 4 en le tekst om te
leerenl.
Is deze macht, deze ontferming
grow` ?
Toch is er lets, dat nog grooteris.
Daar zijn ook levenden, die God
nochtans „dooden" noemt. Ef. II :
I Tim. V : 6. Waarom ? Kan een dood
lichaam zien, hooren, voelen, spreken,
handelen ? En een doode ziel ziet niet
haar eigenen toestand, hoort niet
Gods stem, voelt niet Gods liefde,
spreekt niet door waar gebed en dankbare lofzangen, handelt niet naar Gods
wil. Wie onzer is daaraan gelijk ?
jezus ontfermde zich over de doode
zielen. Hij zag neer en bemerkte, dat
wij dood waren en het zelf niet wisten.
Wie vroeg Hem, medelijden te hebben
en op aarde neer te dalen ? Hij kwam
ongevraaed — woonde zelf te midden
van doode zielen — liet toe, dat zij
Hem het leven benamen — opdat Hij
dooden het leven kocht.
Jezus heel/ mach, over doode zielen.
Ook deze hooren Zijn stem (2e
teks1 om te leeren), wanneer Hij roept:
„Ik zeg u, sta op." Hij zendt den
Heiligen Geest om in hen den adem
des 'evens te blazen.
Maar de ziel moet levend zijn, eer
het lichaam sterft, — antlers is zij voor
eeuwig dood. Wanneer zullen uwe
lichamen sterven? — als gij oud zijt?
— zijt gij er zeker van ? — ( Voor-
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beeld. — Een jongen, wien men vertad had, dal hij misschien jon., zou
sterven, ging naar het kerkhof om
de graven te meten. Bij vond er
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eenige, die kleiner waren dan hij
zelf).
Luister dan nu naar Jezus' stem, op-

dat gij moogt leven door Hem.

AAN TEE KENINGEN.
1. Het tegenwoordige _Nein is zonder twijfel
het vroegere .Nain. Ofschoon het nu een
armoedig dorp is, toonen de bouwvallen aan,
dat het eens een stad met muren en poorten
was. Het ligt op de noordelijke helling van
Ed-Dfthy of den kieinen Hermon, een der
heuvelen aan de zuidoostpunt van de vlakte
van Esdraelon. De reiziger, die van de bergen
van Galilea zuidwaarts gaat, ziet Nen op de
tegenovergestelde helling. Een weinig ten
Oosten van het dorp is de begraafplaats der
Muzelmannen ; de rots aan de westzijde is
vol grafspelonken. Nan is ongeveer 25 mblen
van Kapernatim verwijderd.
2. De eenige uitzonderingen op het algemeen gebruik out buiten de stad te begraven,
welke de bijbel ons noemt, komen voor bij
de ter-aarde-bestelling van koningen (1 Kon.
11: 10; 1 Kon. XVI : 6, 28 ; 2 Kon. X : 35 ;
2 Kon. XIII : 9 ; 2 Kron. XVI : 14 ; 2 Kron.
XXVIII : 2'7) en van sommige andere personen
van hoogen rang (1 Sam. XXV : 1 ; 1 Sam.

XXVIII : 3 ; 2 Kron. XXIV : 16). Het werd
als een oordeel tegen Jehojakim aangemerkt,
dat hij geen koninklijke begrafenis zou hebben (Jer. XXII : 18, 19). Kisten werden zelden
gebruikt en, als zij gebruikt werden, waren
zij open. Gewoonlijk werd het lichaam alleen
in lijkkleederen gewikkeld en op een open
baar gedragen. De begrafenis had plaats voor
zonsondergang, op den sterfdag.
3. De drie gevallen, waarbij Jezus dooden
opwekte, verschillen hierin, dat het tijdsverloop tusschen den dood en de opwekking niet
bij alle even groot was. De dochter van Jairus
lag nog op bed ; de zoon der weduwe werd
naar het graf gedragen ; Lazarus was vier
dagen in het graf geweest. Het is merkwaardig,
dat deze wonderen verricht werden aan een
eenigen zoon, een eenige dochter en een
eenigen broeder. Altijd richtte Christus het
woord rechtstreeks tot den doode : „Jongeling !" — „Dochtertje !" — „Lazarus !"

Les XXiii. — De geraakte.
„Wie is deze, die ook de zonden vergeeft
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Ye lezen: Mark. H: 1-12 (verg. Matth. IX :1-8; Luk. V: 17-26).
7e leeren : Ps. CIII : 3, 4 ; Hand. V : 3 1 (Ps. 32 : 1 ; Ps. 65 : 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De Schets van deze les is anders samengesteld dan van de voorafgaande.
Door den titel van elke afdeeling niet in het begin, maar aan het einde te
plaatsen, hebben wij den onderwijzer willen doen zien, dat deze stellingen
de punten zijn, waartoe hij ten slotte met zijn onderzvijs moel komen. Deze
wijze van handelen is dikwijls zeer aan te raden, ook wanneer zij niet in
de Schets is aangegeven.
Bij het bespreken van verhalen, zooals het voor ons liggende, hebben zelfs
nauwgezette onderwijzers te veel de gewoonte, in een reeks aardige tafereelen het gebeurde te schetsen en dan te besluiten met een algemeene toepassing over de goedertierenheid van Christus en de daaruit volgende aanmoediging, tot Hem te komen. De onderwijzer der lagere klassen mag hi er8
RENKEMA II.
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merle tevreden zijn, maar met oudere leerlingen moet men iets hoogers en
meer bepaalds trachten te bereiken.
In de volgende Schets is het verhaal gebruikt ter toelichting van twee
groote waarheden : (I) De Godheid van Jezus, zooals zij blijkt uit de punten
aan het einde der drie afdeelingen, en als het juiste antwoord op de vraag,
welke als motto van de les dient ; (2) de hoogere beteekenis van geestelijke
zegeningen boven de tijdelijke, hetgeen reeds in de inleidende paragraaf
met een enkel woord wordt aangeduid en den hoofdinhoud der toepassing
uitmaakt.
De geraakte kan als een beeld genomen worden van den zondaar in zijn
hulpeloosheid en onmacht en de lichamelijke kracht, die aan genen werd
medegedeeld, van de geestelijke kracht, welke deze behoeft. Maar dit punt
zal nog beter uitkomen bij den kreupele te Bethesda.
Men drage er zorg voor, dat de kinderen zich geen voorstellingen maken
van Hollandsche daken en bedden ; anders zou hetzelfde kunnen plaats
grijpen, wat eens gebeurde met de leerlingen van een klasse, die de. school
verlieten onder den indruk, dat het vermogen, hetwelk de geraakte kreeg,
zijn ledikant te dragen, toch wel het allergrootste wonder was. Zie Aant. 3 en 6.
SCHETS VAN DE LES.
Zijn er niet jongens of meisjes, die,

wanneer hun gezegd wordt, dat God
het gebed verhoort, bij zichzelven denken : — „Ja, misschien, wanneer wij
om genade bidden, — maar indien wij
om de dagelij kschedin gen vragen, welke
wij werkelijk gaarne willen liebben, dan
krijgen wij ze niet." Maar God wil alle
goede dingen geven — zoudt gij aan
een kind een vergiftige vrucht geven,
wanneer het er om schreit? Maar jongens
en meisjes bekommeren zich niet om
hetgeen het best voor hen is (geestelijke
zegeningen)— waarom ? — zij gevoelen
haar waarde niet (evenals een klein kind
de voorkeur zal geven aan speelgoed
boven een bankbiljet). Lees heden
hoe Jezus eerst Zijn beste gave, en
naderhand ook de mindere gaf.
I.
„Jezus is f weder thuisgekomen 1"

(Zie Aant. I) — dit is de kreet,
welke van mond tot mond gaat in
Kapernaum. Zie, welk een toeloop
van menschen ! Zij dringen zich in

het huis — de toegang is versperd,
de menigte staat tot buiten op de
straat — niemand kan meer binnenkomen.
Hier komen vier mannen aan —
wat dragen zij ? — „Ik bid u, laat ons
door !" — onmogelijk — wat nu te
doen ? Kunnen zij niet wachten tot
morgen, of totdat Jezus uit het huis
zal gaan ? Maar de man is niet alleen
hulpeloos naar het lichaam door zijn
verlamde ledematen — hij is ook
ellendig naar den geest (lie Aant. 4)
— hij gevoelt zijn zonden, — weet,
dat deze de reden van zijn lijden
zijn — heeft gehoord, dat Jezus gekomen is om „te genezen, die gebroken zijn van harte" (Luk. IV ; i8)
— misschien zal Hij eenige troostwoorden tot hem spreken, zelfs al wil
Hij zulk een groot zondaar niet genezen — hij kan niet langer wachten
— moet dadelijk naar Hem toe. Hier
is iemand, die groote behoefte heeft
aan een tijdelijke zegening — en
toch, waar denkt hij het meest aan,
aan deze of aan de geestelijke zegening ?
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Maar hoe bij Jezus te komen ?
Eensklaps bedenken zijn goede vrienden, die hem dragen, een plan — zij
vragen toelating tot het huis daarnaast — begeven zich op het platte
dak — stappen dan over op het dak
van het huis — zien neder op de
binnenplaats — bemerken, dat deze
vol menschen is — hun oog valt ook
op Jezus, die onder een veranda zit
te leeren (Zie Aant. 3). Snel nemen zij
de tichelen op van de veranda vlak
boven zijn hoofd — wat doen zij dan ?
Laat ons nu zien wat er binnen plaats
grijpt. De menigte vervult alle hoeken
— alien zwijgen stil — daar wordt
langzaam de mat (Zie Aant. 6) met
haar vracht aan de voeten van Jezus
neergelaten. Zij kennen Zijn goedertierenheid — maar zal dit Hem niet
ergeren ? — Zijn prediking op eens
afgebroken — op zulk een vreemde
wijze gestoord ? Toch is er geen ergernis op zijn gelaat — alleen medelijden — dan zal .Hij ook genezen —
neen — waarom, wat zegt Hij ?
—„zondevrg./"
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(1) Christus, de zonden ver=
gevende.

II.
(a) Maar waarom schonk Jezus aan
dezen man vergeving ? Wanneer wil
God iemand vergeven P Indien hij
waarlijk berouw heeft. Hoe blijkt dit ?
God kent het hart (1 Kron. XXVIII :
9 ; 2 Kron. VI : 3o; Jeri XVII : ro).
Wat moet Jezus geweten hebben ?
Hoor Zijn eerste woorden, „wees
welgemoed" (Matth.) — waarom dit P
— Hij zag het hart van den man —
de ellende zijner ziel — zijn nederigen, bewuwvollen gemoedstoestand
— zag ook, dat hij het meest naar
geestelijke zegening verlangde.
(b) Wat lezen wij nog !neer, dat
Jezus wist ? — „hun geloof ziende" —
zouden de vrienden van den armen
man al deze moeite genomen hebben,
indien zij niet op Zijn macht en
liefde hadden vertrouwd ? Trachten
wij ook iemand in het geloof tot Jezus

Wat denken zij ? vers 7 — „lasteringen" (verg. Matth. XXVI : 65 ; Joh.
X : 33). Hadden zij gelijk ? Wie kan
de zonden vergeven ? — Waarom
alleen God ? ( Voorbeeld — Wanneer

te leiden ? Wees verzekerd, dat Hij
het ziet en ons niet zal teleurstellen.
(c) Jezus wist nog iets, vers 8. De
Farizeers hadden het niet uitgesproken

fan, Hena'rik kwaad heeft gedaan,
Wien moet hij dan om vergiffenis
vragen? Willem?) Elke zonde is een
misdaad tegen God (1 Joh. III : 4; zie
Gen. XXXIX : 9 ; Ps. LI : 6) — dus

— wij lezen zelfs niet, dat zij het
elkander toefluisterden — toch las
Hij hun gedachten . (verg. Matth.
XII : 25 ; Luk. VI: 8 ; VII : 39, 4o ,
Joh. II : 24 ; VI: 61 5 64 ; XXI : 16 ,
Openb. II : 23).
Jezus had zich het recht toegekend, te doen, wat God alleen doen
kan. Heeft Hij niet bewezen, dat dit
Hem toekwam, door te toonen, dat
Hij weet, wat God alleen kan weten?
Boetvaardigheid, geloof, murmureeringen — Hij weet, in welke harten
deze te vinden zijn. Wij zien dus :
(2) Christus, de harten beproe-

kan God alleen vergeven. Zeide Jezus
alleen maar : God zal u vergeven,
indien gij er Hem om vraagt ?"
Neen, maar : „Uwe zonden zijn u vergeven". — Hoe kon Hij dat zeggen ?
Omdat Hij God was ; en evenals God
in den hemel de zonde kon vergeven,
zoo kon Hij ook, toen Hij op aarde
kwam en de „Zoon des menschen"
werd, alle zonden vergeven (vers io).
Wij zien dus :

vende.
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Maar zij konden wel denken :
„Eigenlijk is het gemakkelijk tezeggen:
uw zonden zijn vergeven — maar
hoe blijkt het, of dit werkelijk zoo
is ? Jezus zal toonen, dat Zijn Goddelijk gezag niet slechts jets is, dat Hij
voorgeeft te hebben, maar jets, dat
zij alien op de proef kunnen stellen.
Dit heeft Hij reeds gedaan door hun
gedachten te lezen ; nu zal Hij nog
een duidelijker bewijs geven. Van
welken aard ? Evenals gij, indien gij
een belle om tijdelijken zegen verhoord zaagt, meer gelrofen zoudt
zijn, dan indien het een geestelijke
zegen ware, zoo zouden ook zij een
wonder aan het lichaam grooter achten
dan een wonder aan de ziel — en
toch, welk is het grootste ? Hij spreekt
nu tot de Schriftgeleerden — „maar
opdat gij inoogt weten", enz. — dan
breekt Hij af — wendt zich tot den
hulpeloozen kreupele aan zijn voeten
en zegt : „Sla op!"
Hoe kan een man met verlamde
ledematen opstaan ? Toch doet hij
het dadelijk. Zie, hoe de menigte, die
hem niet door wilde laten om binnen
te komen, nu uiteenwijkt om hem
in staat . te stellen, weg te gaan. Is
dit een Broom ? — Uit hun blikken,
uit hetgeen zij gevoelen, zou men dit
bijna denken C. wonderen hebben zij
vroeger reeds gezien, maar dit is jets
geheel nieuws (Luk.) (Zie Aanl. 7).
Volgen wij den man, die vergeving
ontvangen heeft en genezen is, genezen naar het lichaam en naar den
geest — hij draagt de mat, die hem
zoo lang gedragen heeft — welk een
thuiskomst I
Wij zien dus :
(3) Christus, het lichaam ge-

nezende.

Gezag, te genezen — kennis van
alle harten — macht, gezondheid des
lichaams en alle goede dingen te
geven — het is alles in Jezus vereeriigd. Waarom in Hem ? Omdat
Hij, ofschoon in waarheid een mensch,
flier,' alleen mensch is — „God met
ons" (Matti). I : 23 ; Joh. I : I, 14 ;
I Tim. III : 16 ; Hebr. I : 8).
Hij kep t onze harten, leest onze
gedachten ook nu. Wat ziet Hij, dat
ons het meeste waard is — Zijn geestelijke of Zijn tijdelijke zegeningen ?
Indien (zooals in een sprookjesboek)
een fee ons beloofde, wat wij het
liefst wilden hebben, wat zou het
dan zijn ?
Zijn vergeving en genade ons wel
jets waard; maar geld, genoegen,
voorspoed, gemak en weelde veel meer?
Is dit den Heiland liethebben, Die
voor de zonde stierf? Kunnen wij

verwachten, dat Hij ons geven zal,
wat wij wenschen?
Maar begeeren wij vergeving en
genade bovenal P Zijn onze zonden
een last, dien wij, o zoo gaarne, van
ons af zagen gewenteld ? En verlangen wij naar de genade om „niet
meer te zondigen ?" Weest dan verzekerd, dat Christus ons zalgeven,wal
wij wenschen (r Joh. I : 7—r o). En zal
Hij ons dan aan ons eigen lot overlaten ? — Neen, Hij zal er ons alle
goede dingen bij geven (Rom. VIII :
32; Matth. VI : 33). Wij zullen David
zijn lofpsalm na kunnen zingen
(re teksi om van boil en le leeren).

Misschien zoudt gij gaarne hebben,
dat geestelijke zegeningen u het meeste
waard waren -- maar gij ziet er geen
kans toe. Bid dan om een andere
van Christus' gaven : „bekeering" (2e
teks1 om le leeren).
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AANTEEKENINGEN.
1. Vers 1. — „In huis" — volgens Joodsch
spraakgebruik beteekende dit „te huis". Sommigen denken, dat Maria met haar gezin
naar Kapernaihn verhuisd was ; anderen, dat
Jezus het huis van Petrus (Mark. I : 29) tot
zijn hoofdverblijf maakte. Er is geen twijfel
aan, dat Jezus toen te Kapernaiim „woonde"
(Matth. IV : 13). De dikwijls aangehaalde
woorden „De Zoon des menschen heeft niets,
waarop Hij het hoofd neer kan leggen", beteeleenen eenvoudig, dat Hij geen woonplaats
had, die Hij de zgne kon noemen.
2. Iit Lukas vinden we, dat de Farizeen
en Schriftgeleerden, in deze geschiedenis vermeld, „van alle vlekken van Galilea, Judea
en Jerusalem gekomen waren". Klaarblijkelijk
hadden zij dit te zamen .afgesproken. Maar
hun beweeggronden schijnen in dat vroege
tijdperk nog niet van vijandigen aard geweest
te zijn; zij kwamen om zich van de waarheid
der berichten, die zij gehoord hadden, te vergewissen. Zij moeten duidelijk onderscheiden
worden van de Schriftgeleerden, die later
(Mark. [II : 22) „van Jerusalem afkwamen"
(niet van alle deelen), en die zonder twijfel
met opzet gezonden waren om Jezus te bespieden en vijandige gevoelens tegen Hem te
verwekken, want zij vielen Hem openlijk en
met bitterheid aan. In het geval van den
geraakte werden de murmureeringen (die wel
te begrijpen zijn) in het geheel niet openlijk
uitgesproken.
3. Er worden verschillende uitleggingen
gegeven van de wijze, waarop de geraakte in
tegenwoordigheid van den Reiland werd gedragen. De meest algemeene opvatting is die,
welke wij in onze Schets hebben aangenomen.
Alle Syrische huizen van eenigen omvang
zijn in een kwadraatvorm om een binnenplaats gebouwd. Dikwijls is alles gelijkvloers,
somtijds een verdieping er boven. Een trap
leidt van de binnenplaats naar het dak, op
dat plat dat omringd is door een balustrade
hebben de meeste huishoudelijke verrichtingen
plaats. De binnenplaats is gedeeltelijk door
een soort van veranda van hout of pannen
gedekt, als beschutting tegen de zon. Van de
plaats leidt een open gang naar de straat.
De Heiland zat onder de veranda en leerde
het yolk, dat de binnenplaats, waarop de
kamers en de gang uitkwamen, vervulde. Het
dak kon ook bereikt worden van dat van het
naaste huis ; ook was er dikwijls een trap
van de straat dadelijk naar het dak (dit ver-

klaart Matth. XXIV : 17). De „tichelen", die
opgenompn werden, waren die van de veranda.
4. Wanneer wij de wijze, waarop de Heere
Jezus de verschillende zieken en ongelukkigen,
die tot Hem kwamen, behandelde, opmerkzaam beschouwen, zullen wij zien, dat deze
in het eene geval heel tinders was dan in het
andere en waarschijnlijk afhing van den gemoedstoestand der kranken. Het enkele feit,
dat Hij den geraakte eerst vergeving, daarna
genezing gaf, schijnt aan te duiden, dat vergeving de zegening was, die hij het vurigst
begeerde. En de woorden „wees welgemoed",
die bij Mattheiis onmiddellijk aan het nitspreken der vergiffeniswoorden voorafgaan,
zijn bijna op geen anderen grond te verklaren
5. Trench omschrgft aldus de woorden van
Jezus, waarmede Hij Zijn recht, de zonden te
vergeven, bevestigde : — Deze macht wordt
niet, zooals gij denkt, alleen door God in den
howl uitgeoefend, maar ook door den Zoon
des menschen op aarde. Gij beweert terecht,
dat zij alleen wordt uitgeoefend door Hem,
Wiens eigenlijke woonplaats in den hemel is;
maar Hij, die in de persoon van Zoon des
Menschen op aarde is neergedaald, heeft deze
macht in zich.
Hij maakt de vraag „wat is gemakkelijker",
enz., aldus duidelijk : — Het zou gemakkelijker zijn voor iemand, die noch Fransch,
noch Chineesch kent, voor te reven, dat hij
de laatste, dan dat hij de eerste taal machtig
is ; niet, dat de taal zelve gemakkelijker is,
maar omdat in het eene geval honderden zijn
bewering zouden logenstraffen, terwijl er in het
andere geval bijna Peen geleerde is, die hem
zou kunnen tegenspreken.
6. Het Grieksche woord voor „beddeken"
is in de drie Evangelien verschillend. Matthews gebruikt het gewone woord. Lukas, die
altijd schooner bewoordingen bezigt dan de
anderen, gebruikt een meer klassieken term,
een woord, dat het allerarmoedigste leger
aanduidde — niet meer dan een mat. Hetzelfde woord komt voor in Mark. VI : 55 ;
Joh. V : 8-12 ; Hand. V :15 ; IX : 33.
7. Lukas geeft de schilderachtige beschrijving van de uitwerking van het wonder op
de omstanders. Hij alleen vermeldt hun
„vreeze". „Ongeloofigke dingen" zijn eigenlijk
„paradowen", d. z. dingen, die in strijd zijn
met alle ondervinding.
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Les XXIV. — De roeping van den Tollenaar.
„Een vriend van 7ollenaren en Zondaren".
7e lezen : Matth. IX: 9-17 (verg. Mark. II :14-22; Luk. V : 27-39).
7e leeren : Mark. II : 16, 17 (Ps. 147 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Kort als deze geschiedenis is, vonden wij het noodig, bijna de geheele
plaatsruimte, aan de Schets toegewezen, te gebruiken voor opmerkingen betreffende de leering, welke dit verhaal ons aanbiedt, zoowel als tot het toevoegen van lange aanteekeningen. De toepassing wordt daardoor tot het
kleinst mogelijke bestek teruggebracht.
Het grootste gedeelte van de tweede afdeeling („Christus als Bruidegom")
moet weggelaten worden bij het onderwijs aan jongere klassen ; maar er
moet toch genoeg uitgenomen worden, om tot het tweede punt van de toepassing, „waarto: Christus ons roept", te kunnen geraken, daar dit er volstrekt bij behoort.
De toepassing, welke voortvloeit uit de woorden .,„Volg Mir, moet niet
uit het oog worden verloren. Elke discipel van Jezus moet ook op zijn
wijze een volgeling des Heeren zijn.
SCHETS VAN DE LES.
Al is het dikwijls niet aangenaam,
de belasting te betalen, omdat het
ons wel eens ongelegen komt — haten
wij daarom den man, die ze in ontvangst moet nemen ? Hij eischt slechts
de juiste som — niet meer, dan wij
behoeven te geven — hij bedriegt
niet, betaalt het alles aan de overheden — en zij geven het nit voor
schepen, soldaten, politie, scholen, enz.
Maar stel u voor, dat Nederland onder
vreemde heerschappij kwam — de
belastingen werden verhoogd om
vreemde soldaten te betalen in plaats
van de onze — welk een weerzin
zouden wij dan hebben om te betalen ! En indien de ontvanger der
belastingen alles van ons haalde, wat
hij maar kon, en slechts een vaste
som had uit te betalen, om de rest
voor zichzelf te houden — wie zou
hem dan genegen zijn, of hem ver-

trouwen ? En indien hij een Hollander ware, bereid, den vijand te helpen,
als hij er zelf bij winnen kon —
zouden wij dan niet alien een afkeer van hem hebben en hem wantrouwen ?
Juist zoo was het gesteld onder de
Joden, toen Christus op aarde was.
De „tollenaars" (a) haalden de belastingen op voor de Romeinsche
veroveraars ; (b) dikwijls waren zij
Joden, en daardoor zooveel te meer
gehaat ; (c) zij onderdrukten en bedrogen het yolk om zelven rijk te
worden (zie Aant. r). Toen voor de
eerste maal het geld werd opgehaald
(Jezus was toen tien jaar oud) weigerden de inwoners van Galilea en
verzetten zij zich (Hand. V : 37) (zie
les VII, Aant. z) ; maar later werden zij gedwongen, zich te onderwerpen. Een tollenaar werd door alle
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goede en achtbare Joden gemeden en
veracht (Luk. XIX : 7) — en vooral
door de Farizeen (XVIII : I I) ; zij
konden dus alleen slechte en geringe
menschen tot vrienden hebben.
Te Kapernattm woonde er een, met
name Mattheus (zie Aanl. 2) — hij
had een drukke standplaats, veel
belasting in ontvangst te nemen,
kon dus groote winsten maken.
Zonder twijfel had hij dikwijls
Jezus gezien en van Hem gehoord,
maar
(a) Zou Hij zich om hem bekommeren ? Van welke soort menschen
had Jezus goedkeurend gesproken ?
(Matth. V : 3) — was Matthews „arm
van geest ?" was hij niet zelfzuchtig
en inhalig ? Wat „vergaderde hij"
voor zichzelf ? Zou de Profeet, die
zeide : „vergadert nieI" (Matth. VI :
19), hem bevallen ? En indien hij
werkeliik lust had in den dienst van
Jezus, wat zou het dan zijn ?
(b) Zoude Jezus hem dan ontvangen?
Wilde Hij niet alleen diegenen aannemen, die rechtvaardiger waren dan
de Farizedn (Matth. V : 2o), hen, die
onzelfzuchtig waren en weldeden aan
hun medemenschen (V : 44, 4 6 , 47) ?
Hoe kon Hij iets te doen hebben
met een tollenaar, die door alien
veracht werd ?
En ziet, Loch geschieden er twee
vreemde dingen, vers 9: (a) Jezus
roept den tollenaar — de tollenaar
„verlaat alles" (Lukas) om Jezus te
volgen ! (b) Een „groote maaltijd"
wordt door Matthets gegeven (Lukas)
— zijn medetollenaars en andere
vrienden, die in een kwaden naam
staan, worden uitgenoodigd — en wie
is daar nog meer ?
Geen wonder, dat er opschudding
is in Kapernatm. Twee klachten wor•
den er ingebracht (a) naar aanleiding
van de menschen, die Jezus als zijn
vrienden en volgelingen toeliet ; (b)
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naar aanleiding van hetgeen Hij hun
vergunde te doen.
Op welke twee dingen maakt Hij
aanspraak bij het beantwoorden van
deze ? (Lees vers 10-17),
I. Christus de Medicijnmeester.
Stel u den maaltijd voor — een
groot gezelschap — Jezus op de eereplaats naast Mattheus — discipelen en
tollenaren zitten allen bij elkander.
Een stoornis — anderen staan aan
de deur — wie ? 'Lie hun trotsche
blikken — de breede zoomen (Matth.
XXIII : 5) aan hun kleederen ten
teeken van heiligheid. Hoe kunnen
zij in het huis eens tollenaars komen?
— zij wilden het niet als gasten
doen — maar wel om jezus le beschuldigen. Tot wie spreken zij ? vers
I I — waarom ? Misschien om Petrus,
Johannes, enz. tegen hun Meester
in te nemen. Wat zeiden zij ? — „Wij
dachten, dat deze Jezus ten minste
een goed en achtenswaardig leven
leidde — maar wat beteekent dit ?
Wat doet Hij op zulk een plaats ?
Hoe kan Hij zulke menschen tot Zijn
vrienden maken ? Hoe kan Hij deelnemen aan een hunner maaltijden ?
(Zie Matth. VI : 2).
Antwoordt Petrus ? Misschien weet
hij niet, wat te zeggen. Maar Jezus
hoort het — tie, wat Hij antwoordt :
„Zijt gij zoo goed, en zijn deze menschen
zoo slecht ? Tot vie moet Ik dan
gaan ? Wie hebben den medicijnmeester van noode — de gezonden of
de zieken ?" Dan herinnert Hij hen
aan hetgeen God vroeger gezegd had
(Hos. VI : 6) — een liefhebbend hart
is Hem aangenamer dan veel uiterlijke godsdienst (verg. Spr. XXI: 3;
Micha VI : 8) — indien zij zoo goed
zijn, waarom trachten zij dan niet,
den tollenaars goed te doen, in plaats
van zich zoo trotsch boven hen te
verheffen ? (Zie Aani. 3).

Christus is de medicijnmeester, —
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dit is de reden, — (a) waarom Jezus
met tollenaren owing — niet om aan
hen gelijk te zijn, niaar om de verachte menschen te redden en te genezen. Waartoe gaat de dokter naar
een zieke ? — Om door zijn ziekte
aangetast te worden of om hem te
genezen ? Jezus behandelt hen als — ?
en roept hen om
? (vers 13),

(b) waarom de tollenaren Jezus
den. Zijn woorden hadden hen van
zonde overtuigd en zij hadden een
vriend van noode — niet een metgezel, die zich met hen aan de zonde
overgaf maar een Zaligmaker, die
hen van de zonde verloste. Wat voelt en
weet iemand, die om den dokter
stuurt?
II. Christus de Bruidegom.
Hoor nu de tweede aanklacht. Er
zijn nog andere menschen binnengekomen, niet zoo trotsch en verontwaardigd a Is de Farizedn, maar twijfelmoedig vers 14. Zij keuren het
niet af, dat Jezus de tollenaren ontvangt ; deed hun eigen meester niet
hetzelfde (Luk. III : VII : 29),
voordat Herodes hem gevangen zette ?
Maar hoe zonde hij dan met dezen
handelen ? Zoude hij hen niet lang
en streng doen vasten ? Vasten zij,
zijn getrouwe volgers, in dezen tijd
ook niet (zie /Ian/. 4)' zooals hij het
had voorgeschreven ? Maar Jezus laat
deze feesten der tollenaren toe en
neemt er deel aan I
Wat antwoordt Jezus hierop ?
(r) Zegt Hij, dat het verkeerd is,
te vasten ? — Neen. Zijn discipelen
zullen eens moeten vasten maar
dit is dan niet, omdat het zoo behoort, maar omdat zij er een reden
voor hebben, omdat zij niet antlers
kunnen van droefheid. Het vasten
geeft niet, wanneer het slechts een
zaak is, die grea'aan mod worden
evenmin als het gebed — het moet
uit het hart voortkomen (zie /Ian/. 4).

(Zoo is het met het gaan naar de
kerk, het zingen van psalmen, enz.
Deze zaken kunnen alleen God behagen, wanneer zij werkelijk uit behoefte geschieden.)
(2) Maar waarom was het Coen niet
de geschikte tijd om te vasten ? Omdat
Hij met hen was. Konden de vrienden des bruidegoms treurig zijn op de
bruiloft ?
Christus de Bruidegom
egom — dezelfde
naam, lien Johannes de Dooper Hem
gegeven had. En verheugde hij zich
niet, dat de lang verwachte Bruidegom eindelijk gekomen was ? (Joh.
IIT : 29). Wie kon nu nog treuren ?
- Waartoe was Hij onder de menschen gekomen ? Niet om te straffen
- niet om hun een moeilijke taak
te geven, die zij moesten vervullen
om in den lime te komen — maar
om hen uit de noodigen, onbezorgd,
gelukkig te zijn, bruiloftsgasten op
een bruiloft. Kon hun nieuwe
liefde voor Hem in de oude voorgeschreven vormen gedwongen worden
— kon hun vreugde gebonden worden door de oude strenge regels omtrent vasten en bidden ? Dat zou
wezen, alsof men een versleten rok
met een ongehrompen stuk uit een nieuw
kleed wilde verstellen — alsof men
nieuwen, nog gistenden wijn in oude
lederzakken wilde doen. Zulk een
handelwijze kan alles bederven, (Zie
Aant. 5).
Christus roept ons nog. —
Hij roept, zooals eertijds,zondaren
tot bekeering. Zijn er misschien eenigen
onder u, die zichzelven geen zondaars achten ? — Dan hebt gij niets
met Hem te makers. Voelen eenigen
hun zonde — en wenschen zij er van
verlost te zijn ? Gaat tot den Medicijnmeester.

Hij roept ons, zooals eeriijds, niet
tot harde plichten en tot een treurzo.0leven, maar omwaarlijk gelukkigte zijn.
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Indien een Jood in die dagen God
vreesde, zou hij dit toonen docr vele
reinigingen, gedurig vasten, vormelijke gebeden, enz., omdat het hem
zoo geleerd was — en toch zou hij
zich nooit volkomen gelukkig gevoelen altijd vreezen, dat hij niet
genoeg gedaan had om God te voldoen. Een geest van dienstbaarheid zou hem blijven beheerschen.
Christus echter geeft den Geest der
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aanneming tot kinderen, en leert ons,
met blijmoedigheid den Heere dienen.
Ook met dankbaarheid. Waarom ?
Omdat Hij ons „begenadigd heeft in
den Geliefde" (Ef. I: 9). Onze liefde
moet hieruit blijken, dat wii zelven
gelukkig zijn en anderen gelukkig
maken.
Wij kunnen niet zooals Matthews
„Jesus tot een feest uitnoodigen",
maar Hij noodigt ons uit, Jes. LV :1.

AANTEEK ENINGEN.
1. Daar de inkomsten verpacht werden,
verkocht men het recht, in een zeker gedeelte
van het land geld op te halen, voor een
vaste jaarlijksche som aan een „tollenaar",
die er dan in den regel uithaalde, wat hij
maar kon ; en daar meestal slechts gewetenlooze menschen van de allerlaagste standen
bereid waren, beambten te zijn van de Romeinsche overwinnaars, was hiervan het gevolg, dat de menschen dikwijls op onwettige
wijze werden afgezet. Zie Luk. III: 13 ; XIX :
8. De afkeer, dien men in het algemeen van
de tollenaars had, blijkt uit vele plaatsen in
de Evangelien, misschien nog het meest nit
het gebod van den Reiland zelf, dat een
onverbeterlijk overtreder „een heiden en een
tollenaar" (Matth. X VIII : 16) geacht zal
worden.
2. Het is duidelijk, dat Matthews en de
Levi van Markus en Lukas den en dezelfde
persoon zijn. Daar deze twee evangelisten
den naam van Matthelis in de lijst der Apostelen (Mark. III : 18 ; Luk. VI : 15) noemen,
vooronderstelt men, dat Matthews (d. „Gave
van God") de apostolische naam van Levi den
tollenaar was, evenals Petrus van Simeon, en
Paulus van Saulus. Markus noemt Levi „den
Zoon van Alpheus", waaruit sommigen hebben
afgeleid, dat hij de broeder van „Jacobus, zoon
van Alpheus", was, en daarom in de gewone
beteekenis een van Christus' „broederen". Dit
is op zichzelf onwaarschijnlijk en Alpheus
was geen ongewone naam.
barmhartigheid en niet oferande
3. „Ik
— d. : Ik begeer den godsdienst van het
hart, welke blijkt uit daden van barmhartigheid en liefde, niet den godsdienst van enkel
uiterlijke plichtsvervulling." Hadden de
Schriftgeleerden, de aangewezen Leeraars van
het yolk, zich onder „de Tollenaren en Zondaren" begeven om hen tot een ander leven
te brengen, dan zoude zij Gode meer behaagd
hebben, dan door hun overdreven zorg, niet
met zulke menschen in aanraking te komen.

De uitdrukking „en niet offerande" is betrehhelijk, zooals in Jer. VII : 22.
4. Het vasten van de discipelen van Johannes moet niet begrepen worden als een
rouwdragen wegens de gevangenneming
van hun Meester, maar als een geregelde
ascetische gewoonte, door hem aanbevolen.
Het verhaal van Lukas maakt dit geheel
duidelijk. Hij vermeldt, dat de vraag ook insloot het „doen van gebeden", d. i. het bidden,
niet uit behoefte, maar als een gezette taak,
op vaste tijden ; en het spreekt vanzelf, dat
het vasten ook van soortgelijken aard moest
zijn. Anders verliest de uitspraak van Christus
haar kracht, daar Hij een duidelijk onderscheid maakt tusschen het gedwongen waarnemen van het voorgeschreven vasten en het
vrijwillige vasten in tijden van droefheil en
ellende. „Kunt a de bruiloftskinderen doen
vasten", enz. — dan zullen zij vasten (V :
14, 15).
De woorden „Dan zullen zij vasten" zijn
dus niet een instelling van een vasten
regel, die gehouden moest worden, maar zij
voorzeggen, wat gebeuren zal : „Zij zullen
vasten, omdat er reden voor zal zijn" (verg.
Joh. XVI : 20). „Alle uiterlijke vormen en
daden moeten een natuurlijken oorsprong
hebben in de eene of andere reine en diepe
aandoening des hasten, welke voor zichzelve
een gepaste uitdrukking zoekt !" (Hanna).
5. De twee voorbeelden van het gescheurde
kleed en de oude lederzakken worden gewoonlijk beschouwd als een beschrijving van
de noodlottige gevolgen, die elke poging, de
oude Joodsche en Christelijke stelsels te verbinden, moet hebben. Maar in het verklaren
van de bijzonderheden zijn de uitleggers
zeer verschillende meeningen toegedaan.
De volgende opvatting schijnt de natuurlijkste te zijn :
(a) Het oude kleed stelt de vormen en
ceremonien voor van de oude bedeeling, die
in haar tijd nuttig waren, maar nu versleten

122 DE KRANKE VROUW EN HET DOCHTERTJE VAN JAIRUS.
zijn (verg. Gal. IV : 3, 9 ; Elebr. VIII : 13). ' in geitevellen, die tot dat Joel gemaakt waren,
bewaard, zie Joh. IX : 4). Maar in deze tweede
Het nieuwe stelt de vormen (d. w. z. de zichtbare uitdrukking van het inwendige leven
gelijkenis wordt het leven of de Geest van
en den geest) van de bedeeling des Evangelies
het Evangelie voorgesteld onder het beeld
voor. Indien er een lap uit een nieuw kleed
van den wijn. Wanneer hij nieum , d.i. ongewordt genomen (Lukas) om een scheur in
gist, is en dan in oude en stijve lederzakken
het oude te verstellen, dan volgen hieruit
gedaan wordt, die zich niet uit kunnen zetten,
twee dingen : het nieuwe is bedorven (Lukas
als de wijn gist, zullen de zakken bersten
— de woorden „zoo scheurt ook dat nieuwe
en de wijn zal verloren gaan. Zoo kon ook het
het oude" beteekenen „hij zal het nieuwe
leven der Nieuwe Bedeeling niet veilig bescheuren") en het oude is niet versteld, want
waard worden in de vormen van de Oude,
de nieuwe lap komt er niet mede overeen
maar er moesten nieuwe, veerkrachtiger vormen zijn. Dan zouden zoowel de geest als de
(Lukas), en indien het nieuwe laken ongevold
vormen bewaard blijven.
(Matth. en Mark.) is, dan zal de lap bij het
De woorden, welke de Reiland nog tot bekrimpen de draden van het oude meetrekken
sluit zegt en niet alleen door Lukas vermeld
en een ergere scheur maken.
worden, zijn een zachte verontschuldiging
Evenzoo kan men bet oude stelsel van cerevoor de discipelen van Johannes den Dooper.
monien niet met eenige nieuwe vormen aanZij moesten niet haastig veroordeeld worden,
vullen. Het bruiloftskleed (want dit beeld
omdat zij nog niet naar den „nieuwen wijn"
schijnt voortgezet te worden) moet geheel en
verlangden. Hij zou hen ook aanmoedigen „te
al nieuw zijn.
smaken en te ziRn"; eerlang zouden zij hem
(b) Evenals de kleederen een beeld zijn van
op prijs stellen.
uiterlijke vormen, zoo is dit ook het geval
met de „flesschen" (d.i. wijnzakken ; wijn werd

Les XXV. — De kranke vrouw en het dochtertje van Jams.
Alle ding-en zijn mogdijk den s -ene, die gelooft".
T e leven: Mark. V : 22-43 (verg. Matth. IX : 18-26 ; Luk. VIII : 41-56).
Ye leeren : Luk. VIII : 48-5o (Ps. 27 : 7).
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Deze les geeft een uitstekend voorbeeld van hetgeen reeds ten opzichte van
les XXIII gezegd is. Het verhaal is zeer bekend en zeer gemakkelijk te
beschrijven en een algemeene toepassing is licht te vinden. Maar wanneer
dit gedaan is, wat heeft dan de klasse geleerd_ van de groote waarheid, die
aan de geschiedenis ten grondslag ligt ? Heeft de onderwijzer zelf haar opgemerkt ? De voorbeelden, welke in de Schets worden aangegeven om er de
les mee te beginnen, zullen ook den weg banen tot inprenting van deze
waarheid ; het geheele verhaal wordt gegeven met het doel., haar in het licht
te stellen, en de toepassing beoogt niets anders dan om haar te doen doordringen in het gemoed der kinderen. En welke is nu deze waarheid ? Dal
het geloof de onmisbare schakel is, die onze behoeften vast hecht aan tie
macht, die Christus heel)/ om er in le voorzien. Deze waarheid wordt door

vele der Evangelieverhalen geleerd ; maar het is om twee redenen aan te
raden, er hier ook aandacht op te vestigen, nl. (a) omdat de aanrakingder vrouw haar op zulk een treffende wijze toelicht ; (2) omdat zij het onderwijs van de twee gebeurtenissen, in dit gedeelte verhaald, tot een geheel
maakt.
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De verschilleride toepassingen, welke door de oftwekkinacr van het dochtertje
van JaIrus aan de hand worden gedaan, zijn niet in de Schets opgenomen.
Zij zijn reeds in les XXII te vinden en indien zij hier gebruikt werden, zou
het noodig zijn, het voorval van de kranke vrouw hier weg te laten.
Bij het onderwijs make men geen afscheiding tusschen afdeeling I en II.
Het hoofd der afdeelingen is, als naar gewoonte, slechts gegeven ten dienste
van den onderwijzer, om hem tot mijlpaal te strekken.
SCHETS VAN DE LES.
Onder de straten van vele steden
zijn pijpen vol met water, die daar
werden aangebracht om de huizen,
enz. van water te voorzien. Indien
er een huis in brand stond, zou dit
een middel kunnen zijn om te blusschen — naaar waartoe client het,
indien men er niet bij kan komen ?
(Een donkere schoolkamer — he/ gas
in de pijpen helpt niets, wanneer er
geen kraantje open.Tedaan en het gas
niet met een lie& aangestoken kan
worden. Kinderen, die alleen thuis
zijn, worden erg door hanger geplaagd —• overvloed van brood in de
kast, maar Been sleutel,waarmee men
die kan openen).
Wij hebben behoefte aan vergeving
van onze zonden, genade tot heiliging,
een liefhebbend gemoed, beminnelijkheid in den omgang, kracht tegen
verzoeking : Christus kan in alles
voorzien — Hij wil geven — en toch,
hoe weinigen verkrijgen het ! B. v.
— Een jongen, die vroeg-er eenlastig
humeur had, wenschte dit le over-winnen, wist, dat Christus hem veranderen kon; loch zeidehij: „Master,
ih kan niet" (historisch).

Heden zullen wij de geschiedenis
van twee personen lezen, die zegeningen van Christus verlangden en
die ook verkregen.
I. Wat zij van Christus be=
geerden.
(I) De overste. Wanneer een varier
en een moeder slechts een dochtertje

hebben, hoe dierbaar zal het hun dan

zijn ! Welk een angst, wanneer het
ziek is !
Te Kapernatim was er in een groot
huis diepe droefheid — het eenige
dochtertje was stervende — hoe oud ?
(Zie Lukas). Wat te doen ? Ja1rus
herinnert zich, wat hij gezien heeft,
toen hij als overste in de synagoge
zat (Les XIX) : hoe hij en de andere
oversten naar Jezus gingen om voor
den goeden Romein te pleiten (Les

XXI) ; nu zal hij voor zijn eigen kind
gaan. Ziet, hoe hij zich voortspoedt
— waarheen ? Tot wien spreekt Jezus
nog ? Matth. IX : i8 (Zie /Ian/. i). In
aller tegenwoordigheid — trotsche
Farizeen en gesmade tollenaars —
valt hij, die in de synagoge hooger

zit dan zij alien, in diepe verslagenheid neer aan de voeten van Jezus.
Let op Jezus — Hij heeft juist geweigerd, aan zijn nieuwe discipelen
uit de tollenaars te zeggen, dat zij er
treurig en somber uit moeten zien
(vorige les) — maar nu er werkelijk
een treurende tot Hem komt, zal Hij
lien verstooten?
(2) De kranke vrouw. Gaat twaalf
jaar terug — toen Jezus nog in stilheid
te Nazareth leefde. Wat gebeurde er
toen te Kapernatim ? vers 25, 42
Jairus en zijn vrouw zijn zeer
—(a)
gelukkig — een meisje is hun geboren ; (b) een Joodsche vrouw is
ziek, zij laat den dokter komen. Wie
had kunnen denken, dat deze nederige
Nazarener op eenzelfden dag dal kind
en die kranke vrouw zou genezen !
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Al den tijd, dat het kleine meisje tot
den leeftijd van twaalfjaar opgroeide
(sommigen uwer weten, hoe lang dat
is) — was deze vrouw lijdende. Zij
had langzamerhand alles verteerd —
waaraan ? Nu was zij zoowel arm als
ziek en, na elk geneesmiddel beproefd te hebben, erger dan vroeger
(vers 26).
Zij kent ook Jezus — maar zij is
bescheiden en stelt zich niet op den
voorgrond — zij wil Hem niet gaarne
de lange, treurige geschiedenis vertellen — en toch kan Hij zekerlijk
genezen — indien Hij zulk een macht
had, kan Hij dan niet genezen zonder
dat 't Hem gevraagd wordt ? Zou het
niet voldoende zijn, Hem aan te
raken? Zij ziet, hoe het yolk Hem
bij groote scharen volgt, wanneer Hij
van Matthews' huis naar dat • van
Jairus gaat — nu is er goede kans
zij kan tot Hem komen zonder
opgemerkt te worden.
Hoe zij verkregen hetgeen zij
begeerden.
(i) De kranke vrouw. Ziet, hoe zij
langzaam nadert — zij is vlak bij
Hem — ziet den zoom van zijn kleed
(zie Aant. 3) — dien zal zij aanraken. Terstond is zij genezen. — De
groote Medicijnmeester (vorige les)
heeft gedaan, wat al de anderen tevergeefs beproefden. Zij trekt zich
terug in de menigte — met welk een
dankbaar gemoed I Maar zij zal ontdekt worden — wat vraagt Jezus ?
vers 3o. — Hij heeft zich omgekeerd
— Zijn oog rust op haar (verg. Nah.
: 7 „Hij kent hen, die op Hem
betrouwen") — bevend valt zij voor
Hem neder en zij belijdt alles openlijk.
Hoe verkreeg zij den zegen ? Hier
was haar kwaal — daar was Christus'
macht. Wat bracht deze tot elkander ? De aanraking? Maar wat zeide
Petrus ? (Lukas) — was dit niet waar ?
En toch zegt Jezus, dat haar aanraking

geheel anders was dan die van de
menigte — hoe dat ? Zie, wat Hij
tot haar zeide, vers 34 — wat had
haar behouden ? De menigte raakte
Hem aan zonder er bij te denken —
de menschen bedoelden er niets mede;
zij raakte Hem aan, omdat zij geloofde. — Dus, zooals haar hand zijn
kleed aanraakte, zoo raakte haar geloot' Zijn Goddelijke macht en lief de
aan. En Jezus riep haar opzettelijk,
opdat zij dit zoude weten niet zou
denken, dat er een geheime wonderkracht in Zijn kleed was — maar dat
Zijn macht en Zijn liefde haar genazen, omdat zij vertrouwde (zie
Aant. 4, 5).
(2) De overste. Arme Jairus ! — hoe
ongeduldig zal hij geweest zijn bij dit
oponthoud op den weg — en ach !
nu is het te laat — daar komt een
boodschap uit de ziekekamer, vers 35.
Jairus moet ook leeren, wie ziinhulp
kunnen verwachten — het is niet genoeg, dat het kind ziek is.— andere
kinderen zijn ook ziek en worden niet
genezen — er is iets noodig geloof — en als er „alleenlijk" geloof
is, dan maakt het voor Jezus geen
verschil, of het kind stervende of
dood is.
Eindelijk is men aan het huis gekomen. De gehuurde klagers zijn er
reeds — hoort hun luidruchtige
weeklachten (zie 2 Kron. XXXV : 25
Jer. IX 17-2o ; Amos V i6). Maar
eensklaps gaan deze over in spottend
gelach — waardoor ? vers 39, 4o.
Waarom noemde Jezus den dood een
slaap (verg. Joh. XI : 11-14) ? wij
wekken een slapende — even gemakkelijk wekt Hij de dooden (Joh. V : 28 ;
I 'Mess. IV : 15, i6) ! Nu staat Hij
bij het bed. Daar ligt het levenlooze
lichaam hier is de Heere, de
Schepper en Verlosser, wat kan Zijn
macht met dat lichaam in aanraking
brengen ? Hetzelfde als te voren —
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alleen geioof. Ook hier zijn er die
gelooven, de vader en de moeder, zij
weenen, maar met hope ; Petrus, Johannes en Jacobus zijn ook vol vertrouwen.
Luistert ! — Hij spreekt tot het
doode kind — met welk een teederheid — dezelfde woorden misschien,
waarmede haar moeder haar des
morgens wekte — „Dochtertje, sta
op" (zie Aant. 6). Ziet — zij staat
op , — leeft zij werkelijk ? — ja, zij
kan loopen en ellen, vers 42, 43.
liebben wij niet evenzeer be=
hoefte aan hulp als zij ? Voor ons
zelven evenals de vrouw. Wij ervaren,

dat er jets verkeerds in ons is, hetwelk slechte gedachte, slechte woorden,
slechte daden voortbrengt. „Wij hebben deze dingen nagelaten, enz., en
die dingen gedaan", enz. — wat is
de oorzaak ? „Er is zondekrankheid
in ons". Wij zoeken hulp bij de geneesheeren — veranderen onze levenswijze : B.v. — Een jongen, die gevoelde, dat hi/ niet, „ova' sdienstig" kon
wezen op zijn werkplaats, gal' deze
betrekking op en kreeg een andere
(historisch) — het hielp niet, het
kwaad is in ons zelf..
Voor anderen, evenals Jairus. (Kies
een voorbeeld mit uw klasse — b.v.
een rneisje, helwelk gaarne had, dal

haar broerlje een godvreezende joncen
was').

Kan en wil Christus ons nu even
goed helpen als toen ? (Hebr. VII :
25 ; XIII : 8).
Wat kan Zijn macht in aanraking brengen met onze behoeften?

Het is niet genoeg Hem in ons
midden te hebben — wat nut was
het voor die schare, welke zich om
Hem verdrong? Welk voordeel hadden
de lieden te Nazareth van Ziin macht
en liefde ? (Mark. VI : 6). Het water
kan dicht bij den brand zijn (of het
gas, of het brood, — of welk voorbeeld gij ook want) — maar waartoe

dient het, wanneer men het niet gebruikt ? Kerkgaan, gebeden opzeggen
zijn als de aanraking, in zichzelven
hebben zij geen kracht.
W al is dan de ontbrekende schakel?
De aanraking van het geloof.

Wat is dat ? Kniel slechts neder
en vraag Christus, wat gij van noode
hebt, (I) omdat gij het van noode
hebt, (2) omdat gij weal, dat Hij zal
hooren en helpen. Ga dan niet heen
en vergeet het weder (deed Jairus
dit ? — Waarom Diet ? Hij begeerde
zoo vurig). ( Voorheeld. — Wanneer
gij leis le vragen of le verzoeken hebt
— zvacht gij dan ?lid op het antwoord?)

AANTEEKENINGEN.
1. Over de vraag, wanneer deze wonderen
plaats hadden, is veel verschil van meening.
Markus en Lukas plaatsen ze beiden onmiddellijk na de terugkomst van het oostelijk
gedeelte van het Meer, maar er zijn toch geen
bewijzen, dat deze gebeurtenissen elkander
zoo opvolgden. De woorden van Mattheiis :
„Als hij deze dingen tot hen sprak, kwam",
enz. verbinden zeer duidelijk Jairus' verzoek
met het gesprek van den Reiland met Johannes' discipelen ; maar dit gesprek werd blijkbaar gedurende den maaltijd in het huis van
Mattheiis gehouden ; zie voorgaande les.
2. Jairus was niet een „overste" in denzelfden zin als Nicodemus dit was, nl. een
lid van het Sanhedrin, maar een overste

der Synagoge" (den woord in het Grieksch)
te Kapernaiim. Zie over dit ambt les XVIII,
Aant. 2.
3. De „zoom" — eigenlijk de snoertjes,
welke de Joden aan beide zijden van hun
kleederen droegen, in opvolging van Nuns.
XV : 37-40.
4. „Kracht". Zie dergelijke wonderen in
Mark. -VI : 56 ; Luk. VI : 19 ; Hand. V : 15 ;
XIX : 12.
Het geloof der vrouw getuigt duidelijk van
de bewerking des Heiligen Geestes. Die zoom
van 's Heilands kleed weer heen naar Zijn
gerechtigheid en heiligheid. De vrouw mocht
echter niet denken, dat er een zekere magische
kracht in 's Heilands kleed aanwezig was,
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waardoor zij genezen zou zijn. De genezing
was het wonderwerk van Jezus zelf.
Trench zegt : „Velen dringen zich om Christus ; komen in aanraking met de sacramenten
en instellingen van zijn Berk ; toch Taken
zij Hem niet aan, omdat zij niet geloovig tot
Rem naderen".
5. Jezus vroeg natuurlijk niet : „Wie heeft
Mij aangeraakt ?" om inlichting te ontvangen,
maar om de bekentenis der vrouw uit te
lokken. Een varier komt onder zijn [kinderen
en vraagt : „Wie heeft dit of dat gedaan ?"

— hij zelf weet het, terwijl hij het vraagt,
maar wil den schuldige tot een volledige bekentenis brengen.
6. „Talitha" — in het gewone volksdialect
is dit een vriendelijke benaming voor een
jong meisje. Het gebruik van verkleinwoorden
is een kenmerk van Markus, V : 23 — „dochtertje" ; V : 41 — „kind"; VII : 27 — „hondekens"; VIII : 7 — „vischjes" ; Hij behoudt
ook de juiste Arameesche woorden, door
Christus gebruikt : Boanerges, Talitha
Korban, Effatha, Abba.

Les XXVI. Te Jerusalem. — De kreupele te Bethesda.
„lk vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft".
Ye lezen : Joh. V : 1-16.
7e leeren: Jes. LVII 18 ; Rom. VII : z8 ; Phil. IV : 13 (Ps. 13o : I, 2).
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Het wonder, dat bier verhaald wordt, is vooral belangrijk om hetgeen
het ten gevolge had — de vervolging, die Christus daarna had te verduren.
Voor zoover de geschiedenis aangaat is deze les (over het wonder) slechts
een inleiding voor de volgende (over de vervolging). Maar door dus de
genezing van den gebrekkigen man op zichzelve te nemen en in deze les,
afgescheiden van haar gevolgen, te beschouwen, wordt de gelegenheid gegeven, er een leering uit te putten voor het geestelijk leven, welke te belangrijk en van te practischen aard is om met vrucht in de tien of twaalf
minuten aan het einde van een les behandeld te kunnen worden. Welke
deze geestelijke leering is, zal blijken uit de begeleidende Schets, die, schijnbaar in strijd met den regel, in les XXIII gesteld, hoofdzakelijk uit het
verhaal en de toepassing bestaat. Het onderwerp is, in het kort, dit —
Hoe het onmogelijke gedaan kan worden.
Vele leerlingen der school geven toe, dat de roepstemmen van God
dringend zijn en vol genade zij twijfelen er niet aan, dat zij dan alleen
volkomen gelukkig kunnen zijn, wanneer zij er aan gehoorzamen — zij
nemen zich ook voor, dit te doen — maar toch gebeurt het nooit. Waarom
niet ? De ware oorzaak is „de keten hunner zonden". Maar de reden, welke
velen hunner zouden opgeven, is de onbetwistbare waarheid, dat de mensch
van nature onbekwaam is, iets goeds te willen of te doen. Het is niets
antlers dan een verontschuldiging, maar zij bedriegen er zichzelf merle, wij1
zij door die verontschuldiging heimelijk de schuld op God werpen, als zou
Hij de oorzaak van hun onbekeerlijkheid zijn.
Wij willen in deze les eens handelen over dat verdraaien van wat een
zekere en ernstige waarheid is, zooals dat maar al te veel voorkomt. Indien
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er voorbeelden noodig mochten zijn, zal men een der hier gegevene kunnen
gebruiken : — De oogst is afhankelijk van Gods regen en zonneschijn,
maar de landbouwer moet ploegen, zaaien, enz. ; de wind stuwt het schip
voort, maar de zeilen moeten geheschen worden om den wind op te vangen.
Wat is het geval ?
De mensch heeft de middelen te gebruiken om in den weg der middelen
den zegen Gods deelachtig te worden. Hij is en blijft verantwoordelijk voor
den zondigen toestand, waarin hij zich bevindt en heeft de lure roeping, in
Gods kracht zich te bekeeren.
SCHETS VAN DE LES.
Hebt gij ooit een hospitaal of een
gasthuis van binnen gezien ? Welk
een treurig gezicht, al die zieke en
gebrekkige menschen ! Welk een zegen
is toch de gezondhcid I Dankt gij er
ooit God voor ?
(I) In vroegere tijden waren er
geen hospitalen — men had er nooit
aan gedacht, totdat Christus kwam
en den menschen leerde, ook voor
anderen te zorgen. Er waren vele
zieken te Jerusalem, toen Jezus daar
vertoefde ; maar er was geen plaats,
waar zij liefderijke pleegzusters en bekwame dokters voor niets konden
hebben. Toch hadt gij daar een
groote schare van gebrekkigen kunnen zien onder de bogen van een
zuilengang, die om een waterpoel gebouwd was (zie Aant. 2). (Lees vers
1-5).
Waarom daar ? Somtijds was er
een vreemde beweging in het water
— dan had het een wonderbare, genezende kracht door een engel des
Heeren — hoe verlangend zien zij
naar dat oogenblik uit — met hoeveel
spoed gaan zij er in, wanneer zij het
water zien opborrelen !
(2) Ziet dien man daar liggen —
hij is acht en dertig jaar kreupel geweest ! — al den tijd, dat Jezus op
aarde had geleefd, en zeven jaar daar
v661- — welk een lijden! Eindelijk
was hij bij den poet gekomen — had
daar met de overigen gewacht — had

de beweging in het water gezien —
getracht, er in te gaan — waarom
niet bijtijds ? Waarom beproefde hij
niet verder, als hij er een ander in
zag gaan ? vers 7. Nu wanhoopt hij
— „de uitgestelde hoop krenkt het
hart" (Spr. XIII : 12) — zijn' hoop
verzwakt, evenals zijn ledematen.
(3) Nog een schare is daar (vers
13) — vrienden van de ongelukkigen
— anderen, die gekomen zijn om het
water te zien bewegen — velen uit
verwijderde streken — waarom ? —
te Jerusalem aanwezig voor een der
feesten (zie Aant. r). Een van hen
nadert den armen man. Het is een
Galilee'. — een vreemdeling. Maar
de kreupele is geen vreemdeling voor
Hem Hij weet alles van hem — zijn
langdurig lijden — en de oude zonde
van veertig jaar vroeger (vers 14).
Wanneer hebben wij gezien, dat
Jezus genas, zonder dat Hem gevraagd werd (les XXII)? Nu zal Hij
weder hetzelfde doen.
(4) „Wilt gij gezond worden ?" —
natuurlijk wenscht hij dit — welk
een vraag ! Maar hoort nu verder —
„Sta op !" — hoe kan hij dit ? Acht
en dertig jaar lang hulpeloos — hoe
kan hij nu wandelen ? Toch doet hij
het terstond ! En dan ? Hij dankt
den man, die hem genezen heeft ?
Maar Jezus is weggegaan — vers 13.
Zie, hoe deze man ook wegwandelt,
evenals de geraakte te Kapernatim,
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zijn ruwe mat met zich dragende.
Het is reeds aangenaam, wanneer
men, na twee dagen thuis gezeten
te hebben, weder kan wandelen —
wat moet het dan voor hem geweest
zijn.
(5) Maar ziet ! Daar wordt hij aangesproken door sommigen van de
oversten. „Wat doet gij ? Weet gij
niet, dat het Sabbath is ?" Welke wet
overtrad hij ? Zie Exod. XXXI :
13-17 ; Neh. XIII : 15-19 ; Jer.
XVII : 2 I, 22. Maar moest hij niet
doen, wat hem gezegd was door Hem,
Die hem genezen had ? — Hij, die
zulk een macht had, moesttoch zeker
ook het recht hebben, te bevelen.
Wel, denken zij bij zichzelven, dal is
nog erger, zonder schroom iemand
te bevelen, den Sabbath te breken. - „Wie is het ?" Ziet, het is hun onverschillig, wie zulk een genezing bewerkte — zij willen alleen weten, wie
den Sabbath gebroken heel?.
(6) De man is in den Tempel —
waartoe zou hij daar zijn 9 Zie Ps.
XXVII : 6; CIII: 2, 3; CXVI :12-14;
Luk. XVII : 15 ; Hand. III:8. Maar is
het voldoende, God te danken ? Jezus
waarschuwde hem op ernstige wijze,
opdat hem niet „jets ergers'' geschiedde — erger dan acht en dertig
jaar pijn en hulpeloosheid. Laat hij
Gods lof niet alleen met zijn lippen,
maar ook in zijn leven betuigen.
Welke gevolgen dit wonder voor
Jezus had, zullen wij de volgende
maal zien. Trachten wij nu, de oplossing van een moeilijkheid te yinden, waarover jongens en meisjes dikwijls in verlegenheid zijn — hoe zij
kunnen doen, wal schijnbaar een onynogelijkheid is. Laat ons drie vragen
stellen.
I. Het bevel.
Wal zeide Jezus tot den man, dat
hij doen moest?
„Oft le staan en te wandelen". Ook

tot ons zegt Hij dit. Hij ziet velen
van dag tot dag voortleven, alsof er
geen God, geen toekomend oordeel,
geen gevaar voor de zonde en den
Satan, geen Zaligmaker, die ons wil
verlossen, bestond — evenals slapenden en dooden — en wat zegt Hij ?
— Ef. V :14 — „Ontwaakt ! staat
op 1" En dan moeten wij „wandelen"
hoe ? „In nieuwigheid des levens"
(Rom. VI : 4) ; „gelijk Hij gewandeld
heeft" (i Joh. II : 6 ; zie ook I : 6,
7; II : IO, II; 2 Joh. : .4) ; zoo, dat
wij „Gode behagen" (1 Thess. IV : i).
En „loopen" als een wedlooper (1
Cor. IX : 24; Hebr. XII: I).
II. De moeilijkheid, het bevel
te gehoorzamen.
Waarom was het moeilijk, „op le
staan en te wandelen?"
Omdat de man kreupel, hulpeloos
was. Dit is juist, wat wij ook zijn.
Niet naar het lichaam — wij loopen
gemakkelijk genoeg. Niet naar het
verstand — wij leeren vlug genoeg.
Maar naar de ziel. Gij weet het ook
— gij gevoelt het zoo dikwijls —
gij gevoelt werkelijk, dat het iets
gelukkigs moet zijn, godsdienstig te
wezen, maar het komi bij u niet tot
de zaak. 't Lijkt wel, of het niet kan.
Alles verzet zich er tegen. Van de
goede voornemens komt ook niets
terecht.
Vanwaar dit verschijnsel ? Wij zijn
„krachteloos" (Rom. V : 6) door de
zonde en meenen, dat wij toch wel
alles kunnen doen. De Heere Jezus
echter zegt : Joh. XV : 5b : „Zonder
Mij kunt gij niets doen''. Het is even
moeilijk voor ons, ons leven, als voor
den neger zijn zwarte kleur te veranderen (Jer. XIII : 23). Zelfs wanneer wij zijn „opgestaan", wanneer
wij ware Christenen zijn, is het niet
gemakkelijk, te „wandelen" ; zie, wat
Paulus hiervan zeide, Rom. VII:
15-23.
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III. Het bevel gehoorzaamd.
Hoe kon de man „opstaan en wandelen" ?
Omdat jezus er hcm de macht toe
gaf. Hij zeide, hem eenvoudig op te
staan en gaf hem geloof, het te doen.
Zoo was hij zwak en toch ook krachtig.
Indien de kreupele gezegd had :
„Maar ik kan niet" — dan zou hij
zeker niet genezen zijn. Gal Jezus
hem eerst het gevoel, dat hij kon?
— Geenszins — Hij gaf niets anders
dan het bevel en het geloof, en toen
de man gehoorzaamde, ontving hij
ook de kracht.
Vele jongens en meisjes, die gaarne
zouden „opstaan en wandelen", die
weten, dat dit de weg is tot geluk,
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maar die zeggen, dat zij niet kunnen
— denken, dat zij niet te laken zijn
— dat' het hun schuld niet is, indien zij nog niet bekeerd zijn. Mochten zij hun onmacht maar ten voile
beseffen ! En hun onwil daarbij. Christus zegt : „Sta op I" Hij beveelt :
„Bekeert u" (Hand. III : 19) -- Hij
weet wel, wat Hij zegt. Hij weet ook
wel, wat wij daartoe noodig hebben.
Gehoorzaamt Hem slechts zonder
schroom, en ofschoon het volkomen
waar is, dat gij „niet kunt", zult gij
ondervinden, dat gij door Hem kunt
(Zie 3n tekst om te leeren). De
Heilige Geest is onontbeerlijk, maar
wordt gegeven aan hen, die er om
bidden (Luk. XI : T3).

AANTEE KENINGEN.
1. Welk feest der Joden wordt in vers 1
genoemd ? Tegenwoordig zijn de meeningen
vrijwel. verdeeld tussehen Paschen en Purim.
De quaestie zou van belang ontbloot zijn,
ware het niet, dat zij in verband staat met
den duur van des Heilands openbare prediking. Deze duurde van het Paaschfeest van
Joh. II tot het Paaschfeest van de Kruisiging.
Indien het ,,feest" van Joh. V :1 een Paaschfeest was, dan heeft de prediking drie jaar
geduurd.
2. Bethesda beteekent „huis van barmhartigheid",evenals Bethsaida het „huis van visch",
Bethlehem het ,,huis van brood", en Bethanie
het ,,huis van dadels" beteekent.
De ligging van deze plaats is onzeker. Het

groote reservoir ten noorden van de plaats
der tempelgebouwen is zoo goed als zeker
niet de juiste plaats. Robinson, Porter en
anderen zijn van meening, dat de vijver van
Siloam, op de belling van den Ophel, ten
zuiden van den Tempel, dezelfde is als
Bethesda. Er zijn daar sporen gevonden van
de vijf zalen. Het water van den vijver wordt
onder den grond aangevoerd van de „Fontein
der Maagd", hooger aan den bergkant, en
deze is verbonden met een bron onder den
Tempel, waarvan de strooming intermitteerend
is. Op den 14n Maart 1815 was er een
ongewone toevloed van water, welke twintig
minuten duurde en den vijver bij de Fontein
der Maagd 15 c.M. deed rijzen.
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„Oftelat zij alien den Zoon eeren, celijk zij den Vader eeren".
Ye lezen : Gedeelten van Joh. V.
le leeren: Lukas XX : 13, 14; Hebr. XII : 25 (Ps. 89 : 9, 12).
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Het orderwerp dezer les is een van de moeilijkste, welke wij tot nog toe
behandeld hebben. Geen der toespraken van den Heiland, die in de Evan-RENKEMA II.
9

13a
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gelien vermeld worden, is zoo diep en verdient zoozeer grondig bestudeerd
te worden. Het spreekt vanzelf, dat men in het onderwijs voor kinderen
niet verder dan de oppervlakte kan gaan en een of twee voorname punten
aanroeren.` Den onderwijzers wordt ten zeerste aanbevolen, hun task niet
moeilijker te makcn dan zij ontegenzeggelijk al is door de opgegeven verzen
rin de klasse te laten voorlezen, al meenen zij ook, idat dit over het algemeen beter is. Ook moeten zij niet verwachten, in de Aanteekeningen een
verkiaring te vinden van al de moeilijkheden, die zij zullen aantreffen, wanneer zij vers voor vers het hoofdstuk bestudeeren. De Schets geeft de wijze
aan, waarop de les, naar wij hopen, met vrucht onderwezen zal kunnen worden,
en de Aanteekeningen hebben alleen ten doel, den onderwijzer in het volgen
van deze methode te helpen.
De twee afdeelingen van de Schets zijn niet geheel juist. Het laatste gedeelte van de eerste afdeeling zou misschien .evengoed bij de tweede genOmen kunnen worden. Maar het doel is in grove trekken een plan te geven,
iwaarnaar de les moet worden ingericht. De toepassing aan het einde der
les is slechts kort, maar zij is een dergelijke als in les XVIII, en de onder,
wijzer kan daarheen verwijzen. Maar de voornaamste punten komen voor in
de eigenlijke kern der les, t. w. de Godheid van Christus (een zeer
langrijk punt, dat met vrucht onderwezen kan worden op de in de Schets
aangegeven wijze) en de leer der opstanding en van het oordeel. Andere
punten van toepassing, zooals de „Brandende en lichtende kaars", „Onderzoekt de Schriften", enz., kunnen in deze les niet opgenomen worden, zonder dat er waarheden van groot belang worden weggelaten. De vraag, door
de Joden aangaande het houden van den Sabbath opgeworpen, wordt in les
XXIX uitvoerig behandeld.
SCHETS VAN DE LES.
Er is een groote opschudding onder
de voorname inwoners van Jerusalem.
Een jaar is verloopen, sinds de vreemdeling van Nazareth de koopers en
verkoopers uit den Tempel cireef. Zij
hadden later gehoord, dat Hij doopte,
evenals Johannes — dit verontrustte
hen (Joh. IV : I); daarna verloren zij
Hem een tijdlang uit het oog dan
kwamen er vreemde berichten uit
Galilea, van wonderbare genezingen,
zooals Johannes nooit gedaan had,
van groote scharen, die den nieuwen
profeet volgden. Maar nu is Hij weder te Jerusalem verschenen — heeft
het gewaagd, den Sabbath openlijk te schenden en een ander te be‘velen, hem ook te breken — en dit
nog wel, toen er, wegens het feest,

een menigte vreemdelingen in de
stad was (verwijs naar de vorige les.)
Wat moest er gedaan worden ? Duistere gedachten komen in hun hoofd op
— zij moeten zich op de eene of
andere wijze van Hem ontdoen — al
was het door den flood.
Maar er gebeuren nog andere
dingen. Hoort, wat Jezus zegt, wanneer Hij van Sabbathsschennis wordt
beschuldigd. „God werkt op den Sabbath" — hoe ? in het bewaren, onderhouden, enz. Worden er geen kinderen
geboren — sterven er geen menschen
- worden er geen ziekten genezen
— op den Sabbath ? Wie doet al
deze dingen ? Dit weten zij wel —
natuurlijk doet Hij dit ; maar, willen
zij zeggen, hoe kan dit een menscir
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rechtvaardigen, die op den Sabbath
werkt ? Lees verder, wat Hij zegt —
„Mijn Vader en Ik". ,,Maakt Hij
zichzelf dan Gode gelijk ! Godslastering, erger dan Sabbathsschennis —
sterven moet Hij." (Zie Aant. r, 2.)
Zie nu Jezus tegenover de oversten
k(zie Aant. 3). Stel u voor — aan den
eenen kant velen der voornaamsten van
Jerusalem — leden van het „Sanhedrin" — geleerde rabbi's, zooals
Gamaliel, Nicodemus, enz. — rijken,
zooals Josef van Arimathea (verg. Matth.
XXVII : 57 met Luk. XXIII : 5o, 51)
— machtige priesters — geslepen
Schriftgeleerden en trotsche Farizeen.
Aan den anderen kant ean man, nederig, eenvoudig, nooit door de groote
rabbi's onderwezen (Joh. VII : 15),
een leeraar uit een veracht plattelandsdorp.
Wat zij tot Hem gezegd hebben,
wordt niet vermeld, maar laat ons
zien, wat Hij tot hen sprak.
I. Omtrent Zichzelf en den
Vader.
Zij berispten Jezus, omdat Hij God
Zijn Vader noemde, Zichzelven met
God gelijkstelde — erkent Hij Zijn
dwaling ? zegt Hij, dat Hij dit niet
zoo bedoelde ? vers 19 — (zie Aant. 4).
Hij zegt het weder, vers 2 3 — zegt,
dat Hij, de arme verachte Nazarener,
dezelfde eer moet ontvangen als God.
Waarom ? twee redenen (zie Aant. 5):
I. !rat Hij doe', doet God. Zij berispten Hem, omdat Hij het wonder
op den Sabbath had gedaan. Wat
zegt Hij ? (Vers 19 en 3o) — Hij
had dit niet alleen gedaan — God
had er deel aan — Hij kan niets
zonder God doen. Waarom ? Omdat
de Vader en de Zoon Een zijn (verg.
X: 3o). ( Voorbeeld. — Waif me) hand
of voet doe!, wordt door it gedaan ;
been deel des lichaams kan nit zichzelf handelen ; alle zijn verbonden).
Toen zij Hem dus vervolgden, ver-
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volgden zij God. Wat moeten zij
gedacht hebben ! „Erger Godslastering dan ooit".
Wat was nu Jezus' aard ? Was Hij
eerzuchtig ? Was er bedrog in Zijn
mond ? Was Hij niet „nederig van
hart"? Maar hier verhoogt Hij Zichzelf toch tot God — waarom ? Kan er
een andere reden zijn, dan omdat Hij
waarlijk God was en is ? (Verg. Matth.
I : 23 ; Phil. II : 6 , Col. I : 15 ;
Hebr. I).
Wat God doe', dal doe/ Hij (zie
Aant. 6).
Wat denken zij, dat Gods grootste
werk is ? Het scheppen ? — van welke
dingen ? — niet ,van de aarde, de
lucht, het water, enz., maar van levende wezens. Leven le geven is het
grootste werk. Welnu, dit doet Hij
ook — Hij, Jezus, de Nazarener.
Verwonderden zij zich, omdat Zijn
woord „Sta op" kracht gaf aan den
kreupele ? Zij zullen zich nog meer
verwonderen (vers 2o). Zijn woord
zal Gods grootste werk volbrengen —
Hij zal leven geven — leven aan de
dooden (vers 2 1). Zijn stem zal nu
door doode zielen (vers 25), op den
laatsten dag door doode lichamen
gehoord worden (vers 28). De kreupele stond op naar Zijn bevel, maar
er zal nog een veel wonderbaarder
opstaan zijn : — zielen uit den dood
der zonde (verwijs naar de vorige
les) zullen opstaan tot ' een nieuw,
heilig, gelukkig leven (vers 24) ,
lichamen uit bet groene kerkhof, uit
het koude gewelf, uit de diepe zee
weder vereenigd met de zielen, die
ze verlaten hadden, om gereed to
zijn voor het groote oordeel (vers 19).
(Verg. Dan. XII : 2.)
En wie zal de menschen oordeelen ?
Is dat ook niet Gods eigen werk ? —
ja, (Ps. L : 6, LVIII : I I, LXXV : 8)
— maar wie zal de Rechter zijn ?
(vers 22, 27 ; verg. Hand. XVII : 30;
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2 Cor. V : io). En wie is deze Zoon
van God en Zoon des Menschen ?
Hij, de nederige Galileer, Dien zij
vervolgden ! Zij, de leden van het
S inhedrin, kunnen Hem nu voor hun
rechterstoel dagen, maar dan zullen
zij voor Zijn rechterstoel staan en
Aijn vonnis ontvangen I En wie zijn
zij, voor wie er dan geen „verdoemenis" is ? — (vers 24 ; verg.
Joh. III : i8, 36 ; Rom. VIII : 1)
Geleerde
—zij,deZnWorh.
rabbi's en nauwgezette Farizeen moeten
den Nazarener aannemen, indien zij
verlost zullen worden ! Stel u den
schrik en den haat voor, wanneer
zij dit hooren.
Is dit oordeel een verschrikkelijk
vooruitzicht voor ons ? Dit behoeft
niet zoo te blijven. De Rechter is
de Zoon des Menschen. Hij kent ons,
zoekt het goede voor ons, leefde en
stierf voor zondaren. Er is een middel,
waardoor wij „niet beschaamd gemaak t zullen worden in Zijn toekomst",
I Joh. II : 28.
H. OmtrentZichzelf en de Joden.
Hoe konden zij weten, dat dit alles
waar was ? (zie Aant. 7, 8). Jezus
eischt niet, dat zij het op Zijn eigen
woord gelooven (vers 31), maar Hij
herinnert hun de bewijzen — de getuigenis (zie les XII) — welke zij
hebben, vers 32-39. De Beschuldigde
roept Zijn getuigen ter verdediging
op. Hebben zij Johannes den Dooper
vergeten, die nu in Herodes' gevangenis zucht, maar een jaar geleden
zulk een opgang maakte ? Wat zeide
Hij tot hun afgezanten ? (I : 19, 34).
Maar een grooter Getuige dan Johannes — Wie ? vers 32, 37. Wel is
waar hadden zij dien Getuige niet
gezien of gehoord, vers 37 ; maar zij
hadden Zijn getuigenis — op twee
wijzen : (a) De wonderen —bewezen

deze niet, dat God met Hem was,
vers 36 (verg. Joh. III : 2 ; Joh. IX :
33 ; Hand. II : 22) ? (b) Bun eigen
Schriften — dat zij ze dan ook „onderzoeken", vers 29 ; dan zouden zij
zien, hoe al de profetieen op Hem
wezen (verg. Luk. XXIV : 27, 44).
loch wist Rif, dal zij niet in Hem
zouden gelooven, vers 40, ofschoon Hij
begeerde, hen te behouden, vers 34.
Waarom niet ? vers 44 (verg. Matth.
VI : 2, 5, 16. — Zijn discipelen te
zijn was zoo jets gerings ; zouden zij,
voor wie alien ontzag hadden, den
Nazarener volgen I — Wat zou men
van hen zeggen ! — Sommigen hunner waren geneigd, zich bij Hem te
voegen, maar waren bevreesd (zie
Joh. III : 2 ; Joh. XII : 42, 43 ; Joh.
XIX : 38).
Wij weten niet, wat deze wonderbare toespraak Men teweegbracht.
Maar langen tijd daarna (waarschijn-.
lijk achttien maanden) kon Jezus niet
naar Jerusalem gaan ; waarom niet ?
(Joh. VII : 1). Ten tweeden male werd
Hij door de oversten verworpen (voor
de eerste maal in Hoofdst. II) ; God
had Zijn Zoon — den „Erfgenaam"
— tot den wiingaard gezonden, en
zij zeiden, „Komt, laat ons Hem
dooden I" (re leeks, om te leeren).
,Verwerpen wij den Zoon van
God ?
Hoeveel meer weten wij dan de
Joden ! Voor hen was Jezus de Nazarener ; voor ons is Hij de gekruisigde,
de opgestane, de ten hemel opgevarene, de almachtige, liefhebbende
Zaligmaker. Waren zij blind en goddeloos ? Wat moeten zij dan zijn, die
Hem nu verwerpen ! zie toepassing
van les XVIII). Welke boodschap
zond God aan dezulken ? (2e tekst
om te leeren).
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AANTEEKENINGEN.
1. Dit is het eerste der vele gevallen, dat
omdat Hij een is met den Vader, zooals in
Christus werd aangevallen om de wonderen,
de Schets is verklaard. Hetzelfde wordt van
die Hij op den Sabbath verrichtte. Het is
den Heiligen Geest in hoofdst. XVI : 13 gemerkwaardig, dat Hij zich hier op geheel
zegd. Zie de tegenstelling met hetgeen van
andere wijze verdedigde dan hij andere geden Satan gezegd wordt (Joh. VIII : 44). In
legenheden. In plaats van Zijn gedrag als
dit vers zijn de twee onderafdeelingen van
mensch, te rechtvaardigen, door zich op bet
het eerste gedeelie der Schets vereenigd : de
ware beginsel der Sabbathsviering te beroepen,
eerste stelt vast, dat wat de Zoon doet, ook
legt Hij hier de verklaring af, dat Hij grooter
door den Vader wordt gedaan ; de tweede,
is dan de Wet, omdat Hij God is. De afzondat wat de Vader doet, ook door den Zoon
dering van een dag van de zeven, ofschoon
gedaan wordt. „Desqelijhs", op dezelfde wijze
zij voor de menschelijke natuur als tucht en
— de eenheid is volkomen ; dezelfde Bingen
als voorbeeld noodzakelijk is, is niet noodworden gedaan en op dezelfde wijze.
zakelijk voor God, Wiens zorgende liefde en
6. Vers 21-29. Met korte woorden vergenade elken dag dezelfde zijn („Wat zou er
klaart Jezus, dat bet groote werk van God,
van den Sabbath worden, indien God niet op
de opwekking der dooden en het oordeel, ook
den Sabbath werkte" ? Bengel) — en Jezus,
het Zijne is (vers 21, 22) ; dit wordt in vers
de Zoon, heeft dezelfde rechten en werkzaam25-29 verder ontwikkeld. Dat er hier sprake
heden als de Vader.
is van twee verschillende opstandingen wordt
Ongetwijfeld was het einddoel van Zijn
door de beste Schriftuitleggers aangenomen.
genezing van den kreupele het uitlokken van
Van de opwekking der doode zielen tot geesteden strijd, die er op volgde, opdat Hij zich
lijk wordt gezegd, „de ure komt en is
duidelijk voor de overheerschende partij der
nu", vers 25, welke uitdrukking niet gepriesters zou kunnen verklaren (dezen waren
bezigd wordt voor de toekomende, algemeene
de „Joden" nit het Evangelie van Johannes).
opstanding van het lichaam, vers 28. Waar2. Hij zeide, dat „God Zijn eigen Vader"
schijnlijk sluit het oordeel zoowel de tegenwas (vers 18). De Joden begrepen zeer goed,
woordige wereldordening als het laatste oordat Jezus aanspraak maakte op een bijzondere,
deel in zich (zie de hier boven aangehaalde
Hem alleen toekomende betrekking tot God,
teksten).
welke Hem aan Zijn Vader gelijk maakte, en
7. Vers 32-40. Er zijn bier niet, zooals
dat Hij hen nooit terechtwees is een van de
dikwijls beweerd wordt, vier getuigen. „Een
sterkste bewijsgronden voor de waarheid der
ander", in vers 32, is de Vader. Dan beteeleer van Christus' Godheid.
kenen de volgende verzen hetzelfde als : „Ik
3. Vele schrijvers meenen, dat de toespraak
verwijs niet in het bijzonder naar Johannes,
van vers 19 tot aan het einde van het hoofdofschoon hij van Mij getuigde : Ik ben niet
stuk als een formeele verdediging in de
afhankelijk van menschelijke getuigenis. Ik
rechtszitting van het Sanhedrin gehouden
heb een peter getuige dan deze"; — nl. de
werd. Het is nauwelijks denkbaar, dat Hij
getuigenis des Vaders, op twee wijzen gewerkehjk als gevangene voor de rechtbank
geven : lo. middellijk door de wonderen, die
werd gedaagd, maar er kan wel een nietJezus deed (vers 36); 2o. rechtstreeks door
officieele vergadering geweest zijn van de
de Schriften van het 0. Testament. En door
voornaamste mannen, die Zijn antwoord op
ze ijverig (verg. 1 Petr. I :11) te onderzoehe;4
de nu openlijk tegen Hem gedane beschuldizouden zij de getuigenis des Vaders vinden.
gingen wilden hooren. De ongewone regelIn deze Schriften meenden zij het leven te hebmatigheid van de geheele toespraak, de toeben, en toch, hoe wederspraken zij zichzelven
speling op het gezantschap, dat tot Johannes
— zij wilden niet tot Hem komen, van Wien
den Dooper was gezonden (vers 33), de bijdeze Schriften getuigden en Die hun waarlijk
zondere, plechtige ernst van de laatste zinnen
het leven kon schenken.
schijnen alle op zulk een gelegenheid te wijzen.
8. Jezus' woorden ten opzichte van den
4. Wanneer wij de toespraak in het algeDooper — „Hij was" — „voor een korten
meen nagaan, merken wij op, dat de Heiland
tijd" — duiden aan, dat de prediking van
driemaal Zijn plechtige verzekering „Voorlaatstgenoemde geeindigd was en dat er waarwaar, voorwaar" (vers 19, 24, 25) gebruikt,
schijnlijk eenige tijd daarna was verloopen
welke telkens door een uitspraak van bijzonder
een sterk bewijs, dat dit hoofdstuk niet vOOr
gewicht gevolgd wordt.
de prediking in Galilea geplaatst moet worden,
5. Vers 19 — „De Zoon kan niets van
welke begonnen was, zoodra Jezus van de
Zichzelven doen." Verg, Job. VIII : 28 ; Joh.
gevangenneming van Johannes gehoord had
XII : 49 ; Joh. XIV : 10. Hij kan zulks niet,
(Matth. IV : 12).
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Les XXVIIi. — De Farizeer en de boetvaardige Zondares.
„Wie van dezen zal Hem meer lief hebben ?"
Te lezen: Luk. VII : 36-5o.
7e leered : I Joh. I : 7-9 ;

2 Cur.

V :14, 15 (Ps. 32 : 3 ; Ps. 116 .: 2, 3).

V OOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer houde twee dingen in gedachten bij het behandelen van
deze les ; (I) dat de Oostersche gewoonten, waarvan hier sprake is, met
groote klaarheid uiteengezet moeten worden, zal het verhaal begrijpelijk
zijn ; (2) dat er vooral op gewezen moet worden, dat de liefde tot Christus
de vrucht, niet de wortel, de uitwerking, niet de oorzaak van berouw en
vergeving is.
Het is onnoodig, meer toe te voegen aan hetgeen in de Schets met voldoende volledigheid wordt aangegeven en uitgelegd.
SCHETS VAN DE LES.
In de vorige les zagen wij, hoe
zeer deftig — omhelst ze ; de knechten
staan gereed, het stof van hun voeten
sommigen Christus verwierpen en
te wasschen, hen met olie te zalven
anderen tot Hem kwamen. Heden
en hun door de zon geblakerde huid
zullen wij een voorbeeld van de twee
soorten beschouwen en zien, waar- zacht te maken. De tafels worden
door zij van elkander onderscheiden aangericht — de gasten liggen (volgens
de gewoonte) op „ottomans", een
zijn.
soort sofa van dezelfde hoogte als
I. De twee onderscheidene wijde tafel, steunende op hun linkerarm,
zen, waarop Christus behandeld
met de ongeschoeide voeten buitenwerd.
waarts. En wie in de zaal zijn al die
I. De handelwifze van den Farizeer.
vreemdelingen, welke toekijken ? (zie
Wat hadden de Farizeen van KaperAant. 1).
naitm, enz. van Jezus gedacht ? Zij
Maar ziet — een gast verschilt in
hadden Hem niet lief, ergerden zich
voorkomen van de anderen — Hij
aan Zijn levenswijze, b.v. om te eten
is noch gewasschen, noch gezalfd —
met Tollenaars (zie les XXIV) ; zij
toen Hij binnen kwam, gaf Simon
wilden Hem niet als den Messias
Hem geen kus ; wie is dat ? vers 44—
ontvangen (zie vorige les) ; maar zij
46. Waarom dit ? Het is niet noodig,
waren nog niet Zijne openbare vijanden
dacht Simon, Hem eenige bijzondere
— hoe zij dit werden, zullen we in
oplettendheid te toonen. Hij is bereid,
de volgende les zien.
Hem met een uitnoodiging te vereeren,
Een hunner (hoe heette hij ? vers
daar Hij zoo welbekend is en bij het
40) bedenkt, dat hij Jezus wel gaarne
yolk in gunst staat : meer kon niet
een vriendelijkheid zou willen beverwacht worden — hij kon den man
wijzen — en misschien tegelijkertijd
van Nazareth niet evenals zijn Hike
met zijn gastvrijheid prijken ; Hij
vrienden behandelen — alles was
vraagt Hem ten eten. Zie de gasten
goed genoeg voor Hem (zie Aant. 2).
binnenkomen — Simon ontvangt ze
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2.

De handelwijze der vrouw.

Een der vreemdelingen in de zaal
weent, (zie Aant. 3) — een zondige
vrouw — in de geheele stall als een
zondares bekend. Waarom weent zij ?
Om haar zonden ? Zij wist al lang,
hoe slecht zij was ; maar nu gevoelt
zij het, zij kan aan niets anders denken. Zie, wat anderen gevoeld hebben ;
Ps. XXXVIII : 3, 4 ; Ps. XL : 12 ;
Ezra IX : 6 ; Luk. XVIII : 13. Waarom is zij hier gekomen ? Zij weet,
dat Jezus de Vriend van zondaren
is ; het is zeer waarschijnlijk, dat,
toen Hij deze woorden „Komt tot
Mij", enz. gesproken had, zij ze had
gehoord — zij waren tot haar hart
doorgedrongen — zij was „belast" —
zij verlangde naar „rust" — en zij
geloofde Hem, Die gesproken . had —
zij wist niet veel van Hem — maar
was verzekerd, dat God Hem gezonden had om zondaren tot redding en
bekeering te brengen. Och, wat zou
zij gaarne in Zijn vergevende liefde
deelen ! Zij durft haast niet tot Hem
naderen, maar zij kan toch ook niet
van verre blijven staan. Zie haar,
zooals zij weenende en bevende achter
Hem komt. Wat doet zij ? vers 37,
38. Simon wilde geen gewone olie
geven voor Zijn hoofd ; zij giet haar
kostbare zalf over Zijn voeten uit.
Simon wilde zijn slaven niet gebruiken,
Jezus te dienen, zij wil gaarne zelve
een slavin zijn (zie Aant. 4).
Welk een verschil in deze twee
manieren van zich jegens Jezus te
gedragen ! Nu vragen wij :
II. Waarom Hij zoo verschillend
behandeld werd.
Allen, die aan tafel zitten, zwijgen
stil, — groote verbazing dat Jezus
dit toelaat. Zie, wat Simon denkt,
vers 39 (verg. Jes. LXV : 5). Was
dit onnatuurlijk ? Hij werd geeerd
als een vroom man. Welke „vrome"
jongen wordt gaarne in gezelschap

met ondeugende jongens gezien ?
Maar het vermijden van de zonde
en het verachten van zondaren, vet-getende, wat wij zelven zijn, dit zijn
twee verschillende zaken. Zie Luk.
VI : 37 ; I Cor. XI II : 5. Toch heeft
Jezus een verwijt te doen, maar niet
aan de vrouw. De nauwgezette Farizeer, die zich van zulk een zondares
terug zou trekken, moet bestraft
worden ; Jezus zal hem datgene aantoonen, wat wij juist vroegen — het
werkelijke verschil tusschen hem en
de vrouw. Zal Hij het op strenge
wijze doen, als iemand, die door de
onhoffelijkheid beleedigd is ? Zie, op
welk een zachte wijze, vers 40-47.
Wat is dus het verschil ?
(a) Zie vers 47 — „Heeft veel

liefgehad" — „heejt weinig lief".
De vrouw had Jezus veel lief, achtte
niets te kostbaar voor Hem, geen
moeite te groot voor Hem. Simon
had Hem „weinig", eigenlijk in het
geheel niet lief; daardoor veronachtzaamde hij Hem.
(b) Maar er was nog veel meer in
de gelijkenis. Waarom was de eene
schuldenaar zijn schuldheer dankbaarder dan de andere ? Simon had
dit begrepen, vers 43 (hem was „het
meeste kwijtgeschola'en"). Was de
vrouw een groote zondares ? Welnu,
zij g, evoelde dit, en had daarom Hem,
Die tot zondaren gezegd had : „Komt
tot Mij", zeer lief. Was Simon zoo
goed ? — dat dacht hij — en kon
dus natuurlijk een Zaligmaker niet
op zoo hoogen prijs stellen. Toch
herinnert Jezus hem door de gelijkenis
dat hij ook een schuldenaar is, ofschoon hij denkt, dat zijn schuld
weinig beteekent ; dat zijn goede
daden van geenerlei waarde zijn voor
God („had niet omlebetalen"), maar
dat hij ook kwijtschelding kon ontvangen („schold hun beiden kwijt")
(zie Aant. 5).
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(c) Maar er is nog meer. Simon
zou kennen zegged: „Gesteld, dat
deze vrouw berouw heelt, waarom
gaat zij dan tot dezen Nazarener ?
en meent Hij dan, dat Hij de schuldheer is — dat mijne zonden schulden
zijn aan Hem — dat .Hij ze kan
kwijtschelden ? Welk verschil is er
dus nog meer tUsschen hem en haar
Zij geloofde, dat Jezus het recht had,
te vergeven en dat Hij ze wilde vergeven — geloofde Simon dit ook ?
Zij had geloof ; en haar geloof „heeft
haar behouden", vers so (zie Aant. 6).
Nu zien wij het verschil. De vrouw
(a) had geloof in Jezus als den Zaligmaker ; (b) gevoelde haar zonden en
had dus Hem lief, Die ze haar vergaf;
(c) daar zij Hem lief had, toonde zij
haar liefde door de wijze, waarop zij
Hem behandelde.
De Farizeer (a) had geen geloof in
Jezus ; (b) had geen gevoel van zijn
zonden — dus geen bijzondere reden,
Jezus lief te hebben ; (c) toonde zijn
gebrek aan liefde door de wijze, waarop
hij Jezus behandelde.
Aim wie van deze twee zijn wij
gelijk ?
I. Veronachtzamen wij Christus ?
Misschien gedragen wij ons niet openlijk slecht — gaan geregeld naar de
kerk en naar school, enz. — hebben,
zoo het schijnt eerbied voor Zijn
naam, Zijn dag, Zijn Woord, enz. ;
toch beproeven wij niet, Hem te
behagen, — wij getroosten ons geen
opoffering om Zijnentwil — de zorg
voor ons zelf weegt het zwaarst. Dit
was ook het geval met den Farizedr.

Maar wat is de oorzaak ? (Om oorzaak en gevol,g toe te lichten, cgebruike
men het beeld van de worlds en de
vruchten ; lees! men ook een druif van
aoornen ; of vijgen van distelen?
(Matth. VIII : 16). Aan aangename en
onaangename geluiden en geuren kan
men nag-aan, van waar zij komen.)
Dit is de oorzaak — geen gevoel van
zonde — dus geen behoefte aan een
Zaligmaker. Maar is dit zoo, dan
verleiden wij ons zelven (re tekst
om van buiten te leeren) — de zonde
is er — de schuld moet betaald
worden — wij hebben „niet om te
betalen" — indien ons nu niet uit
vrije genade vergeven wordt, zal de
„laatste penning" van ons worden
geeischt op den dag der afrekening.
2. Maar gevoelen wij onze zonde —
onze schuld — de nietigheid onzer
deugden — ons onvermogen, te betalen ? Dan zullen wij, ev enals de
vrouw, tot Christus gaan — onze
zonden belijden en wat dan (Ie
tekst om te leer en)? En wij weten
meer van Hem dan zij : wij kennen
niet alleen Zijn goedheid, hooren Zijn
„Komt tot Mij" — maar weten ook,
dat Hij voor de zonden gestorven is,
dat Hij zelf de schuld heeft betaald.
Kunt gij hieraan denken en Hem
niet liefhebben ? Zie, wat Paulus'
liefde uitwerkte (2e tekst om le leeren).
En indien wij Hem liefhebben, dan
zijn wij ,bereid, Zijn knechten te zijn,
om Zijnentwil tegen de zonde te
strijden, alle goede dingen te wijden
aan Zijn dienst.

AANTEEKENINGEN.
't bijzonder het geval geweest zijn bij zulk
1. In het Oosten, waar er nooit zulk een
een groot feest.
afscheiding van standen is geweest als bij ons,
2. Zie over de beleefdheden, door Simon
was het de gewoonte, de huizen ook gedurende
veronachtzaamd : Gen. XVIII : 4 ; Gen. XIX :
de maaltijden open te laten staan ; er kwamen
2 ; Gen. XXIV : 32 ; Ruth. III : 3 ; 1 Sam.
dan dikwijls vreemden binnenloopen, die zich
XXV : 41 ; Ps. XXXII" : 5 ; Ps. CXLI : 5 ;
met de aanzittenden onderhielden, maar geen
Pred.
IX : 8 ; Dan. X : 3 ; Amos VI : 6 ; Matth.
deel namen aan den maaltijd ; (lit zal wel in
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"VI : 17. Wanneer de voeten alleen met sandalen bekleed zijn, is het wasschen zoowel
een noodzakelijkheid als een verkwikking..
Olie en zalf worden in alle warme landen
algemeen gebruikt om het springen der opperhuid te voorkomen. Het was een Joodsche
gewoonte, liefde en achting voor een rabbi
te toonen door zijn voeten te omhelzen (zie
Matth. XXVIII : 3).
3. De daad van de boetvaardige vrouw
moet zorgvuldig onderscheiden worden van
die van Maria van Bethanie, in Matth. XXVI,
Mark. XIV en Joh. XII verhaald. Vele oudere
schrijvers en sommige nieuwe, verwarren ze
met elkander, maar het eenige punt van overeenkomst is de naam van den gastheer. Simon
was de meest algemeene van de Joodsclee
names, in het N. T. alleen wordt melding
gemaakt van elf personen, die zoo heetten.
De meening, dat de vrouw Maria Magdalena
was, berust ook slechts op een overlevering
en kan in het geheel niet bewezen worden.
Deze laatste wordt in het volgende hoofdstuk
(VIII : 2) voor het eerst, als een geheel
nieuwe persoon, ingevoerd en met zeer verschillende bewoordingen beschreven.
4. ,,Albasten flesch" — in het oorspronkelijke den woord — een alabastron, een flesch
van albast gemaakt, evenals wij zeggen „een
glas" voor een kroes of beker, van glas gemaakt. Het woord is afgeleid van een plaats,
genaamd Alabastron, in Egypte, welks warmer, naar men dacht, bijzondere eigenschappen
had voor het bewaren van zalven.
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5. Er zijn schijnbare moeilijkheden in de
gelijkenis van de twee schuldenaars, welke
verschillend worden uitgelegd. Maar de inkleeding en andere bijzaken van de gelijkenissen van den Heiland moeten niet te veel
uitgeplozen worden, alsof elk woord een geestelijke beteekenis had. Hij Wilde ongetwijfeld
niet zeggen, dat Simons schuld tot die der
vrouw stond als vijftig penningen tot vijfhonderd en ook niet, dat Simon reeds vergeving had ontvangen of liefhad. Toch hadden deze punten een bepaalde bedoeling. Simon
kon er op gevoelige wijze een les nit trekken,
welker beteekenis hij wel moest begrijpen ;
zie de Schets. Ook moet men niet nit deze
gelijkenis afleiden, dat, Qmdat wien het
meest vergeven was, het meest liefhad, de
grootste zondaar altijd de grootste heilige zal
zijn ; het is niet zoozeer de werkelijke grootte
der zonde, waarvan bier gesproken wordt,
als wel de mate, waarin zij wordt gevoeld
een schield is iets, dat wij hennen en gevoelen.
6. Vers '47 beteekent niet, dat de vrouw
vergeving ontving, omdat zij veel liefhad.
Juist het tegendeel was waar zij had lief,
omdat zij vergeving had ontvangen. Toch is
het woord „want" zeer juist, en de zin zou
aldus gelezen moeten worden : „Gij kunt zien,
dat haat zonden vergeven zijn, want ziet, hoe
lief zij heeft !" zooals wij zonden zeggen
„Het kind is beter, want het lacht".

Les XXIX. — Geschillen over den Sabbath.
„De Zoon des Menschen is Heer ook van den Sabbath".
7e lezen : Mark. II : 23-28 ; III : i-6 (verg. Matth. XII : 1—T4 ;
I).
Luk. VI :
le leeren : Matth. XV : 8, 9 ; Jes. LVIII : 13 (Ps. 92 : 1, 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Elk nauwgezet onderwijzer zal gevoelen, dat er bijzondere wijsheid en
tact vereischt worden, deze les goed te onderwijzen. Hij zal natuurlijk deze
vrucht van haar begeeren, dat bij de leerlingen het in-acht-nemen van den
dag des Heeren bevorderd worde en toch zullen velen stuiten op de moeilijkheid, dat dit gedeelte schijnbaar juist een tegenovergestelde strekking
heeft. Men kan er zich niet van afmaken door eenvoudig te zeggen, dat
de gevaren van den tegenwoordigen tijd in ons land van geheel anderen
aard zijn dan in de dagen van Christus in Palestina en dat Zijn leeringen
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over dit onderwerp geen betrekking hebben op ons, omdat, indien Hij nu
bier ware, Hij geheel anders zou spreken. Het is nog zeer de vraag, of dit
waar zou zijn, en in elk geval zal een verstandige, vlugge jongen er niet
door overtuigd worden. Maar laat hierop gewezen worden, dat Jezus' woorden
gericht zijn tegen een verkeerde voorstelling, die zoowel de oorzaak is van
het eene als van het andere kwaad — van de Farizeesche onverdraagzaamheid zoowel als van de onverschillige verwaarloozing in den tegenwoordigen
tijd ; — dan zijn het niet onze denkbeelden, maar de krachtige lessen des
Heeren, die wij op het geweten laten werken. En welke is deze verkeerde
voorstelling ? Het is eenvoudig deze, dat die eerie dag van de zeven (om
zoo te spreken) een opgelegde schatting, een kenteeken van dienstbaarheid
in plaats van een genadegift zou zijn — een voorstelling, die natuurlijk tot
pralende nauwgezetheid aan den eenen, en tot ontevreden verzet aan den
anderen kant leidt. — Het groote doel van de begeleidende Schets is dus,
den Sabbath voor te stellen als een goede gave, welke het geluk der men•
schen beoogt en in hun eigen belang door de wet bewaakt wordt ; en aan
te toonen, dat, om werkelijk den Sabbath te kunnen vieren, men het kinderlijke en gelukkige gemoed van een Christen moet hebben. Op deze wijze
kunnen de kinderen er toe gebracht worden, den rustdag lief te hebben en
zich in dezen dag te verblijden.
Men houde zorgvuldig in het oog, dat het eigenlijke wezen der instelling
de heiliging is van eenen dag- nit de zeven ; of deze dag de eerste of de
zevende is of welke andere ook, is van bijkomstigen aard. Zonder twijfel
werd de eerste dag tot wekelijkschen feestdag gemaakt ter herinnering aan
de groote gebeurtenissen op Paschen en Pinksteren.
Over de lessen naar aanleiding van de genezing der verdorde hand, zie
les XXVI.
SCHETS VAN DE LES.
Hoe aangenaam is de Zaterdag- er in doet.) God gaf het vierde gebod om den rustdag in stand te
avond voor alien, die in de week
hard werken (haal voorbeelden aan). houden, om den menschen te ver— Waarom ? Om het vooruitzicht
hinderen, dat zij elkander van die
heilige rust berooven. Maar zij waren
van de Zondagsrust.
Wie rustte het eerst op den zeven- het gebod ongehoorzaam en bedierden dag, na zes dagen arbeids ? Gen.
ven de gift weder. Op twee manieren :
II : 1-3. God heeft ingesteld, dat
de eerste manier was, door den Sabde mensch ook een wekelijkschen
bath tot een werkdag te maken (zie
Jes. LVI : 2, 6 ; Jes. LVIII : x3 ; Jer.
rustdag zou hebben. Waartoe ? Om
XVII : 21-23 ; Neh. XIII : 15-22) ;
hem zijn genoegen te ontnemen en
de tweede zullen wij straks zien. Toen
verveling in de plaats te geven ? VolChristus kwam, was een van de
strekt niet. Om hem gelukkiger te
dingen, die Hij deed, de menschen
maken. Om hem een dag te schenken,
aan te manen, dat zij meer aan de
waarin hij geheel voor de hoogere
giften Gods zouden denken en ze
dingen kan leven.
niet bederven. Heden zullen wij naMaar de menschen bederven alles,
gaan, hoe Hij dit deed met der. Sabwat God hun geeft. (Foorbeeld. —
De inkt maakt zwart alles, wat men
bath. (zie .4ant. r).

GESCHILLEN OVER DEN SABBATH.
I. Hoe de Farizeen den Sabbath
in acht namen.
De Farizeen werden door het yolk
als zeer godsdienstig geeerd ; geen
wonder, want hun godsdienst was
juist, wat „door de menschen gezien"
kon worden, alles voor het uiterlijke
— pralende barmhartigheid, lange
gebeden in het openbaar, enz. (Matth.
VI : 2, 5, 16 ; Matth. XXIII : 5, 14,
23, 25) ; maar wat hadden zij niet?
(re tekst om"teleeren); Matth XXIII:
27, 28. Terwijl zij zich dus om sommige geboden in het geheel niet bekommerden, (het Vijfde, Mark. VII:
9-13 ; het Achtste, Luk. XVI : 14),
gaven zij zich groote moeite voor
het Vierde, omdat, indien zij dit
hielden, het „van de menschen gezien" kon worden ; zij maakten er
harde wetten bij, die God niet gegeven had — zij waren zeer streng
voor arme menschen, die er niet
altijd aan denken of ze niet altijd
houden konden (Matth. XXIII: 4).
Zoo werd de Sabbath een last : de
menschen werden bang, dit of dat
te doen, uit vrees voor de Farizeen.
Was dit Gods bedoeling ?
Maar de Farizeesche Sabbathsviering was gelijk aan het overige van
hun godsdienst — alleen voor het
uiterlijke. Zie dit aan — (lees dit
gedeelte):
(a) Hun gedrag in de korenvelden.
Waarom plukken de discipelen de aren,
Matth. XII :1 ? Hoe kwam het, dat
zij hongerig waren ? Geer waarschijnlijk
was de menigte zoo groot, dat Jezus
verplicht was, vele uren lang te pre(liken, zoodat de maaltijden er dikwijls bij inschoten (verg. Mark. III:
20 ; Mark. VI : 31). De Farizeen hadden geen honger — de Sabbath is
voor hen een feestdag (verg. Luk.
XIV :1) — zonder twijfel hadden zij
overvloedig gegeten. Wat hadden zij
moeten gevoelen, toen zij de discipelen
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de droge aren zagen eten om den
honger te stillen ? Waren zij blijde,
dat zij iets kregen ? Blijdschap was
het gevoel, maar waarover ? Omdat
zij nu een aanklacht konden vinden
(Zie Aant. 4). Was dit Sabbathsviering met goede en heilige gedachten ?
(b) [Ian gedrag in de Synagog?.
Zii „namen Hem waar" (verg. Ps.
XXXVII: 32 ; Ps. LVI : 6; Jer. XX : ro)
— moesten zij hiervoor in de Synagoge komen ? Waarom „namen zij
Hem waar ?" Uit liefde, of —? Gehoorzaamden zij aldus ? (2n tekst te
leeren.) En terwijl zij er zoo op stonden,
dat Jezus het vierde Gebod hield, welk
gebod braken zij door hun liefdelooze
blikken en woorden ? I Joh. III : 15.
II. Hoe Christus den Sabbath
in acht nam.
Schafte Hij hem of ? ( Voorbeeld. —
Een architect, die een huis herstelt en
verbetert, breekt het niet af.)
Zeide Hij, dat de Sabbath alleen
voor de Joden was en, nu Hij was
gekomen, te niet gedaan kon worden ?
i.6aemaakt om den mensch" (Hoofdst.
II : 27) — voor iedereen , een gift
voor alien.
Indien het een gift voor allen was,
heeft Hij dan gezegd, dat alien er
mede handelen mochten, zooals zij verkozen ? Verre vandaar. Het 4e gebod leert ons wel anders. Maar Een
is „Heer" van den Sabbath (Zie
Aant. 6). — Hij is Meester van den
Sabbath : niet Zijn knecht, maar zijn
Heer, omdat Hij de Zoon des menschen is en daarom Erfgenaam van
alles. De Sabbath moet Hem, het
belang van Zijn rijk en van Zijn dienaren dienen.
Maar welke is de rechte wijze om
den Sabbath te vieren ? Zie dit uit
hetgeen Jezus aan de Farizeen antwoordde :
(a) Hoe rechtvaardigde Jezus het
plukken en bet eten van het koren ?
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Wat had de daad van David er mede
te maken (II : 25, 26)? David en
zijn mannen hadden honger — als
zij geen voedsel ontvingen, waren zij
niet sterk genoeg om voor Saul te
vluchten — zij handelden dus tegen
de instellingen, omdat het noodig was.
En zie Matth., XII:5 — priesters
hadden het bevel, op den Sabbath te
werken (Zie ilant. 5), omdat hel noodig
was. Dus (a) de noodzakelijke arbeid
moet gedaan worden — de Sabbath
mag geeen last voor ons zelven zijn.
(b) Hoe rechtvaardigde Jezus de
genezing ? (III : 4) „een mensch te
behouden of te dooden ?" (Welk een
verwijt voor hen ! Wat gingen zij beproeven en doen ? vers 6). Hoe rechtvaardigde dit zijn daad ? Niemand
dacht er aan, den armen man te
dooden. Maar indien men h21 goede
nalaal le doen, doe/ men inderdaad
kwaad. (Voorbeeld. — Indien de yewonde man in de gelijkenis gestorven
was, voordat de Samaritaan was gekomen, zouden dan de Priester en de
leviet daaraan niet schuldig geweest
zijn ?) Dus (b) werken van barmhartigheid en liefde moeten gedaan worden — anderen mogen door den
Sabbath geen schade lijden.
III. Hoe wij den Sabbath in
acht moeten nemen.
God heeft ons zeven dagen in de
week gegeven ; zes voor ons zelven
— ons werk, enz., een dag om voor
Hem te gebruiken. Is het rechtt
matig, dien een zoowel als de andere
zes voor arbeid en genoegen te ne-

men ? (Een vader gee fl zeven guldensaan zijn zoon, zes voor hemzelf, een
om le gebruiken, zooals de vader dat
wil. Wat zoudt gij van den jongen
denken, indien hif dien Plzen gulden
ook behield?)
Waartoe moeten wij dan den Sabbath gebruiken ? De groote zaak is
te hebben, hetgeen de Farizeen niet
hadden — dankbare en gehoorzame
harten. Denk elken Zondag : „Op
dezen dag is mijn Heiland uit het
graf verrezen, waarin Hij voor mij
moest zijn — ik moet Hem liefhebben ;
op dezen dag is de Heilige Geest
neergedaald, om onze harten te heiligen — ik moet Zijn hulp trachten
te verkrijgen." Dan is de Sabbath
geen last. Het noodzakelijke werk —
wij zullen het blijmoedig doen, en
maken, dat hiervan zoo weinig mogelijk „noodig" is om meer tijd voor
den dienst van God te hebben.
Werken van barmhartigheid — wij
zullen ze doen, niet omdat het moet,
maar omdat het een genoegen voor
ons is, ze te doen. God aanbidden —
Hem beter leeren kennen — Zijn
Woord overdenken — alle deze dingen zullen wij met blijdschap doen.
Jongens en meisjes zouden alien
gaarne „naar den hemel" gaan.
Maar hoe wordt de hemel genoemd?
Hebr. IV : 9— „Sabbathsviering,.'
(lellerl. vertaling van „rust"). Zoude
dit u bevallen ? Indien wij ons zullen
verheugen in den eeuwigen Sabbath,
moeten wij eerst leeren, den aardschen Sabbath op prijs te stellen.

AANTEEK ENINGEN.
1. Niets is zoo merkwaardig in de geschiemonien met de meeste nauwgezetheid in acht
denis der Joden als de verandering, welke de
genomen, maar de Rabbijnen voegden er nog
Babylonische ballingschap in de nationale
gebruiken teweegbracht. "Mr deze gebeurtenis
verviel het yolk voortdurend tot afgoderij,

gedurig iets aan toe.
Hiervan was de Sabbath een merkwaardig
voorbeeld. Hier en daar brengen de profeti-

na dien tijd niet. VOOr dien tijd werden hun
heiligste instellingen slechts ten deele opgevolgd, 'daarna werd niet alleen elke jota en
tittel van de door de wet voorgeschreven cere-

sche boeken de heerschende veronachtzaming
van dien dag onder de koningen aan bet Licht,
terwiil in latere tijden het vernuft der Farizeen zich uitputte, de Sabbathsviering tot een
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last te maken. Negen en dertig verschillende
soorten van arbeid werden als onwettig aangewezen. Het gras mocht niet betreden worden,
,daar dit eenige overeenkomst had met het
werk bij den oogst. Schoenen met spijkers
mocht men niet dragen, daar de spijkers een
„last" zouden zijn, en een „last" mocht niet
vervoerd worden. Een kleermaker moest zorg
dragen, dat hij Vrijdags tegen zonsondergang
zijn naald niet weer bij zich had, uit vrees,
dat de Sabbath zou beginnen, terwijl hij haar
nog „droeg".
Het is duidelijk, dat het een der doeleinden
van Jezus' prediking was, den Sabbath van
deze menschelijke en Joodsche toevoegselen
te bevrijden en de nienschen tot geestelijke
viering van den Sabbath te leiden. Zeven van
de wonderen, welke vermeld worden (Luk.
IV : 35, 39 ; Luk. VI : 10 ; Luk. XIII : 14 ;
Luk. XIV : 1 ; Joh. V : 9 ; Joh. IX : 14), werden op den Sabbath gedaan.
Hieruit blijkt duidelijk de bedoeling van
den Reiland, nl. dat Hij zoo handelde om de
quaestie op te werpen, want al deze genezingen hadden ook wel op cen anderen dag plaats
kunnen hebben. Daarenboven werden de twee
genezingen te Jerusalem, welke den grootsten
indruk op de gemoederen des yolks moesten
maken, door bevelen gevolgd, die ze openbaar
moesten maken (Joh. V : 8 ; Joh. IX : 7). Merk
ook op, dat dit het eenige geval is, dat er
van Christus' ntoorn" melding wordt gemaakt.
Kan men er aan twijfelen, dat de huichelachtige dwingelandij der Farizeen met het
oog op den Sabbath Hem tot een bijzondere
ergernis was ?
2. Het is even zeker, dat de wijze, waarop
Jezus den Sabbath hield, er veel toe bijbracht,
Hem bij de oversten gehaat te maken. Dit
was de oorzaak, dat er eon samenzwering tegen
Hem gesmeed word, zoowel te Jerusalem (Joh.
: 16) als in Galilea (Mark. III : 6). Het is
waarschijnlijk, dat de verandering in de gevoelens der Galileesche priesters en Farizeen
jegens Hem veroorzaakt word door den invloed
der „Schriftgeleerden, die van Jerusalem gekomen waren", welke een paar verzen later
vermeld worden (Mark. III : 22) en die waarschijnlijk uit de hoofdstad afgezonden waren
na de gebeurtenissen van Joh. V om de
Galileers tegen Hem op to stoken. Zie Aanh.
Y. en Les XXIII, Aant. 2. Het is vreemd, dat
wij de Herodianen (de aanhangers en hovelingen van Herodes Antipas) aan doze vervolging zien deelnemen, daar zij, in de ontzenuwende atmosfeer van een zondig hof
levende, weinig sympathie moesten hebben
voor de nauwgezette Farizeen ; en doze laatsten,
die alle vreemde en half-vreemde heerschappb
haatten, konden evenmin sympathie met hen.
hebben. Maar de Farizeen richtten zich waarschijnlijk tot hen om hulp, daar Galilea een
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gedeelte van Herodes' gebied was, en zijne
tusschenkomst misschien noodig zou zijn.
3. Lukas vermeldt, dat de wandeling door
de korenvelden op den „tweeden-eersten Sabbath" (letterl. vert.) plaats had. Doze uitdrukking wordt nergens anders gevonden en
Naar beteekenis is onzeker. In elk geval wordt
er een Sabbath mode bedoeld.
4. Het plukken van het koren in eons
anders veld word uitdrukkelijk door de wet
vergund (Deut. XXIII : 25) en is nog een
erkende gewoonte in het Oosten. Het vergitp
van de discipelen lag hierin, dat zij het op
den Sabbath deden. Het plukken word beschouwd als een soort van maaien en het
wrij ven der aren tasschen de handen (Luk.
VI : 1) als een soort van dorschen, en zoowel
maaien als dorschen was verboden.
5. De ,toonbrooden" (d. z. de brooders, welke
getoond moeten worden voor God) werden
elken Sabbath versch op de tafel in het
Heilige gelegd als een erkentenis, dat alle
voedsel van God kwam. David had ze klaarblijkelijk op een Sabbathdag genomen (1 Sam.
XXI : 6, verg. Lev. XXIV ; 8), hetgeen de
beteekenis van de aanleiding dozer gebeurtenis
nog duidelijker uit doet komen. De eigenlijke
strekking van het argument is echter, de
ondergeschiktheid van uiterlijke wetten aan
werkelijke noodzakelijkheid aan to duiden.
Let op de woorden „en ook gegeven heeft
dengenen, die met hem waren", welke aantoonen, hoe juist de toelichting is gekozen.
De tweede bewijsgrond, alleen door Matthews
gegeven (X1I : 5, 6), staat gelijk met — „Indian
de priesters den Sabbath ongestraft mogen
ontheiligen in den dienst van den Tempel
(zie Num. XXVIII : 9), mogen mijn discipelen
zooveel to moor den Sabbath ontheiligen in
den dienst van Een, die grooter is dan de
Tempel".
6. De Sabbath is gemaakt om den mensch",
enz. De bedoeling, waarmede de Sabbath ingesteld word, was, dat hij den mensch tot
zegen zoude zijn ; de bedoeling, waarmede de
mensch geschapen word, was ook, dat hid den
Sabbath tot zijn verlustiging zou houden.
De „Goon des Menschen" is hier niet de
mensch, zooals somtijds wordt beweerd. De
uitdrukking komt acht en tachtig keer voor
in het N. T. en verwijst altijd naar Christus.
Hij wordt zoo genoemd, omdat Hij de volmaakte mensch is ; en naardien Hij als zoodanig de „wettige hoer is van de geheele
schepping, zooals den mensch was toegestaan
(zie Hebr. II : 6-9), en van alles wat voor
den mensch gemaakt is" (Alford), is Hij Hoer
ook van den Sabbath.
7. Het is voor velen een bezwaar,, dat, ofschoon, volgens Markus, Jezus den hoogepriester, die David de toonbrooden gaf Abjathar noemde, deze in 1 Sam. XXI den naam
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van Achimeleck, die de vader van Abjathar I Kron. XVIII : 16), dat het moeilijk te zeggen
was, draagt. Vele verklaringen zijn hiervoor I is, welke die van den vader, en welke die
beproefd, maar de twee namen worden in het van den zoon was, of dat beide namen mis0. T. op zulk een wijze verwisseld (verg. 1
schien aan ieder toebehoorden.
Sam. XXII : 20 met 2 Sam. VIII : 17 en 1

Les XXX. — De twaalf Apostelen.

„Weid Mijne schapen".
Te lezen : Mark. III : 6-19 (verg. Matth. IX : 15-38, X ; Mark. VI : 7-13 ;
Luk. VI : 12-16 ; IX : 1-6).

7e leeren : Luk. VI : 13 ; I Petr. V : 2-4 (Ps. 134 : 1 ; Ps.

22 : 16).

VooR DEN ONDERWIJZER.

Het is van algemeene bekendheid, dat er soms groote plaats in de Evangelien wordt ingeruimd voor de gebeurtenissen van een of twee bijzondere
dagen. Wij zijn nu tot een dezer dagen genaderd, en de volgende vijf lessen
zijn gewijd aan de gebeurtenissen, die in zulk een kort tijdsverloop hebben
plaats gehad. Dit feit kan met voordeel gebruikt worden om deze lessen in
belangrijkheid te doen winner door ze te plaatsen in het raam van hun
tijd. In deze eerste les wordt de groote gebeurtenis, waarmede de dag began,
— de aanstelling van de Twaalven (zie Luk. VI : r3) — om de redenen,
die in Aant. I opgegeven zijn — met hetgeen voorafgegaan was in verband
gebracht.
De woorden des Heeren in Matth. IX : 36-38, welke de sleutel zijn van
een groot gedeelte der les, geven twee voorbeelden van het Apostolisch werk
aan de hand, nl. het hoeden der schapen en het inhalen van den oogst.
Het eerste wordt bier alleen ter verduidelijking gegeven, daar het laatste
reeds in les XVI gebruikt is.
De toepassing kan tot allen in het bijzonder gericht worden, hetzij tot
hen, die „schapen" zijn, die men hoeden Inoet, of tot diegenen, welke zijn
of moesten zijn (op welk een nederige wijze ook) de „schaapherders". Het
spreekt vanzelf, dat de eerste de natuurlijke toepassing voor de groote
meerderheid van onze leerlingen is ; zij biedt een goede gelegenheid aan,
de ware betrekking tusschen de „leerlingen" en hen, die hen onderwijzen,
aan te toonen — van de „schapen" en „lammeren" tot diegenen, welke
ze hoeden — d. i. tot den herder der gemeente of den onderwijzer der
school. Dit laatste punt moet vooral behandeld worden met de oudere leerlingen ; men doe het ook met de jongeren, indien zij er reeds geschikt voor
zijn. Een kind kan de taak van „herder", „opziener" vervullen tegenover
een jonger broertje of zusje. Maar de waarschuwing worde er altijd bijgevoegd, dat de „herder" eerst „discipel" mod zijn.
SCHETS VAN DE LES.
Jezus verkeert nu in gevaar. Zijn geleerden naar Galilea afgezonden om
vijanden te Jerusalem hebben Schrift- de Farizeen tegen Hem op te stoken
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(zie vorige les, Aant. 2). Wat konden
zij van Hem zeggen ? Zij zouden
spreken van Zijn Sabbathsschennis
en menschen aanstellen om Zijn gedrag waar te nemen — wij zagen
dit de vorige maal. De voorname
inwoners van Kapernaum waren Hem
reeds dadelijk niet genegen, maar
nu zijn zij tegen Hem opgezet —
zij willen het niet langer verdragen.
— Hoe zullen zij. Hem uit den weg
ruimen ? Herodes is vorst over Galilea;
zij moeten zijn „hovelingen" om hulp
vragen ; zie de strenge Farizan en
genotzieke hovelingen te zamen plannen beramen tegen Jezus (vers 6).
Wat zal Hij doen ? Zijn „ure" des
lijdens is nog niet gekomen. Hij zal
zich een tijdlang verwijderen — buiten
de stad, dan naar het meer (vers 7),
daar kan Hij altijd een schip krijgen
om over te steken ; dan naar de
bergen (vers 13) — daar zijn genoeg
schuilplaatsen.
Terwijl Hij aldus in afzondering
leefde, deed Jezus jets zeer belangrijks — wij zullen er heden over
spreken.
Hebt gij ooit een kudde schapen
zonder herder gezien ? — zij waren
verstrooid, vermoeid, zagen nu dezen,
dan den anderen kant op, durfden
niet voortgaan. Dit zag Jezus — wij
zullen zien, wat Hij deed (zie Aant. I).
I. De schapen zonder herder.
Kan Hij de eenzaamheid vinden,
wanneer Hij de stad verlaat ? vers
7, 8 — grooter scharen dan ooit
komen van verwijderde plaatsen ; zij
wenschen Zijn dood niet, den dood
van Hem, Die hen troost, onderwijst
en geneest. Zulke groote scharen zijn
het, dat Hij aan hen moest ontkomen door in het schip te gaan,
vers 9. Maar zij zijn niet tevergeefs
gekomen — zie, wat Hij doet, vers
9, I I. En waarom geneest Hij hen ?
Om bij het yolk in aanzien te komen ?
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Om hen tegen de Farizeen op te
zetten ? vers 12. Hij wenscht zooveel
goed te doen, als Hij kan, zoo ongemerkt, als Hem mogelijk is. Juist
hetgeen Jesaja van den Messias gezegd had (verg. jes. XLII :1-4 met
Matth. XII : 15-21. Zie Aant. 3).
Maar zie nu, wat Jezus gevoelde
en dacht, toen Hij deze scharen aanzag. Matth. IX : 36 Vie Aant. n. Hij
dacht niet aan hetgeen de Farizeen
Hem wilden doen, maar aan hetgeen
zij niet gedaan hadden voor al deze
menschen. Zij hadden als herders
voor hen moeten zijri om hen op
den rechten weg te leiden, hen te
voeden met goede lessen, hen liefderijk te behandelen. Hadden zij dit
gedaan ? Zoo ja, waarom was het
dan zulk een ongehoorde en vreemde
zaak, toen Jezus de blijde boodschap
aan de armen predikte (Matth. XI :
5) ? De Schriftgeleerden waren als de
herders, door Ezechiöl (XXXIV : 1—
io) aangeklaagd ; dus is het yolk
uitgeput (door gebrek aan voedsel
voor de zielen) en verstrooid (er is
geen zorg voor gedragen).
Jezus ziet al deze dingen ; wat gevoelt Hij ? Was Hij te voren nooit
door ontferming bewogen geweest ?
Wat had den „Goeden Herder" (Joh.
X : I1) uit den hemel doen nederdalen, indien het niet was het „zoeken en vinden van de verloren
schapen ?" Zie Matth. XVIII : r1-13.
En die, welke Hij nu ziet, zijn er
slechts een klein gedeelte, van — er
zijn „andere schapen" (Joh. X :16)
die nog verder verstrooid zijn — Hij
heeft ook „ontferming" voor hen —
voor alien.
H. De herders, die voor de
schapen aangesteld worden.
Nu gaat Jezus naar de bergen, ver
van de menigte, alleen met Zijn
volgelingen. 't Zijn alien „disciplen"
— d. z. leerlingen (onder discipline),
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eenigen zal Hij tot meer dan dat
maken — tot „apostelen", mannen,
die uitgezonden zijn, zendelingen. Het
is een plecbtige zaak, die Hij nu
gaat doen — hoe zal Hij zich daartoe voorbereiden ? Luk. VI : I2, 13 —
denk aan lien langen nacht van gebed ! — (Hoe beginnen wij gewic4tige dingen ? Hebben wij minder behoefte aan gebed dan Hij ?) Daarna
wachten des morgens alien om Hem
heen op. Zijn keuze. ,
I. De mannen, die gekozen worden,
vers 16-19 (verg. Matth. X : 2-4;
Luk. VI : 14-16). Zeven hunner werden reeds vroeger in het bijzonder
geroepen — de vier visschers (Hoofdst.
x : 16-2o). Zie de geschiedenis van
de wonderbare vischvangst, bij welke
gelegenheid de Heere Jezus ook sprak
van het „vangen van menschen", de
tollenaar (Matth. IX : 9) (zie les XXIV),
Philippus en zijn vriend (Joh. 1:
43-51). Nu nog vijf daarbij. Zie,
welk soort menschen gekozen werden
om zorg te dragen voor de vermoeide en verstrooide schapen ; geen
diepzinnige en geleerde Schriftgeleerden, maar visschers, een tollenaar,
enz. — de voortvarende Petrus, de
zwaarinoedige Thomas, de vurige
Jacobus en Johannes (zie vers 17 ;
verg. Luk. IX : 54). Maar alien hebben zij een ding gemeen — zij gelooven in .Hem — zijn bereid, Hem
te gehoorzamen. Zij zijn best geschikt,
zorg te dragen voor de schapen, die
Hem gehoorzamen, aan Wien de
schapen toebehooren (zie Jan/. 2).
2. Het werk, dal hun opgedragen
worelt, vers 14, 15 — (a) te gaan
prediken. Wat moeten zij zeggen ?
Zie Matth. X : 7 — hetzelfde, wat
Jezus had verkondigd, (b) wonderen
te doen — gelijk aan die, welke Jezus
gedaan had. Tot wie moesten zij prediken ? wie moesten zij genezen ? Dezelfden, met wie Jezus medelijden

had — „de verloren schapen" van het
huis Israels — (Matth. X : 6) — dezen
het eerst — daarna de „andere schapen" ook (Joh. X : z6 ; zie Matth.
X : x8).
3. Hoe zij voor het werk opgeleid
moesten worden. Zie weder vers 14
— „opdat zij met Hem zouden zijn".
Petrus en eenige anderen zijn reeds
altijd met Hem — van nu aan alle
Twaalf. Op die wijze zouden zij nog
steeds disciftekn (leerlingen) zijn. Wat
leerden zij ? (a) Hoe zij moesten prediken. Zij zouden Jezus in het openbaar hooren ; Hij zoude hen in het
bijzonder onderwijzen. (b) Hoe zij
verrichten ; wat
wonderen .,
konden z daaromtrent leeren ? Hij
6.-af hun de macht,(Voorbeeld.— Een
geweer is van Been nut, indien men
het niet weet te hanteeren) maar zij
konden haar niet gebruiken zonder
geloof (Matth. XVII : 16-2o), d. i.,
zij moesten overtuigd zijn, dat, wanneer Hij hun gebood, kranken te gegenezen, zij ook in slam` waren, dit
te doen — en hoe zouden zij dat
geloof krijgen antlers dan door met
Hem te zijn, Hem te kennen, hoe
langer hoe meer bewijzen van Zijn
liefde en macht te zien?
Maar terwij1 zij nog disciftelen zijn,
worden zij nu ook apostelen. Zij zouden twee aan twee op korte dagreizen uitgaan om te prediken (Mark.
VI : 7) en zij zouden dus in praktijk
brengen wat zij geleerd hadden. (Foor beeld.— Een kind, dat leert schrijven,
heeft twee dingen te doen — naar
het voorbeeld te kijken en zelf ten
uitvoer te brengen, wat het heeft gezien.) Zoodoende worden zij voor den
uitgebreiden arbeid, die hun wacht,
voorbereid.
4. Wat zou de uitkomst van hun
werk zijn? (Zie Matth. X en Aant.
5). Zij moesten niet verwachten, beter
behandeld te worden dan hun Meester
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(vers 2 4, 25) ; zij zouden verworpen
(15), vervolgd (17, 18), gehaat (22)
worden, toch behoefden zij niet te
vreezen — God zou voor hen zorgen
(26-31). Sommige menschen zouden
luisteren en gelooven — indien het
eene lid van het gezin het niet deed,
zoude een ander het doen (34-36);
en in den dag des oordeels zou Hij
hen belijden (32).
Wij zijn in de oogen van Chris=
tus ook als schapen. Maar zijn wij
„verloren schapen" ? Zie Ps. CXIX :
176 ; Jes. LIII : 6 ; 1 Petr. II : 25.

Christus zendt Zijn herders uit om
de schapen op te zoeken en te hoeden.
Welk bevel ontving Petrus ? Joh. XXI :
AANTEEK
1. De aanstelling van de Twaalven en hun
eerste zending moeten met zorg van elkander
onderscheiden worden. Hun aanstelling wordt
door Markus (in het gedeelte, dat wij nu behandelen) en door Lukas (VI : 12-16) verhaald en door beiden in verband gebracht
met de samenzwering tegen het leven des
Heilands, welke de aanleiding was tot zi,?n
tijdelijke afzondering. Hun eerste zending
wordt ook zoowel door Markus (VI : 7-13)
als door Lukas (IX : 1-6) vermeld, maar
dezen plaatsen haar in een later tijdperk, nl.
juist voordat de Heere Jezus zich nog eens
afzonderde ten gevolge van den dood van
Johannes den Dooper. Matthews spreekt ook
zoowel van de afzondering na de samenzwering (XII : 14-21) als van die na den dood
van Johannes (XIV :13), maar hij geeft de
bevelen voor de zending (blijkbaar een nitvoeriger verslag van hetgeen in het kort door
Markus en Lukas wordt medegedeeld) in een
vroeger hoofdstuk (X), en tegelijkertijd de
namen van de Twaalven, terwijl hun aanstelling als bekend aangenomen, maar niet
verhaald wordt.
In deze les, welke eigenlijk cle eerste gebeurtenis (de aanstelling) op het oog heeft,
wordt al bij voorbaat de latere gebeurtenis
(de zending en de daaraan voorafgaande bevelen) ter wille der volledigheid ter sprake
gebracht. De vergelijking van het yolk met
„schapen die geen herder hebben" wordt door
Matth. (IX : 35-38) onmiddellijk voor de
bevelen geplaatst ; men kan haar zeer goed
te pas brengen verband met de scharen,
van wie Jeans zich afzonderde, toen Hij de
Twaalven zoude aanstellen.
2. Er worden ons vier lijsten gegeven van
RENKEMA II.
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13-17. En toen Petrus aan andere
ouderlingen schreef, zeide hij hun
hetzelfde, I Petr. V 1-4. Een predikant is de „herder" zijner gemeente,
en wij, onderwijzers, zijn ook herders

— voor de „lammeren".
Moet een schaap den herder niet
volgen en voedsel van hem ontvangen?
Hoe dwaas zou het handelèn, indien
het dit niet wilde doen ! Wat doet g-ij ?
Nog iets. De geestelifke schapen

kunnen zelf herders worden — discipelen kunnen voorgangers worden —
de onderwezenen onderwijzers. Wie
wil tot Christus zeggen : „Hier ben
ik, zend mij ?"
ENINGEN.
de Twaalf .Apostelen, nl. in Matth. X, Mark.
III, Luk. VI en Hand. I. Het is een der
kenmerkende overeenstemmingen der Schrift,
dat Matth. en Lukas de namen twee aan
twee geven, terwijl Markus dit niet doet ; en
toch is Markus de eenige, die, wanneer hij
van hun zending melding maakt, verhaalt,
dat zij „twee aan twee" (VI : gezonden
werden. Bij een vergelijking van de vier
lijsten vallen de namen in drie groepen van
elk vier namen ; bij elke lijst staan Petrus,
Philippus en Jacobus, de zoon van Alpheus,
het eerst in de drie overeenkomende groepen ;
terwijl Judas Iskarioth altijd het laatst is.
Het getal der A postelen kwam overeen met
dat van de twaalf stammen van Israel, en
werd waarschijnlijk zoo vastgesteld om de
typische overeenkomst aan te duiden van
Israel met de Christelijke Berk. Zie Matth.
XIX : 28 ; Openb. XXI : 14.
Petrus noemt, in zijn toespraak tot de
wachtende gemeente na de Hemelvaart (Hand.
I : 21, 22), de vereischten op, welke iemand
bevoegd maken tot Apostel ; hij moest nl.
voortdurend met Jezus samen geweest zijn,
bekend wezen met zijn bediening van den
doop van Johannes af, en een getuige zijn
van zijn opstanding. Op het laatste vereischte
maakt Paulus aanspraak, wanneer hij (1 Cor.
IX 1) zijn apostolisch gezag verdedigt. Barnabas wordt ook Apostel genoemd in Hand.
XIV 14 en dezelfde titel wordt (in het
Grieksch) aan sommige van Paulus' metgezellen (2 Cor. VIII : 23) en aan Epaphroditus
(Phil. II : 24) gegeven. Christus zelf wordt
„de Apostel" genoemd (Hebr. III : 1).
3. De aanhaling in Matth. XII van de
Messiaansche profetie in Jes. XLII : 1-4 is
I0
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zeer gepast. Christus zoude zich als Boning
en Rechter openbaren, maar alleen na een
tijdperk van strijd, welke uit zou loopen op
zijn voortbrengen"
" (een krachtig woord, dat
strijd doet veronderstellen) van het „oordeel"
(de zoo lang onbesliste zaak) tot overwinning;
en yedurende dit tfjdperh zou Hij niet als de
vreeselijke Rechter optreden, maar nederig
en zacht, niet „twistende", enz. Wanneer dus
zijn vijanden tegen Hem samenspannen, verplettert Hij ze niet, zooals Hij kon doen,
maar gaat Hij stil weg en houdt Hij zich
bezig met het arme yolk, dat Zijn hulp behoeft.
4. De groote toespraak tot de Twaalven, in
Matth. X gegeven, kan aldus in 't kort ontleed worden :
I. Bevelen voor deze eerste zending, vers
5-15.
Het Joel der zending, vers 7, 8.
De uitrusting, vers 9, 10.
De wijze van voorttrekken, vers 11-14.
De diepe ernst van deze zending, vers 15.
II. Voorspellingen aangaande hun grooteren
arbeid, nadat Jezus van hen weggenomen zou
zijn, vers 16-23.
Niet alleen verwerping (zooals in vers 14),
maar vervolging, vers 16-19.
Toch een belofte van hulp, vers 19, 20.
De strijd moet tot het einde duren, vers
21-23.
III. Een algemeen overzicht van den strijd,
zooals alle volgelingen van Christus dien
zullen ondervinden, vers 24-42.
Zij moeten lijden, zooals hun Meester geleden heeft, vers 24-25.
Toch geen oorzaak voor vrees, God zorgt
voor hen, vers 26-31.
De belooning en wat daar tegenover staat,
vers 32, 33.

Deze belooning alleen te verkrijgen door
de besliste voorkeur aan Christus te geven
boven bloedverwanten of het levee, vers
34-39.
Maar indien de zijde van Christus gekozen
is, dan ook een belooning voor de minste
diensten, vers 40-42.
Elk der afdeelingen sluit met een plechtig
„voorwaar", zie vers 15, 32, 42.
5. De apostelen zouden veel tegenstand
ontmoeten . in de vervulling hunner roeping.
Maar er zou ook rijke en heerlijke vrucht
aan den arbeid verbonden zijn. Dat was Simon
Petrus en zijn metgezellen al geleerd in de
wonderbarc vischvangst (Luk. V : 1-10).
Het apostolisch werk was ook aan een
visschen gelij k.
Van vier manieren van visschen wordt in
de Evangelien gesproken :
(a) met een angel, waarmee Petrus den
visch moest vangen, in welks mond hij den
belastingpenning zou vinden, Matth. XVII : 27.
(b) Met een handnet (eriutioi(liareoV,
amphiblestron), van een rots of uit een boot
neergeworpen op den een of anderen visch,
welken een scherpe blik kan ontdekken. Dit
net wierpen Andreas en Petrus uit, toen zij
het eerst werden geroepen, Matth. IV ; Mark. I.
(c) Met een zaknet (atzTv02) datuon), dat
in het bijzonder gemaakt was voor het visschen in diep water. Zulke netten werden
in het verhaal van Mattheiis en Markus „vermaakt" en „uitgespoeld" in dat van Lukas.
(d) Met een sleepnet (aapjoi, sageeneh}
van zeer grooten omvang, dat door verscheidene mannen getrokken moest worden. Dit
is het net van de gelijkenis in Matth. XIII.

Les XXXI. — Tegenstand van vijanden en van vrienden.
„Hij heeft den duivel, en is unizinnig".
7e lezen Mark. III : 20-35 (verg. Matth. XII : 22-5o ; Luk. XI : 14-26).
Ye leeren : Matth. X : 24, 25 XII : 3o (Ps. 126 : 3. Ps. 89 : 2o).
VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les levert weder het bewijs, hoe goed het is de redenen van den
Heere Jezus te behandelen in verband met de gebeurtenissen, die er aanleiding toe gaven, en hoe sommige bijzonder moeilijke gedeelten betrekkelijk
gemakkelijk worden, wanneer men ze aldus onderwijst.
Het onderwerp, dat wij nu voor ons hebben, is van zeer groot Velang,
wat aangaat zijn practische toepassing.
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Men moet natuurlijk voorzichtig zijn bij het spreken tot de kinderen van
„de zonde tegen den Heiligen Geest". Toch zijn godsdienstig opgevoede
kinderen in dat opzicht aan een bijzonder gevaar blootgesteld, en onderwijzers zullen wel doen, daarop te wijzen. — Zij kennen de groote waarheid
des Evangelies van vergeving uit genade door Christus, en somtijds worden
zij in het geheim tot zonde aangemoedigd door de gedachte, dat het gemakkelijk zal zijn, later berouw te hebben en vergeving te ontvangen ; dit
is de kiem van dien gemoedstoestand, — het met bewustheid verwerpen
van met bewustheid ontvangen waarschuwingen der genade — hetwelk de
Heiland in dit gedeelte zoo ernstig beschrijft.
Groote voorrechten brengen groote verplichtingen en groote verantwoordelijkheid met zich merle. Slechts zij, die den H. Geest en Zijn werkingen
hebben leeren kennen, kunnen komen tot de lastering van den H. Geest en
tot een afval, waarop geen bekeering meer volgt (Hebr. VI : 4-6).
De tweede toepassing en de tweede tekst om te leeren hebben in het
bijzonder betrekking op deze gevallen.
Meerdere inlichtingen over bezetenheid zullen gevonden worden in les
XIX, Aant. I.
In deze les, zoowel als in de andere, waarin veel naar de Schrift verwezen wordt, is het de bedoeling, dat slechts eenige der aangegeven teksten
bij het onderwijs gebruikt worden. De onderwijzer kieze die uit, welke het
best geschikt zijn voor zijn klasse.
SCHETS VAN DE LES.
Hoe pijnlijk is het, verkeerd begrepen, bespottelijk gemaakt, valschelijk beschuldigd te worden, — vooral,
wanneer wij een goede, liefdevolle
daad verricht hebben ; wat wij goeds
deden, voor slecht uitgemaakt te zien,
enz. ( Voorbeeld. — Een zacht en
waarkidlievend kind, dat op school
geplaagd en belasterd word/ door zijn
makkers). Wat had David niet op deze
wijze te verduren ! Ps. XXXV : ii-

15 ; 19-26; LVI : 6, 7; LIX : 4, 5.
Het ergst van al, wanneer de behandeling komt van bloedverwanten of
vrienden, zie Ps. XXXI : 12, XLI :
15; LV : 12-15 ; LXIX : 8, 9, 21.
Maar Jezus (van wien David een
type was, zoowel in Zijn lijden als in
Zijn koninklijke macht) heeft meer te
verdragen gehad dan iemand antlers.
Heden zullen wij er iets van zien.
I. De tegenstand.
I. Van vrienden (zie Aant. 8). Wat

denkt de moeder van Jezus van al
hetgeen gebeurt — van Zijn prediking en wonderen — het volgen der
scharen, enz. ? Moet zij zich niet verheugen — zich herinnerende, wat de
engel haar gezegd had, Luk. I: 32 —
Hij zou „den troon van zijn vader
David" hebben ? Maar nu is zij twijfelmoedig — misschien denkt zij :
,, Hoe vreemd ! de oversten en leeraren
van het yolk, de priesters en Schriftgeleerden verzetten zich tegen Hem
in plaats dat zij Hem verwelkomen —
hoe kan dat zijn — gaat Hij te ver
1 — kan het goed zijn, de oversten te
ergeren en tollenaars te verkiezen,
enz. ?" Wat zonde zij gevoelen, indien zij geweten had van de samenzwering (vorige les). En eenige Zijner
bloedverwanten gelooven in het geheel niet in Hem, Joh. VII : 5 — zij
zullen haar onrust nog vermeerderd

hebben.
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Op zekeren morgen komt de t ij ding van Zijn terugkomst te Kapernatim — twaalf Zijner volgelingen
bekleeden een nieuw ambt. Wat zal
het nu zijn ? De strijd zal gewis nog
heftiger worden. En nog een ander
gevaar — er zijn zulke groote scharen
van menschen, dat Hij na een nacht
op den berg (voria'cre les) geen voedsel
kon krijgen, vers 20 - „zal zijn
kracht Hem niet begeven ?" Zie, hoe
Maria en de anderen zich op straat
voortspoeden, vers 21 - „zeker is
Hij uitzinnig wij moeten zorg
voor Hem "dragen". Hoe konden zij
zoo lets van Hem denken ?
2. Van vijanden. Kom nu in het
huis (misschien dat van Petrus), waar
Jezus is. Het is vol menschen, evenals toen Hij de vorige maal van een
reis terug was gekeerd (Mark. II : 1,
2). Groote opschudding — Hij heeft
drie wonderen verricht aan een man !
— Zie Matth. XII : 2.2, 23 - de
duivel is van hem uitgegaan, de
blinde oogen zijn ziende geworden,
het spraakvermogen is weder teruggekeerd. „Is deze niet", (zoo wordt
er geroepen) „de Zoon van David ?"
(Zie 2.) Wat kunnen de Farizeen nu doen ? (verg. Luk. XIX : 47,
48.) De listige menschen, die uit
Jerusalem zijn gezonden (zie les XXIX,
Aant. 2), bedenken een plan. Zie,
hoe zij zich onder het yolk verspreiden. „Natuurlijk", zoo spreken
zij, „kan Hij de duivelen uitwerpen",
— „Hij is zelf bezeten van een duivel,
den overste Beelzebul, — het is niet
vreemd, indien zelfs duivelen hun
eigen vorst gehoorzamen" (zie Aant,
3), Hoe kan men dit van Jezus, den

bondgenoot was van den Satan, door
den vijand der menschen er toe gebruikt, hen te bedriegen ! Nog erger
dan het ergste, dat te voren van
Hem gezegd was (Matth. XI : i9).
Het was, alsof de uitgeworpen duivel
in hen was gevaren — hun oogen
had verblind — hun tongen niet
sprakeloos, maar Godslasterend gemaakt had. Toch waren dezen de
voorgangers, de herders, die zorg
hadden moeten dragen voor de „verloren schapen" (vorige les).

Heili;e, Dien de duivelen haatten en
vreesden (Mark. I : 24), zeggen ? Het

Satan is sterk en toch ziet gij bier
zijn goederen, zijn „vaten" van hem
genomen wie kan dat doen ? het
moet iemand zijn, die sterker is".
Wie zou dat zijn ? wat hadden
Jesaja (XL to ; XLIX : 24, 25 ; LIII:

is erger dan hetgeen Zijn bloedverwanten dachten — het was vreemd,
dat iemand Hem als uitzinnig kon
beschouwen — maar .dit, dat Hij een

H. Hoe Hij den tegenstand beantwoordde.
I. Den tegenstand der vijanden.

Had Hij geen reden, toornig te
zijn en hen openlijk aan te klagen ?
Maar Hij is lankmoedig en wil ten
behoeve der schare zijn zaak yendedigen. Zie op welke wijze, vers
23-30.
(a) Hij loon/ aan, hoe onredelijkhun
woorden zijn, vers 22-36. „Indien

het waar was, wat zij zeiden, indien
de Satan in Hem was, zou het dan
waarschijnlijk zijn, dat Hij menschen
van den Satan verloste — duivelen
uitwierp, ziekten genas„de menschen
vrij maakte van zonde", en hun
eeuwige gelukzaligheid schonk ? Dan
zou de Satan tegen zichzelf in strijd
zijn, en wat dan ? Kan een land, dat
door burgeroorlogen geteisterd wordt,
een gemeenschappelijken vijand weerstand bieden Zal het een gezin welgaan, dat altijd door twist ? De Satan
was zoo dwaas niet, zijn eigen werk
te veriidelen.
(b) Hij doe/ hen zelf oordeelen, wie
Rif waarlijk zijn moet, vers 27 (verg.
Lukas XI : 20-22) (zie Aant. 4). „De
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12) en Johannes de Dooper (Luk. den wil van God, handelden zij als
III : i6 „Hij, die sterker is") van Gods kinderen, als de geestelijkebloedden Messias voorspeld ? Wie moest verwanten van Jezus ? Maar wie
Jezus dus zijn ? (verg. Col. II : 15 ; waren flan voor Hem? vers 34. Zijn
Hebr. II : 14 ; 1 Joh. III : 8). Dan discipelen schaamden zich Zijner niet,
was inderdaad het „koninkrijk ge- zij waren aan Zijn zijde.
Was dit een bestraffing voor Maria ?
komen".
(c) Hij zelaarschuwt hen tegen het Jezus was te liefhebbend, had te veel
gevaar van zulk een Godslastering, kinderlijken eerbied, haar in 't openvers 28-30 (zie ilant. 6). Hoe waren baar te bestraffen ; maar zou zij
zij in gevaar ? omdat het zulk een toch niet gevoelen, hoezeer zij gezonde is, Jezus te beschimpen ? ja ; dwaald had — dat om tot Zijn ware
maar zelfs dan konden zij terugkeeren bloedverwanten te behooren zij meer
op hun weg, berouw hebben en ver- vertrouwen in Hem moest stellen —
met meer beslistheid Zijn zijde kiezen ?
geving ontvangen (zooals Saulus van
Tarsus, I Tim. I : 13). Maar konden
Aan welke zijde staan wij ?
zij dit uit Zichzelven doen ? Alleen voor Christus of tegren Hem?
indien de Heilige Geest in hun harten Zijn wij Zl./71 openlijke vijanden?
werkte (Rom. VIII : 2, 14 ; I Cor. — hebben wij een afkeer van Zijn
XII : 3). Maar hoe kan Hij dit, in- huis, Zijn boek, Zijn dag, Zijn yolk,
dien zij Hem altijd wederstonden Zijn geboden ? Indien een goddelooze
(Hand. VII : 51) ? En waaruit bleek, onder uw makkers plotseling verdat zij dit deden ? — Zij zondigden anderde, een waar Christen werd, —
moetiwilg9,- en zeiden van Jezus, wat zou het u genoegen doen ? of zou
het u ergeren, enz. ? DU` zou zijn,
zij wisten, dat niet waar kon zijn.
Welk gevaar dan ? hun zonde zou als de Schriftgeleerden, die zich ergermisschien altijd op hen blijven !
den aan Jezus' wonderen en er kwaad
2. Den tegenstand van vrienden. van spraken.
Wie gingen naar het huis terwij1Jezus Zijn wij Zijn vrienden, maar met
nog sprak ? vers 31. Waartoe ? vers een gedeeld hart ? achten wij Hem,
21 (herhaal). Geen mogelijkheid bin- wenschen wij, Hem toe te behooren,
nen te komen vanwege de schare maar om bevreesd te worden en over
zij zenden een boodschap. Zie nu te loopen, zoodra Hij of Zijn yolk
het antwoord van.Jezus, vers 33-3 5. aangevallen wordt ? Zijn dezulken
Gaa.n wij de beteekenis na van deze „tegen Hem ?" Wij zouden het wel
woorden. Hij had een aardsche moeder willen ontkennen ; maar wat zegt
en aardsche bloedverwanten ; maar Hij? (ze tekst om to leeren).
Hij was ook de Zoon van God — Zijn wij Zijn ,;e1rouwe discipelen?
alien, die God toebehoorden, waren Zoo ja, wat kunnen wij dan vermet Hem verwant — nader zelfs dan wachten ? (re tekst om te leeren)
—Zijnmoedrtvauws.
Wie wij zullen gehaat, beschimpt, gebehoorden God toe ? vers 35 „wie scholden worden, evenals Hij. Het
moet toch blijden wil van God doet"; en wie waren is Diet aangenaam
zij ? Lie, wat Hij kort te voren (2e i moedig gedragen worden, zie Matth.
tekst om te leeren) gezegd had — die V : II, 12 ; Hand. V : ; Hebr. X :
„met Hem" waren. Alle anderen waren 32 —34; I Petr. IV : 12-16 ; — en.
„tegen Hem". Aan welke zijde waren welk een belooning ! Christus' „braeMaria en de haren ? deden zij dus ' dens en zusters" te zijn — en wat
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brengt dit met zich merle ? Rom.
VIII : 17.
VOOr en tegen. — Zie wat het

uiteinde van beide zijn zal. Matth.
X : 32, 33.

A ANTEEKENINGEN.
binden van den sterken man heeft misschien
1. De teksten in Matth. XII en Mark. III,
betrekking op den persoonlijken strijd vav
waarnaar in deze les verwezen is, komen
den Reiland met den Satan, toen Hij den
blijkbaar overeen ; maar sommigen meenen,
„kop der slang vermorzelde", en „de gevandat die in Luk. XI op een andere gelegengenis gevangengenomen" heeft. Vergelijk de
heid betrekking hebben, omdat zij in zulk
aangehaalde teksten.
een geheel ander verhand voorkomen.
6. „Het zondigen tegen den Heili g en Geest",
Met die van Matthets vergeleken, klinken
enz. In de Schets is een poging gedaan, op
zij echter niet meer verschillend dan teksten,
eenvoudige wijze de beteekenis van deze emndie zonder eenigen twijfel gelijkluidend zijn,
stige en moeilijke woorden te geven ; maar
maar het is niet noodig, met sommige schrijmen merke ook het volgende op :
vers aan te nemen, dat al de toespraken in
(a) De verzwaring der zonde „ligt niet in
Luk. XI en XII op 66n dag gehouden werden rang van den persoon, tegen Wien, maar
den. In Matth. IX :34 komt nog een geval
in de duidelijkheid der openbaring, in weervoor, dat de wonderen des Heeren aan Satawil van welke zij bedreven is" (Stier).
nische macht worden toegeschreven ; deze
(b) Ook doelt Jezus hier niet op Godslastergebeurtenis had blijkbaar vroeger plaats. Zijn
lijke woorden of gedachten. Het is de geeigen toespeling op de beschuldiging in Matth.
moedstoestand, waarvan zulke woorden of geX: 55 valt waarschijnlijk een weinig later
dachten de vrucht zijn (verg. Matth. XV :19)
(Zie norige les, Aant. 1).
— een smoedstoestand, waarin het genade2. „Zoon van David", Matth. : 23 — een
werk van den Geest met bewustheid en met
gewone benaming van den Messias ; zie Matth.
beslistheid verworpen wordt, — welke zich
XXI : 9 ; XXII : 42 ; Joh. VII : 42.
uit in lasteringen tegen deze genade, en
3. „Beelzebub" is „heer der vliegen", de
welke noodzakelijk hopeloos is, daar er zonnaam van een der oude Philistijnsche godder genade geen berouw mogelijk is.
heden (2 Kon. I : 2). In de beste handschrif(e) Om zich voor vertwijfeling te bewaren,
ten leest men echter „Beelzebul", hetgeen
doe men wel, zich te herinneren, dat de angst,
door sommigen wordt vertaald „drekgod",
of misschien deze zonde bedreven is, bentst,
door anderen „heer der woning", d.i. of de
dat niet bedreven is, omdat zulk een angst
hel of de ziel des rnenschen. Het laatste schijnt
niet samengaat met den bovenvermelden gehet waarschijnlijkst, aangezien Christus in
moedstoestand.
Matth. X : 25, naar hem verwijzende, de nit7. Het nu volgende gedeelte van de toedrukking gebruikt : „heer des huizes", welke
spraak, door Mattheiis en Lukas gegeven,
Hij op zichzelf toepast. Waarschijnlijk was
wordt door Markus weggelaten, en er zijn
het een naam voor den Satan, onder de Joden
dus geen Aanteekeningen bij noodig. Maar
van dien tijd gebruikelijk.
merk op, dat hetgeen in de voorgaande Aan4. „Door mien merpen ze clan mum zones
teekening gezegd wort van een gemoedstoenit?" (Matth. en Luk.) De meeste Schriftstand, waarvan Godslastering de vrucht is,
verklaarders leiden uit deze woorden af, dat
door de woorden des Heilands in Matth.
de Joodsche „duivelbezweerders" (Hand. XIX :
XII : 33-37 wordt bevestigd, en dat zijn
13) werkelijk duivelen uitwierpen. Josephus
weigering van een „teeken van den hemel"
(Ant. VIII : 2, 5) spreekt er van als van een
(vers 38-42) een natuurlijk gevolg is van
gewone zaak ; en Justinus en Irenaeus verzulk een verkeerde voorstelling van de „teemelden het ook. Indien dit zoo is, dan moet
kenen", die Hij gegeven had.
er een groot verschil zijn geweest tusschen
8. Het doel, dat Jezus' moeder en broeders
zulke duivelbezweringen en Jezus' wonderen;
hadden met Hem te roepen, blijkt alleen uit
zie Matth. IX : 33, en verg. XI : 20 met Exod.
het verhaal van Markus. Het Grieksche
VIII : 19. Maar de bewijsgrond in den tekst
woord, door „buiten zijn zinnen" vertaald,
zou niet minder krachtig zijn, indien de
beteekent niet zoozeer volstrekte kranlizinnigFarizeen slechts voorgaven, de macht te hebben.
heid, als wel dien toestand, die Naar als ge5. „Maar als den homt, die sterker is"
volg hebben kan. Hetzelfde woord komt in
(Lukas). Deze uitdrukking verwijst blijkbaar
2 Cor. V : 13 voor. In Joh. X : 20 en Hand.
naar „Hij, die sterker is", van wien de Dooper
XXVI : 24 is het een ander woord dat behad gesproken, en naar de plaatsen van
teekent werkelijk nkrankzinnig".
Jesaja, in de Schets aangehaald. Het eerste
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Les XXXII. — Het leeren door Gelijkenissen. — I.
„Zia` dan, hoe gij hoort".
Ye levers: Matth. XIII : 1-23 (verg. Mark. IV : 1-34 , Luk. VIII : 1—u).
Ye leeren : Jac. I : 21, 2 2 ; Ps. CXIX : r8 (Ps. 96 : r, 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze serie is geen plaats voor afzonderlijke lessen ever de Gelijkenissen
van den Heere en alleen die, welke van belang zijn met het oog op de
geschiedenis, worden hier behandeld. In deze en de volgende les wordt in
het bijzonder stilgestaan bij de Gelijkenissen van den Zaaier en van het
Onkruid in den Akker om de practische lessen, die men er uit kan trekkers ;
toch is het onderwerp van de twee lessen het „leeren door Gelijkenissen" en
niet de Gelijkenissen elk afzonderlijk. Verscheidene voorbeelden worden in
deze Schets aangegeven, welke van dienst kunnen zijn bij een verklaring,
waarom Jezus deze wijze van in het openbaar te leeren aannam, en het is
duidelijk, dat het practische slot van de les — ,,Ziet dan, hoe gij hoort" —
even natuurlijk uit dit gedeelte voort zal vloeien, als uit de beschouwing
van de vier verschillende soorten van grond.
In het toepassen van de' Gelijkenis van den Zaaier streve de onderwijzer
er naar, in de verschillende soorten van grond ook de verschillende gemoedstoestanden te beschrijven, waarin zijn leerlingen zich bevinden of kans
hebben te vervallen. De „vogelen" kunnen de bijzondere gedachten voorstellen, welke de onderwijzer kent, de „hitte der zon" ieders eigenaardige
vervolgingen, de „doornen" ieders eigenaardige zorgen en wenschen, en dan
is er bijna geen les, die, onder den Goddelijken zegen, zooveel kans zal
hebben, op het gemoed der kinderen te werken, als deze. De namen, welke
in de Schets aan de verschillende toestanden van het hart gegeven worden,
duiden slechts gedeeltelijk hun karaktertrekken aan, maar zij kunnen het
geheugen ten nutte komen. In dergelijke lessen, waarin de beschrijving van
karakters zulk een voorname plaats bekleedt, is het goed, vooral met jongere
klassen, van deze karaktertrekken te spreken als toebehoorende aan bijzondere, denkbeeldige personen met een eigennaam : b.v. de ongevoelige Maria,
de twijfelmoedige Anna, de onbesliste Cornelis, de trouwhartige Pieter. Maar
men kieze namen, die niet door een der leerlingen gedragen worden.
SCHETS VAN DE LES.
Jezus heeft de vijanden, die Hem
Beelzebul noemden, en wankelmoedige
vrienden, die dachten, dat Hij uitzinnig was (herhaal), bestraft ; toch
zijn zij nog bier — de vrienden, welke
den voortgang van Zijn werk willen
verhinderen — de vijanden, die Hem

het leven willen benemen (Mark. III:
6, 2 r) ; wat zal Hij doen ? Hij daalt
weder of naar het meer — het scheepje
ligt voor Hem gereed (Mark. III :9)
— Hij kan zich uit den weg maken.
Maar het yolk (d. z. de scharen, die
Hem willen zien en hooren -- niet
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de Schriftgeleerden) — gaan deze uit
elkander 7 Zie, hoe zij zich op den
oever verdringen — zij denken er
aan, hoe Hij vroeger reeds van het
schip af (Luk. V : 3). tot hen gepredikt had — misschien zal Hij het
weder doen. Allen kunnen zij zien
en hooren — sommigen op vooruitstekende rotsen, de overigen op den
hellenden oever in rijen boven elkander. Hoor nu, wat hij tot hen zegt.
I. De nieuwe wijze van leeren.
I. floe Jezus leerde, vers 3-9 (Zie
Aanhangsel VI).
Wij hebben gezien, hoe Hij gewoon
was te leeren, somtijds de Schriften
verklarende in de Synagogen, somtijds
korte, eenvoudige geboden gevende,
als ,,Hebt uwe vijanden lief", ,,Zweert
niet", „Bidt in uwe binnenkamer",
enz. — altijd geheel verschillend van
de Schriftgeleerden, „met gezag". (Zie
les XVIII, XIX.) Maar nu is het
antlers. Hij spreekt in gelijkenissen:
kleine geschiedenissen als het ware,
die een goeden, dieperen zin hebben,
welke echter niet altijd gemakkelijk
te ontdekken is. De Schriftgeleerden
hebben dikwijls op deze wijze gepredikt, maar het yolk versfond hen niet,
beproefde dit ook meestal niet, vond,
dat het op het raden van moeilijke
raadsels geleek. Maar Jezus ! — hoe
vreemd (denken zij), dat Hij gelijkenissen gaat gebruiken — Hij, Die
,,den armen het Evangelie verkondigde" op zulk een duidelijke wijze —
met zalke „aangename" woorden ! En
Zijn gelijkenissen — zij schijnen zeer
eenvoudig — maar wat beteekenen
zij ? — alles, wat Hij daar van het
zaad, het onkruid, den zuurdeesem
zegt, is zeer waar enz. — dikwijls hebben zij deze dingen gezien — maar
wat hebben zij te maken met God
en Zijn Wet, met den Messias en
Zijn Koninkrijk ?
De discipelen begrijpen het ook

niet, en zoodra het eerste verhaal
geeindigd is, vragen zij Hem de verklaring er van, terwij1 de menigte er
over redeneert.
2. Waarom jezus zoo leerde, vers
10-17.
Omdat Hij nu niet allen op gelijke
wijze kon behandelen — onderscheid
moest maken tusschen hen, di,c „met
Hem" en die „tegen Hem"(zie vorige
les) waren.
Hij heeft een langen tijd in duidelijke bewoordingen gepredikt — met
welken uitslag ? — Sommigen laat
het onverschiliig, bij anderen wekt
het afkeer, weder anderen beginnen
te lasteren. Nu heeft Hij diepere en
moeilijker zaken te verkondigen —
deze moeten alleen aan die „met
Hem zijn" geleerd worden, niet aan
de onverschilligen of de lasteraars —
het zou hun geen goed doen —
waarom niet? vers 15 — wat baat
het zonlicht den blinde, of muziek
den doove ? Jezus wil ,,geen parelen
werpen voor de zwijnen".
Dus gebruikt Jezus gelijkenissen.
Waarom gelijkenissen ? Een gelijkenis
doet twee dingen : sommigen doet zij
minder, anderen meer van de waarheid inzien. (Voorbeeld. — Evenals
een lampekaft het lie& helder der maakt
voor hen, die dichtbij zijn, maar verduistert voor degenen, die verder af
zijn ; of als de wolk- en vuurkolom —
donker voor de Egyptenaren, lick'
voor de lsraelieten.) Een oplettend
en belangstellend toehoorder kan
wonderbare dingen uit een gelijkenis
leeren, maar de onverschilligen zullen
er niets in zien. (Voorbeeld.— indien
men een sterrenkijker leert gebruiken, kan men meer van de sterren
zien ; Keel/ men zich geenmoeite,dan
ziet men niets). Maar waarom sprak
Jezus in gelijkenissen tot de scharen,
indien de discipelen ze alleen zouden
begrijpen ? Sommigen uit de menigte
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waren misschien nederig en wilden
gaarne leeren — en zouden dan,
juist omdat zij niet begrepen, tot
Jezus komen om meer te weten — en
ook Zijn discipelen worden.
II. De nieuwe dingen, die geleerd worden.
„V erbor g-enheden van het Koninkrijk der liemelen" , vers I i — welke
waren deze ? Nog onbekende dingen
geheimen (zie Aant. 2). Het waren
zaken, waarvan de discipelen de uitlegging niet konden vinden, en Jezus
kon ze bun slechts langzamerhand
leeren ( Voorbeeld.— Lien man, die plotseling uit een donkere gevang enis in het
held ere zonlicht komt, wordt verblind);
zie Mark. IV : 33 ; Joh. XVI : 12. In
de volgende les zullen wij eenige van
de ,,verborgenheden" zien, welke in
de gelijkenissen werden geleerd. Beschouwen wij er heden slechts een,
n.l. — „Hoe kwam het, dal zoovelen
zich niet bekommer den om de aangename waarheden, die God deed verkondigen — dat Jezus, met al Zijne
m'achtige woorden en werden, zoo
weinig vrucht van Zijne prediking zag.?
Dit begrepen de discipelen ook niet.
Dit maakte Maria twijfelmoedig (vorige les). Dit weerhield velen, zich
bij Hem te voegen (verg. Joh. VII:
48). En schijnt ditzelfde ons ook nu
niet vreemd toe ? Denk aan al de
kerken, predikingen, Bijbels, enz. —
Waarom zoo weinig ware Christenen?
Wij, onderwijzers , gevoelen het, hoe
het komt, dat deze klasse zoo weinig
om Jezus' liefde geeft.
Zie, hoe Hij dit in Zijne allereerste
gelijkenis verklaarde (Lees vers 3-8.)
Wanneer een zaaier zaait, komen dan
al de zaadjes op ? vers 4. Zulle.n die,
welke opkomen, alle wortels maken
en groeien ? vers 5, 6. En als die
opgroeien, zullen zij dan ook altijd
vrucht voortbrengen ? vers 7. Aan_
wie de schuld ? Aan den zaaier ?
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Aan het zaad ? Neen, aan de aarde.
Een onderwijzer is als een zaaier
(zie les XVI) — hij strooit zijn onderwijs uit als zaad, om een oogst
van zielen, „vruchten der gerechtigheid" in te oogsten — het gelukt
hem niet overal — waarom niet ?
Is het de schuld van den zaaier?
Neen, indien hij zaait, zooals Jezus
dit deed. Wie kon meer ijver, geduld,
wijsheid hebben dan Hij ?
Is het de schuld van het zaad? Neen,
het is het zaad, dat Jezus zaaide,
Gods Woord, Lukas VIII : i 1 (verg.
Petr. r : 23.) Wat kan beter zijn
dan dit ?
Maar het is de schuld van de
aarde -- van het hart. Van vier
toestanden van het hart toont ons de
Heiland het beeld — slechts een is
er goed. Zie welke zij zijn welke
de onze is ;
(a) Barden van hart, vers 14, 19.

Eenig zaad valt „bij den weg" — op
het pad, dat door de voeten, die er
over hebben geloopen, hard is geworden — het zaad kan niet dieper
komen, ligt bovenop — de vogels
pikken het op. De onderwijzer spreekt
tot de klasse zijn woorden dringen door tot het oor, maar niet tot
het hart van een zijner leerlingen
waarom niet ? — omdat dat hart
verhard is — en de satan zendt een
voorbijgaande gedachte (over het spel
van gisteren of het werk van den
volgenden dag), vlug en Licht als een
vogel, en de woorden van den onderwijzer worden uit het geheugen weggeroofcl.
(b) Zwakken van hart, 5, 6, 20, 21.
Een deel van het zaad valt, waar
weinig aarde is, de harde rots is er
juist onder — het komt spoedig op —
dan wordt het door de zon verschroeid
— waarom ? geen wortel. De woorden
van den onderwijzer dringen door
tot het oor van den leerling — tot
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zijn gevoel — hij beseft zijn zonde
en de liefde van Christus, wil gaarne
veranderen, gaat naar huis en bidt,
blijft een tijdlaug bij zijn voornemens
— dan komen bespotting en harde
woorden — die kan hij niet verdragen -- hij gaat weder terug — waarom ? „geen wortel" — wat is dat ?
Ef. III : 17 ; Col. II : 7. Toch is de
warme zon goea' voor een plant met
wortels evenzoo voor een ziel,
die geworteld is, I Petr. t : 6, 7.
(c) Verdeelde harten, vers 7 en 22.
Eenig zaad valt op een grond, die
reeds met doornen en distelen bezel
is — deze komen ook op — nemen
het voedsel van het zaad weg — dus
komt er geen vrucht. De woorden
van den onderwijzer worden door
een jongen gehoord zij hebben
een zekere aantrekkelijkheid voor
hem, doen goede dingen bij hem verwachten „toch geen vrucht" —
waarom ? „hij den& zooveel aan an-

dere dingen" aan zijn „zorgvuldigheden" (de moeite, die hij heeft met
zijn geld uit te komen, enz.); aan
„rijkdom" (het verlangen in de wereld
vooruit te komen, enz.); geen tijd
voor den dienst van God.
loch ziet de zaaier wel eenza.0-evrucht
van zijn arbeid ; en zoo zal het ook
met den onderwijzer gaan, want er zijn
(d) oprechte harten, vers 8, 23 —
deze ontvangen het woord, schieten
wortel — groeien op — dragen vrucht.
Hoe kan men dit oprechte hart verkrijgen ? Aileen van God. Hij kan
middelen in het werk stollen tegen
harde paden (Deut. XXXII : 2), rotsachtige gronden (Jer. XXIII : 29),
doornen (Jes. LV : r I-13).
Ja, er zullen rijpe en goede vruchten zijn. Maar Welke van onze zielen
zullen die dragen? Laat ons bidden,
dat wij Gods Woord met oprechtheid
hooren, opdat wij de vruchten des
Heiligen Geestes voortbrengen.

AANTEERE NINGEN.
zin aan God toegeschreven worden, zooals de
1. Zie over de Gelijkenissen in het Algeaangehaalde woorden uit Jes. VI in vers 14,
meen en de bedoeling van den Reiland met
15 doen. Vergelijk de aanhalingen van dedeze wijze van prediken, het ilanhangsel hierzelfde profetie in de overeenkomstige gedeelten
achter.
in de andere Evar geli6n, en ook in Joh. XII :
2. „Omdat het ,u gegeven is, de verborgen40 ; Hand. XXVIII : 26, 27 ; Rom. XI : 8.
heden van het Koninhrijk der Hemelen te
3. De zeven .gelijkenissen vormen blijkbaar
veten", enz. „Een verborgenheid" in het N.
een samenhangend geheel en zijn toelichtingen
Test. beteekent niet een onbegrijpelijke, maar
een nog niet geopenbaarde zaak, zie Rom.
van (1) de hindernissen voor den voortgang
van het koninkrijk, (2) zijn gemengd karakter
XI : 25 ; XVI : 25 ; 1 Cor. XIII : 2 ; XV : 51;
gedurende de tegenwoordige bedoeling, (3)
EL 1: 9 ; 111 : 3, 4, 8 ; VI : 19.
zijn zekere uitwendige ontwikkeling en (4)
De waarheden aangaande het „lioninkrijk
zijn inwendige kracht, (5) en (6) de verder Hemelen", die in de gelijkenissen van
dit hoofdstuk gehuld zijn, waren in dien tijd
schillende wijzen, waarop de menschen zich
zouden verzekeren van hun deelgenootschap
verborgenheden, in de ware beteekenis des
aan
dat koninkrijk, (7) de eindelijke scheiwoords. Door middel van gelijkenissen werd
ding van het goede en het booze, dat er een
aan hem, die geloof en verlichting „had", de
tijdlang vermengd in aanwezig was geweest.
openbaring van deze waarheden „gegeven" ;
De eerste vier werden van het schip tot het
terwijl zij „van hem, die niet had" nl. geloof
yolk, dat op den oever stond, uitgesproken ;
en verlichting, om haar voile beteekenis te
de laatste drie tot de discipelen alleen in
bevatten, ook het onvolkomen begrip van het
het huis.
„koninkrijk", dat hij had, „wegnamen". Om
4. Sommigen meenen, dat Jezus werkelijk
zijn hardheid van hart moest dus het yolk
op een „Zaaier" wees, die „uitging om te
de kennis dezer „verborgenheden" ontberen ;
zaaien". Dit is echter niet waarschijnlijk. Dat
maar daar, krachtens Gods zedelijke wet van
de vier soorten grond in het land Kanaan
wedervergelding, deze hardheid van hart
waargenomen konden worden, blijkt uit de
onbekwaam maakt tot het ontvangen van de
beschrijvingen van Stanley en Dr. Thomson,
waarheid, kan deze onbekwaamheid in zekeren
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die bieden van soortgelijke gevallen spreken.
De „steenachtige" aarde is niet aarde, met
losse steenen vermengd, maar een dunne laag
aarde bovenop rotsgrond, welke het zaad geen
gelegenheid zou geven naar beneden wortel
te schieten. De doornen waren waarschijnlijk
de nabk, welke een zeer dicht struikgewas
vormt. Zie over het voortbrengen van vrucht
honderdvoud Gen. XXVI :12.
5. In de Schrift vinden wij verscheidene
voorbeelden van de vier geaardheden. Pharao
en Festus kunnen onder de hoorders „bij
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den weg" gerekend worden. Boning Saul,
Herodes Antipas, de Galaten (Gal. V : 7),
sommigen van de discipelen in Galilea (Joh
VI : 66) bleken te zijn als de „steenachtige
plaatsen". Bileam, Judas en Ananias als de
grond „met doornen". De jonge overste, Simon
de toovenaar en Demas, vereenigen eenige
kenteekenen van de twee laatste soorten ;
Felix vereenigt die van de eerste en de tweede
in zich. Petrus liep gevaar tot de tweede
soort te behooren. Van de goede aarde zijn
Nathanael en Lydia treffende voorbeelden.

A A N H A N G S E L VI. — De gelijkenissen van Christus.
Bet woord „Gelijkenis" wordt in het N. Testament gebruikt voor verschillende soorten van
onderwijs in beelden, b.v. kernachtige, spreekwoordelijke gezegden (zooals in Matth. XV : 14, 15 ;
Luk. IV : 23), korte, terloops te pas gebrachte beelden (zooals in Matth. XXIV : 32), en O.
Testamentische typen (zooals in Hebr. IX: 9, waar het woord „afbeelding" eigenlijk „gelijkenis" moest
Maar in haar gewone beteekenis, toegepast op die verhalen, welke Jezus gebruikte tot het
verkondigen van geestelijke waarheden, heeft de „gelijkenis" een zeer bepaald, eigenaardig
karakter en kan onderscheiden worden — (4 van de /libel, door haar meer natuurlijke en
mogelijke gebeurtenissen en haar hoogere geestelijke bedoeling; (b) van de mythe, door haar
waarheid ; (c) van het spreehmoord, door haar meer uitgebreiden, verhalenden vorm ; en (d)
van de allegorie, doordat zij in zichzelve eon geheel uitmaakt terwijl in de allegorie de zinnebeelden en de zinnebeeldig voorgestelde zaken doornen gemengd worden. In het 0. Testament is Jothams geschiedenis van de Boomen, die een Boning zoeken (Richt. IX : 8-15) een
label; Nathans geschiedenis van den armen man .en zijn ooilam (2 Sam. XII : 1-4) een gelijkenis. Het beeld van den wijngaard wordt in allegorischen vorm in Ps. LXXX gebezigd,
en in Jes. V in een parabolischen vorm. Dc Heere gebruikte dikwijls beide vormen ; b.v. in
de welbekende gelOenis van het verloren schaap laat Hij het aan de toehoorders over, de geschiedenis toe te passen; maar Zijn toespraak in Joh. X — „Ik ben de goede Herder", enz. — is
alleyorisch, daar het zinnebeeld en datgene, wat zinnebeeldig wordt voorgesteld, met elkander
verwisseld worden.
Gelijkenissen zijn in het Oosten altijd zeer populair geweest. Zij werden dikwijls door de
Rabbijnen bij het onderwijs gebruikt. Waarschijnlijk lag het ongewone van Christus' eerste
openbare toespraken daarin, dat zij niet onder dezen bedekten vorm uitgesproken werden,
maar integendeel duidelijk en voor iedereen verstaanbaar waren. Vandaar de verwondering
der discipelen, toen Hij begon, „vele Bingen door gelijkenissen te leeren". Zijn bedoeling
hiermede moet tweeledig opgevat worden. Hij deed het, gedeeltelijk om de waarheid te openbaren, gedeeltelijk om haar te verbergen ; gedeeltelijk om haar in een aantrekkelijken en
gemakkelijk te onthouden vorm aan te bieden, en gedeeltelijk om haar te bedekken voor hen,
die slechts hun eigen vonnis zwaarder zouden maken door meerdere lasteringen tegen Hem,
die deze gelijkenissen sprak. Niets kan dit tweeledig karakter van de gelijkenissen beter toelichten dan het felt, dat zij zeer goed tot in de laatste klassen gebruikt kunnen worden, terwijl haar volledige vertolking de kundigste manners in verlegenheid heeft gebracht. Zelfs die,
waarvan de rechtstreeksche leering het gemakkelijkste te vatten is, de gelijkenis van den
barmhartigen Samaritaan, is, wat aangaat haar diepere beteekenis, een punt van eindeloos
verschil geweest. In het algemeen kan men aannemen, dat de eenvoudigste vertolking van
een gelijkenis — die, welke het meest haar hoofdgedachte en haar voornaamste bedoeling in
het oog houdt — tie beste is ; en toch bewijzen de uitleggingen, welke de Heiland zelf van
den Zaaier en het Onkruid in den Akker gaf, dat de bijomstandigheden van de geschiedenis
ook dikwijls een eigen beteekenis hebben : — want in de genoemde gelijkenissen vermeldt
Hij niet alleen nadrukkelijk de algemeene leering — de onwilligheid van de menschen, het
Woord te ontvangen en de onvermijdelijke vermenging van het goede en het slechte op deze
aarde — maar Hij geeft ook een bijzondere beteekenis aan de vogelen, de doornen, de hitte
der zon, de maaiers, enz.
De Gelijkenissen kunnen in het ruwe in Brie groepen verdeeld worden : — (1) De zeven
gelijkenissen in Matth. XIII, met die eene, alleen in Mark. IV te vinden, welke er bij
behoort. Deze hebben het onderwerp van „het koninkrijk der hemelen", zijn karakter en
voortgang met elkander gemeen. (2) Die, welke Lukas in het bijzonder geeft, en die blijk-
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baar alle gedurende de laatste reizen naar Jerusalem uitgesproken werden ; zij schijnen over
het algemeen niet in geregelde toespraken, maar als antwoorden op vragen uitgesproken te
zijn en onderscheiden zich in vele gevallen door den hartelijken toon, die aan het Evangelie
van Lukas eigen is (b.v. de barmhartige Samaritaan, het groote Avondmaal, de Verloren
Zoon). Tot deze worden nog, als tot hetzelfde tijdperk behoorend, de Gelijkenis van den
Onbarmhartigen Dienstknecht en de Gelijkenis van den Wijngaard, door Matthews vermeld,
gerekend. (3) De profetische gelijkenissen van de laatste week (Matth. XXI—XXV) met die
van de Ponden in Luk. XIX. Slechts twee gelijkenissen worden in de drie Evangelien (Matthews, Markus, Lukas) gevonden, nl. de Zaaier en de Onrechtvaardige Rentmeester. In Johannes
komt geen enkele gelijkenis voor, ofschoon hij verscheidene allegorische toespraken vermeldt.

Les XXXIII. — Net leeren door Gelijkenissen. — II.
„I f aarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelliken?"
Te lezen: Matth. XIII : 24-52 (verg. Mark. IV : 267-34).
Te leeren ; Matth. XIII: 41-43 ; Mal. III: 18 (Ps. 78 : r).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het zou misschien meer in overeenstemming geweest zijn met de historische wijze van behandelen, die in deze serie gevolgd wordt, indien in deze
les uit de gelijkenissen, die wij v66r ons hebben, de hoofdtrekken bijeengebracht werden, waaruit een beeld van het „koninkrijk" van Christus en Zijn
uitbreiding op aarde kon ontstaan, met een toepassing betreffende onze
verhouding tot dat koninkrijk. Maar dit onderwerp is reeds, van verschillende
gezichtspunten uit, in drie of vier der voorgaande lessen behandeld; en
daarom is het grootste gedeelte van de volgende Schets gewijd aan hetgeen
rechtstreeks te leeren valt uit de gelijkenis van het „Onkruid".
Twee hoogst ernstige en moeilijke punten komen in deze les voor, nl. de
invloed van den Booze in de wereld en het lot der goddeloozen. Er zijn
geen onderwerpen, waarover kinderen in het algemeen zoo gemakkelijk en
zonder aarzeling kunnen spreken ; maar dit is een bewijs, niet van de aanwezigheid, maar van de volkomen afwezigheid van elk waar begrip van den
duivel en de hel als jets bestaands, jets afschrikwekkends. De onderwijzer
trachte, in deze les bij zijn leerlingen het gevoel te doen ontstaan, dat
deze Bingen te verschrikkelijk zijn om anders dan met diepen ernst en met
een zekeren schroom besproken te worden. Laat niemand daarom denken,
dat wij in het minst toegeven aan sceptische theorieen of terugdeinzen voor
hetgeen de Kerk van Christus altijd als de waarheid heeft aangenomen. Hoe
meer iemand van de waarheid van het Geloof der Kerk overtuigd is, met
des te meer ernst zal hij zijn woorden over dit onderwerp overwegen. —
Het invoeren van figuurlijke spreekwijze („oogst" en „schijnende als de zon")
aan het einde van de Schets wordt, zooals men zien zal, door het verhaal
zelf vereischt.
De Schriftverwijzingen in de Schets zijn te talrijk, om bij het onderwijs
gebruikt te worden. De onderwijzer zal echter zien, dat zij voor hem bij
zijn voorbereiding alle van belang zijn.
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SCHETS VAN DE LES.
Heden gaan wij weder naar het
meer — Jezus zit in het schip —
menigten yolks aan den oever. Hoe
leert Hij hun ? en waarom ? (herhaal).
Vier andere gelijkenissen leert Hij
aan het yolk ; die van het Onkruid,
het Mosterdzaad, het Zuurdeeg en het
zaad, dat in het verborgen groeit
(Mark. IV : 26-29). Dan laat Hij de
scharen van zich gaan, en begeeft Hij
zich naar den oever en terug naar
huis; daar verklaart Hij de gelijkenissen aan de discipelen en voegt er
nog drie bij : de Schat in den Akker,
de Parel en het Net.
Welke waren de waarheden, die
Jezus aldus in gelijkenissen leerde
Welke was de „verborgenheid", welke
in die van den Zaaier geopenbaard
werd ? (vorige les). Zie nu, welke „verborgenheden" er in de andere zijn.
(a) De ,,Zaaier" kon Petrus, Johannes enz. misschien ontmoedigen —
hoe treurig waren zulke mislukkingen!
Maar toch zou het koninkrijk zich,

in weerwil van al deze dingen, uitbreiden : heimelijk, maar gedurig
voortgroeiende, zooals het zaad (Mark.
IV : 26-39) — het zou worden tot
een grooten boom, evenals het
kleine mosterdzaad (Matth. XIII: 31,
32) — onopgemerkt, maar onweerstaanbaar alles doordringen, zooals
de zuurdeesem, wanneer het brood
gemaakt wordt (vers 33) zie ilant. 6)
Was dit niet bemoedigend ?
(b) Sommigen, die nooit aan de
zaligmaking gedacht hadden, waarvan
de Apostelen zouden prediken, zouden deze onverwachts leeren kennen,
evenals een man, die geld of juweelen
vindt, welke onder de aarde waren
verborgen (vers 44); anderen, die altijd naar kostbare dingen gezocht
hadden, als de kooplieden van schoone
paarlen, zouden eindelijk dezen groot-

sten schat vinden (vers 45, 46), en
beiden zouden zij alles opgeven, wat
zij hadden, om dien te verkrijgen.
Was dat niet bemoedigend?
(c.) Verloren zij den moed, toen zij
al het kwaad in de wereld zagen ?
Was dit een treurige „verborgenheid"?
Welnu, zij zouden nog meer zien.
Waar zij het „goede Zaad zouden
zaaien", daar kwam ook de grootste
vijand om ,,onkruid te ,' zaaien" (vers.
2 4— 2 6, 37-39) ; waar zij gingen
visschen om ,,menschen te vangen"
zouden er goede en slechte visschen
in het net komen (ver. 47, 48). Maar
God vergat hen niet ; het „einde"
zou zekerlijk komen, goeden en slechten werden dan gescheiden en het
koninkrijk zou zegepralen en geen
onvolmaaktheid meer in zich hebben
(vers. 30, 40, 43, 49, 50). Was dit
ook niet bemoedigend ?
Beschouwen wij nu een van deze
gelijkenissen een weinig naderbij.
(Lees vers 24-30).—Hetonkruid.

Wat beteekenen de Tarwe en het
Onkruid ? Mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Jezus spreekt van
geen derde soort — alien zijn bf
Tarwe bf Onkruid. Wat zijn wij ? Is
het moeilijk te zeggen ? Ja, de Tarwe
en het Onkruid zagen er bijna hetzelfde uit ; toch waren er drie groote
pun/en van verschil:
I. Verschillend in hun Oorsprong.
Van waar komt de tarwe ? De land-

bouwer had ze gezaaid — wat verwachtte hij? vers 27. Wat verwacht
de Zoon des Menschen van hetgeen
Hij gezaaid heeft? (Luk. XIII : 6;
Joh. XV : 8, i6; verg. Jes. V : 9).
Behooren wij tot degenen, in wie het
Woord Gods krachtdadig is, tot de
„tarwe"? Zoo ja, dan is dit het gevolg
van Christus' werk.
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Van waar komi het onkruid? „Een
vijand" — hoe kwaadwillig moest de
man zijn, die aldus den oogst van
zijn buurman kon bederven ! (Zie
Aant. 2). — en hoe listig, het onopgemerkt te doen ! Wie is de vijand
van den Zoon des Menschen ? vers
39 (verg. Gen. III : 15). Een kwaadwillige vijand, die den „oogst" van
Christus wenscht te bederven — hij
zal daar alles voor' over hebben. Een
listige . vijand, die op bedriegelijke
wijze kwaad doet. Waar Christus zaait,
daar zal hij 66k zaaien. Welk ,,zeer
goed" zaad in het begin (Gen. I : 31)!
— wie is het komen bederven ? De
Apostelen zaaien goed zaad te Jerusalem na het Pinksterfeest, en juist
toen de „vrucht" verscheen (zelfverloochening en broederlijke liefde,
Hand. IV : 32-37), wie ,,vervulde"
toen „het hart" van Ananias om den
„Heiligen Geest te liegen" (V : 3) ?
Zie ook Elymas (.,kind des duivels,
vol van alle bedrog, vijand van alle
gerechtigheid". Hand. XIII : To), Judas (Luk. XXII : 3). Simon de toovenaar (Hand. VIII : 9-24, op de
plaats zelve, waar Jezus gezaaid had,
Joh. IV : 3 4 -42). Paulus zaaide in
Galatie en te Corinthe — zie, wat
hij van het ,,onkruid" zeide (Gal.
III : 1; V : 7 ; 2 Cor. XII : 20 9 21).
En welk een vermenging in de Zeven
Kerken (Openb. II, III) ! Zoo is het
altijd voort blijven gaan.
Hoe noemt Jezus de twee soorten ?
vers 38 — ,,de kinderen des koninkrijks", „de kinderen des boozen"
(verg. Joh. VIII : 44). Bedenk dit wel
en vraag, wat het u te zeggen heeft.
II. Verschillend in hun Aard.
Het onkruid en de tarwe zagen er
een tijdlang hetzelfde uit ; maar dit
kon niet altijd zoo blijven — waarom
niet ? Zij hadden een verschillenden
aard — zouden verschillend opgroeien
-- verschillende vruchten dragen.

Kan het onkruid het nuttige graan
voortbrengen, dat tot meel vermalen
wordt ? Verg. Matth. VII :16-18 :
Jak. 111: 12.
Zoo is het met ons. Zie, hoezeer
de twee soorten van „vruchten", die
voortgebracht worden, verschillen,
Gal. V : 19 —23. Welke van deze is
in ons te vinden ?
Kan de aard van het Onkruid en
van de Tarwe veranderd worden ? Maar
dit kan wel bij ons plaats hebben.
Wat was Adam eerst ? Wat is hij geworden ? En al zijn kinderen — wij
ook — zijn evenals hij „onkruid" (Job
XIV : 4; Rom. V : I2) — een ontaard
geslacht. Maar wat ontaard is kan
weder;eboren worden. Hoe ? Joh. III :
5-7 ; Tit. III : 5. Waarom worden
wij gedoopt P Een „uiterlijk teeken",
waarvan ? — van „innerlijke genade",
door welke onkruid tot tarwe, „kinderen des boozen" tot „kinderen des
Koninkrijks" gemaakt worden. Toch
vergeten sommigen hun loop; zij
willen liever „onkruid" zijn
III. Verschillend in hun Uiteinde.
De landbouwer kon het onkruid
niet uitrukken, terwijl het groeide —
waarom niet ? 'Maar toen beide tot
vollen wasdom waren gekomen en
het onderscheid aan het licht kwam
en geen vergissing mogelijk was —
wat gebeurde er toet. ? Was er eenige
kans voor het onkruid, in de schuren
verzameld te worden ?
Wanneer wij in een kerk, een bijeenkomst, een school, een klasse trachtten na te gaan, wie „onkruid" en wie
,,tarwe" zijn, kunnen wij ons zeer goed
vergissen. Bij somnuo'Gren is het duidelijk
genoeg, maar bij velen twijfelachtig.
Maar wanneer de ,,tijd des oogstes"
komt, (wanneer ? vers 39), is er green
vergissing — de engelen weten het
— twee broeders, zusters, vrienden,
schoolmakkers, twee, die dezelfde
bezigheid hebben, samen een bed
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deelen (Luk. XVII : 34, 35) — zij
kunnen voor eeuwig gescheiden zijn.
Dan zal men weten, wat een ieder
is (2e lekst om te leeren). En dan is

het koninkrijk volmaakt, zooals voorspeld was (Jes. LII
; LX : 2 1).
En wat zal het einde zijn ?
Van het Onkruid — alle y , die „de
ongerechtigheid doen" — „alles, wat
ergert", d.z. valstrikken (die de menschen in zonde doen vervallen) —
wat zal daarmede gebeuren ? Zij zullen
„uitgeroeid worden" (Matth. XV : 13)
en dan — verschrikkelijke woorden !
— „vuur", „weening", enz., vers 42
(verg. Ma). IV :1; Matth. III : 12 ;
VII : 19 ; Mark. IX : 43-48 ; Openb.
XX ; 15) — maar Wiens woorden zijn
dit ? De woorden van Hem, Die stierf
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om ons een weg te openen, waardoor wij kunnen ontkomen. „Hoe
zullen wij ontvlieden, indien wij op
zoo groote zaligheid geen acht nemen?"
(Hebr. II : 3).
Van de larwe — de „rechtvaardigen". Is het moeilijk, ze nu te onderscheiden ? waarom ? omdat hun
Licht niet altijd schijnt, zooals het
moest (Matth. V :16; Phil. II :15).
Maar dan zullen zij „blinken" (verg.
Dan. XII : 3) — duidelijk gezien worden (Col. III: 4); blinken „als de
zon" — „Hem gelijk wezen'' (r Joh.
III : 2), „als de Zon der gerechtigheid"
(Mal. IV : 2) is.
0, mochten wij allen „in de schuur
vergaderd" worden !

AANTEEKENINGEN.
1. Zie over de algemeene bedoeling en
volgorde van deze gelijkenissen de voorgaande
les, Aant. 1 en 2 en bijbehoorend Aanhangsel.
2. De boosaardige handeling, waarop de
gelijkenis van het onkruid gegrond is, is,
volgens Thomson, in het hedendaagsche Palestina onbekend, maar Trench geeft voorbeelden er van aan uit Indi6 en Ierland en
Alford verhaalt, dat op zijn eigen land eens
door kwaadwillige handen onkruid over de
tarwe gezaaid is. De Romeinen hadden een
wet tegen deze handelwijze.
Het Grieksche woord voor „onkruid" is
zizania, hetgeen afgeleid is van het Arabische
zasvan, den naam van een onkruid, in Nederland als herth bekend en dat zeer algemeen
is in de landen om de Mildellandsche Zee.
De Latijnsche naam is lolium en Virgilius
(Georgicon I : 154) spreekt van „infelix lolium".
Het zaad is vergiftig en de naam zawan
stamt of van het Arabische woord Opaken.
Stanley zag vrouwen en kinderen bezig met
het uittrekken van de zanan, die hier en
daar vanzelf op het veld was opgekomen ;
maar dit kon niet gedaan worden, wanneer
het met opzet over het veld verspreid was,
daar het in den halm hijna niet van de tarwe
was te onderscheilen. Somnkige schrijvers
nemen, in overeenstemming met den Talmud,
aan, dat het onkruid een verbasterde soort
van koren is, en de menschen van het land
zijn deze meening nog toegedaan ; maar er
is geen bepaalde grond voor.
3. De „akker" in deze gelijkenis wordt

gewoonlijk voor een beeld van de „Keck"
gehouden. Ten deele is dat ook de bedoeling.
Er is kwaad zaad (hypocrieten) in de Kerk ;
er is ook kwaad zaad (boozen en goddeloozen)
in de wereld.
Hier wordt echter niet geleerd, zooals
velen gezegd hebben, dat de Berk geen tucht
mag uitoefenen op de ketters en op hen, die
ongeregeld wandelen. Dat is wel degelijk haar
plicht. Alleen, zij moet het met groote voorzichtigheid en lankmoedigheid doen. Terwijl
ook niemand moet denken, dat men hier op
aarde reeds een kerk van enkel geloovigen
en heiligen kan hebben. Bit wordt echter
niet als de hoofdgedachte van de gelijkenis
beschouwd, welker bedoeling veel meer is:
(1) op de oude vraag „welke de oorsprong
van het kwaad is", het antwoord te geven
— „Een vijand heeft dit gedaan" (2) om het
einde van alle Bingen te openbaren.
4. De woorden, door „wereld" vertaald in
vers 38 en 39, zijn verschillend ; in het laatste
vers zou het eigenlijk moeten zijn : „het einde
van het tijdperk of de bedeeling". „Ergernissen" — letterl. valstrikken. De „kinderen
des koninkrijks", in dit hoofdstuk, zijn niet
dezelfde, die in hoofdst. VIII : 12 (zie les
XXIII, Aant. 7) genoemd worden ; de „koninkrijken" zijn verschillend.
5. „De Zoon des Menschen zal Zijne engelen uitzenden" — een van de vele zi.jdelingsche bevestigingen van Zijn eigene Goddelijkheid, welke wij zoo dikwijls in de woorden van Christus vinden. Deze groote waar-
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heid steunt niet op eenige formeele vcrklaringen, maar blijkt voortdurend uit allerlei gezegden.
6. De Gel penis van den Zuurdeesem wijst
niet op de arglistige verbreiding van het
kwaad, zooals door sommigen beweerd wordt.
Christus kan toch niet geleerd hebben, dat
het geheele koninkrijk van het kwade doordrongen moet worden, en bovendien zou zoo
de eenheid der zeven gelijkenissen geheel

verbroken zijn. Het is waar, dat de zuurdeesem op andere plaatsen in de Schrift als
een beeld van het kwaad wordt gebezigd,
maar er worden nog wel andere zinnebeelden
in twee beteekenissen gebruikt, b.v. Christus
en de Satan worden beiden een „ leeuw" genoemd.
7. Zie over de gewoonte, schatten onder
de aarde te veibergen, Job III : 21; Spr.
II: 4 , Jer. XLI : 8.

Les XXXIV. — De nachtelijke tocht op het meer.
„Ook de wind en de zee zijn H.

gehoorzaam".

Ye lezen: Mark. IV: 35-41 (verg. Matth. VIII : 23-27; Luk. VIII : 22-25)
7e leeren . Ps. LXII : 8; CVII : 28-30 (Ps. 107: 15; Ps. 65 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De meeste onderwijzers zullen het onderwerp, dat wij nu gaan behandelen,
met een gevoel van verlichting aanzien na de betrekkelijke moeilijke lessen,
die er aan voorafgegaan zijn. Zonder twijfel hebben zij een schoone en
gemakkelijke gelegenheid tot het geven van levendige beschrijvingen (het zal
eenige moeite en zorg vereischen voor het geval, dat er kinderen zijn, die
nooit de zee hebben gezien). Maar wanneer men met een beschrijving gereed is, dan blijft juist de vraag, welk ona'erricht aan het verhaal moet ontleend worden, welke waarheid omtrent Christus, welke practische raad voor
de leerlingen zelven ? Het antwoord is duidelijk genoeg — (1) dat weinig
plaatsen in de Schrift zoo tegelijk de menschheid en de Godheid van Christus doen titkomen ; (2) dat het leven een refs is, waarop wij met vele stormen
hebben te kampen. Maar om deze lessen met goed gevolg en op natuurlijke
wijze te pas te brengen — zoodat niet alleen de leer voorgesteld, maar de
waarheid er van door de leerlingen gevoeld en een bruikbare toepassing
er van gemaakt wordt — vereischt niet weinig nadenken en overleg.
Naar wij hopen, zal de wijze van behandelen, die wij bier voorstellen, den
onderwijzer zijn taak gemakkelijk maken ; en men merke vooral op, dat de
le, 2e en 3e onderafdeeling van de 3 hoofddeelen onderling met elkander overeenkonien. Maar de onderwijzer bedenke wel van welke stormen hij
met zijn klasse zal spreken. Zorgen in de gewone beteekenis des woords
zijn gewoonlijk voor kinderen onbekende zaken. Zelfs die, welke over hen
komen, gevoelen zij bijna niet.
In de Schets wordt hoofdzakelijk naar geestelijke moeilijkheden verwezen ;
maar men kan ook van tijdelijke beproevingen, zooals armoede, ziekte, het
verlies van hen, die ons dierbaar zijn, melding maken ; slechts legge men
duidelijk uit dat het geloof in Christus deze niet van ons verwija'erd zal
houden, maar ons onder de beproeving vrede geefi.
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SCHETS VAN DE LES.
De lange dag is bijna voorbij. Herinner u, wat er dien dag was voorgevallen : Jezus in de bergen, wakende
in een nacht van gebed — de twaalf
Apostelen gekozen — terugkeer naar
Kapernaum — menigten yolks — bezetenen genezen — Godslastering der
Schriftgeleerden — Maria en de anderen pogen, Hem te weerhouden —
dan het gaan naar het meer — in
het schip — de gelijkenissen — weder
naar huis — uitlegging ler gelijkenissen aan de discipelen (Zie de vorige

vier lessen).
Jezus is uitgeput van vermoeienis
— geen wonder ! toch dringen de
scharen zich nog om Hem heen —
wat nu te doen ? Hij gaat weder naar
den oever — met haast in een schip,
zonder den tijd te nemen, zich te
verkwikken of voor te bereiden —
zal het meer oversteken, om aan de
andere zijde in de woeste bergen
eenzaamheid en rust te vinden.
Maar er is nog een reden voor zijn
vertrek. Wat heeft Jezus den discipelen gezegd ? ( f'orige les). Waarom ?
Zij hadden behoefte aan bemoediging:
juist toen zij plechtiglijk tot hun
nieuw ambt waren aangesteld, scheen
het, dat ,,alle dingen tegen hen wa r en"
— priesters en oversten, voor wie zij
ontzag hadden, vielen Jezus openlijk
aan — Zijn eigen bloedverwanten
waren tegen Hem. Hij had hun dus
gezegd, dat al deze dingen te verwachten waren — dat de harten der
menschen slecht („Zanier") waren
— dat de Satan zijn arbeid niet
staakte („Onkruid") en toch zou het
koninkrijk grooter worden en zij,
indien zij getrouw waren, zouden
eens „blinken als de zon''. En nu zal
Hij hun hetzelfde leeren — over beproevingen en hoe zij die moeten
dragen — naar op een andere wijze.
RENKEMA II,

I. De Reis.
Ongeveer zes mijlen gaans — een
aangename tocht des avonds over het
kalme, blauwe water. Maar ziet! er
komen zwarte wolken op boven de
bergen — hevige rukwinden worden
door de steile bergengten uitgestooten
— de zee begint te woelen — zij
schijnt te koken. Maar Petrus en zijn
metgezellen zijn hieraan gewoon —
zij weten het roer en de zeilen in
een storm goed te hanteeren —
scheppen behagen in de golven —
vergeten hun treurige moedeloosheid
ten opzichte van het „koninkrijk”.
Maar ziet — zelfs zij, de onverschrokken visschers, zijn nu beangst ! Nooit
zijn zij in zulk een storm geweest —
alles, wat zij gedaan hebben, is tevergeefs — de golven zullen spoedig
het schip vullen — zij gaan zinken
(Zie andere stormen op zee, Ps. CVII
: 23-3o; Jona I ; Hand. XXVII).
Waar is Jezus ? Aanschouwt Hem,
— in diepen slaap verzonken — uitgeput door den arbeid en den strijd
van den langen dag. De wind built
boven Zijn hoofd — de golven slaan
over het schip been — het schip
geraakt vol water — toch is er niets,
dat Zijn slaap verstoort ! (Wie sliep
ook in een storm P Jona I — maar
hoe verschillend ! daar was de slapende de aanleiding- tot den storm —
hier is Hij er de gebieder van.) Met
kreten van vertwijfeling wekken zij
Hem — misschien zou Hij hen nu
zelfs op de een of andere wijze kunnen
redden. Verschrikt Hij, nu Hij den
storm hoort bulderen ? Wat doet Hij
voor Hij opstaat, Matth. VIII : 26 ?
Maar waarom verdienden zij een
berisping ? Hadden zij geen geloof
getoond ? Wat deed hen tot Hem roepen? Maar hun geloof had twee gebreken :

II
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(a) Zij hadden niet genoeg- geloof,

(„kleingeloovig") .— toonden dit door
,,vreesachtig" te zijn — hoe konden
zij vreezen, wanneer zij in Hem geloofden ? Maar wat moesten zij gelooven ? Dat Hij alle ramp verre
van hen zou houden ? — Neen. Maar
dat, wait er ooh kwame, het alles
goed zou tijr, wanneer Hij slechts
bij hen was.
(b) Het was niet dadelijk gereed.
(„Waar is uw geloof?") Misschien, als

zij rustig hadden nagedacht, hadden
zij wel meer vertrouwen gehad ; maar
toen hun geloof eensklaps vereischt
werd, was het niet bij de hand.

dien nacht niet, wie Hij is ? Zie Job
XXXVIII : 8-1i ; Ps. LXV : 6-8 ;
LXXXIX : 9, 1o; XCIII : 3, 4. Had
Hij niet tot de bevende discipelen
kunnen zeggen : ,,Laat af, en weet
dat ik God ben" (Ps. MINI : x I) ?
Dan hadden zij de Brie eerste verzen
van dien Psalm kunnen aanhalen.
II. Wat de tocht den Apostelen
leerde.
(I) Wat zij zeker in hun bediening
zouden ontmoeten. Stormen, — moeilij kheden, dreigende, hen te overweldigen
en ook het ,,schip" (het Koninkrijk, de
Kerk). Dit gebeurde ook ; zie Hand.
IV :17, 18 ; VIII : 1 ; 2 Cor. I : 8.

(P'oorbeeld.—Evenzoo zou een 6,-eneraal
zeggen : „ Waar is uw zwaard?" of
„Waar is uw schild" (zie El. VI:
16) — tot den soldaat, die zonder dit
waPen ten stride ging.)

En gedurig weder. Vervolging, valsche
leer, zonde, het bedrog en de listigheid van den duivel en de menschen.

Nu staat Jezus op. Hij spreekt tot
den wind. Wat gebeurt er nu ? ,,groote
stilte"— de storm is bedaard, het meer
als een spiegel, het schip onbeweeglijk. Hij heeft Zijn macht getoond
over ziekten, duivelen, dood — nu
over de natuur. Had de hoofdman
geen gelijk ? dezen waren alien Zijn
onderdanen — tot alien kan Hij zeggen : ,,poet dit" en zij doen het (les
XXI) zie Col. I: 15-18. Merk op
de vraag van de zeelieden, vers 51
— ,,Wie is loch deze?" — Kunnen
wij dit beantwoorden ? Bedenken wij, dat
(a) Hij een mensch is — geen
engel — bleek dit niet uit dien nacht ?
Hij was vermoeid door den arbeid
des daags, het gebrek aan voedsel, het
„tegenspreken der zondaren" (Hebr.
XII : 3) — evenals wij zouden geweest zijn. Hij ligt daar te slapen —
stel u voor — ,,Wie is .toch deze ?''
Zie Hebr. II : 14, 17 ; IV :15 — „Hij
weet, wat maaksel wij zijn" — zal
Hij geen medelijden hebben ?
(b) Hij meer dan een mensch is —
en toch geen engel — bewees Hij

„In stilheid en in vertrouwen" (Jes.
XXX : 7, 15 ; verg. Exod. XIV : 14).

(2) floe zij aan zulke stormen weerstand moesten bieden. Door het geloof.
Niet door, als Elia, alles voor verloren te houden (z Kon. XIX : 4).
Het is waar, zij zouden niet altijd
gered worden — zij zouden eens
sterven — maar de zaak was veilig
— de Kerk buiten gevaar.
(3) Waarom zij geloovig moesten

vertrouwen. Omdat Christus met hen
was. In het schip dachten zij dat
Hij hen niet kon helpen, omdat Hi}
sliep. Maar wij behoeven dit nooit te
vreezen — waarom ? Ps. CXXI : 4 ,
Jes. XL : 28. En indien Hij met hen
was, wie kon dan tegen hen zijn ?
(Ps. CXVIII : 6 ; Rom. VIII : 3x).
III. Wat deze tocht op het meer
ons leert. /nisi dezelfde dingen.
(1) Wat wij zeker zullen ondervinden. Stormen — zorgen en moeilijk-

heden — dingen, die ons doen vreezen, namelijk wanneer wij op reis
zijn — welke reis ? Het leven van
den Christen is als een reis. Christus
heeft tot ons gezegd : ,,Laat ons overvaren aan de andere zijde — welke
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„andere zijde" ? Vreezen wij, ,,van
wal te steken" ? Maar indien wij waarlijk met Hem ,,varen" moeten wij
niet verwachten, dat de „zee" altijd
effen zal zijn, — stormen zullen opsteken, tegenstand van allerlei aard
van den kant dergenen, die Christus
niet liethebben — afkeurende blikken,
bittere woorden, onvriendelijke daden
— denk niet, dat dit „jets vreemds"
(I Petr. IV : 12) is — Christus heeft
het ons „voorzegd" (Matti). XXIV :
25 ; Joh. XVI : 4, 33 ; Hand. XIV : 22;
I Thess. III : 4 ; 2 'rim. III : 12).
(2) Roe moeten wij deze stormen
verduren ? Met geloof ? Wanneer
moeten wij vertrouwen ? (le tekst
om te leeren) — „ten alien tide"
—wijmoetndusaltijdberidzjn—
altijd wakende — Christus moet nooit
kunnen zeggen : „Waar is uw geloof ?"
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Wat zal ons dan beschermen ? Ps.
XXXII : to. En %vat zullen wij gevoelen ? Jes. XXVI : 3 — „allerlei vrede",
niet omdat er geen gevaar is, rnaar
omdat wij weten, dat het alles goed
moet ziin.
(3) 0p welken grond kunnen It' dit
geloof hebben? Wijl Christus met ons
is (Jes. XLIII : 2). En waarom stellen
wij zulk een vertrouwen in Hem ?
Omdat wij die twee zaken van hem
weten (herhaal) — (a) Dat Hij met
ons te doen kan hebben, omdat Hij
mensch is ; (b) Dat Hij ons, daar Hij
God is, kan versterken, redden en
(2e tekst om le leeren) „tot de haven
onzer begeerte brengen". Mochten
wij alien de woelige wateren van deze
smartvolle wereld oversteken, totdat
wij eindelijk komen aan het land van
eeuwig leven 1

AANTEEK ENINGEN.
is het onderhevig aan de zwaarste stor1. De woorden van Markus in vers 35 —
men, tengevolge van de rukwinden, welke
„op denzelfden dag, als het avond geworden
door de bergengten naar beneden strijken.
was" — stellen vast, dat de tocht over het
De woorden, welke door de Evangelisten gemeer aan het einde van lien grooten dag,
bezigd worden, zijn merkwaardig ; Markus
welks gebeurtenissen in de laatste vier lessen
en Lukas spreken van „stroom van wind";
behandeld zijn, plaats heeft gehad. Hetgeen
Matthews spreekt van de uitwerking op de
Matthews er ons van mededeelt, is blijkbaar
zee, en bezigt een woord, dat de grootste beniet in tijdsorde gegeven.
weging aanduidt en ergens anders in het N.
2. Zie over het meer van Gennesareth,
Testament voor een aardbevind gebruikt wordt.
.Aanhangsel V. Klein als het meer is en stil
als zijn wateren over het algemeen zijn,

Les XXXV. — De bezetene in het land der Gergesenen.
„Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opa'at Rif de werken des duly&
verbreken zou".
7e lezen : Mark. V : 1-20 (verg. Matth. VIII : 28-34; Luk. VIII : 26-39).
7e leeren : x Joh. III : 8; Joh. VIII : 34, 36 (Ps. 3o : 1 ; Gebed des Heeren : 8).
VOOR DEN ONDERWIJZER.

De behandeling van het onderwerp dezer les gaat met vele bezwaren gepaard en de onderwijzer zal we doen, goed in het oog te houden, dat deze
van zoodanigen aard zijn, dat zij alle uitlegging onmogelijk maken, omdat
zij voortspruiten uit onze volkomen onwetendheid omtrent de voorwaarden,
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aan het bestaan van goede en booze geesten verbonden, en dat deze onwetendheid een voldoend antwoord is op al de kleingeestige tegenwerpingen,
die gewoonlijk gemaakt worden. Misschien is het noodig, dit voor de oudere
leerlingen uit te spreken. Men zal opmerken, dat het verhalende gedeelte in
de Schets op zoodanige wijze behandeld is, dat het den weg baant tot de
toepassing, welke van veel belang is, daar zij. op den natuurlijken toestand
van den ou ien mensch een nieuw licht werpt en de overeenkomst van dezen
toestand met dien van den bezetene doet uitkomen, hetgeen tot dusver in
deze lessen nog niet gedaan is. Indien de tijd het veroorlooft, weide men nog
uit over de groote en altijd toenemende (ofschoon nauwelijks gevoelde) mach/

van een zondige gewoonie.
Vele nuttige punten van toepassing komen in deze les voor, zooals : de
dwaasheid, Christus te verbannen ; de plicht, aan anderen de genade te verkondigen, welke wij zelven ondervonden hebben ; hoe een gebed soms uit
liefde kan worden at gewezen (zooals dat van den bezetene), en in toorn een
bede wordt toegestaan (zooals die van de duivelen en die van de Gergesenen),
enz. Maar het zal onmogelijk zijn, deze punten aan te roeren, wanneer het
hoofdonderwerp, „slavernij en vrijheid", grondig behandeld wordt.
SCHETS VAN DE LES.
Hoe gaarne zijn jongens en meisjes

vrij ! Zij hebben er een afkeer van, in
bedwang gehouden te worden, zij willen hun eigen weg gaan. Onze les
van vandaag handelt over slavernij
en vrijheid — wij zullen zien, wie een
slaaf, wie vrij is.
I. De Gadareen in slavernij.
Heden gaan wij naar een nieuw
gedeelte van Palestina — naar de
woeste bergen ten oosten van het
meer van Gennesaret — Gaulonitis,
eertijds Bazan. Indien wij daar nu
heengingen, zouden wij vele graven
kunnen zien, die in de wanden der
bergen zijn uitgegraven. In den tijd,
waarvan wij nu spreken, toen Jezus
in Galilea predikte, vreesden de menschen, dicht bij deze graven te komen
— zij gingen altijd een anderen weg.
Waarom ? (Lees vers 1-5 ; verg Matth.
VIII : 28; Luk. VIII : 27.) Let op
hetgeen omtrent de woonplaats van,
dien man wordt medegedeeld (Markus), omtrent zijn kleeding (Lukas),
zijn levenswijze (Markus), wanneer
hij gezien en gehoord kon worden

(Markus), waarom de menschen bang
voor hem waren (Malik.) hoe lang
hij in dien toestand was (Lukas), —
en nog iets bovendien (Markus).
Verkeerde hij in slavernij of was hij
in vrijheid?
Bedenk, hoe de inwoners van Gadara (Zie Aant. r) ketenen en boeien
hadden gebracht, hem hadden vervolgd, gevangen, geketend en dachten,
dat hij eindelijk veilig was — wat
gebeurde er toen ? Was hij niet een
vrij man — iemand, die niet door
anderen gebonden kon worden —
zijn eigen weg ging ?

loch was hij een ongelukkige slaaf
— een slaaf van wien ? Zie vers 15, 16,
18, — „van den duivel bezeten" . De
booze geest had hem overwonnen
en hield hem nu vast, — hoe verschrikkelij k !
Hier was derhalve iemand, die vrij
scheen te zijn, maar toch werkelijk
een slaaf was.
II. Hoe de Gadareen bevrijd
werd.
Het is vroeg in den morgen — helder
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en kalm weder — des nachts was er
een zware storm geweest, maar nu is
het Meer spiegelglad — hoe kwam dit
zoo ? (Zie vorige les.) Een Galileesch
visschersvaartuig nadert den oostelijken oever. Zie, hoe de bezetene, zonder
kleederen aan het lichaam, met woeste
gebaren, den heuvel af, het gezelschap
tegemoct. ijlt. Wat zouden Gadareensche reizigers gedaan hebben ? Zie
hierboven.) Keeren dezen met schrik
terug ? Het is juist de woeste man,
die, door vrees overmeesterd, aan de
voeten van Jezus ligt. Waarom ? (Lees
vers 6— ro.) Wanneer hebben wij
reeds vroeger dezen kreet van vrees
en haat (vers 7) gehoord ? (Les XIX.)
Waarvoor vreezen de booze geesten ?
Zie Lukas — verbannen te worden
. van de aarde, nedergestort te worden
in de hel (Zie Aant. 4.)
Zie nu om naar de bergen — een
groote kudde zwijnen — zij zijn rustig
aan het weiden ; eensklaps — (Lees
vers 11— 13) — welk een schouwspel ! Waarom die schrik ? De wreede
macht van den boozen geest is van
den armen man in de dieren gevaren
(Voorb. — Een snelle stroom, die in
een andere bedding word/ gebracht.)
Maar wat toont dit aan ? Dat hi/ bevrijd is — en hij kan er zelf zeker
van zijn, wanneer hij den plotselingen
schrik in de kudde ziet.
Hoe wend hij nu bevrijd? Hij kon
zelf niet ontsnappen — de booze
geesten waren te sterk. Vrienden konden hem niet bevrijden. — Wat gebeurde er, toen zij het beproefden ?
Er was geen hoop, totdat iemand zou
komen, die sterker was dan de duivelen — dan was er bevrijding mogelijk (verg. Luk. XI : 21, 22). Jezus
was niet slechts sterker dan een booze
geest — hier was een geheel heirleger, vers 9 (zie Aant. 4) — toch
gevoelen zij Zijn oppermacht (a) zij
konden nergens tegen Zijn wil gaan ;
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(b) zij smeekten Hem, als een ondeugende jongen, die om lichter straf
vraagt ; (c) zelfs toen deed Hij hun
hun onmacht gevoelen — de arme
dieren, die zij gehoopt hadden te
kwellen, waren door den flood aan
hun macht onttrokken. Zullen de
discipelen niet weder gevraagd hebben
(zie vorige les) : „Wie is toch deze ?
Niet alleen de krachten der natuur,
maar ook de krachten der hel gehoorzamen Hem !" Hoe waar is onze
eerste tekst om te leeren !
III. De Gadareen in vrijheid.
Een menigte yolks verlaat de stad
en spoedt zich naar den oever — waar
willen zij naar zien ? In angst voor
hun kudden, vreezende voor den
woesten man ? Zoowel deze als de
kudden zijn verdwenen ! Maar wat
zien zij in de plaats daarvan ? (Lees
vers 15-2o.) Dezelfde man, voor
Wien zij zulk een afschrik hadden,
bevindt zich nu te midden van een
gezelschap van Galileers — niet geketend, maar toch rustig neergezeten,
terwijl uit zijn voegzame kleeding en
kalme gelaatsuitdrukking blijkt, dat
zijn bezetenheid geweken is.
Nu kunnen wij deze Gadarenen
toetsen — zien, welke soort van
menschen zij zijn — ( Voorb. — Zooals echt en valsch ce,roud door een droppel van een zeker zuur worden getoetst.)
— Welk gevoel is bij hen overheerschend ? zelfzuchtige ergernis over het
verlies der zwijnen, of dankbare blijdschap over de genezing van den man ?
Indien dit laatste het geval ware geweest, wat zouden zij dan aan Jezus
gevraagd hebben ? En wat vroegen
zij ? (verg. Joh. XXII :17 ; stel hier
tegenover Joh. IV : 40). Jezus vindt
dus geen rust aan de overzijde van
het meer — is verplicht, weder terug
te keeren.
Maar de man — wat is hij nu ?
Vrij ? Maar bedenk eerst : (a) Zal een
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vrij man zoo aan de voeten van een
ander zitten ? (b) Wat vraagt hij aan
Jezus ? Zou het vrijheid zijn, iemand
anders overal te moeten volgen ? (c)
Jezus geeft hem een bevel ; getuigt
dit van vrijheid, dat hij het zoo blindelings gehoorzaamt ? Ja, want het
is zijn eigen vrije keuze, evenals
Paulus later de ,,slaaf van Christus"
(zooals er in Rom. I : I eigenlijk in
het oorspronkelijke staat) te zijn — zijn
grootste genot voor Christus te arbeiden, evenals Christus „in de gestaltenis
eens dienstknechts of eens slaafs"
(Phil. II : 7, oorspr.), verheugd is, dat
hij den wil des Vaders kan doen (Ps.
XL : 7, 8 ; Joh. IV : 34).
Tegenwoordig zien wij zulke arme
bezetenen niet, en toch — zijn sommigen nu nog in slavernij.
Wie zijn zij ? (Beschrijf twee jongens of meisjes — de een heeft
een huiselijken aard, is indachtig aan
de wenschen der ouders, gehoorzaamt
gaarne — de andere is eigenzinnig,
gain` zijn of haar eigen weg, verzet
zich tegen alle gezag) Welke van
deze twee is in slavernij — de een
met de ketenen, die aan huffs binden,
of die, welke eigen lusten volgt ?
Wie wordt „vrij" jenoemd? Maar
wie gelijkt het meest op den bezetene
van Gadara ? Hij verheit zich op
zijn vrijheid, maar is in waarheid
een slaaf van den Satan, zonder het
te weten ; zie de twee teksten om te
leeren en Ef. II : 2. Is dan de duivel
iemand om mede te spotten?
Sommigen zijn ook nu in vrijheid.
Wie zijn zij ? Zij zijn gelijk aan
den Gadareen, nadat de duivel hem
had verlaten. Maar is het vrijheid
„aan de voeten van Christus te zitten",
AANTEEK
1. De naam van het district, de stall of
het y olk, in dit gedeelte vermeld, is van de
vroegste tijden of een moeilijk vraagstuk geweest. Van de bestaande manuscripten vindt

di. (Luk. X : 39) Zijn gehoorzame en
onderworpen leerling te zijn ? Is het
vrijheid, Zijn ijverige dienstknecht te
zijn en Zijn liefde en macht aan anderen bekend te maken ? Ja ; „zijn dienst
is volmaakte vrijheid", Zie Matth.
XI : 20, 3o en den an tekst om te
leeren.
Wie is het gelukkigst ?
De eigenzinnige jongen denkt, dat
de gehoorzame jongen niet gelukkig
kan zijn, omdat hij niet kan doen,
wat hij wil. Is hij gelukkig ? Denk
aan den angst, betrapt te vvorden —
aan de knagingen van het geweten —
aan het verlies van vrienden en vooruitzichten, enz. Waar was de Verloren
Zoon gelukkig ? — Waar ongelukkig?
En denk aan het eidde ,(Zie Jes. LVII:
20, 21 ; Rom. VI : 21 ; Gal. VI : 7, 8 ;
Hebr. X : 27).
Wie is dan ,swelbij zijn verstand".
Festus dwaalde zeer (Hand. XXVI :
24) ; de Christen is niet „buiten zichzelven", maar alle anderen. Niemand
is „wel bij zijn verstand", totdat dit
verstand door God verlicht is geworden en hij zich bekeerd heeft.
Dus is de groote vraag deze :
Hoe kan de slaaf der zonde
vrij worden ?
Niet door P igen kracht. Kon de
Gadareen aan de duivelen ontkomen ?
Paulus kon dit niet, Rom. VII : 25.
(Voorb. — Een vogel op een stok kan
niet vrij in de lucht vliegen.) Maar
zie het volgende vers (Rom. VII : 25).
Door de mach/ van Christus. Hoe
bemoedigend zijn Hebr. II : 14 en
VII : 25 ! Bidt dus : ,,Ofschoon wij
gebonden zijn door de ' keten onzer
zonden, laat toch de ontferming uwer
groote genade ons losmaken".
ENINGEN.
men in het eene : „Gergesenen", in een ander
„Gadarenen", terwiji een derde „Gerasenen"
opgeeft. Velen hebben verondersteld, dat het
district van Gadara bedoeld wordt. Origenes
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echter, wiens geschriften ouder zijn dan een
der bestaande handschriften, vermeldt de stad
Gergesa, vlak bij het Meer, en deze plaats
is door Dr. Thomson als de ligging aangewezen van het tegenwoordige Gersa. Mac.
Gregor (Rob Roy op den Jordaan) beschrijft
een plaats, een weinig ten zuiden van Gersa,
welke geheel beantwoordt aan het verhaal van
de vernietiging der zwijnen — spelonken voor
graven aan den bergkant, weiden, geschikt
voor zwijnen, en een steilte, afdalende tot in
zee, welke daar zeer diep is.
2. Matthews spreekt van twee bezetenen.
Markus en Lukas van slechts een. Men heeft
vele uitleggingen voor dit verschil
geven, maar geen van alle voldcet ons geheel.
Het is zeker, dat twee bezetenen den Reiland
ontmoet hebben, en indien beiden werden
genezen, kan het zijn, dat een van de twee,
om de een of andere onbekende reden, meer
de aandacht tot zich trok dan de ander. Greswell doet opmerken, dat de zedelyke uitwerking op den eenen man, door Markus en
Lukas vermeld, niet door Matthews genoemd
wordt, die slechts een bloote beschrijving van
het uiterlijke wonder geeft ; en hij werpt het
denkbeeld op, of deze zedelijke uitwerking
misschien niet op den anderen man werd
voortgebracht, en Markus en Lukas hem
daarom in hun verhaal niet noemen.
3. Zie over bezetenheid in het algemeen
les XIX, Aant. 1. De bijzondere quaestie,
aangaande de ontvankelijkheid van lagere
dieren voor bezetenheid van den duivel, kan
hier niet besproken worden. Het verzoek van
de booze geesten, in de zwijnen te mogen
varen, wordt door sommigen verklaard door
de veronderstelling, dat zij alleen de ver-
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banning naar „hun eigen plaats" konden ontkomen door in een ander levend wezen te
wonen, en zij wel wisten, dat Christus hun
niet zou toestaan, weder in een mensch te
varen.
4. Zie over „Wet heb ik met U te doen?"
Les XIV, Aant. 3. „ Vdo'r den tijd" (Matth.)
zie Zendbr. v. Jud. vers 5. „Legio", een afdeeling van het Romeinsche leger, gewoonlijk
6000 man. Dit woord wordt schijnbaar gebruikt als een uitdrukking van overweldigende kracht.
5. De vraag van Christus : „ Welk is uw
naam ?" schijnt tot den man zelf gericht om
hem aan zijn eigen ik te herinneren, maar
zij wordt door de duivelen beantwoord, die
aldus hun volkomen overmacht over hem
bewijzen.
6. Waarom liet Christus den duivelen toe,
in de zwijnen te varen ? De volgende redenen
worden aangegeven : — Om de Joodsche (indien zij Joodsch waren, hetgeen onzeker is)
eigenaars te straffen voor het houden van
deze onreine dieren, in strijd met Lev. XI:
7. Om den bezetene een zichtbaar bewijs te
geven, dat de geesten hem werkelijk hadden
verlaten (verg. Ex. XIV : 30). Om aan de
discipelen Christus' macht over de bewegingen der geesten te toonen. Om de Gergesenen
te beproeven. Om het wonder meer opzienbarend te maken en aldus de uitwerking van
de prediking van den genezen bezetene te
vergrooten. Het lot van de zwijnen levert
geen moeilijkheid op ; indien honderd duizenden dieren dagelijks voor het lichamelijk
onderhoud van den mensch geslacht worden,
mochten er wel 2000 sterven voor zijn geestelijk welzijn.

Les XXXVI. — De dood van Johannes den Dooper.
„Getrotizei tot den dood"
e lezen: Mark, VI : 14-29 verg. Matth. XIV : 1-12 ; Luk.
: 12, 20; IX:7-9).
Te leeren : El V : xi; Hebr. VI : I 1, 12; (Ps. 84 : 6; Ps. 73 : T2).
VOOR DEN ONDERWIJZER.

De volgende Schets, zoowel als het gedeelte der Schrift, dat het onderwerp
van deze les uitmaakt, bevat gebeurtenissen, welke eenigen tijd v66r het
tijdperk, waartoe wij nu gekomen zijn, voorvielen.
Met de bedoeling, den onderwijzer op de duidelijkste wijze aan te toonen,
dat de beschrijving van Herodes' feest, welk zulk een grout gedeelte van het
Evangelieverhaal inneemt, niet een even belangrijke plaats bij het onderwijs
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moet bekleeden, wordt het slechts even in de Schets aangestipt. Natuurlijk
met het gelezen en beknopt uitgelegd worden, maar,men bepale de gedachten
der leerlingen zooveel mogelijk bij den. Dooper zelf. Men bedenke, dat de
belangrijkheid der Schriftverhalen niet altijd in evenredigheid is met hun
lengte.
Talrijk zijn de gelegenheden tot practische toepassing in deze les, en daar
niet een hoofdwaarheid of les uitsluitend de aandacht vereischt, kunnen in
dit geval verschillende punten met goed gevolg genomen worden, naarmate
zij voorkomen, gelijk in de Schets is aangeduid. De toepassing aan het einde
der les is nieuw en indrukwekkend, en daarom hier gekozen ; zij schijnt ook
juist geschikt te zijn, onder Gods zegen een onmiddellijke uitwerking op het
kinderlijk gemoed te hebben.
De benaming „Getrouwe getuige" behoort oorspronkelijk aan Christus zelf
(Openb. I : 5; III : 14); maar zooals meer andere van zijn benamingen, mag
deze ook in ondergeschikten zin op zijn dienstknechten toegepast worden.
SCHETS VAN DE LES.
Welke was de roeping van Johannes
den Dooper ? Zie Joh. I : 7 — „Hij
kwam tot een getuigenis". Voor wien
was hij een getuigenis ? En toen Jezus
verscheen en hij Hem aangewezen
had (Joh. I : 19-36) was zijn openbare arbeid geeindigd (zie Joh. III:
26-30). Maar zou hij ophouden „getuigenis te geven"? Neen, hij was een
„getronwe getuige", wilde niet opgeven, ging voort tot het einde. Heden
zullen wij zien, op welke wijze en hoe
zijn arbeid tot een eind kwam.
I. De getrouwe getuige gevreesd
en gehaat.
In Galilea en Perea (aan de overzijde van den Jordaan) was Herodes
Antipas, zoon van Herodes den Grooten, koning. Een slecht mensch — hij
bekommerde zich alleen om zijn eigen
genot, niet om God en diens wet.
Hij hoorde van den grooten prediker
in de woestijn — wenschte hem te
zien. Denk aan Johannes, met zijn
ruwe kleeding en zijn lederen gordel
(Matth. III : 4), zooals hij daar stond
in het koninklijk paleis te midden
van de wufte hovelingeri (zie les XVII).
Wat zal hij Herodes zeggen ? Zal hij
tot hem van Jezus spreken ? Maar

zoude Herodes hierom geven ? Hoe
had Johannes het yolk voor Jezus'
komst voorbereid ? (zie les IX) — Hij
had hun van hun zonden gesproken.
Evenzoo zal hij met den koning doen.
Daar, aan de zijde van Herodes, zit
de koningin ; waarom moest zij daar
niet zijn ? vers 17 (zie Aant. 1) —
welk gebod werd door deze twee
overtreden ? Maar zal Johannes den
moed hebben, dit onderwerp aan te
roeren ? De „getrouwe getuige" is niet
gekomen om te vleien, maar om op
die zonde te wijzen, welke Herodes
de zaligheid zal doen derven, vers 18
(zoo deed Elia met Achab en Izebel,
I Kon, XXI). Wat is het gevolg ?
I. Hij word/ door Herodias gehaat,
vers 19. Van wien hebben zondige
menschen den grootsten afkeer ? Van
diegenen, die hen bestraffen ; b.v.
Achab van Micha. z Kon. XXII : S.
Geen wonder, dat Herodias Johannes
haatte. Wanneer de haat in het hart
wordt geduld, dan kunnen de gevolgen
verschrikkelijk zijn (b.v. Kain), Welke
waren zij hier ? Maar zij kon Johannes
niet ter dood hebben gebracht —
waarom niet ?
2. nil werd gevreesd door Herodes,
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hij ? Het hoofd van Johannes — tervers 20. Stel u die twee mannen voor:
— den koning met al zijn hovelingen
stond — hij kan niet wachten — en,
en officieren ; zijn woord was een wet,
binnen weinige minuten, waar 4 dan
hij kon doen, wat hij wilde ; den
Johannes ? De treurige gevangenis en
profeet, alleen, zonder bescherming,
de ruwe kleeding worden verwisseld
aan de genade des konings overge— waarvoor ? Zie Openb. VII : 9-17.
leverd ; wie was hier degene, die voor
Geen wonder, dat Paulus kon zeggen,
2 Cor. IV :17, 18.
den ander bevreesd was ? Johannes
was stoutmoedig en onbevreesd, HeHoe was dit alles gebeurd ? De
rodes beangst en sidderende voor
zondige koningin was niet tevreden,
Johannes (verg. Hand. XXVI : 26 ;
zoolang Johannes leefde — zij ziet,
Spr. XXVIII : 1). Waarom beangst ?
welk een onrust hij bij Herodes teZijn geweten klaagde hem aan — de
weegbrengt — zou zij den koning
vinger was gelegd op de wond — wat
niet op zekeren dag kunnen overzal hij doen ? De zonde laten varen ?
halen, hem uit den weg te ruimen ?
Afstand doen van Herodias ? Dal kan
— Hij moet op de een of andere wijze
hij niet — toch doet hij vele dingen
sterven. Hoe wreed ! — en toch, be(misschien gebeden, aalmoezen, evendenken jongens en meisjes niet dikals de Farizeen). Zou dit even goed
wijls booze plannen tegen degenen, van
zijn ? (Voorb. — Indien er een lek aan
wie zij een afkeer hebben ? Maanden
den eenen kant van een boot is, wait
lang ziet Herodias naar een gelegenheid
helpt het dan, of er aan den anderen
uit. Eindelijk is de „welgelegen dag"
kant een plank wordt geslagen? — dat
gekomen. (Lees vers 21-25). - Stel u
eene lek zal haar doen zinken.) Het is
haar boosaardig genoegen voor. Denk
juist die zonde, welke ons „het lichtst
ook aan de gevoelens van Herodes;
omringt", die wij of moeten leggen
ofschoon door den wijn verhit, is hij
(verg. den rijken Jongeling, Mark.
toch „zeer bedroefd" ; wat zal hij
X : 21, 22). Maar wat doet Herodes
doen P Zal hij zijn eed houden ? —
met Johannes ? Hij durft niet iemand
Hoe eerder een slechte eed gebroken
dooden, van wien hij weet, dat hij
wordt, hoe beta. Zal hij de ergernis
Gods afgezant is, dien hij gaarne ' zijner hovelingen vermijden ? — Hoe
hoort spreken ; maar „om Herodias'
dikwijls worden slechte dingen gewil" (hoe machtig was de zonde !)
daan, uit vrees voor ergernis I Maar
sluit hij hem op in zijn donker kashij was verplicht, het noodlottige bevel
teel bij de Doode Zee (zie Aant. 2) ; dit te geven ? Wat zou hij gedaan hebzal haar tevreden stellen en Johannes beben, indien Salome hem om zijn
veiligen tegen haar plannen (zie Aant. 3). eigen hoofd gevraagd had ?
II. De getrouwe getuige tot zwijDe daad wordt spoedig volbracht,
gen gebracht.
vers 26-28 ; niet lang daarna ziet
Zie Johannes, eens zoo in aanzien
de koningin het hoofd van haar
bij het yolk („geheel Judea", enz.
vijand — hij is eindelijk tot zwijgen
volgde hem toen) — wegkwijnende in
gebracht. Neen, nog niet; zijn bloed
een kerker — daar (waarschijnlijk)
heeft een stem, welke tot Gods oor
reeds een geheel jaar opgesloten.
opklimt (Gen. IV : io) — hoe zal zij
Langzaam gaat de eene maand na de
deze tot zwijgen brengen P Eens zal
andere voorbij in zijn donkere cel.
de stem van Gods verbroken wet
Eindelijk komt er een krijgsman van
haar aanklagen — hoe zal zij deze
de wacht van Herodes — wat eischt
het zwijgen opleggen ?
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III. De herinnering aan den getrouwen getuige blijft bestaan.
IV Herodes, vers x4-16. Het be-

richt komt aan het hof, dat een machtig profeet in Galilea predikt en wonderen doet, Een der hovelingen kan
.dit bevestigen — werd zijn eigen zoon
niet genezen ! (les XVII). Maar het
schuldig geweten van Herodes kan
slechts aan een profeet denken —
aan dien, welken hij vermoord heeft ,
„kan hij het zijn — .machtiger nog
dan vroeger — door God terugge.
zonden in de wereld ?" — (de Dooper
had geen wonderer. gedaan, Joh.
X : 0). Hoe waar zijn de woorden
van Zach. I : 5, 6 — de profeet kan
sterven, maar zijn woorden blijven
bestaan.
Bij zijn volgelingen, vers 29. Zij
zijn hem tot het laatst toe getrouw
geweest — hebben hem in beproevingen niet verlaten — hem in de
gevangenis bezocht (Luk. VII : i8) —
beproefd, zijn wenschen te volbrengen
(Luk. V : 33). Nu kunnen zij zelfs
geen laatsten blik slaan op het gelaat,
dat zij lief hadden — slechts het
onthoofde lichaam wordt hun gegeven.
Dit begraven zij met groote droefheid
— wat zullen zij nu doen ? Waarheen
zullen zij gaan ? .Wat zou hun gestorven meester wenschen, dat zij deden ?
Zij herinneren zich, van Wien de
„Getrouwe Getuige" getuigenis gaf —
tot Wien hun vroegere medediscipelen
heengingen — tot Hem wenden zij
zich ook nu, Matth. XIV : 12. Zijn
sommigen onzer treurig te moede ?
Laat ons „heengaan en het aan Jezus
boodschappen". Hoe zal Hij ons ontvangen ? Lie Matth. XI : 28; i Petr.
V : 7.
Bij Christus. Wat deed Jezus, toen
Hij het treurige nieuws hoorde ?
Matth. XIV : 13 — toont dit niet

welk een Teed Hij droeg om zijn
standvastigen dienstknecht, zijn „getrouwen. Getuige"? En het herinnerde Hem aan nog een moord, die
gepleegd zou worden, zie Matth. XVII
: 12. Maar bedenk toch ! — hoe wonderbaar ! — door dien flood was er
een plaats gereed voor Johannes in
de heerlijkheid des Heeren, en evenzoo voor elk ander „getrouw getuige"
(Col. I :12-14).
De herinnering aan de dooden
blijft bestaan. — Denk een oogen-

blik hieraan.
I. Getrouwe getuigen spreken tot
ons (noem een leeraar of een onderwijzer, ouders of vrienden). Indien
en van hen stierf, hoe zouden wij
dan aan hem denken ? Zooals Herodes aan Johannes dacht — als aan
iemand, die hem had gewaarschuwd
en tot het goede had zoeken te
brengen, maar dien hij verworpen
had ? Zouden wij moeten zeggen :
„Het is nu te laat, naar dien doode
te luisteren, of te doen, wat hem behaagde" ? Voorb. — Een jongen,
staande bit het grafi van een zijner
ouders of van zijn onderwijzer, Wien
hij ongehoorzaam is geweest.
2. Indien een onzer nu stierf, hoe

zou men dan aan hem denken ? Als
aan een „getrouw getuige" P Als aan
een, die Paulus' voorschrift (re tekst
om te leeren) gehoorzaam was ? Bid
om de genade, getrouw te zijn in
het getuigen tegen de zonde, het
volgen van Christus, het verdragen
van tegenstand om Christus' wil, als
getrouwe krijgslieden en dienstknechten van Christus, tot aan het einde
uws levens. Dan zal niet alleen onze
herinnering voortleven als die van
Johannes, maar, evenals hij, zullen
wij ,,de beloftenissen beerven" (2e
tekst om te leeren) ; zie Openb. II : io.
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AANTEEKENINGEN.
1. Herodes de Groote (de Herodes van
Matth. II) had tien vrouwen en vijftien kinderen. -Vier van deze kinderen worden in
den Bijbel genoemd : Archelaiis (Matth. II :
22) en Herodes Antipas (Matth. XIV : 1 ;
Mark. VI : 14 ; Luk. III : 1 ; IX : 7 ; XXIII :
7), zonen van Malthace ; Philippus (Luk. III :
1), zoon van Cleopatra ; en Herodes Philippus,
zoon van Marianne (Matth. XIV : 3 ; Mark.
VI : 1 ; Luk. III : 19). Een andere zoon, Aristobulus, was de varier van den Herodes van
Hand. XII en van Herodias. Herodias was
achtereenvolgens met twee van haar ooms
getrouwd, Herodes Philippus (niet Philippus
de viervorst) en Herodes Antipas. De laatste
zond, om met haar te kunnen trouwen, zijn
eigen vrouw, de dochter van Aretas, den
koning van PetreIsch Arabie (in 2 Cor. XI:
32 genoemd), weg. Het huwelijk was dus op
drie wijzen onwettig : — (1) De vrouw van
Herodes leefde nog ; (2) De man van Herodias
leefde nog ; (3) Herodias was het kind van
Herodes' broeder.
De „dochter van Herodias" was bet kind
van haar en Herodes Philippus. Zij heette
Salome en zij huwde achtereenvolgens met
(1) haar oom, Philippus den viervorst, en (2)
Aristobulus, een meer verwijderd bloedverwant — niet die, welke hierboven genoemd
is, welke haar grootvader was.
Herodes Antipas werd alleen uit hoffelijkheid „koning" genoemd. Zijn eigenlijke titel
was tetrarch (Luk. III : 1), d. i. beheerscher
van een vierde gedeelte van het rijk van
Herodes den Grooten. Hij werd er door Herodias toe overgehaald, naar Rome te gaan, ten

Les XXXV1I. —

einde den koninklijken titel te vragen ; maar
keizer Caligula verbande hem naar Gallie.
De bovenstaande feiten worden door Josephus (Antiq. XVIII) vermeld.
2. Van Josephus vernemen dat Johannes
in den burcht Machaerus, aan den oostelijken
oever van de Doode Zee, gevangen werd genet. Deze burcht moet echter aan Aretas behoord hebben. Maar Aretas voerde oorlog
tegen Herodes, toen deze zijn eerste vrouw
had weggezonden (deze was de dochter van
den eerstgenoemde), en men veronderstelt,
dat zij in den loop van den oorlog in Herodes'
handen viel. Indien Herodes nu juist een
veldtocht op de grenzen voerde, was zijn
hoofdkwartier misschien te Machaerus ; hetgeen de blijkbare vlugheid, waarmede zijn
bevel tot onthoofding van Johannes werd
opgevolgd, zou verklaren. Zulk een afwezigheid van Galilea zou ook verklaren, waarom
hij niet van Jezus gehoord had tot ne, den
flood van Johannes. Daarna werd Herodes'
leger geheel door Aretas verslagen, hetgeen
door de Joden als een oordeel wegens den
moord van Johannes den Dooper werd beschouwd (Josephus Antig. XVIII, 7).
3. Eenige woorden in dit gedeelt3 vereischen een verklaring — „Meld hem in
waarde" in vers 20, eigenlijk „bewaarde hem"
nl. voor de plannen van Herodias. , Welyeleyen
day" voor hetgeen Herodias beoogde. „Ooh
tot de helft mijns koninhrijhs", een Oostersche
spreekwijze om vrijgevigheid uit te drukken,
verg. Esth. V : 6 ; VIII : 2. „Scherprechter",
een soldaat van de lijfwacht.

Net spijzigen der vijf duizend.

„Hongerig-en heel? iiij met goederen vervuld".
Ye lezen : Mark. VI : 30---.44 (verg. Matth. XIV : 13-21; Luk. IX : 10-17 ;
Joh. VI:1-13).
Ye leeren : Ps. XXXIV 9, To ; Joh. VI :27, 35 (Ps. 105:13 en 24).

V00R DEN ONDERWIJZER.

De groote belangrijkheid van het wonder, dat het onderwerp is van deze
les, blijkt uit het feit, dat het het eenige is, dat door al de vier Evangelisten
vermeld wordt ; en er kunnen zoovele en zoozeer verschillende leeringen
uit getrokken worden, dat het een moeilijke taak is, een keuze te doen en
ze te schikken. Wat wij er uit leeren, kan tot drie soorten gebracht worden :
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I. Uit een historisch oogpunt is het wonder een voornaam tijdstip in de
bediening van den Heere. Zijn populariteit in Galilea geraakte tot haar hoogste
punt (zooals in les XXXVIII aangetoond zal worden) en dadelijk daarop
volgde teleurstelling en werd Jezus door velen verlaten ; Hij zelf vertrok van
het voornaamste tooneel Zijner werkzaamheid, hetgeen in les XXXIX behandeld wordt. Daar echter het historisch gewicht van het wonder uit deze
twee volgende lessen blijken zal, wordt het in onderstaande Schets niet
vermeld.
2. De rechtstreeksche zedelijke strekking van het wonder is, dat het een
les inhoudt over de Voorzienigheid, over Gods zorg voor de tijdelijke behoeften van den mensch, en Zijn wijze van vervullen Bier behoeften. Dit is
het onderwerp van de tweede afdeeling der Schets.
3. In dit wonder deed Jezus den Apostelen een beeld van hun eigen
ambtelijken arbeid zien. Dit wordt kortelijk in de derde afdeeling van de
Schets behandeld en zal den onderwijzer een goede gelegenheid geven, met
de leerlingen over zijn eigen werk te spreken.
Natuurlijk staat het den onderwijzer vrij, de een of andere afdeeling weg
te latent Het zal bijna niet mogelijk zijn, ze alle te behandelen, behalve
met vergevorderde leerlingen, — niet om de moeilijkheid van het onderwerp
zelf, maar om haar verscheidenheid. Als voorbeeld voor sommige punten
in het verhaal kan men op een schoolfeest wijzen — het groote getal der
aanwezigen, het zitten in rijen, de hoeveelheid mondbehoeften, die vereischt
wordt, enz.
SCHETS VAN DE LES.
Twee gezelschappen komen te Kapernaiim tot Jezus : — (a) Johannes'
discipelen — van waar ? — waarom?
(Zie vorige les) ; (b) De Twaalven —
van waar ? zie vers 6-13, 3o ; —
zij hebben, twee aan twee, Galilea
rondgereisd in hun nieuw predikambt,
met hun nieuwe macht om wonderen
te verrichten in den naam huns Meesters. Zonder twijfel zijn zij opgetogen
over den goeden uitslag (verg. Luk.
X : 17), misschien een weinig ijdel —
wat hebben zij noodig ? Een tijdlang
stil te zijn en hun eigen zwakheid
te leeren kennen. Kunnen zij deze
stilte te Kapernaiim vinden ? vers 31.
Er zijn dus twee redenen, waarom
Jezus weggaat : deze en zijn droefheid over den dood van Johannes
(zie de vorige les).
Zij gaan naar den oever — in het
schip — de oude wijze om afzonde-

ring te zoeken (zie les XXX, XXXIV).
Over het Meer — niet naar het land
der Gergesenen — naar een eenzame
plaats (zie Aant. I), waar zij ongestoord kunnen zijn — op de bergen
aldaar (Joh. VI : 3).
Maar nauwelijks zijn zij aangekomen, of zij worden door scharen
yolks omringd. Van waar ? vers 33
— sommigen zijn anderhalf uur ver
komen loopen, van Kapernaiim, langs
de noordelijke punt van het Meer —
over. den Jordaan — menigten yolks
voegen zich bij hen op hun weg.
Hoe ontvangt Jezus hen ? vers 34
(verg. les XXX). — Hij kan zich
Diet .van hen afwenden (zie Rorp.
XV : 3) — brengt den langen dag
door met onderwijs te geven en genezingen te volbrengen — daarna
zal Hij hun een wonderbare proeve
van Zijn goedheid en macht doen
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zien, en tegelijkertijd aan de Apostelen leeren, dat zij niet hooggevoelend
en op zichzelf vertrouwend moeten
zijn. Zie, op welke wijze.
I. Het Wonder.
Het wordt laat — de menschen
hangen nog aan Jezus' lippen —
vergeten den tijd. (Met wie onzer
gaat het evenzoo in kerk of school ?)
Eindelijk houdt Jezus op — hier zijn
Andreas en Phillippus onder de menigte — waarnaar vragen zij ? vers
38, Joh. VI : 5-9. De oplettende toe•
hoorders denken nu aan hetgeen hun
te doen staat — zij zijn vermoeid
en hongerig — voor sommigen is
het te ver om naar huis te gaan —
zij moeten een ,,herberg" zien te yinden (zie Luk. IX : 12). Maar nu bewegen de discipelen zich in hun
midden — wat zeggen zij ? Stel u
de verbaasde blikken en woorden
voor, wanneer zij nederzitten — wat
kan dit alles beteekenen ?
Hier zitten zij, op de met gras begroeide helling ; de regelmatigheid
der groepen en rijen doet denken
aan terrassen in sommige tuinen (zie
Aant. 6 ). Daar is Jezus — voor alien
zichtbaar — wat doet Hij ? — Het
is, alsof Hij „dankt" (zie /Ian/. 7).
Maar de voorraad — waar ? — zelfs
geen mandvol. Zie nu de discipelen
— zij gaan van man tot man, van
rij tot rij — brood en visch in overvloed — nog eens rond — en nog
eens — zeker met stil ontzag — totdat alien verzadigd zijn ! Nog meer
zelfs — de grond is bedekt met de
overblijvende brokken, welke tezamen
veel meer uitmaken dan er eerst was !
H. Wat het wonder aan het
yolk leerde omtrent lichamelijk
voedsel.
I. Waartoe waren zij daar gekomen ?
Niet zooals later (Joh. VI : 26) — om
gevoed te worden — zij dachten niet
aan zoo iets ; neen — maar om on-
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derwezen te worden. Indien zij het
allermeest gedacht hadden aan hetgeen
zij na eenigen tijd noodig zouden
hebben, waren zij dan van zoover
gekomen, zouden zij dan zoolang
zonder voorraad gebleven zijn ? Maar
zij waren zoo verlangend naar Jezus'
woorden, dat zij aan niets anders
konden denken (verg. Job XXIII :
12). Zou Jezus hen om dezen ijver
gebrek doen lijden ? Wat had Hij
gezegd, Matth. VI : 25, 33 ? Door het
wonder heeft Hij hun geleerd, hoe
waar deze woorden waren.
2. Maar hoe vervulde Jezus hun
behoeften ? Hij verrichtte een groot
wonder, dit is zeker ; toch gebruikte
Hij menschelljke middelen. Wat is dit ?
bedenk toch — Hij had al dat groene
gras in brood kunnen veranderen,
opdat zij in staat zouden zijn,
het zittende te verzamelen en te eten.
Maar wat deed Hij ? (a) Hij gebruikte
al het voedsel, dat er te krijgen was;
(b) liet de discipelen hard werken
met de verdeeling er van ; (c) liet niet
toe dat er iets verloren ging (Joh.
VI : 12). Wat leerde Hij hiermede ?
Dat, ofschoon God hen niet zou vergeten, ofschoon zij niet te veel aan
lichamelijke behoeften moeten denken,
zij niet altijd wonderen kunnen verwachten, maar tevreden behooren te
zijn, wanneer hun behoeften op de
gewone wijze vervuld worden.
3. Maar waren dit werkehjk „menschelijke middelen", een „gewone
wijze" van handelen ? Konden de
discipelen en „het jonksken" hen gespijzigd hebben ? Dat weet ge wel
beter. Het wonder des Heilands vermenigvuldigde de brooden en de visschen. Voorts was ook nog Zijn zegen
noodig over het voedsel. En zoo is
het altijd; daarom moeten zij tot Hem
zien als tot den Ge yer van alle
goede dingen, zelfs van die, welke
voortgebracht schijnen te worden
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door eigen of eens anders arbeid.
Deze drie lessen zijn ook voor ons
(herhaal).(a) Indien wij eerst „zoeken",
Gods wil te doen, zullen „al deze dingen ons toegeworpen worden". ( Voorb.
— Een winkelier, , die niet meer op Zon.
dag wilverkoopen ; een jongen, die aan
school en kerk de voorkeur geeftboven
een waar des Zondags gewerkt
zeJordt).
(b) Wij zullen geholpen worden zonder wonderen, met „gewone middelen";
wij moeten deze dus niet veronachtzamen (zie 2 Thess. III : 10-12)
en niet verloren doen gaan wat wij
hebben — „vergader de brokken" van
geld, tijd, enz. (c) Maar zie de hand
Gods in al de aardsche zegeningen,
die wij ontvangen ; bid dus : „Geef
ons elken dag ons dagelijksch brood".
III. Wat het wonder den discipelen leerde omtrent geestelijk
voedsel.
Zij hadden geestelijk voedsel gegeven aan de inwoners van Galilea —
hoe ? vers 12, 3o. Met welke gevoelens
waren zij teruggekeerd ? (Zie hiervddr .)
Wat doet Jezus nu? Hij zal hun aantoonen, hoe weinig reden zij hebben
tot zelfverheffing — hoe? vers 37 —
„Geeft gij hun te eten", Joh. VI : 5, 6
- waarom zeide Hij dat tot Philippus ? In welk een verlegenheid bevinden zij zich I — zelfs al gaven zij
al hun geld uit (Zie Aant. 4), dan\zou
het nog lang niet genoeg zijn. En toch,
kort daarop — zijn die groote scharen
„verzadigd" I Kunnen zij niet zien,
hoe hulpeloos zij zijn zonder Hem ?
— Het geestelijke voedsel (het onderwijs, enz.), dat zij als apostelen geven,
is niet het hunne — zij kunnen zelf
geen „hongerende ziel" verzadigen —
slechts geven, wat Jezus hun geeft.
2. Hadden zij zelven niets te doen?
Moesten zij niet naar voorraad zoeken
(vers 38), en wat zij gevonden hadden
aan Jezus brengen (Matth. XIV :18),

om het te verdeelen, wanneer het
gezegend was ? Zoo is het ook met
het geven van geestelijk voedsel; zij
moeten niet denken, dat zij, dmdat
alles van Jezus komt, niets behoeven
te doen zij moeten den moed niet
opgeven en werkeloos zijn — veel
zou er juist van hun ernst en hun
werkzaamheid afhangen.
Zoo is het ook met leeraars en onderwijzers. Zij geven u, kinderen, geestelijk voedsel, wanneer gij daar in rijen
of afdeelingen zit (evenals het yolk
op het • gras). Zij moeten hard werken
— en toch, wat zij u geven, behoort
hun niet toe — alles is van Christus.
Maar
Wat is dit geestelijk voedsel?
Jezus zegt het ons, Joh. VI 35, 48, 51.
„Ik ben het Brood des Levens". Wat
beteekent dit?
Wat is brood (en ander voedsel)
voor ons lichaam ? Het onderhoudt
— houdt het leven in stand. Versterkt
— maa,kt gezond en sterk. Verzadigt ;
hoe gevoelt zich een hongerig mensch
na een maaltijd ?
Dat is Christus voor onze zielen.
Hij onderhoudt — geen leven zonder
Hem, Ef. II : 5 (verg. Joh. I : 4 ; VI ;
53 ; XIV : 6). Versterkt, Phil. IV :
13 ; 2 Cor. XII : 9. Hij verzadigt,
Ps. LXIII : 5, 6; LXXIII 25 (verg.
Ps. CVII : 9 ; Jes. LV 2). ( Voorb.
— Indien gij aan uw werk ging/
zonder orztbijt,zoudt gij geen kracht
opgewektheid in u gevoelen ; evenzoo, indien wij de dagelijksche kleine
verzoekingen (geef .voorbeelden)tegengaan zonder .geestelijk ontbijt, b.v.
het lezen van Gods woord en het
denken over Christus, het gebed tot
Hem, enz., zullen wij geen kracht
hebben, die te overwinnen.)
Zijn onze zielen hongerig? Gelukkig,
indien zij het zijn — waarom ? Matth.
V : 6. Toen den Verloren Zoon hongerde, ging hij naar zijn vader terug,
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Luk. XV : 14 —17. Wij zijn alien tot
het feest uitgenoodigd, Jes. LV
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„0, stnaakt dan en ziet, dat de
Heere goed is" (Ps. XXXIV : 9).

AANTEEK ENINGEN.
1. Volgens Lukas be yond zich „de woeste
plaats" (d. onbewoond en eenzaam), welke
het tooneel van het wonder was, in de nabijheid van Bethsaida. Dit Bethsaida lag aan
het noordelijk uiteinde van het Meer, niet in
Galilea, maar aan de oostelijke zijde van den
Jordaan, in Gaulonitis, het gebied van den
viervorst Philippus (Luk. III : 1), die het
visschersdorp in een schoone staff veranderde,
en deze plaats Julias noemde, naar de dochter
van keizer Augustus. Haar 'Jigging' is nu
kenbaar door een wal, door de inwoners van
het land Et-Tell genoemd. Dichtbij is de
vruchtbare vlakte van Butaiha, aan welker
oostelijk uiteinde de bergen van Bazan verrijzen, en hun met gras be mroeide hellingen
voldoen aan elke voorwaarde van het Evangelieverhaal.
Bijna alle reizigers onderscheiden Bethsaida Julias van Bethsaida van Galilea, de
woonplaats van Petrus, Philippus, enz. Zie
volgende les, Aant. 1.
2. Men is het er niet over eens, of de
woorden in vers 34, „en Jezus nitgaande"
(„vandaar vertrekkende" in Matth., maar hetzelfde woord in het Grieksch) — oeteekenen
uit het schip of nit de plaats van afzonderinq.
Markus schijnt het eerste, Johannes het laatste
te bedoelen. Het kan wel zijn, dat eenige
der snelste loopers Jezus tegemoet kwamen,
toen Hij landde, maar dat Hij zich op de
bergen terugtrok, en eerst terugkeerde, toen
de menigte des yolks Hem volgde.
3. Sommigen denken, dat de toespeling van
Johannes op het naderende Paaschfeest aanduidt, dat de menigte uit reizigers naar
Jerusalem bestond, maar het oostelijk gedeelte
van het Meer zou voor dezen geheel uit den
weg zijn, en de omstandigheid, dat zij geen
voorraad bij zich hadden, toont aan, dat zij
niet op reis waren. De opmerking van Johannes client klaarblijkelijk, te doen zien,
hoe doeltreffend de toespraak in de Synagoge
was. Volgens Mattheits- waren er vijfduizend
n mannen", hetgeen op merkwaardige wijze
bevestigd wordt door de Grieksche woorden,
die Johannes gebruikt. De vrouwen en kinderen waren zeker weinig in getal, niet (zooals somtijds verondersteld wordt) 5000 daarenboven.
4. De schijnbare afwijking tusschen Johannes en de andere Evangelisten in de wijze,
waarop het eerst de vraag wordt gesteld, hoe
de menigte spijze moet ontvangen, wordt verschillend uitgeleg I. Indien wij al de bijzonderheden hadden van hetgeen plaats vond,

welke wij natuurlijk niet hebben, zou de
moeilijkheid zeker verdwijnen.
Men heeft verondersteld dat Christus Zijn
vraag over het spijzigen der menigte tot
Philippus richtte, omdat deze van „Bethsaida"
was (Johannes XII: 21). Maar indien Bethsaida Julias en Bethsaida van Galilea verschillende plaatsen waren (zie Aant. 1), is
hier van geen overeenkomst sprake en een
voldoende reden, waarom de vraag aan Philippus gedaan werd, vindt men bij Johannes
vermeld. Ofschoon hij zoo bereid was, Jezus
te volgen (Joh. I : 43-45), was hij misschien,
wat zijn opvatting aanging, traag van begrip ;
verg. Joh. XII : 20-22 ; XIV : 8, 9.
„Tweehonderd penningen", in nominale
waarde gelijkstaande met f 78, maar in werkelijkheid een veel grootere som, door de
verschillende waarde van het geld. De „penning" was hetgeen een arbeider per dag
verdiende (Matth. XX : 2) ; de geheele som
kan dus gelijk geschat worden met het loon
van 200 dagen. Het is waarschijnlijk, dat dit
het bedrag was van het gemeenschappelijk
fonds der Apostelen ; en Philippus wilde
zeggen „Indien wij alles uitgeven, wat wij
hebben, zal het nog niet genoeg zijn".
5. In Matth. XIV : 15, 23 worden de twee
avonden der Joden genoemd ; de eerste, welke
te Brie uren 's nam. begon, overeenkomende
met onzen namiddag, en de tweede, welke
een aanvang nam met zonsondergang.
6. Er zijn verschillende merkwaardige uitdrukkingen in dit verhaal. „Bij waardschappen" (Mark. IV : 39) beteekent „gezelschappen
van gasten aan tafel". „In gedeelten" (vers
40) beteekent „als bloembedden", de menschen
zaten in rijen en groepen op de helling der
bergen, bij wijze van terrasvormige tuinen in
Palestina. „Bij zaten, elk van vijftig" (Luk.
IX : 14) beteekent, dat er vijftig op een rij
(op een zetel) waren. De „korven" waren van
mandewerk en de Romeinsche satirist Juvenalis vermeldt, dat zij gewoonlijk door de
Joden gedragen worden, waarschijnlijk om
te voorkomen, dat zij zich met heidensch
voedsel verontreinigden.
7. Het „danken" (Johannes) en het „zegenen en breken" (Matth., Mark„ Luk.), hetgeen algemeen bij de Joden gebruikelijk was,
moet door den Reiland op bijzondere wijze
gedaan zijn ; zie later de verwijzing er naar
in Joh. VI : 23, waaruit blijkt, dat het indruk had gemaakt (verg. Luk. XXIV : 30, 31).
Dezelfde uitdrukkingen komen voor bij de
beschrijving van de instelling des Avondmaals.
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8. Dit wonder, dat ons de scheppendernacht
van den Ileere Jezus doet zien, is zeer merkwaardig, nog meer buiten het bereik van
onze zinnen dan dat van het veranderen van
water in wijn (Zie les XIV, Aunt. 7). Men

moet het met soortgelijke wonderen in het
0. Testament vergelijken, 1 lion. XVII : 16 ;
2 Bon. IV : 2-5, 42-44. Philippus' ongeloovige vraag kan vergeleken worden met die
van Mozes, Num. XI : 22.

Les XXXViii. — Het wandelen op de zee.
„Zonder M kuni gad niets doen".
Ye lezen: Matth. XIV : 22-33 (verg. Mark. VI : 45-52 ; Joh. VI : 14-21).
Te leeren: Ps. XXXVII : 23, 24 ; Jes. XLIII : 2 ; I Cor. X : 12 (Ps. 103 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het verhalende gedeelte deter les is natuurlijk welbekend en gemakkelijk
'mar, zooals in soortgelijke gevallen, legge men er zich met zooveel te meer
zorg op toe, het als middel te gebruiken, waardoor men geestelijke leeringen
kan geven. Om dit met goed gevolg te doen is het noodig, na te gaan,
wat de voorvallen van lien merkwaardigen nacht aan de discipelen leerden,
zoodat de practische lessen, die wij er uit putten, als vanzelf uit het verhaal voortvloeien. Voor de discipelen was het juist toen noodig, dat zij twee
zaken leerden, nl. (i) bun geheele afhankelijkheid van Christus, opdat zij
zich niet bovenmate zouden verheffen op hun macht, wonderen te doen ;
(2) waarin de ware heerlijkheid van Christus bestond, opdat zij niet op een
dwaalspoor gebracht werden door de denkbeelden van een aardsch koninkrijk, welke het yolk had. Het tweede punt komt slechts terloops in de Schets
voor ; toch meet het niet geheel weggelaten worden, Het eerste geeft, in de
tweevoudige wijze, waarop men het beschouwen kan, de twee gedachtenreeksen van de Schets aan.
Door gebrek aan ruimte is de wijze van toepassing slechts zeer kort aan;
geduid. Niemand zal moeilijkheid hebben met het toepassen van het eerste
punt ; maar het tweede vereischt, dat de bijzondere omstandigheden en de
kring, waarin elke leerling verkeert, eenigszins in aanmerking worden genomen.
Om een voorbeeld te geven van de manier, waarop het uitgewerkt kan
worden : — een jongen, die met den vurigen wensch bezield is, met volkomen oprechtheid, voorbeeldige zachtheid of standvastige zelfopoffering te
handelen — in een woord, om een getrouw volgeling van Christus te zijn
— zal ondervinden, zooals Petrus, dat, ofschoon de eerste slap dikwijls niet
moeilijk is, de daaropvolgende dit meestal in de hoogste mate zijn. Van waar
kan hij kracht en bijstand verwachten ? Hij heeft slechts zijn gedachten
(de oogen van zijn verstand en hart) op Hem gevestigd te houden, Wiens
oogen oils altijd bewaken ; hij heeft alleen op Christus te vertrouwen.
SCHETS VAN DE LES.
Wat moeten deze s000 menschen overvloedig maal opstonden? Zij hebgevoeld hebben, toen zij van hun ben gezien, hoe Jezus zieken genas,
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— dat heeft Hij ook heden gedaan
(vers 14) maar nu gevoelt ieder :
dat was een wonder voor mi j, ik had
honger, ik ben verzadigd geworden —
ieder in het bijzonder heeft er voordeel van getrokken. Stel a de verbaasde blikken, de levendige woordenwisseling, de verwondering voor,
wanneer de Apostelen de „twaalf voile
korven opnemen" met de overblijfselen
van wat Brie uur geleden nog niet
bestond ! Zij herinneren zich, hoe de
hongerende Israelieten in de woestijn
met „brood uit den hemel" (zie Joh.
VI : 31) gevoed werden — en „sprak
Mozes niet van een profeet (Deus.
XVIII : 15), dien God zoude zenden,
dan hem gelijk?" — zeker zien zij nu
dien Profeet v66r zich. Zie Joh. VI :14,
15. Den geheelen morgen had Hij hun
gesproken vaa het „Koninkrijk", dat
komen zou (Luk. IX : I I) — „Hij zal
onze Koning zijn !" roepen zij uit. —
,Naar Jerusalem ! Hem op het groote
feest tot Koning uitroepen — weg met
den moordenaar van Johannes, en met
den gehaten Pilatus !"
Maar zouden de Apostelen niet
beter weten, en het yolk tot bedaren
brengen ? Neen, het schijnt niet, zie
vers 22. - Jezus is gedwongen, hen
weg te zenden (en dan willen zij nog
nauwelijks gaan — Hij moet ze „dzvingen"), eer Hij het yolk uiteen kan
doen gaan, Zij zijn opgewondener dan
,00it zij hebben wonderen kunnen
verrichten (vorige les) — heden hebben zij brood uitgedeeld, dat nooit
gegroeid, gernaaid, gedorscht, gemalen
of gebakken was — en nu wil eindelijk het y olk zijn Koning ontvangen
— zeker is het groote gelukzalige
tijdperk ophanden
Deze uitdeeling had hun iets moeten
leeren (vorige les) ; maar nu zal Jezus
hun een nog ernstiger les geven, waarfait zij hun zwakheid en 4in heerlijkiheid kunnen leeren kennen. DienzelfRENKEMA I.E.
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den nacht deed Hij dit ; laat ons
zien.
I. Hoe Jezus Zijne dienstknech.
ten gadeslaat (Lees vers 22-25).
Het wordt donker. Met bezwaarde
en twijfelmoedige harten begeven
Petrus en zijn metgezellen zich aan
boord van het schip. Een tijdlang
talmen zij nog dicht bij den oever,
in de hoop, dat Jezus tot hen of zou
komen (Joh. VI : r7) ; maar de wind
en de zee verheffen zich — indien zij
over willen steken, moeten zij dadelijk
voortgaan, en zij kunnen Zijn nadrukkelijke bevelen niet ongehoorzaam zijn.
'Lie, hoe het eenige uren later met
hen gesteld is — de nacht is bijna
voorbij (Zie Aant. 3.) — en zij zijn
nog in het midden van het Meer,
door wind en golven heen en weer
gelreven — tevergeefs trachten zij,
den oever te bereiken. Hoe levendig
zullen zij zich dien anderen nacht
herinneren, toen zij bijna vergingen I
(les XXXIV). Ja, maar toen was Jezus
bij hen — en wat deed Hij voor hen ?
— maar nu, (denken zij), is Hij buiten
het bereik van hun kreten. Wat maakt
hen dus moedeloos ? — de hevige
wind, de bulderende zee, de Lange,
moeilijke nacht ? — lets meer dan
dit alles — de afwezigheift van hun
Meester. Zij gevoelen nu, hoezeer zij
Hem noodig hebben, hoe slecht het
met hen gaat zonder Hem.
Maar Jezus zal hun toonen, dat Hij
bij hen kan zijn, zonder dat zij Hem
zien — hen kan bewaken en voor hen
zorgen, zonder dat zij het weten.
Waar was Hij .al dien tijd geweest ?
vers 23. Bedenk toch — Hij was daarheen gegaan orn rust le nemen en
wat heeft Hij in den morgen gedaan
(Luk. IX : I I), in den namiddag (vers
19), in den avond (vers 22)? En nt,
15 H j dien geheelen donkeren, storrn-

achtigen nacht op die woeste bergen,
E2
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biddende ! Maar heeft Hij de Twaalven, die Hij had gekozen, vergeten ?
Zie Mark. VI : 48 — Hij zag, dat zij
zich zeer pijnigden om het schip voort
te krijgen. Hoe kon Hij, door de
zwarte duisternis been, op die verre
wateren zien P Zie Ps. CXXXIX : 12
(verg. Ex. III : 7 ; 2 Kron, XVI : 9 ; Ps.
XXXIII : 15 LVI : 8).
Jezus ziet het! Met welk een medelijdende liefde, met welk een vriendelijke hulpvaardigheid ! „Hij zag, dat
zij zich pijnigden" elke vermoeide
riemslag, elke angstige blik naar de
golven, elke moedelooze gedachte in
het hart wordt door Hem opgemerkt.
Maar Hij zal hen niet te spoedig
helpen — zii hebben nog iets te leeren
(Zie hiervddr).
En nu nog een wonder. Wat hadden Zijn oogen gedaan ? Wat doen
nu Zijn voeten? Is dit geen Goddelijke
macht ? Zie Job 1X : 8 Ps. LXXVII :
19. Hier is Zijn ware heerlijkheid :
— Hij is Koning, Hij heerscht over
de geheele natuur (zie Ps, XXIX : io)
welke waarde kan Hij hechten aan
een aardsche kroon ? Zijn Koninklijke
macht zal Hij gebruiken, niet om den
Joden eer te geven, maar om over
zijn discipelen te waken, en voor hen
te zorgen.
II. Hoe de dienstknechten van
Christus op hem moeten zien.
(Lees vers 26-33.)
Zie nu weder naar het schip. Allen
zijn verschrikt — niet om den storm
— waarom dan ? Zotiden zij ontsteld
zijn geweest, indien zij verwacht hadden, Jezus te zien ? Maar dat Hij hen
toen zag en op die wijze tot hen
kwam ! — hiervan hadden zij geen
denkbeeld. Zij kunnen hun oogen niet
gelooven ; maar hun ooren -- Wiens
stem is dat ? „Ik ben het I" — ja, hun
Meester, Die zoo dikwijls hun schip
gebruikt heeft, toont hun nu, dat Hij
het niet noodig heeft.

In een oogenblik is de moed van
Petrus teruggekomen, „Ja, het is waar.
Hij is al hetgeen wij ons van Hem
hadden voorgesteld, en nog veel meer.''
Petrus heeft zieken genezen en duivelen uitgeworpen, evenals Jezus —
weinige uren geleden hielp hij bij de
uitdeeling van dat wonderbare brood
— zeker, denkt hij, kunnen wij
doen wat Hij doet — ook op de wateren wandelen. Zie, hoe hij het beproeft ja, hij wandelt werkelijk op
de zee — eensklaps een kreet — hij
zinkt — nu helpt geen bedrevenheid
in het zwemmen (Joh. XXI : 7) — dan
wordt een machtige hand uitgestrekt,,
en , hij en Jezus zijn in het schip..
Daarna nog twee wonderen, vers 32,.
Joh. VI : 21.
Waarom zonk Petrus? zie vers 30,
— „bevreesd"; en waarom bevreesd ?
— „tom hij zag, dat de wind sterk
was". — Hij zag dus — waarnaar ?.
Was de storm niet even hevig, toen,
hij uit het schip ging ? — Maar toen
zag hij dit niet — hij dacht er -niet
aan — zijn oog was toen op Jezus
gevestigd — daarom kon hij op de
zee wandelen. „Op Jezus zien" — dat:
is het eenige middel, sterk en moedig
te zijn.
2. Wat ontbrak hem ? Zie, wat Jezus
tot hem zegt, vers 31: „Kleingeloovige !" — bewees hij niet, een ,root
geloof te hebben, door zich op het
water te wagen ? Neen, hij dacht
gedeeltelijk aan zichzelf, hoe hij een
wonderdaad ging verrichten — er was
een weinig geloof, maar misschien ook
ijdelheid — hij wilde meer dan de
anderen doen (verg. Mark. XIV : 29,
30 en den 2n tekst om te leeren).
Toen hij zonk, had hij de hand van
Jezus noodig, gered te worden
— maar kon Jezus hem niet op een
afstand gered hebben ? dit had hij
moeten gelooven. Hij had meer geloof

van noode.
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2. Wij moeten „opJezus zien" (Hebr.
Wij zien dus het geheim van
XII : 2). Wanneer wij in droefheid, geware kracht.
Jezus ziet op ons. Is dit een aan- vaar en angst zijn, moeten wij naar
Hem uitzien — Hij kan komen, als
gename gedachte ? Niet voor Zijn vijanden : zie, wat een Goddelijke blik wij Hem niet verwachten — op een
wijze, waaraan wij niet gedacht hebtegen hen vermag, Exod. XIV : 24.
Maar zie, welk een kracht Zijn yolk . ben. En bij elke schrede, die wij doen
op een moeilijken, onzekeren, gevaarer door kan ontvangen, Richt. VI : 14.
Wij moeten er slechts aan blijven lijken weg — trachtende, Jezus gelijk
te zijn, te handelen zooals Hij, Hem
denken, dat Hij ons gadeslaat. De
discipelen dachten, dat Hij ver weg na te volgen te midden van moeite
en gevaar — wat moeten wij dan doen ?
was dit schijnt ons ook zoo toe. Wij
Onze oogen op Hem gevestigyl houden
kunnen Hem niet zien, maar Hij is
de oogen van ons verstand en ons
daar ( Voorb. — De zon, al is zij door de
wolken bedekt, schijnt Loch). Hij is aan gemoed — onze gedachten ; dan zullen
wij ondervinden, hoe waar de belofte
Gods rechterhand, maar wat doet Hij
van Jes. XLIII 2 is. Indien wij bedaar ? Rom. VIII : 34. Zijn blikken
ginnen te zinken, laat ons dan roepen :
dringen door tot de aarde en Hij
„Heere, red mij !" (verg. Ps. LXIX 2,
kan met ons zijn, juist wanneer wij
hulp behoeven. De duisternis moge 3). Dan zullen wij met den Psalmist
zeggen (Ps. XCIV 18). „Als ik zeide:
ons groot toeschijnen, wanneer Hij
mijn voet wankelt, Uwe goedertierennabij is, kan het geen nacht voor
heid, o Heere, ondersteunde mij !"
ons zijn.
AANTEEK ENINGEN.
1. De reis der Apostelen was van de ,,woeste
plaats Tan de stall, genaamd Bethsaida" (Luk.
IX : 10) over het Meer naar „Bethsaida"
(Mark. VI : 45). Het eerste was Bethsaida
Julias in Gaulonitis ; het laatste Bethsaida
in Galilea ; zie vorige les, Aant. 1. Het zou
onmogelijk zijn hier de verschillende meeningen omtrent deze plaatsen en de richting van
de reis te behandelen. De tocht was van de
vlakte van Buthaiha naar Khan Minyeh. Na
„25 of 30 stadien (Johannes) gevaren te hebben, kon het schip op een punt gekomen
zijn, dat nog ver genoeg van Khan Minyeh
was om „midden in de zee" genoemd te worden (Matth. en Mark.). Daar de wind tegen
was (uit het Westen), moest hij nit de hooge
bergengte, de Vallei der Duiven genaamd,
komen, en over de vlakte van Gennesaret tot
aan het Meer heenstrijken, de wateren hiervan met geweld opzweepen en zijn kracht tot
in het binnenste van het schip doen gevoelen.
Indien het gaan naar Bethsaida eenvoudig
bestond uit het varen langs de kust naar
Bethsaida Julias, of indien Kapernaiim Tell
Hum was, zou dit bijna onmogelijk te rijmen
zijn met den afstand of met de werking van
den wind of met de andere omstandigheden, die
vermeld worden.

2. Onze vertaling in Job. VI geeft nauwkeurig het oorspronkelijke weer ten opzichte
van de twee Grieksche woorden, die gebruikt
worden, grXotov (ploion) „schip" en 7rXototetov
(ploriarion) „scheepje", en het onderscheid is
zeer belangrijk. De discipelen staken het
Meer over in hun schip" of groot visschersvaartuig ; maar Johannes zegt, dat de schare,
die den volgenden dag naar Jezus uitzag,
bemerkte, dat er geen ander „scheepje" was,
dan dat, waarin de discipelen gegaan waren,
en dat Jezus daarin niet gegaan was. Hij
voegt er dat andere „scheepjes" van Tiberias kwamen, en dat de menschen in „schepen"
gingen om naar Kapernaiim terug te keeren.
Indien dit onderscheid niet met zorg gemaakt wordt, ontstaan er moeilijkheden ; b.v.
wordt in Joh. VI : 17 aangeduid, dat de discipelen, nadat zij weggtvaren waren, verwachtten, dat Jezus hen zou volgen, maar
hoe konden zij dit denken, indien zij het
eenige vaartuig genomen hadden ? Waarschijnlijk behoorde het eene „scheepje" aan
de plaats of aan de naburige visschershaven
en lag het daar om de menschen van de
grootere „schepen", die een eind van den
oever aflagen, aan wal te brengen. Dit
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r scheepje" bracht de discipelen naar hun
„schip" en kwam daarna terug ; zij dachten,
dat Jezus het kort daarop ook zou gebruiken,
om tot hen af te komen. Maar dit deed Hij
niet, zooals wij weten ; en de schipper kon
den volgenden dag vertellen, dat hi) Jezus
niet overgevaren had.
3. „De vierde nacktnyake" d. i. van 3 tot 6
wren voorm. Oorspronkelik telden de Joden
slechts drie waken (in lillagl. II : 19 ; Richt.
VII : 19 en Ex. XIV : 24 vermeld) ; maar
later kwam de Romeinsche verdeeling van
den nacht in vier waken in zwang. Zij worden
alle vier in Mark. XIII: 35 genoemd.
4. „ Wilde ken voo rbijg aan" (Markus), n.l.
om hun geloof te beproeven. Verg. Luk.
XXIV : 28.

5. De woorden van Petrus : „Indien Gij
het zijt" drukken Been twijfel uit of het
Jezus wel was ; „indien" heeft de beteekenis
van „daar". Het „Kom !" van den Heiland is
niet zoozeer bevelend, als wel vergunnend.
Toch is de daad van Petrus, ofschoon zij
hem gedeeltelijk door ijdel zelfvertrouwen
werd ingegeven, niet geheel te veroordeelen.
Groote Bingen voor Christus te durven is op
zichzelf niet verkeerd ; alles hangt af van
den geest, waarin zij gedaan worden. Jezus
keurt de daad zelve niet af. Hij zegt niet :
„Waarom zijt gij gekomen?" En men vergete
niet, dat Petrus eenige oogenblikken op de
zee Iv andelde : een schoone toelichting voor
Matth. XVII : 20.

Les XXXIX. In Fenicie.
„Want eenzelfa'e is _Heere van alien, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen".
Ye lezen : Matth. XV : 21-28 (verg. Mark. VII : 24-30).
Te leeren : Rom. X :12 ; Hebr. XI : 6 (Ps. 145 : 6).
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Het tijdperk in de bediening van den Heiland, waartoe wij nu gekomen
zijn (zie Aant. i), is van zooveel belang en van zulk een groot gewicht, dat
het den schrijver goed heeft gedacht, het tot het onderwerp van deze les te
maken ; en verre van de meer practische punten van het te lezen Schriftgedeelte te kort te doen, wordt door deze wijze van behandelen, welke de
tegenstelling tusschen het ongeloof van de Galileers en het geloof van de
Fenicische moeder doet uitkomen, het schoone voorbeeld der laatste in het
helderste daglicht gesteld.
De inleidende paragraaf van de Schets is niet volstrekt noodig voor de les,
maar zij zal van nut zijn bij de uitlegging van de woorden des Heilands tot
Zijne discipelen.
Reeds dikwijls is de gedachte uitgesproken, dat, terwijl Jezus uiterlijk de
vrouw scheen te verstooten, Hij haar innerlijk door Zijne genade deed volharden. Dit wordt toegelicht door Bunyan's beeld van het vuur, dat helder
brandde, ondanks al het water, dat er in werd geworpen : de olie, die iemand
er ongemerkt in'goot, was hiervan de oorzaak.
SCHETS VAN DE LES.
Toen God aan Abraham beloofde,
dat „zijn zaad" (nl. Christus) tot een
grooten zegen zou wezen, welke men-

schen zeide Hij toen, die dien zegen
zouden hebben ? Zie Gen. XXII :18 ,
„alle volkeren". En van waar waren
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de scharen der verlosten gekomen, die
Johannes in heerliikheid zag? Zie"
Openb. VII : 9 : „uit alle volhen" , enz.
Maar toen de geheele wereld God
had verlaten, koos Hij een yolk, dat
Hem in het bijzonder zou toebehooren
— om het op te leiden tot Zijn kennis
en Zijn dienst, — om aan dit yolk
Zijn boodschappen aan de menschen
in bewaring te kunnen geven, — opdat eens de Messias uit deze uitverkoren natie zou kunnen voortkornen.
Wanneer de Heiland kwam, aan wie
zou dit dan het eerst verkondigd
worden ? Zie Hand. XIII : 46. Maar
niet aan hen alleen. Toen Hij naar
den Hemel terug was gegaan, aan
„alle volken", Luk. XXIV : 47.
Toch kwamen er een of twee heidenen tot Jezus, toen Hij op aarde was
(Voorb.— Als de eerste droppelen van
den komenden red en), Matth. II : 2 ;
VIII : 5 ; Joh. XII : 20, 21 (Zieles17
en les XXI). Zie heden een heidensche vrouw. Zie de tegenstelling tusschen de ongeloovige Joden en deze
geloovige vrouw.
1. Christus trekt zich terug van
de ongeloovige Joden.
Langer dan een jaar is Jezus in
Galilea geweest. Wat heeft Hij daar
gedaan ? (Les XIX) Hoe vele honderden zijn genezen, of hebben hun zieke
bloedverwanten zien genezen — hoe
vele duizenden hebben Zijn woorden
van genade gehoord ! En toch — welke
uitwerking heeft dit gehad ? Onverholen haat en tegenstand van sommigen ; flauwhartige half held van anderen
(Les XXXI). Het is waar, dat de
menigte, toen zij op wonderbare wijze
door Hem gespijzigd was, Hem tot
Koning wilde uitroepen, maar toen Hij
,;.. eestelijk voedsel aanbood, verlieten
zelfs sommige van Zijn discipelen Hem.
En zie nu weder een aanval tegen
Hem. Zij zijn opgegaan voor het
Paaschfeest (zie Joh. VI : 4) en komen
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terug met een grooter aantal kwaadwillige Schriftgeleerden uit Jerusalem
(Zie Les XXIX, Aant. 2) Zij houden
niet op, beschuldigingen tegen Hem
te zoeken — nu hebben zij weder
iets nieuws, vers 1, 2 ; verg. Mark.
VII : 1-5. Zie, hoe Hij hen noemt,
vers 7 ; hoe Hij het yolk openlijk
tegen hen waarsehuwt, vers io, 1 1 ;
hoe dit hen ergert, vers 12. Zonder
twijfel wordt nu het overige gedeelte
van het yolk, dat reeds wankelt in
zijn gevoelen, nog meer Hem vijandig.
Wat doet Jezus ? vers 21. - Hij
verlaat hen. Juist zooals Hij Jerusalem
had verlaten, toen Hij vervolgd
werd (Aanhangsel IV) — evenals
Hij zich korten tijd te voren terug
had getrokken, toen Hij te Kapernamm
was (I,ess XXX) . — Hij verlaat dus nu
Galilea — gaat naar het land, waar
Elia een toevlucht vond (1 Kon. XVII:
9). Met welk doel ? Niet om te prediken, maar om in afzondering te zijn,
zie Mark. VII : 24 (verg. VII : 36;
VIII : 26; IX : 30). (Zie Aant. t)
Waarom ? (a) Zijne „ure" is nog niet
gekomen om te lijden ; (b) op die
wijze kan Hij tijd vinden, Zijn getrouwe volgelingen te onderwijzen.
Zijn getrouwe volgelingen — er zijn
er eenige — wie? Zie Joh. VI :
66-69. Zij zijn er van overtuigd,
dat Hij de Messias, de Zoon van God,
is — vooral na hetgeen zij dien nacht
op het Meer gezien hebben (lees
Matth. XIV : 33) — dus blijven zij
standvastig, wanneer hun vrienden
zich van Hem afkeeren. Met deze
getrouwen gaat Jezus weg.
Zeer waarschijnlijk zijn de Apostelen diep terneergeslagen bij zulk
een einde van een jaar arbeid.
Maar zij zullen verschillende aanmoedigingen ontvangen — heden
zullen wij van zulk een aanmoediging
hooren.
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II. Christus door de geloovige
heidensche vrouw gezocht.

Het is een heidensch land, waar
Jezus nu is (Zie Aant. 2). Hij is
hier vroeger niet geweest, maar de
inwoners hebben reeds van Hem
gehoord — sommigen zijn naar Galilea gegaan om Hem te zien (Mark.
III : 8).
Hier zijn een moeder en een dochter. Hoe aangenaam, wanneer een
dochter tot hulp en troost is voor
haar moeder ! — wanneer kan zij
het niet zijn ? Eensklaps verbreidt
zich het gerucht, dat de machtige
Nazarener, Die met een woord duivelen
uitwierp, hier is ! Zal de moeder voor
haar kind tot Hem gaan ? Maar Hij
is een Jood — zal Hij haar niet
beschouwen als een hond (Zie Aant.
5), zich met verachting van haar
afwenden ? Behoort zij niet tot het
vervloekte geslacht van Kanaan ?
Waren haar voorvaderen niet Isradls

ergste verleiders en vijanden ? (r Kon.
XVI : 31 ; Ezech. XXVI : 2). Toch
zal zij zich blootstellen aan verachting en weigering, en gaan. Merk
nu drie dingen van haar op :
(a) Haar geloof. Zij ziet Jezus met
de Twaalven wandelen. Hoe spreekt
zij Hem aan ? vers 22 - „Zone
Davids" — dat weet zij van den
verwachten Messias ; — zij gelooft,
dat Hij het is. Geloofden de Joden
dit ? En evenals de melaatsche (Matth.
XIII : 2) twijfelt zij niet aan Zijn
mach, — zij smeekt alleen om „genade".
(b) Haar volharding. Welk antwoord krijgt zij ? vers 23. Toch roept
zij Hem na. De discipelen verontrusten zich — indien zij blijft roepen,
zullen zij opgemerkt worden — indien zij tot het huis toe volgt, zal
het bekend worden, waar zij zijn (zie
Mark. VII : 24) — zij moeten zich
van haar bevrijden, of zij een ant-

woord ontvangt of niet (Zie Aant. 4).
'Maar Jezus zal hun een aanmoediging geven in hun verslagenheid (zie
hiervddr) door hun te toonen, dat er
toch nog geloof in Hem bestaat, ofschoon er te Kapernaiim zoo weinig
van te bespeuren was — daarom zal
Hij haar geloof beftroeven (evenals
good in het vuur, zie i Petr. I: 7).
Zie nu haar volharding. Zij zijn in
het huis gegaan (zie Aant. 3), maar
zal zij buiten gelaten worden ? Zie,
zij is naar binnen gedrongen en ligt
aan Jezus' voeten — hoor haar smeekingen, vers 25 — nu moet de liefderijke Heiland toch toegeven —
neen, Hij geeft haar den gehaten
naam van „hond" — „hoe kan Hij
aan haar geven, wat aan het uitverkoren yolk toebehoort ?"
(c) Haar nederigheid. Ja, laat haar
een „bond" zijn — zij ergert zich
hieraan niet — maar hoe kan Hij
haar dan weigeren, wat zij vraagt ?
— Eten de honden niet de kruimels ?
— Zij verlangt niets van hetgeen den
kinderen toekomt — laat haar slechts
het deel der honden hebben (Zie
Aant. 5).
Eens zagen wij, dat Jezus zich verwonderde over „groot geloof" (les
XXI) — en dat was ook bij een
heiden ; zoo is het hier weer. Wat
is het loon /an dit geloof ? Zij wordt
weggezonden (Mark. VII : 29) — maar
hoe ? Hoe waar is onze eerste tekst
om te leeren !
Wij zien dus :
I. Ongeloof heel? tengevolge, dat
zegeningen worden weggenomen.

De Galileers hadden Jezus een langen tijd bij zich — geloofden niet —
sommigen, die geloofd hadden, waren
toch weggegaan — wat verloren zij
nu ? Hoevele zegeningen hebben wij
— niet alleen aardsche, maar ook
Hemelsche — Bijbels, kerken, scholen,
onderwijzers — boven alles een mach-
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tigen Heiland en Vriend, Die ons
gedurig Zijn genade wil bewijzen.
Rechten wij hieraan geen waarde ?
Dan zullen wij reeds hier zegeningen
inissen, en wanneer de dood komt — ?
Hoe, indien er eens een „groote
Kloof" (Luk. XVI : 26) zal zijn tusschen ons en Christus ? Het kan zoo
gaan met sommigen, die (evenals de
Joden) denken, dat met hen ten
minste alles in orde is.
2. Geloof heeft tengevolge, dal
zegeningen worden geschonken. Zie,
welk een soort van geloof de Fenicische moeder had :
(a) Het was can den rechten Persoon geschonken. Zij geloofde in jezus,
in den Messias Gods — in Zijn macht
— in Zijn bereidvaardigheid, te helpen. Laat ons dit ook doen. Velen
stellen hun vertrouwen op jets anders
- zij willen gelukkig zijn — zij vertrouwen op hun geld ; zij willen wel,
dat hun vergeven wordt — maar vertrouwen, dat God niet zoo hardvochtig zou kunnen zijn, hen te veroordeelen zij willen er zeker van zijn,
dat zij in den hemel komen — zij
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vertrouwen er op, dat zij niet slechter zijn dan andere menschen, enz.
Maar bedenk toch, dat niemand of
niets, behalve Jezus, hulpelooze zondaars kan verlossen, en hulpeloos
zijn wij alien, of wij het gevoelen
of niet.
(b) Volhardend. Hebt gij gebeden
en zijt gij niet verhoord geworden ?
Bij sommigen is dit het geval. Misschien zal Jac. IV : 3 u de reden
hiervan geven, maar misschien wacht
Christus, omdat Hij wil, dat gij voortgaat met vragen. Wie zoude u een
gunst toestaan, indien gij er om vraagdet, maa'r dan wegliept en er niet
meer aan dacht ? Indien gij waarlijk
de zegeningen van Christus verlangdet,
zoudt gij doorgaan met vragen, zelfs
al waart gij niel zeker er van, hoe
Hij u zou ontvangen.
Maar zijn wij hiervan niet zeker ?
Wat is Zijn eigen belofte ? Joh. VI :
37 ; en zie Ps. XXVII : 14 ; XL :
Jes. XXX : 18 Klaagl. III : 26 ; Luk.
XVIII : r-8. Ga tot Hem, geloovende,
dat Hij is (2e leksl on le leeren) „een
Belooner dergenen, die Hem zoeken".

AANTEE KENINGE N.
1. De meeste Bijbelverklaarders bouden het
tijdperk in de bediening van den Heiland,
waartoe wij nu gekomen zijn, voor zeer belangrijk. De eigenlijke „arbeid in Galilea"
was nu tot een einde gekomen ; en het is
'niet zeker, of Jezus weder in het openbaar
te Kapernaiim verscheen. Wij vinden Hem
op de grenzen van Fenicie (zie de vorige
Aant.) in het half-heidensche distrikt van
Dekapolis, ten Oosten van het Meer (zie
volgende les) en in het uiterste noorden van
Palestina, dicht bij Cesarea Philippi (Les
XLI) ; en ofschoon Hij meer dan eens door
Galilea heentrok, schijnen zijn reizen altijd
met zorg geheim gehouden te zijn geweest
(zie verwijzingen in de Sehets). Gewoonlijk
neemt men aan, dat deze tijd van afzondering
ongeveer zes maanden duurde, van het Paaschfeest in Joh. VI :4, dat Hij niet bijgewoond
schijnt te hebben, tot het Loofhuttenfeest in
Joh. VII. De overige zes maanden van Zijn
Seven, van dit feest tot het laatste Paasch-

feest, schijnen voornamelijk in Perea doorgebracht te zijn en met de „reizen naar Jerusalem", zooals later uitvoeriger verklaard
zal worden.
Gewoonlijk neemt men aan, dat de Heiland
zich van Kapernatim terugtrok wegens den
omkeer in de gemoederen van het yolk ten
opzichte van Hem, in Joh. VI beschreven,
en gedeeltelijk ook ter wille van de Apostelen
opdat zij uit den mond. huns Meesters
vollediger onderwijs zouden kunnen ontvangen.
Gedurende deze reizen in het Noorden werd
de naderende dood van Jezus aan hen geopenbaard.
De hoofdstukken, welke naar dit tijdperk
verwijzen, zijn : Matth. X V, XVI, XVII en
XVIII ; Mark. VII, VIEI en IX ; Luk. IX :
18-50.
2. Fenicie is een smalle strook vlak land
tusschen de bergen en de zee en strekt zich
ongeveer 100 mij1 ten noorden van het rots-
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schtige voorgebergte, de Ladder van Tyrus
genaamd, nit.
Het is niet zeker of de Heiland werkelijk
in Fenicie geweest is, of alleen dicht bij de
grenzen („deelen"). Ellicott gelooft het eerste,
op grond van verschillende der oudste manuscripten (waaronder dat van den Sinai en het
Vaticaan), die, in Mark. VIII : 31, luiden :
„van de deelen van Tyrus kwam Hij door
Sidon".

De vrouw wordt door Markus ,een Griekache" genoemd, n.l. een heidensche en van
afstamming een Syro-Fenicische, d. i. behoorende tot het Fenicische geslacht in Syrie,
onderscheiden van de Liby-Feniciers of Carthaginenzen. Matthews noemt haar ,een
Kananietische vrouw" (letterl.), daar de
Feniciers gerekend werden onder de oude
volkeren van Banaan (Zie Richt. I : 31, 32;
111 : 3).
3. Uit een vergelijkirg van hetgeen Matthelis en Markus verhalen, blijkt, dat laatstgenoemde de eerste bede van de vrouw tot

Jezus weglaat, welke, daar zij hen ,nariep";
geuit moet zijn, toen Hij wandelde ; hetgeen
Hij daarna zeide was dan een antwoord op
den raad der discipelen ; — en dat zij Hem
then naar Zijn woning gevolgd moet zijn en
daar haar smeekingen hernieuwd hebben.
4. „Laat haar van n". Uit deze woorden
blijkt niet, of de discipelen wenschten, dat
de bede der vrouw verhoord werd of niet.
Maar het antwoord van den Heiland schijnt
aan te duiden, dat zij het wel wenschten.
5, ,Den hondekens" — „honden" was de
gewone scheldnaam, welken de Joden aan de
heidenen gaven, zooals de Mohammedanen
in bet Oosten dit nog aan de Christenen doen.
Het was altijd een bewijs van minachting,
daar de edeler hoedanigheden van den bond
in de Schrift niet genoemd worden ; zie 1
Sam. XVII : 43; 2 Sam. XVI : 9; 2 lion. VIII :
12 ; Matth. VII : 6 ; Openb. XXII : 15. Jezus
verzachtte bet echter door het gemeenzamer
verkleinwoord , hondekens" te gebruiken.

Les XL. — In Dekapolis.
„Dock mijn God zal vervullen al ewe nooddruft .... door Chrisius Jezus'',.
Ye lezen : Matth. XV : 29-39 (verg. Mark. VII : 31-37 ; VIII : 1-9.)
Ye leeren : Jes. XXXV : 5, 6 ; Phil. IV : 19 (Ps. 145 : 3.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De in het oog loopende punten voor practische toepassing zijn dezelfde,
welke in vorige lessen zijn voorgekomen. Om eentonigheid te vermijden
zijn zij in de Schets behandeld op eenigszins andere wijze dan die, welke
vroeger is aangegeven. Zoo zijn de ontoereikendheid van machl cfmedelijdert
op zichzelf, het geestelijke doeleinde van tijdelijke zegeningen en het treffende van het gezicht eener groote menigte nieuwe punten die, als zij op
bekwame wijze door den onderwijzer worden voorgesteld, de leerlingen zeker
zullen boeien.
De onderafdeelingen (b) en (c) van Afdeeling II zijn ter wille der volledigheid daar ingevoegd, ook omdat in deze serie van lessen dit de eenige keer
is, dat er bijzonder melding wordt gemaakt van de genezing van een.doolstomme. Maar zij zijn niet volstrekt noodig voor den algemeenen loop van.
de les en kunnen, zoo noodig, weggelaten worden.
Aan oudere leerlingen moeten de belangrijke omstandigheden, in Aant. 3
vermeld, aangaande het onderscheid tusschen de twee soorten van „manden"
bij de twee gelegenheden, dat het overschot der brokken werd opgenomen,
duidelijk worden uitgelegd. Zulke toevallige overeenkomsten kunnen er veel
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toe bijdragen, het geloof in de waarheid der Schrift te bevestigen, en hebben
het groote voordeel, dit rechtstreeks te doen en niet als antwoord op tegen-werpingen, die uit twijfelzucht voortkomen.
SCHETS VAN DE LES.
Een groote menigte — zijt ge ooit
te midden van zulk eene geweest ?
Hebt gij er wel eens van boven op
neergezien ? Men kan de menschen
er niet in onderscheiden — zij maken
samen een massa uit — en toch,
hoe verschillend zijn zij in werkelijkheid ! Indien wij ieder afzonderlijk
kenden — zijn tehuis, zijn gezin, zijn
bezigheden, enz. — zijn zorgen, droefheden, genoegens, enz. — wat • hij
denkt en gevoelt, hetzij goed, hetzij
kwaad — welk een wonderlijk verschil zouden wij dan opmerken !
Sommige dingen om iemand blijde,
maar hoeveel meer om iemand treurig
te stemmen ! ( Voorb. — Toen Xerxes
zijn blikken Lief gaan over zijn groot
Perzisch leg er, weende hij bij de gedachte, dat Keen van die alien over
zoo jaar nog in leven zou zijn).

Weder was er Iemand op aarde,
Die groote scharen gadesloeg, en Hi]
wist alles van ieder in het bijzonder.

Heden zullen wij zien, hoe een
groote menigte tot Hem kwam —
wat Hij gevoelde, wat Hii deed.
.I. Een schare van gebrekkken (Lees
vers 29-31).

Waar hebben wij Jezus verlaten ?
Waarom in het verre Fenicie ? (Iierhaal). Hij reist nog rond met de
twaalf Apostelen — is nu in een
ander deel des lands gekomen, ni.
Dekapolis (Mark. VII : 31), (zie ilant.
1), ten, oosten van het Meer van
Gennesaret — daar is hij op de
bergen. De menschen hier verschillen
zeer van de Joden van Kapernaum
— verscheidene nation dooreen, Joden,
Grieken, Syriörs, enz. — niet zoovele
Schriftgeleerden en Synagogen —

meer onwetendheid, enz. Toch had-den zij van Jezus gehoord — sommigen hadden Hem gezien (Matth.
IV : 25) — en die man, lien wij
kennen, de bezetene, die eens in de
graven gewoond had — zie, wat hi]
in dit land gedaan had, Mark. V : 20.
En wat zullen zij nu doen, nu de
groote Leeraar en Geneesmeester zelf
hier is ? Zie de scharen y olks, welke
de steile bergen beklimmen ! Wie
dragen zij met moeite voort ? Zie,
hoe gaarne zij de eerste willen zijn,
hun zieke vrienden voor Jezus neer
te werpen, vers 3o. Dan het wonder
— stommen spreken met een nieuwe
stem ; — kreupelen springen op van
hun mat en werpen de krukken weg,
1 zij, die vroeger op het gevoel hun
weg moesten vinden, zien nu vol
blijdschap hun vrienden. Welke voorspelling werd aldus vervuld ? (ie tekst
onz te leeren)

Is verwondering het eenige, wat
hierdoor wordt opgewekt ? Ook lof —
en Wien loven zij ? Zij wisten niet,
dat Jezus God was ; zij zagen dus op
tot God in den Hemel ; de onwetende
heiden stemde samen met den Jood
om „den God van Israel te verheerlij ken".
2. Een schare van honserigen (Lees
vers 32-39).

Niet een andere schare — dezelfde
menschen. Door verwondering en
dankbaarheid gedreven, kunnen zij
Jezus niet verlaten — uur op uur,
dag en nacht luisteren zij naar Zijn
aangename woorden — zij kunnen
niet te veel hooren — (Is dit ook
met ons het geval ?) Wat zegt Jezus
eindelijk op den derden dag ? Hebben
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de discipelen dien gedenkwaardigen
avond vergeten, toen zij de rijen der
s000 langs gingen met de stukken
brood en visch ? — Voorzeker niet
— maar zij denken niet, dat Jezus
•ooit het wonder herhalen zal — hun
vraag (vers 33) is dus natuurlijk —
Jezus duidt het hun niet ten kwade
(Zie ilant. 2). Toch — wat volgt er
nu ? Weder wordt Hem een kleine
voorraad spijze gebracht — weder een
plechtig dankgebed — weder een rondgaan van rij tot rij — een verzadigen
van de hongerigen — een opnemen
van de brokken — misschien weder
een geroep van „Laat Hem Koning
zijn 1" — Zeker nog een haastig vertrek, vers 39.
Hier was een menigte met alle
soorten van lichamelijke behoeften
— maar ook met een geestelijke behoefte. Wij stellen dus deze twee
vragen :
I. Hoe werden deze behoeften
-vervuld?
Door h-t medelijden van fezus?
Ja, gedeeltelijk ; zie vers 32 en Mark.
VIII : 2. Toen deze scharen den berg
bestegen, kon Hij in elk hart zien —
kende aller omstandigheden. Hoeveel
dingen, die Zijn medelijden opwekten
— en hoe diep zal Hij alles gevoeld
hebben (Zie les XXII), onder „medelijden". En zie Mark. VII : 34; VIII:
12 - Jezus zuchtte. Maar wij gevoelen
ook wel medelijden met behoeftigen
,en lijdenden ; vervullen wij echter
altijd hun behoeften ? Waarom niet?
— Wij hebben er de middelen, de
mach/ niet toe. Dus is medelijden op
zichzelf niet genoeg.
Door de macht van Jezus ? Ja, gedeeltelijk ook hierdoor ; en welk een
.zegen is zulk een macht ! Maar wij
hebben ook somtijds de macht (in
het kleine), anderen te helpen ; helpen
wij hen echter altijd ? Waarom niet?
— Wij zijn zelfzuchtig, hebben geen

medelijden. Dus is macht op zichzelf
niet genoeg.
Hij wil en kan — Hij kan en wil ook
— welk een Vriend is de Heere Jezus 1
II. Waarom werden deze behoeften vervuld?
Was het, omdat Jezus het kon en
wilde doen ? — omdat Hij medelijden
had met hun kwalen en hun honger
en daarom de wonderen verrichtte?
Ja, Hij was altijd bereid goed te doen.
Toch had Hij nog een andere — een
hoogere bedoeling. Toen Hij op die
schare neerzag en alles van die menschen wist, werd toen Zijn medelijden
alleen opgewekt door hun lichamelijke
behoeften ? Ach, IN zag, wat de oorzaak was van' alles — de zonde; Hij
zuchtte, omdat het yolk onwetend
was, zonder God leefde (zie Ef. II : 12).
Wat zouden deze wonderen nu misschien uitwerken ?
(a) Zij zouden hen doen spreken
van Gods macht en liefde — hen doen
zien, dat Hij zelfs voor deze arme,
onwetende, verachte veehoeders,
schaapherders, enz. zorgde — dat de
God van Israel voor alien zorgt, voor
Grieken, Syriers, Arabieren, zoowel
als voor .Toden. Leerde het yolk dit
werkelijk? Wien verheerlijkten zij ?
(b) Zij zouden hun aantoonen, wat
Jezus' macht voor geestelijke behoeften
kon doen. Waarvan zou de geraak.te,
die het gebruik zijner ledematen terug
ontving, een beeld zijn? (les XXXVI).
En de blinde, die weder kon zien ?
2 Petr. I : 9 ; Joh. II : xi , Hand.
XXVI :18. Let op een wonder, waarvan Markus ons alles verhaalt, VII:
31-37. Doolstom — hoe treurig en
hulpeloos (beschrjf het). Toch is er
een doof- en stom-zijn, erger dan dit
— doof voor Gods stem — stom in
den zin van niet in staat, te bidden,
te zingen tot eer van God, enz. En
tot dezen kan Jezus zeggen „Effatha".
— Hij kan het verstand (Luk. XXIV :
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45) en het hart (Hand. XVI : 14)
openen, zoodat zij zeggen „Spreek
Heere, want uw dienstknecht hoort"
(I Sam. III : 9; verg. Ps. LXXXV :
8; Hab. II : r). Hij kan de tong losmaken, zoodat deze tot God (Ps. V :
3; XXV : 12) en voor God (Hand.
V : 20) zal spreken.
(c) Zij werden op verschillende wijze
verricht, opdat zij ook een weldaad
voor de ziel zouden zijn. Zie, hoe
Jezus den doove behandelde — niet
evenals de anderen : (1) De man
kan zien en voelen, maar niet hooren
en spreken Jezus rnaakte dus teekenen, welke hij zien en voelen kon,
vers 33 — om hem te doen begrijpen,
Wie hem had genezen ; (2) de genezing geschiedde niet in het openbaar
„Hij nam hem alleen", vers 33 ;
.(3) Jezus verbood hem het bekend te
maken. Wij weten niet, welke de juiste
reden van dit alles was ; maar het is
zeker, dat het was om op de een of
andere wijze ook aan de ziel van den
man goed te doen.
Hebben wij niet eveneens be=
hoeften ?
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Aardsche behoeften gezondheid,
vrienden, een betrekking, een opvoeding, levensonderhoud, enz.
Geestelijke behoeften: vergeving van
zonde, een nieuw hart, den Heiligen
Geest, kracht, de zonde te overwinnen, enz.

Christus kent onze behoeften.
Hij kent ze alle. Hij ziet neer op
vele scharen (b.v. op de schare der
scholieren in deze school), maar Hij
kent elk cazonderlijk (it en u).
Heeft Hij medelijden ? Ps. LX XXVI :
15; Jes. LXIII : 9; Klaagl. III : 22.
Heeft Hij macht ? Matth. XXVIII :
18 ; Joh. XVII : 2 ; Hebr. VIII : 25.
Vervult Hij werkelijk onze behoeften P iledenk (tel uw tijdelijke zegeningen op). Maar deze aardsche weldaden moesten ons dankbaar, liefhebbend, gehoorzaam maken — om
zoo ook onze zielen goed te doen ;
doen zij dit ? Mochten onze geestelijke
behoeften niet onvervuld blijven,
omdat wij de hulp versmaden ! Laat
Hem (2e tekst om le leeren) al uwe
nooddruft vervullen !

AANTEEKENINGEN.
1. Dekapolis was een groot district ten
oosten en zuidoosten van het meer Gennesareth ; het bevatte gedeelten van het oude Bazan
en Gilead, en werd zoo genoemd naar tien
‘steden, (dent, tien; polls, stad), welke werden
herbouwd, gedeeltelijk door vreemdelingen
gekoloniseerd en met bijzondere voorrechten
begiftigd, toen de Romeinen Syrie veroverden
(65 v. C.) Tot deze steden behoorden Gadara,
Gerasa, Hippos, Pella (waarheen de Christenen
juist voor de verwoesting van Jerusalem
vluchtten); Philadelphia (bet oude RabbathAmmon) en Scythopolis (het oude Bethsan),
het laatste aan de westzijde van den Jordaan.
Waarschijnlijk reisde Christus in oostelijke
richting van Fenicie door noordelijk Palestina,
-tlaarna zuid.elijk door Gaulonitis en zoo naar
-de bergen aan de opstzUde van het Meer. Na
het spijzigen der 5000 stak Hij het Meer over
naar Magdala (Matth.), het tegenwooidige
Medel, daar juist tegenover. Markus zegt, dat
Hij „in de deelen van Dalmanutha" kwam,

hetgeen, naar men veronderstelt, op een naburige plaats doelt.
2. Gewoonlijk worden de Apostelen van
groote ongeloovigheid beschuldigd wegens hun
antwoord op Christus' opmerking omtrent de
hongerige schare, na het wonder, dat zij Hem
daarvoor hadden zien verrichten. Ofschoon
het wel mogelijk is, dat zij zich nogmaals
aan ongeloof schuldig maakten (verg. Num.
XI : 21, 22 met Exod. XVI), duiden hun
woorden dit niet noodzakelijk aan. De opmerking van Christus moest hun zeer natuurlijk toeschijnen ; er was geen aanduiding,
dat Hij een tweede soortgelijk wonder zou
gaan verrichten en het zou voor hen even
ongepast zijn geweest als voor Maria (Joh.
II : 3, 4), er den Heiland naar te vragen.
3. De ,,manden", welke bij deze gelegenheid
genoemd worden, zijn niet dezelfde als die,
welke den vorigen keer gebruikt werden. De
Grieksche woorden zjn verschillend. l de
vier Evangelisten gebruiken hetzelfde woord
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(xogotvog, kophinos) in hun mededeeling van
het eerste wonder ; Matthews en Markus, de
eenigen, die het tweede wonder verhalen,
gebruiken daarbij beide een ander woord
(orveig, spuris). Dit onderscheid is ook behouden in de verwijzing van den Heiland
naar de twee wonderers (Matth. XVI : 9, 10;
Mark. VIII : 19, 20), hetgeen een van de
merkwaardigste ,,toevallige overeenstemmingen" van de Schrift is. De spuris was een
zeer groote mand, zooals blijkt uit het gebruik
van het woord in Hand. IX : 25, waar ge-

zegd wordt, dat Paulus over den muur neergelaten werd „in een mand".
4. De volgende opmerking over het zuchten
van Jezus (Mark. VII : 44) is van Luther afkomstig : „Dit zuchten van den Reiland werd
niet veroorzaakt door de tong en het oor van
dezen armen man alleen, maar het was een
zuchten om al de tongen en ooren te zamen.
Het grootste kwaad dat der Christenheid is
aangedaan, is niet voortgekomen van tirannen,
maar van dat kleine stukje vleesch, dat I usschen de kaken zetelt".

Les XLI. — De Belijdenis van Petrus.
„Gij zit Feints".
le lezen : Matth. XVI : 13-19 (verg. Mark. VIII : 27-29 ; Luk. IX : 18-2o).
Ye leeren : Joh. VI : 45 ; i Petrus II : 4-6. (Ps. 4o : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Vele onderwijzers zullen een weinig tegen deze les opzien om het niet ongewone denklieeld, dat het welbekende vers „Gij zijt Petrus", enz. eigenlijk
liever weggeredeneerd moest worden, uit vrees, dat het de zaak van het Pausdom ondersteunen zal. Voor deze vrees is echter in het geheel geen reden.
Of het woord „Petra" op Petrus betrekking heeft of niet, waarover verschillend geoordeeld wordt (zie hierover Aant. 3, 4), dit doet welbeschouw d geen
inbreuk op het voorrecht, dat hem werkelijk geschonken werd : een onloochenbaar voorrecht, dat echter niets te maken heeft met de macht, waarop
de pausen aanspraak maken (Zie Aant. 6).
De onderwijzers van oudere leerlingen moeten er op voorbereid zijn, dit
onderwerp te behandelen, maar dat zij het toch vooral met kalmte en vertrouwen doen, en niet, alsof ons geschil met het Romanisme of king van de
vertolking eener metaphorische uitdrukking. Er zijn jongens en meisjes in
streken, welke onder den invloed staan van het Katholicisme, die denken,
dat, indien met de „Petra" in dezen tekst Petrus wordt bedoeld, de Kerk van
Rome dan ook de ware Kerk is ; men moet juist aantoonen, dat deze gevolgtrekking ongerijmd is.
In geen gedeelte van de Schrift komt het eigenlijke karakter van het gewichtige leerstuk der Godheid van Christus duidelijker uit dan hier. Hoe
beperkt de kennis van Petrus ook geweest moge zijn, toch was het geloof,
dat hem tot een rots maakte, waarop de Kerk werd gebouwd, klaarblijkelijk
het geloof aan deze waarheid. Met nadruk moet dus op het hoog gewicht
van deze leer gewezen worden, vooral tegenover leerlingen, die gewend zijn,

na te denken en dikwijls gevaar loopen, onder moderne invloeden te komen.

DE BELIJDENIS VAN PETRUS.
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Tegelijkertijd moet men duidelijk doen inzien, dat „rechtzinnigheid" alleen
van geen nut is ; dat alleen het geloof des harten den zuiveren belijder tot
een „rots" in de ware Kerk kan makers.
SCHETS VAN DE LES,
Hoe vreemd moet het voor de
Apostelen geweest zijn, nu in de bergen en in de afgelegen gedeelten des
lands te zwerven, nadat Jezus door
het yolk verworpen is geworden ! Toen
zij hun eigen tehuis, hun bedrijf, enz.
hadden verlaten, verwachtten zij een
schitterenden uitslag. — Zoo was het
ook in het begin — krachtige wonderen, groote opgang onder het yolk —
daarna tegenstand van de voornaamste
personen — daarna, juist toen Hij
den meesten opgang maakte, verandering in de gezindheid ; discipelen
vallen of — nu schijnt alles er donker
nit te zien. Het is waar, er zijn vele
dankbare belijders van den Reiland
in Dekapolis (vorige les), maar deze
zijn slechts geringe lieden. Sedert dien
tijd zijn zij weder eenmaal in hun
eigen landstreek (Matth. XV : 39)
geweest, maar om de vijandige houding der Farizeen waren zij gedwongen, naar de oostzijde van het meer
terug te varen (XVI : 1-5). Nu zijn
zij weder ver weg, dicht bij de
heidensche stall van Philippus (Zie
Aant. 1.)
Waarom blijven zij nog bij Jezus P
Dat zullen wij zien.
I. Het geloof van Petrus, vers
13-16.
Welke vraag wordt hun door Jezus
gesteld, terwijl zij voortwandelen P
(Mark.), vers 13. Wat denkt het yolk
van Jezus, na al deze leeringen en
wonderen? Somtijds hadden zij werkelijk gemeend (zie Matth. XII : 23),
dat Hij de Messias was, maar de
Farizeen hadden hen hieraan doen
twijfelen. Hij Wilde ook niet de Koning
zijn, dien zij begeerden. Toch konden

zij niet denken, dat Hij een bedrieger was — misschien was Hij wel
een profeet — Elia of Jeremia —
of de vermoorde Dooper, nit den dood
opgestaan (zie Matth. XIV : 1, 2)
(Zie Aant. 2).
Maar de Twa'alven — wat denken
zij? Zij zouden misschien twijfelen
en aarzelen — maar neen — het
antwoord is gereed, vers 16 — en
beslist ook, niet „wij zeggen", of
„wij denken", maar „Gij zit". —
\Vat ? (a) De Christus. Zonder twijfel is Petrus terneergeslagen geweest
over vele dingen, maar van een ding
is hij zeker — „Hij is de Messias,
alles zal eenmaal terecht komen."
(b) De zoon des levenden Gods. Petrus wist niet alles, wat wij hieromtrent weten — omtrent de Drieeenheid;
maar hij zal gedacht hebben aan
Ps. II : 7. Jezus had dikwips gesproken van ,,Mijn Vader" — zij waren
met Hem geweest, toen Hij bad (b .v .
juist nu, Luk. IX : i8) — zij konden
zien, dat Hij op een andere wijze in
betrekking tot God stond dan andere
menschen.
II. De bron van Petrus' geloof,
vers 17.
De bron, van waar het kwam (evenals een rivier). Hoe wist hij, dat
Jezus de Messias en de Zoon van
God was ? Had de Dooper dit gezegd ?
(Joh. I : 27, 29, 34) maar al het yolk
had dit toch ook gehoord. Beantwoordde Hij aan hetgeen de Schriften
van Hem voorspeld hadden ? (Joh.
V : 39) — maar anderen hadden toch
ook deze schriften. Hadden Zijn
wonderen de zaak beslist ? (Joh. V :
36 ; X : 37). Maar het yolk had deze
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ook gezien. Toch geloofden zij niet
— waarom (ondanks alle twijfelingen
en hinderpalen) geloofde Petrus dan ?
Zie, wat Jezus zegt, vers 16. „Vleesch
en bloed" (zijn eigen denkbeelden
omtrent den Messias en de meeningen
van anderen) zouden u dit nooit geleerd hebben. Maar God heeft het
gedaan. Daarom was hij tot Jezus
gekomen (le tekst om te leeren;
verg. Matth. XI : 25 ; I Cor. XII : 3;
2 Cor. IV : 6 ; Gal. I : 12, 15, z6).
Wel mocht hij „zalig" genoemd worden ! God had hem zijn zonde (Luk.
V : 8) doen gevoelen en hem naar
het eeuwige leven doen veriangen
(Joh. VI : 58) — hij gevoelde, dat
niemand hem kon helpen behalve
Jezus.
III. Waartoe dit geloof Petrus
geschikt maakte, vers 18.
Geschikt . (Voorb . — een kweekeling ,
die geschikt wordt geacht voor onderijzer, een leerling voor eenambacht)
Gij hebt metselaars wel eens aan
het bouwen gezien (noem een voorbeeld
op). Hebt gij dan wel gelet op de
groote steenen, diedikwijls onder
aan de muren gebruikt worden ? Zij
zijn eerst op de juiste grootte gehouwen, en men heeft ze den juisten
vorm gegeven, zoodat zij pasklaar,
geschikt zijn voor hun plaats. Hoe
groot, stevig en vast zijn zij !
Waarmede zegt Jezus aan Petrus,
dat Hij bezig is ? -vets 18 — met h'
bouwen van Zijn Kerk. Geen kerk
van steenen : een Kerk van zielen —
mannen, vrouwen en kinderen zijn
er de ,,steenen" van — „levende
steenen", tot eer ,,geestelijk huffs"
gebouwd (2e tekst om te leeren). Wie
zijn de fondamenten, welke het eerst
gelegd zijn ? Zie Ef. II : 20 (verg.
Openb. XXI : 14). Was Petrus nu
geschikt, een der groote steenen van
het fundament der Kerk te zijn ? Niet
van nature -- hij was vurig en lief hebw

bend, doch onstandvastig. Maar wat had
Jezus tot hem gezegd bij hun eerste ontmoeting ? Jon. I : 43 (zie les XIII) :
„gij zult genaamd worden Cefas",
d. i. een steep , stevig en sterk. Zijn
eigen naam was Simon, maar hij zou
spoedig Petrus (Grieksch, hetzelfde
als Cefas, Hebr.) genoemd worden.
Zie nu, hoe Jezus hem noemt, vers
17, 18 : eerst „Simon Bar-Jona" (zoon
van Jonas), zijn eigen naam, daarna
„Gij zijt Petrus", de beloofde nieuwe
naam. Wat maakt Simon nu waardig,
Petrus genoemd te worden P Het was
zijn geloof aangaande Jezus. Omdat
hij geloofde in den „Christus, den
Zoon Gods", zou hij sterk en standvastig zijn, geschikt, een der groote
steenen van het fundament der Kerk
te wezen (Zie Aant. 4).
Der - Kerk — „maar (zou Petrus
misschien denken) wordt de Kerk
dan gebouwd ? — het schijnt eerder,
dat zij afgebroken wordt — iedereen
valt van ons af". Toch — „Ik zal
bouwen". Op een rots, op een veilig
en sterk fundament. Jezus zelf (Hij,
die zoo standvastig, Die onveranderlijk is, Hebr. XIII : 8) is de grondsteen van alles, Jes. XXVIII : 16,
(verg. I Petr. II : 6) ; 1 Cor. III : i1.
De Apostelen maken daarna deel uit
van het gebouw, zoodat Petrus zelf,
aan Jezus toegevoegd, als de rots (de
Petra) wordt — als het ware een
deel van de rots. (Zie Aant. 4.) Don-.
kerder dagen moeten nog komen —
de dood zou scheiding in hun midden
teweeg brengen (weinig dachten zij,
hoe spoedig Jezus zou sterven) —
maar de dood zou niet overwinnen
— zijn ,,poorten" konden hen niet
voor eeuwig gevangen houden (Zie
Aant. 5) — de Kerk zegepraalt eindelijk
— niet een „stee p" ontbreekt er aan.
Iv. De bijzondere belooning van
het geloof van Petrus, vers 19.
Petrus zou niet alleen deel uitmaken
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van de Kerk, maar hem zou een
bijzonder werk zijn opgedragen (Zie
Aant. 6).
Sleutels. Jezus spreekt nu op een
andere wijze van de Kerk, n.l. als
van een stad of een paleis — waar
de menschen uitgenoodigd moesten
worden, in te treden. Wie zou de
poorten openen ? ( Voorb. -- Wie
open/ de deur der kerk of der school?
Hij, die den sleutel haft). Wie heeft
den sleutel van Gods paleis, Gods
Hemelsche stad ? Zie Openb. III : 7
(zooals voorspeld was, Jes. XXII : 22).
De poorten waren voor zondaars
gesloten, maar Jezus opende ze door
de zonden weg te nemen (Ef.II:13,18.)
Aan Petrus geeft Jezus den sleutel
waartoe ? Niet om hetzelfde te doen
als de Farizeen, Matth. XXIII : 13.
Neen, maar om de poorten wijd open
te zetten voor Joden en heidenen.
Wat beteekende dit ? Zijn prediking- was Petrus niet de eerste, die de
blijde boodschap aan de Joden (Hand.
II) en de heidenen (Hand. X) verkondigde ? En nog iets anders —
„binden" en „ontbinden" — hij zou
door zijn apostolisch ambt over de
genadegoederen beschikken, en wat
hij voor onvergeeflijke zonden zoude
verklaren, zou in de hemelen onvergeeflijk zijn ; terwij1 ook, wat hij van
schuld en verdoemenis zou vrijspreken op de aarde, in de hemelen daarvan zou zijn vrijgesproken. Maar niet
alleen Petrus ; hetzelfde gezag ontvangen de andere Apostelen, zie
Matth. XVIII : 18.
Waarom werden deze voorrechten
en deze eer aan Petrus gegeven ?
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Niet om iets, dat hij zelf had, niet als
Simon maar om het geloof, dat God
hem had gegeven, als Petrus. Hi}
en de anderen konden geen bekwaamheid hebben, anders dan door Gods.
genade in hen, zie 1 Cor. IV : 6 7 ;
XV : io ; 2 Cor. III : 5 ; Ef. III : 6.
Wij kunnen het ambt van Petrus
niet hebben, noch zijn voorrecht,
een steep van het fundament te zijn.
Maar „steenen" kunnen wij zijn —
„levende steenen" in de Kerk.
Hoe kunnen wij steenen worden
in Christus' Kerk ?
Niet van nature. Wij zijn er evenmin geschilst voor als „Simon, de
zoon van Jonas" : Wij zijn als ruwe,
vormelooze steenen in de groeve —
wij moeten gehouwen, gepolijst, klaar
gemaakt worden. Er moet een verandering in ons plaats hebben, evenals in Petrus.
Aileen door het bezit van .Petrus' geloof. Wat was zijn geloof? (a) In
Jezus als „den Christus", den Verlosser van zonde. Gelooven wij in
Hem als onzen Zaligmaker? (b) In
Jezus als „den Zoon van God"?
Aanbidden en gehoorzamen wij Hem
als onzen Heere, en onzen God?
Hoe kunnen wij dit geloof verkrijgen? God alleen kan het geven —
vraag het Hem.
•
Gij zegt, dat gij al deze dingen,
gelooft. Gij kunt de Geloofsartikelen
opzeggen en aannemen. Ja, maar
Petrus' geloof deed hem (a) Christus
aanhangen, toen anderen weggingen
(zie Joh. VI : 66 — 69) ; (b) Christus
openlijk belijden (verg. Rom. X : 9,,
io). Is ons geloof daaraan gelijk?

AANTEEK ENINGEN.
1. Cesarea Philippi moet niet verward worden met het Cesarea op de kust, dat zoo
dikwijls in de Handelingen genoeuld wordt.
Het was aan den voet van den Hermon gelegen. De oorspronkelijke naam was Panium

(de Grieken hadden er een altaar van den
god Pan), hetgeen verbasterd is in het tegenwoordige Panias. Philippus, de viervorst, vergrootte en verfraaide het en gaf er den naam
van zijn keizerlijken meester en van hem.
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zelf aan. Van geheel Palestina is de natuur
hier het schoonst. Achter de bouwvallen verheft zich een steile rots, 1000 voet hoog,
een van de hoogten van den Hermon, op
wiens top de overblijfselen van een Saraceensch kasteel staan, dat om zijn grootschen
bouw met dat van Heidelberg vergeleken
wordt. Under de rots is een donkere grot,
uit welke een der Brie beken ontspringt, die
zich later vereenigen en den Jordaan vormen.
2. Het geloof, dat Elia aan den Messias
.vooraf zou gaan (zie Matth. XVII : 10), kwam
voort nit de profetie van Maleachi (Mal. IV :
5) ; en daar Johannes de Dooper gezegd had,
dat hij Elias niet was (ofschoon hij diens
ambt vervulde, zie Luk. I : 17), meende het
yolk, dat Jezus het misschien was en dat zij
verwachten konden, dat de Messias spoedig
zou volgen. Er bestond ook een Rabbijnsch
denkbeeld (misschien op 2 Esdras II : 11
gegrond), dat Jeremia weder -zou verschijnen.
De derde meening, welke genoemd wordt, dat
Jezus misschien de uit den flood opgestane
Dooper was, kon die van de Herodianen zijn
(Matth. XIV : 2).
,
3. „Gij zijt Petrus". neze uitdrukking veregelijkende met het „Gij zult genaamd worden
Cefas" van Joh. I : 43, is het duidelijk, dat
Christus daardoor den Apostel wil doen gevoelen, dat de voorspelde verandering in zijn
karakter nu plaats heeft gehad en dat dit
-blijkt uit de belijdenis van zijn geloof. Dat
geloof gaf hem, wat hij oorspronkelijk niet
had — de Petrus-gave, het petrei•sch karakter
(zooals het zeer juist genoemd is). Door hem
kort te voren bij zijn eigen naam, Simon, aan
te spreken, wilde Christus het onderscheid
tusschen den natuurlijken en den vernieuwden
mensch doen uitkomen „Gij, Simon, zoon
van Jona, zijt nu Petrus" en Hij toonde Hem
-dus aan, dat het alleen als „Petrus", d. i.
alleen door genade was, dat deze groote taak
hem opgedragen kon worden. Toen derhalve
na zijn val deze opdracht hernieuwd werd,
sprak Jezus hem als „Simon, zoon van Jona"
,-(Joh. XXI : 15-17), aan, om hem aan de
zwakheid zijner oude natuur te herinneren.
4. „Op deze Petra". Drie uitleggingen worden aan deze woorden gegeven : (a) Dat de
„petra" de leer is, door Petrus beleden ; (b)
Dat de „petra" Christus is ; (c) Dat de „petra"
'Petrus is.
(a) Aangaande de eerste meening 'kan gezegd worden, dat het in strijd is met de
gewoonte der Schrift, zulk een overdrachtelijke spreekwijze toe te passen op een leer;
de woorden, op die wijze verklaard, hebben
een gedrvongen zin — „Gij zijt Petrus, en op
deze petra", deze geloofsbelijdenis, enz. Waarom, indien deze opvatting waar is, heeft Jezus
dan gezegd, „Gij zijt Petrus" ?
(b) De tweede opvatting drukt een onbe-

twistbare waarheid uit, nl. dat Christus het
ware fondament der Kerk is, de rots, waarop
zij is gebouwd (Zie de teksten, in de Schets
aangehaald). De vraag is, of de Reiland hier
op deze waarheid doelt, en dan mag men
weder vragen, indien dit zoo is, wat de woorden : „Gij zijt Petrus' dan beteekenen ? Geen
uitlegging kan goed zijn, welke ontkent, dat
de ware Jots" Christus is ; maar vele Zij ner
titels worden op Zijn dienstknechten in een
ondergeschikten zin toegepast. Zij zijn herders ;
Hij is de Opperherder. Zij zijn apostelen ; Hij
is „de Apostel" (Nebr. III : 1). Zij moeten
„blinken als de Zon" (Matth. XIII : 43) ; Hij
is de ,,Zon der Gerechtigheid". Zij zijn, evenals Hij, „het licht der wereld", niet alleen
lichtdragers (zooals in Phil. II : 15), maar
„het licht" (in Matth. V : 14 is TO; hetzelfde
woord, dat in Joh. I op Christus wordt toegepast). Daarom is het feit, dat Hij de „Rots"
is, nog geen bewijs, dat dezelfde naam niet
aan Zijn dienstknechten gegeven kan worden.
(c) Indien de derde opvatting juist is, waarom zijn dan de woorden, welke Jezus gebruikt (petros en petra) verschillend ? Indien
Jezus in het Arameesch (Hebreeuwschl heeft gesproken, is er geen verschil ; maar daar het twijfelachtig is, of Hij ook misschien in hot Grieksch
sprak, kan hierain geen gewieht worden gehecht. Alford voort als reden aan, dat het
versehil onvermijdelijk is, omdat petra vrouwelijk is, terwijl de naam, die aan Petrus wordt
gegeven, den mannelijken vorm petros moet
hebben. En de algemeene term is mogelijk
ook gebruikt om aan te toonen, dat Petrus
niet alleen was : de Kerk zou gebouwd worden op „het fondament der Apostelen en
Profeten". Maar, vraagt men, hoe kan de
Kerk op een feilbaar en zondig mensch gebouwd worden ? Hierop luidt het antwoord,
dat de Heiland alleen op den vernieumden
yeloovigen, door genade veranderden aard van
den Apostel doelt (Zie voorgaande Aant.). De
woorden zouden dan beteekenen : ,;Gij, Simon,
Bar Jona, zijt nit u zelven geheel ongeschikt,
een der steenen van het fondament Mijner
Kerk te zijn, maar nu heeft het geloof u tot
een Petrus' gemaakt ; gij zijt vervormd en
Mij, de Ware Rots, gelijk geworden, en op
zulk een fondament, zulk een petra wil Ik
mijn Kerk bouwen". Dit is zeker de natuurl'ijkSte uitlegging. Door deze laatste opvatting
wordt een bijzondere kracht gegeven aan
Christus kilaropvolgende bestraffing van Petrus : „GI ZAjt Mij een aanstoot" letterlijk
„pen Steen des aanstoots" verg. 1 Petr.
Ir : 6, 8.
5. „De poorren der lid" letterlijk „van
Hades". Wanneer ih het N. Testament het
verblijf van booze geesten de plaats der straf
genoemd wordt, vindt men het woord „Ge-

DE BELIJDENIS VAN PETRUS.
!henna" ; ,llades" beteekent alleen de plaats

der afgestorvenen, het doodenrijk. Aangezien
echter de duivel het geweld des doods heeft
(zie Hebr. II : 14), kan de uitdrukking „poorten van Hades", ook zeer goed toegepast
worden op de macht van Satan en hel. Dood
,nOch hel, hoevele schijnbare overwinningen
zij ook mochten behalen (b.v. toen Christus
zelf stierf en de apostelen den marteldood
,ondergingen) zouden de gemeente Gods ooit
kunnen overweldigen. De dood wordt voorgesteld als „poorten" hebbende in Job
XXXVIII : 17 ; Ps. IX : 14 ; CVII : 18 ; Jes.
XXXVIII : 10 ; verg. Openb. I: 18. En door
„poorten" wordt niet alleen gevangenschap,
maar ook macht zinnebeeldig voorgesteld,
daar de poorten van Oostersche steden de
plaatsen waren, waar gezag en recht werd
uitgeoefend ; zie Dent. XVI : 18 ; 2 Sam. XV :
2, van het Turksche Rijk, de „Porte".
6. Ten opzichte van vers 19 haalt Stier
, de woorden van den Rabbijnschen schrijver
Maimonides aan, waarin deze de gewo( nte
beschrijft, dat, wanneer de Schriftgeleerde
officieel werd gewettigd, te onderwijzen, men
,hem een sleutel gaf en de macht, te „binden
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en te ontbinden", hetgeen zeer veel licht
werpt op de woorden des Heilands.
De sleutel is het zinnebeeld van het hofmeesterschap (zie Jes. XXII : 15-20) ; de
dienaars van Christus zijn schatmeesters,
oitdeelers van de verborgenheden Gods"
(1 Cor. IV : 1). Het denkbeeld van het nit-.
deelen der schatten van Gods Woord ligt er
dus evenzeer in opgesloten als het openen en
sluiten. Het „binders" en „ontbinden" ge]dt
zoowel in zaken als personen.
Dezelfde macht wordt in Matth. XVIII : 18
aan al de Apostelen gegeven, een voldoende
weerlegging van de Roomsche theorie omtrent de oppermacht van Petrus. In de Evangelien en de Handelingen is er, ofschoon
Petrus dikwijls als de woordvoerder der Apostelen voorkomt, geen 'spoor van eenig oppergezag, en nog minder in zijn eigen brieven.
Zelfs al wilde men dit oppergezag aannemen,
dan zou het nog een bloot verdichtsel blijven,
dat het op zijn opvolgers overging ; en zelfs
al gaf men dit toe, wie zijn dan de opvolgers ?
Zeker niet de Bisschoppen van een stad, van
wier Kerk er geen bewijs is, dat Petrus er
ooit de voorganger van is geweest.

Les XLII. — De Verheerlijking op den Berg.
„Aanschouwers van zijn Majesteir.
Ye lezen : Luk. IX : 28-36 (verg. Matth. XVII : 1-13 ; Mark. IX : 2-13).
7e leeren: z Petr. I :16--18; Col. III : 4 (Ps. II() : 1, 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het kan niet moeilijk zijn, aan deze les aantrekke]ijkheid te geven. Het
onbepaalde der schildering van iets zoo geheimzinnigs zal er toe bijdragen,
haar boeiend te maker). Maar de onderwijzen zorge er wel voor, dat de belangstelling in het verhaal niet verhindere, dat op de groote waarheden, die
, er aan ten grondslag liggen, het meeste licht valle. Het hoofdpunt van de
les is het verband tusschen „het lijden van Christus en de heerlijkheid, die
zou volgen". Christus had ook nu reeds den hemel kunnen binnengaan. Hij
was reeds geheel „hemelsch" geworden naar Zijh menschheid vrijwillig echter
legde Hij deze heerlijkheid weer af, ten behoeve van den uitgang, dien Hij
te Jerusalem volbrengen moest. Eerst Da het volbrachte verlossingswerk wilde
Hij de heerlijkheid ontvangen, wij1 Hij als de Overste Leidsman ook vele
kinderen tot de zaligheid moest brengen.
In de Schets worden het doel en de invloed van de Verheerlijking eenvoudig besproken, voor zoover zij betrekking hebben op de Apostelen (en
RENKEMA II.
13
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aldus zijdelings op ons). Maar de gebeurtenis betrof ook de Hemelsche bezoekers en den Heiland zelf ; en dit onderwerp kan, indien het wenschelijk
wordt geacht, althans met de oudere leerlingen besproken worden. Zie Aant. 7.
De onderwijzer van jongere klassen moet nooit aannemen, dat al de woorden
van een vers, dat gelezen wordt, ook worden begrepen. Het woord „uitgang"
b.v., dat in deze les voorkomt, heeft wel eenige uitlegging noodig.
SCHETS VAN DE LES.
Het is avond — vier wandelaars 2 o — 2 8), Zijn heerlijkheid is toch boven
ondernemen een vermoeienden tocht ; alien twijfel." En welk een heerlijkzij gaan een steilen berg op (zie Aant. heid ! — Een Hemelsche, geen aard2). Het is de Heere Jezus met Petrus, sche — niet van den Koning der
Jacobus en Johannes. De nacht is ' Joden, maar van den Koning der
reeds ingevallen, als zij den top be- Hemelen.
(b) De nietgezellen van Jezus. Nog
reiken (zie Aant. 3.) Een eenzame
plaats — ver van huizen en men- twee andere gedaanten zijn daar, ook
schen — (Mark.) Indien het dag ware, in heerlijkheid (vers 3 t) — de groote
hadden zij een prachtig gezicht kun- Wetgever en de . groote Profeet — de
nen hebben, maar nu is alles donker twee grootste mannen, van wie de
en stil. Wat doet Jezus ? vers 28; en discipelen in de Schriften gelezen
de drie discipelen ? vers 3 2. Wanneer hebben. Beiden vastten op wonderbare wijze (zooals Jezus gedaan had),
sliepen deze drie ook, terwijl Jezus
Deut. [X : 9; 1 Kon. XIX : 8; beiden
bad ? Mark. XIV : 32-40.
Eensklaps ontwaken zij — een stroom hadden wonder bare gezichten van
van verblindend licht — wat kan het God, Ex. XXXII' : 18-23; I Kon.
zijn ? Zij zijn ontsteld en verbaasd — XIX : 1 r-13; beiden werden op geheimzinnige wijze van de aarde wegzie vt aarover.
genomen, Deut. XXXIV : 5, 6; 2 Kon.
I. Over hetgeen zij zagen.
II : 11 ; beiden waren nu van den
(a) De heerlijkheid van jezus.
„Veranderd van gedaante" (Matth. Hemel gekomen om met Jezus te
en Mark.) — wat is dat ? zie vers 29 spreken (Zie Aant. 4). Wat moeten
Petrus en de anderen gevoeld hebben !
(Zie .,-lant. 5). Zie, hetgeen gezegd
wordt (Matth.) van Zijn geiaat en Welke nieuwe inzichten moeten zij
(Mark.) van Zijn kleederen. Verg. gekregen hebben in de grootheid huns
Hand. XXVI : 13; Open b. I : 14-16 ; Meesters ! En geen twijfelmoedigheid
ook Ps. CIV : 2 ; I Tim. V1 : 16. Wat meer, omdat Jezus (volgens de Schriftmoeten zij gevoeld hebben ! Hun geleerden) de Wet scheen te breken
Meester, den eenvoudigen man van en de Profeten niet te vervullen —
Nazareth, met wien zij elken dag hier zijn Mozes en Elia zelven met
spreken, wandelen, eten, enz. — zien Hem !
II. Over hetgeen zij hoorden.
zij nu — hoe ? — zij weten het niet
(a) Bet gesprek. Waarover ? vers 31
— zulk een heerlijkheid was er nooit
ang (zie Aant. 5) — hetop aarde geweest ! Maar wat is het Zijn
dan ? „Hij is alles, meer dan alles, zeifde, waaraan Petrus zich zoo geerwat wij gedacht hadden — wat het gerd had ! „lien Hij zoude volbrengen"
— die dus behoorde tot het plan, tot
kruis ook mag beteekenen, waarvam
Hij gesproken heeft (zie Matth. XVI : den raad van God ! „te Jerusalem"
uite,,
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— de stad, waar zij dachten, dat Hij
zou regeeren ! Die dood, waaraan zij
nog niet konden denken, was in den
Hemel bekend (Zie Aant. 7) en wordt
vooraf besproken door verheerlijkte
heiligen.
Maar nu zullen Mozes en Elia
heengaan. Wat zegt Petrus ? vers 33 :
„Waarom zouden zij gaan ? het is
zoo heerlijk, zoo gelukzalig laat ons
takken van de boomen nemen en drie
hutten maken." Ja, maar dit zou niet
gaan — zij kunnen dit niet altijd hebben — de zondige wereld is daar
beneden — daar moet de Heiland
weer heen om te redden en te genezen, te 1i:1:den en te sterven — daar
moeten de Apostelen nog zijn, voor
Christus arbeidende — de heerlijkheid is nog niet voor hen weggelegd
— slechts een blik hebben zij er in
mogen slaan ( Voorb. — (floe on carne
eindisen vuij een dag van genoegen I
loch kan deze niet altijd dziren
dag en van werk moeten volgen). Maar

zie een heerlijk blinkende woik
overdekt hen (Zie Aant. 6) — Mozes
en Elia verdwijnen voor het oog; dan
nemen de ooren der van vrees bevangen Apostelen iets waar, dat nog
wonderlijker is.
(b) De stem des Vaders. Wat zegt
deze ? „ Mijn gelid' de Zoon" . God zeif
zegt hun, wie die nederige en verachte Galileer is. „ Welbehagen"
wieHem ook moge haten en verachten,
de Vader is voldaan verg. Jes. XLII :
I; Joh. VIII : 29. (Hoe heerlijk ook
voor Jezus zelf, dit te hooren (zie
Aant. 7), juist toen de lijdensdagen
zoo snel naderden ! verg. Jes. MIT :
to). „Boort Hem - — het was goed,
naar Mozes te hooren en zijn wet te
houden — naar de Profeten te hooren
en aan hun stem gehoorzaam te zijn
— maar dezen wezen slechts op den
Messias, zij bereidden zijn weg — nu
is Hij zeif hier.
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Maar konden de discipelen dit toen
reeds alles in zich opnemen ? Zie,
zij liggen met het aangezicht ter aarde
met vrees vervuld (Matth.); verg. Ex.
XIX : 12 ; Hal). III : 2. En daarna
hooren zij een andere stem, welke zij
goed kennen, de stem van een mensch
zooals zij, van een liefhebbenden
vriend en tegelijkertijd voelen zij
een aanraking (verg. Dan. X to ;
Openb. I : 17). Zij zien op — het licht
is verdwenen — de duisternis omringt hen weder
„Jezus alleen".
Laat ons dit nu nog eens nagaan.
Wat zou deze groote gebeurtenis
Petrus, Jakobus en Johannes leeren ?
Drie zaken (week di/ nit door over
het behandelde vraAren te doen).

Wat de wareheeilij k heid van Jezus
was [zie hiervdOr, I (a)].
2. In welke betrekking Hij stond
tot de Wet en de Profeten. Zij waren
met Hem, niet tegen Hem [zie hiervOOr, I (b)]. Hij stond boven hen [zie
hierveitir, 1I (b)].

3. De noodzakelijkheid van Zijn
juist hetgeen zij niet met Zijn
heerlijkheid en oppermacht konden
vereenigen [zie hierv(5Or, II (a)].
Verstonden zij dit toen alles ? Zij
dachten er zelfs niet over — zij begonnen zich te vermoeien met andere
dingen van veel minder be]ang (zoo-

dood,

als soninizge mensehen, die het EVall•
verwerpen om het een of ander
niets beteekenend bezwaar tee iz den
Bijbel) •, zie, waarover zij spreken,

gale

wanneer zij den volgenden dag den
berg afdalen (Mark. IX : to), en wat
zij aan Jezus vragen (II). Wat antwoordde Jezus hun P (12, 13) Ja,
het was waar, dat de Schriften van
Elia's komst hadden gesproken (Mal.
IV), maar ook van Zijn lijden (Jes.
LIII); welnu, het een was vervuld
geworden (zie Luk. I : 17) — waarom
wilden zij niet gelooven, dat het an-

dere ook zou gebeuren ? Maar geen
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wonder : nu zij zoo traag van begrip
zijn, mogen zij er niet meer over
spreken (Mark. IX : 9), voordat alles
geschied is en duideliik voor hen
geworden is (zie Aant. 8 en 9).
Konden zij echter ooit dezen nacht
vergeten ? Maar zij vergaten Hem eens
— denk aan het gezegde van Petrus,
dat hij „den Man niet kende", Wiens
Goddelijke heerlijkheid hij had gezien ! Hoe zwak zijn wij alien ! Toch
herinnerde hij zich dien nacht. 'Coen
hij oud was, kon hij er na jaren van
moeite en vervolging op terugzien,
dat hij een „ooggetuige was geweest
van Christus' majesteit" en met eigen
ooren de stem des Vaders had gehoord ; — en dus moist, in Wien hij
geloofd had — het was geen „fabel"
geweest; en dat, ofschoon zijn „uitgang" nabij was, de heerlijkheid hem
daarboven wachtte ; zie 2 Petr. I :
13-18 (zie Aant. 5).
Ooggetuigen I Zouden wij Jezus niet
gaarne gezien hebben, zooals Hij in
Galilea was — Zijn werken aanschouwd, Zijn woorden gehoord hebben ? Dal kan ons nooit gebeuren,
maar :

Wij zullen Hem zien in Zijn
heerlijkheid, zooals Hij dien nacht

op den berg was. Tedereen zal het
zien, zie Matth. XXV : 31, 32; XXVI :
64 ; Openb. I : 7. Wat zal dan gebeuren ?
Zijn yolk zal dan ook in heerlijkheid
zijn, evenals Mozes en Elia dit waren
(2e tekst om le leeren en Dan. XII :

3; Matth. XIII : 43 ; Rom. XIII :18).
Welke heerlijkheid ? Dezellde, die
jezus had, Hem ge4jk (Joh. XVII :
22-24 ; 2 Cor. III : 18 Phil. III : 21;
I Joh. 111 : 2).
Zullen wij die bezitten ? Hoe kan
dat ? — Wij zijn zoo onwaardig —
denk aan onze zondige gedachten,
woorden en laden — hoe verschillend
van Christus ! Toch is zij ons beloofd — waarom ? Om dienzelfden
Dood, welken Petrus niet kon begrijpen, waarover Mozes en Elia
spraken. Omdat Jezus stierf, kunnen
wij onze zonden op Hem leggev,
Omdat Hij stierf, komt de Geest om
ons heilig to maken. Denk elken dag:
„Hij verliet Zijn heerlijkheid, opdat ik
er deel aan mocht hebben — hoe kan
ik dan tegen Hem zondigen ?"

AANTEEKE NINGEN.
1. Mattheiis en Markus zeggen ,na zes
4. De verschijning van Mozes en Elia doet
dagen"; Lukas zegt : „na omtrent acht dagen".
vele diepzinnige quaesties ontstaan, waarop
Bit zijn eenvoudig twee manieren van rekehet antwoord niet gegeven kan worden wegens
nen ; de een geeft het juiste getal dagen
onze onbekendheid met de onzichtbare wergild.
weer, de andere )het tijdsbestek, binnen hetHet is merkwaardig, dat beiden op geheiniwelk deze dagen liggen.
zinnige wijze uit het leven zijn gescheiden :
2. Die overlevering, dat de verheerlijking
Elia (evenals Henoch) werd weggenomen
op den Berg Thabor plaats had, is volstrekt
(overgezet), zoodat hij reeds zijn verheerlijkt
niet zonder grond. Wel waren op dien berg
lichaam had ; terwijl sommigen verondersteld
misschien in dien tijd eenige huizen of hutten,
hebben, uit het verschijnen van Mozes tegemaar er was overigens voldoende gelegenheid
lijkertijd, en uit de woorden in Judas (vers
voor hetgeen in Luk. IX : 28-36 wordt mede9), dat zijn lichaam ook opgewekt en vergedeeld (Zie Dr. A. Kuyper : Onz de oude
heerlijkt was geworden.
wereldzee, I pag 466-470).
5. Woorden, welke uitlegging behoeven : —
3. Dat de verheerlijking des nachts plaats
„Uityang" is letterlijk ,vertrek",
had, mag met reden opgemaakt worden uit
exodos, (van waar het Boek Exodus).
Lukas' woorden (vers 37), dat zij „des daags
„Tabernahelen" d. z. : tenten of hutten.
daarna" afkwamen. Merk ook op, hoe de
„Moller". Het werk van den voller bestond
Apostelen door slaap bezwaard waren en dat
in het schoonhouden van linnen kleedingde nacht dikwijls voor den Heere Jezus de
stukken, waaraan hij, door middel van de
tijd des gebeds was.
zoogenaamde „vollersaarde", een bijzondere
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witheid gaf. In 2 Kon. XVIII : 17, Jes. VII :
3 en Mal. III : 2 wordt toespeling gemaakt
op dit bedrijf.
Het is zeer merkwaardig, dat in de verzen,
waar Petrus naar de Verheerlijking verwijst
(2 Petr. I : 13-18), hij twee der eigenaardige
woorden van dit gedeelte gebruikt. Hij spreekt
van zijn eigen „uitgang" en van het afleggen
van zijn „tabernakel".
6. De „lichte wolk" schijnt, evenals de
Schechina van het 0. T.. het zinnebeeld van
de tegenwoordigheid Gods geweest te zijn
(Exod. XIV : 19 ; XL : 34 ; 1 Kon. VIII : 10
en andere plaatsen). Het is opmerkenswaard,
dat het woord „Schechina" het begrip van
woning uitdrukt, zoodat de „lichte wolk, die
Hem overschaduwde", een gepast antwoord
was op Petrus' voorstel „tabernakelen" te
maken.
7. Zonder twijfel had de Verheerlijking op
den Berg nog met een ander oogmerk plaats
dan alleen on" de Apostelen te bemoedigen.
Het bezoek van den verheerlijkten wetgever
en den profeet op deze aarde en het gesprek
met Jezus over Zijn aanstaanden flood kon
niet alleen voor dat Joel hebben plaats gehad. Men kan zich voorstellen, met Welk een
belangstelling die heiligen des Ouden Verbonds, die reeds van de aarde waren beengegaan, het verzoeningswerk zullen hebben
aangezien, krachtens hetwelk zij de ruste
waren ingegaan — want ofschoon het een
gebeurtenis was, die nog in de toekomst lag,
was zij zoo goed als verleden in de zekere
raadsbesluiten Gods, zoodat er gesproken wordt
van het Lam, als „geslacht van de grondlegging der wereld". Maar het was zeker
ook de bedoeling, door dit samenzijn den
Reiland te versterken en te bemoedigen met
het oog op Zijn aanstaand lijden ; en dezelfde
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hoorbare stem, die Hem bemoedigd had, toen
Hij de wijding tot Zijn bediening ontving,
spreekt ook tot Hem, nu Hij weldra het
laatste tijdperk van Zijn vernedering zal
ingaan.
8. Waarom mochten de Apostelen niet verkondigen hetgeen zij gehoord en gezien hadden, tot na de Opstanding ? Hierop antwoordt
Trench : „De geheimenis, dat Christus de
Zoon Gods was, moest niet aan de wereld
geopenbaard worden, totdat zij boven alien
twijfel was verheven, totdat Hij kracitelijk
bewezen was, de Zoon van God te zip nit de
opstanding der dooden (Rom. I: 4). Tot zoolang kon het slechts een onderwerp van onheilige redeneering en twisting zijn". Tevens
was dit zwijgen noodig om in het midden
des y olks en in den kring der jongeren, een
vleeschelijke geestdrift te voorkomen, welke
het verhaal Zijner verheerlijking had kunnen
opwekken.
Het „opstaan uit (le dooden" klonk toen
den discipelen niet raadselachtig, omdat in
het algemeen de leer van de lichamelijke
opstanding hun vreemd was (verg. Joh. XI:
24 ; Hand. XXIII : 6-8), maar omdat zij het
denkbeeld van Christus' flood met konden
begrijpen.
9. „Waarom zeggen de Schriftgeleerden, dat
Elias eerst komen moest ?" Zij hadden zoo
even Elias gezien : was dat zijn komen ? Zoo
niet, wanneer zou hij dan komen ? In Zijn
antwoord verwijst Christus hen naar de vervulling van Maleaehi's profetie in Johannes
den Dooper en voegt Hij er de verzekering
bij, dat, evenals die voorspelling vervuld
was, zoo ook de voorspellingen van Zijn
lijden, hetwelk zij niet konden gelooven,
vervuld zouden worden.

Les XLIII. — De bezeten knaap.
„Waarom hebben w'ij hem niet kunnen uitwerpenr
7e lezen : Mark. IX : 14-29 (verg. Matth. XVII : 14-21 ; Luk. IX : 37-41).
Te leeren : Mark. IX : 2 3, 24 ; Hand. III :16 (Ps. 86 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het feit, dat de bezetene in dit verhaal iemand van jeugdigen leeftijd
was, stelt ons in staat, dit onderwerp meer rechtstreeks op onze leerlingen
toe te passers, hetwelk gewoonlijk een bijzondere uitwerking zal hebben op
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het gemoed der kinderen. Er is geen twijfel aan, dat de groote vijand gereed
staat, de ziel van een kind aan te vallen, zoodra deze ontvankelijk is voor
goede of kwade geestelijke invloeden. Bovendien hebben de meeste onderwijzers te doen gehad met moeilijke karakters, met onbetoombare drift, of
onverbeterlijke ongehoorzaamheid, of schijnbaar ongeneeslijke leugenachtigheid — karakters, ten opzichte van welke wij instinctmatig de waarheid
gevoelen van de woorden des Heilands : ,,Dit geslacht gaat niet uit dan
door bidden en vasten". Zooals de Schets aangeeft, doet men wel, deze les
op uiterst duidelijke, klare wijze te hehandelen. De leerlingen moeten ten
minste nu eens gevoelen, dat hun bijwonen van het Bilbelsch onderwijs
niets minder is dan. het „gebracht worden lot de discipelen" om van den
invloed van hun geestelijken vijand bevrijd te worden. Indien deze gedachte
ingang, bij hen vindt, kan het niet anders, of zij moet hen tot ernst stemmen.
Hieraan behoeft nauwelijks toegevoegd te worden, dat onderwiizers, die
gewo3nlijk de hoogere beteekenis van hun werk voorbijzien en het als een
lichte taak beschouwen, niet in staat zullen zijn, in dezen zin te spreken.
Twee voorzorgen echter zijn noodig : (1) Alle kinderen zijn niet gelijk ;
zij kunnen niet alien 'in een algerneene beschrijving saamgevat worden. En
zonder enkelen hunner te vleien en de werkzame vijandschap van den Satan
tegen elk in het bijzonder te verhelen, moet men toch met verstand een
scheiding maken en verklaren, dat de toepassing voornamelijk op de „moeilijke gevallen" betrekking heeft. (2) Men moet er vooral op wijzen, dat het
werk van den onderwijzer inderdaad alleen bestaat in het gehoorzamen van
Christus' bevel : „Breng hem tot Mij"; dat Hij alleen alle macht en alle
genade heeft.
De benamingen van de afdeelingen der Schets zullen misschien willekeurig
schijnenr, maar haar bedoeling is, de bewoordingen bij Matthens van Christus'
antwoord op de vraag „Waarom konden wij hem niet uitwerpen ?" op
den voorgrond te plaatsen. Zijn antwoord maakt een zeer belangrijk gedeelte
van het onderwerp uit, maar indien het te moeilijk wordt geoordeeld voor
jongere leerlingen, behoeft de onderwijzer slechts Afdeeling II weg te laten
dan zal de les even volledig en veel eenvoudiger zijn.
Er zal veel licht op de moeilijkere gedeelten van de les geworpen worden
door een verwijzing naar sommige der voorafgaande lessen, t. w. over geloof
— les XVII, XXI, XXV en XXXIX, en over bezetenheid les XIX en XXXV.
SCHETS VAN DE LES.
Cor. XIII : 2). Bergen zijn groote
Zijt gij ooit gedwongen geweest,
iets, waaraan gij bezig waart, af te hinderpalen voor reizigers, legers, enz.,
breken, om een groote moeilijkheid, — het vereischt veel moeite, er overdie gij niet te boven kondet komen ? heen te komen.
Heden zullen wij zien, hoe, terwijl
(Voorb. Gij hebt uw lei ?enomen
Christus met de drie Apostelen op
— ire dada, spoea'ig uw werk af te
den „hoogen berg" was (vorige les),
maken — niaar de son was zoo mow.een groote „berg" van moeilijkheden
lijk gij kondet niet verder.) In den
Bijbel worden deze moeilijkheden den anderen negen Apostelen in den
weg kwam.
berg en genaamd (Jes. XL : 4 ; Zach.
IV : 7 ; Mark. XI : 23 ; Luk. 111: 5;
I. De berg van moeilijkheid.
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Waartoe had Jezus den Apostelen
macht gegeven ? Zie Mark. VI : 7.
Gelukte het hun, duivelen uit te werpen ? Mark. VI : 13. Nu komt een
arme vader tot hen om hun te vragen,
of zij den duivel uit zijn zoon willen
werpen, vers 18. Zie, welk een ernstig
geval dat is ; wij hebben van andere
bezetenen gelezen, maar deze schijnt
erger dan zij. Het arme kind kan
niet spreken („stom" vers 17, en toch
,,roept" het, Luk. IX : 39) — het is
doof, vers 25 — somtijds heeft het
vreeselijke toevallen, vers 18 — somtijds is het in levensgevaar, vers 22
— als een krankzinnige, Matth. XVII :
15. Denk aan zijn tehuis — geen
andere kinderen (Luk. IX : 38); hoe.
treurig voor vader en moeder !
Hier is een moeilijk geval voor
de Apostelen — een berg van moeilijkheid.
Maar iets anders maakt den „berg"
nog erger. Wanneer iemand tot Jezus
kwam om een wonder, wat zeide
Jezus dan, dat hij moest hebben ?
Zie Matth. VIII : 1 3 ; IX : 28, 29 ;
XV : 28 ; Mark. II : 5 ; V : 34, 36 ;
X : 52 ; Joh. XI : 4o ; verg. Matth.
XIII : 58 ; Hand. XIV : 9. Maar de
wanhopige vader heefr bijna geen
geloof — hij kornt tot de discipelen
als een drenkeling, die zich nog aan
een stroohalm vastklemt — hij vreest,
dat het hopeloos is ; zie vers 24.
Dus bier is nog een moeilijkheid.
Zie nu den uitslag. „Zij konden
flier. Stel u hun teleurstelling, hun
schaamee, hun vrees voor — Thomas
ziet Philippus, Matthefls en Judas
aan — de Schriftgeleerden bespotten
hen en hun Meester, vers 14 — het
yolk wordt opgewonden — en te
midden van dat alles staat de treurende vader met zijn ongelukkig kind.
Welk een schouwspel voor Jezus en
de drie anderen, wanneer zij van den
berg afkomen na al die heerlijkheid

199

(vorie-e les) — waarlijk, het zou niet
goed geweest zijn, in Petrus' „tabernakelen" te blijven.
H. Waarom de discipelen den
„berg" niet konden verzetten.
Hoe kwam het, (tat het hun mislukte ? Zij begrepen het zelven niet
— vroegen het dus naderhand aan
Jezus. Zie Zijn antwoord, vers 28, 29;
Matth. XVII : 19— 21.
I . Hun geloof was le zwak. Hun
geloof, hun vertrouwen. Waarop hadden zij moeten vertrouwen 9 Niet op
de macht, die Jezus hun had gegeven,
maar op Jezus zelf. Toen zij het kind
zagen, hadden zij moeten denken :
„Onze Heiland kwam neer uit den
Hemel om de menschen van den
duivel te verlossen -- Hij zou dit
knnnen doen — Hij zou dit willen
doen — Hij wil nu, dat wij het
doen — Hij heeft beloofd, ons de
macht te geven"; tevens hadden zij
met God moeten worstelen in den
gebede om hun geloof te versterken,
en dan zouden zij ondervonden hebben, dat zij konden Waarom ? Omdat
de macht, die zij hadden, niet van
hen zelven was, maar van Een, Die
alle Bingen vermocht. Maar nu was
het juist iets geheel anders, wat zij
gevoelden : (a) zij waren ter neer
geslagen door de gedachte van het
lijden van den Heiland — (b) Jezus
was afwezig en zij waren als soldaten
zonder generaal — (c) de drie voornaamste Apostelen waren erook niet
— (d) en dit was zulk een bijzonder
moeilijk geval. Vandaar hun ongeloof
en bijgevolg hun vergeefsche pogingen.
2. Zij hadden niet Oeproefd, hun
geloof krachtiger le maken. Hoe konden ze dit ? Zie vers 29 (a) Gbed.
Zij hadden toen moeten bidden, zooals zij dit later deden (Luk. XVII :
5) : „Vermeerder ons het geloof". (b)
Vaslen. Zij hadden zich te veel om
hun eigen genoegen en gemak be-
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kommerd — geen „verdrukking geleden" (2 Tim. II : 3) als „goede
krijgsknechten" — bevreesd voor het
„kruis" — hoe konden zij dan verwachten, te overwonnen ? Hoe kwam
Paulus zijn groote „bergen" te boven?
Zie i Cor. IX : 27 ; verg. Hand. XIII :
3; XIV: 23.
III. Hoe de „berg" verzet werd.
Te midden van de verwarring —
verschijnt Jezus I Tot Hem spoeden
zij zich alien. Wie antwoordt op Zijn
vraag ? Niet de Schriftgeleerden —
zij zijn wellicht te zeer teleurgesteld
door Zijn komst ; niet de discipelen
— zij schamen zich te veel ; niet het
yolk, — dat is te verbaasd ; wie ?
vers 17. Hoor Zijn treurigen uitroep,
vers 19 (verg. Matth.) „ongeloovig"
— wie waren dit ? (zie hiervddr),
„verkeerd" (d. i. eigenzinnig, zijn
„eigen weg" gaande, Jes. LIII : 6) —
waren de spottende Schriftgeleerden
en het wankelende yolk dit niet ?
„Hoe lang nog bij u ?" (verg. Joh.
XIV : 9) — hadden zij Hem nu niet
moeten gekend en vertrouwd hebben P
„hoe lang u nog verdragen ?" —
had Hij niet reeds genoeg van hen
verdragen P (Jes. LXIII : 9 ; Hebr.
XII : 3). „Breng hem tot Mij" — het
groote en eenige middel tot herstel.
Werpt Jezus den duivel terstond
uit ? Waarom niet ? Heeft hij geen
medelijden met het arme kind, dat in
hevige stuipen op den grond ligt ? Ja,
maar Hij heeft nog meer medelijden
met de „ongeloovige en verkeerde"
harten — Hij moet hun een les
geven ; Hij denkt ook. aan alien, die
dit later zullen lezen, aan ons— alien
moeten weten, hoe de Satan overwonnen
kan worden. Zie, wat Hij doet.
(a) De vader moet er alles van vertellen, opdat men er aan herinnerd
worde, hoe treurig het geval is, en opdat
allen zien, welk een moeilijk geval het is.
(Evenzoo is hetmet de zonde. God wil,

dat alles beleden wordt, niet tot Zijn
inlichting, maar opdat de zondaar
zijn verkeerdheid moge gevoelen).
(b) Daarna moeten alien weten,
welke zaak werkelijk noodig is. „Indien Gij bent", zegt de vader — hij
is niet zeker, evenais de melaatsche
(Mark. I : 4o). Neen, dat is niet genoeg — natuurlijk kan Jezus ; maar
dat is niet voldoende — Jezus kon
al de booze geesten in het land uitwerpen, toch doet Hij het niet. Zie,
wat Hij zegt. „Indien gij kunt". —
„Indien gij tot Mij komt, geloovende,
dat 1k de Messias Gods uit den Hemel
ben, vol liefde en macht, dan kan.
Ik den knaap genezen". Hoor de
kreet van den weenenden vader —
„Ik geloof", en toch — hij gevoelt,
dat hij slechts ten halve op Jezus
vertrouwt — nzaar hij bid/ Jezus,
„zijn ongeloovigheid(zwakgeloovigheid)
te hull) te homen" — bewijst dit niet,
dat hij werkelijk gelooft ?
Denkt gij, dat Jezus die belle verhoorde ? Dan deed Hij twee wonderen
— wierp het ongeloof uit het hart
van den vader en den Satan uit het
lichaam van het kind. Maar is de
genezing nu voltooid ? — zie, het
kind ligt levenloos op den grond.
De stem van Jezus heeft den boozen
geeft uitgeworpen, en nu richt Zijn
hand het lichaam op en geeft hem
gezond den vader terug.
een kind, dat van den duivet
bezeten is!
Is dat nog wel het geval ? In zekeren
zin, ja. Vele kinderen, in Afrika en
in China, ook in Europa, in Nederland
— velen, die door den doop aan
Christus werden gegeven, uiterlijk tot
Zijn gemeente behooren, die niet onder
de macht des Satans moesten zijn,
zijn aan dezen toch onderworpen.
Wie zijn zij ? Joh. VIII : 44 ; Ef. II :
2 ; I Joh. III : 8. Elk uwer is, wanneer hij zondigt, in de macht van den

DE BEZETEN KNAAP.
Satan. Somtijds is er een moeilijk
geval, een ,,berg" van moeilijkheid.
Sommigen zijn zeer weerspannig ! —
Welnu, dezen behooren tot de erge
gevallen.
Wat is er aan te doen ? Jezus zegt
„Breng1 hem to/ Mij". Dit doen wij,
wanneer wij u van Zijn liefde spreken
en trachten, u voor Zijn roepstemmen
te winnen. Niet een hart kunnen wij
door eigen macht bekeeren ; indien
het ons gelukt, u belang te doen
stollen in hetgeen wij zeggen, geduldig
en vriendelijk te zijn, u van de zonde
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of te trekken, aan de voeten des
Heeren te brengen, dan is dit alles
door twee oorzaken — (a) Christus
rnaakt Zijn Woord krachtdadig door
Ziin Geest ; (b) God verhoort ons gebed om uw heil.
Maar er is een groot onderscheid
tusschen dien armen bezeten knaap
en u. Hij kon het niet helpen — gij
zijt verantwoordelijk. Het is waar, de
Satan is sterker dan gij, maar Christus
noodigt u uit, vrij te zijn, stierf, opdat
gij vrij zoudt zijn — welken meester
zult gij kiezen ?

A ANTEE KENINGEN.
1. Het verband tusschen dit verhaal en het
3. ,Dit geslacht". Dat sommige booze
vorige is zeer leerzaani. Van de heerlijkheid
geesten kwaadwilliger zijn dan andere, leeren
op den berg — van de gemeenschap met den
wij uit Matth. XII: 45, en misschien doelt
Vader en de verheerlijkte heiligen — dalen
Ef. VI : 12 op verschillende „geslachten" of
Christus en de drie Apostelen at tot een toorangers onder hen. Van r bidden en vaster"
neel, dat een type is van menschelijke ellende.
zegt Trench : „Het geloof, dat krachtdadig
Geen tegenstelling kon grooter zijn. Het
wil zijn, meet een geloof zijn, dat door gebed
tooneel is een voorbeeld van het tweevoudig
wordt geoefend — dat niet verflauwd is door
karakter van het Christelijk levee : godsaltijd toe te geven aan de eischen der lagere
dienstige toewijding, afgezonderd van de wereld,
natuur, maar dat zich dikwijls aangegord
en arbeid in de wereld.
heeft tot een strengeren leefregel, tot ontHet gezegde in vers 15, dat het yolk op
bering en zelfverloochening."
het zien van Jezus „verbaasd" was, wordt
4, Met dezen „berg" bedoelde de Heiland
gewoonlijk verklaard door de veronderstelling,
natuurlijk niet den zedelijken „berg" van
dat nog eenige sporen van de heerlijkheid,
duivelschen invloed en menschelijk ongeloof,
die Hij kort te voren gehad had, op Hem
al Wilde Hij ook leeren, dat om dezen te
waren, evenals het blinken van Mozes' geboven te komen een geloof noodig is, dat
laat (Exod. XXXIV : 29). Maar zijn bevel aan
letterlijk bergen verzetten kan. Maar er is
de drie Apostelen, niet te vermelden, wat zij
Been sprake van het willekeurige verrichten
hadden gezien, schijnt met dit denkbeeld onvan wonderen. Het geloof, waarvan Hij spreekt,
vereenigbaar te zijn, en het is mogelijk, dat
is een volkomen vertrouwen in God, en het
het yolk alleen ontstelde door zijn plotsebehoort tot den aard van dit geloof, dat het
linge verschijning te midden van deze opniets doet, dat tegen Zijn wil is. lndien het
schudding.
Zijn wil ware, indien het behoorde tot de vol2. „Ongeloovtg en verkeerd geslaeht!" De
brenging van Zijn plannen, dat zelfs een berg
Schriftuitleggers verschillen aangaande de
verzet werd, dan zou het geloof dit kunnen
personen, tot wie deze woorden werden gedoen, evenals Mozes door zijn geloof in staat
richt — de discipelen, de Schriftgeleerden,
werd gesteld, de wateren der Roode Zee te
of het y olk in het algemeen. Waarschijnlijk
klieven.
doelde Hij op het geheele „geslacht" der
5. De uitroep : „Kona mijn ongeloovigheid
Joden, en de bestraffing kan dus toegepast
te help" wordt gewoonlijk beschouwd als een
worden op de verschillende klassen van mengebed om meer geloof. Maar het is waarschijnschen, die toen tegenwoordig waren, naarlijk "belle om bap, niettegenstaande men
mate zij in de algemeene „ongeloovigheid en
zijn ongeloof gevoelt.
verkeerdheid" deelden. Gelijkluidende uitdrukkingen komen voor in het lied van Mozes,
Deut. XXXII : 5, 20.
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JEZUS OP HET LOOFHUTTENFEEST.

Les XLIV. — Jezus op het Loofhuttenfeest.
„Hij was in de wereld, en de wereld heel? Hem niet gekena".
7e lezen: Joh. VII en VIII (gedeeltelijk).
7e leeren: Jer. II : 13; Openb. XXII : 17 (Ps. Too : 3; Ps. 76 : i.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Bij het onderwijs uit de Evangelien is het ondoenlijk, de gesprekken tusschen Christus en de Joden, in Joh. VII en VIII vermeld, vers voor vers
te behandelen. En toch mag in een historische reeks van lessen, zooals wij
hier geven, een bespreking van Jezus' optreden op het Loofhuttenfeest niet
gemist worden. Het plan voor deze les is, vooral de aandacht te vestigen
op de merkwaardige woorden van Christus, die (zooals men gewoonlijk veronderstelt) naar aanleiding van de plechtigheden van het Loofhuttenfeest
werden uitgesproken, en de toepassing te ontleenen aan de beelden, die aan
deze gezegden ten grondslag liggen ; men voege bier zooveel voorname punten
van de samenspraak tusschen, als men gevoeglijk doen kan, zonder de aandacht of te trekken van de hoofdgedachte, en wijze vooral op de indrukwekkende verschijning (in het „motto" van deze les uitgedrukt) van den
waren Koning en Zaligmaker in het midden eener verbaasde, twijfelmoedige,
licht bewogen menigte, die Hem kende en niet wilde erkennen.
Wanneer men dit onderwerp, dat misschien op het eerste gezicht droog en
onaantrekkelijk lijkt, op deze wijze behandelt, zal men ondervinden, dat de
les een btjzondere belangrijkheid verkrijgt. De onderwijzer trachte zichzelf
tooneelen van het feest met zulk een levendigheid voor te stellen, dat Ej in
staat is, ze als een ooggetuige te beschrijven. De bijzonderheden, in deze les
gegeven, ofschoon weinig omvangrijk, zullen waarschijnlijk voor dit Joel voldoende zijn.
In de Schets moesten de uitlegging van het „levende water" en de toepassing van de les binnen een klein bestek saamgedrongen worden, daar de
noodzakelijke bijzonderheden van de uitwendige tooneelen zulk een groote
plaats innamen ; maar indien de onderwijzer les XVI naleest, zal hij daar
het geheele onderwerp uitvoeriger behandeld vinden.
Het is misschien goed, er den onderwijzer aan te herinneren, dat hii zeer
voorzichtig zij met het gebruik van het woord „Christus" in deze en andere
lessen. Kinderen komen er licht toe, het als een eigennaam te beschouwen
— als (om zoo te spreken) den familienaain van Jezus. „Christus" of „de
Christus" was de officieele titel van dengene, dien de Joden verwachtten.
„Jezus" was de eigennaanr van den Heiland, Die werkelijk de „Christus"
was, ofschoon zij het niet wilden erkennen.
SCHETS VAN DE LES.
Welk een feest, wanneer de oogst bij die gelegenheid, de dankgebeden in
binnen wordt gehaald ! (Beschriff de de kerk.) De Joden hadden lets dervreugde, die er op het land heers-cht
gelijks, elk jaar, in October, wanneer
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de geheele oogst, de wijnoogst, enz.
ingezameld was. Zie, hoe God dit
instelde, Deut. XVI : 13, 15 (verg. Lev.
XXIII : 33-43; Num. XXIX : 12-34). Waarom heette het „Loot huttenfeest" ? Kom te Jerusalem en zie,
I. Het feest (Zie Aant. I).
De stad heeft een zeer vreemd voorkomen ; zij ziet er meer uit als een
Bosch dan als een stad. Overal groene
priee,len of hutten, van de takken
van boomen (palmen, vijgeboomen,
pijnboomen, wilgen, enz). gemaakt —
op de straten en de pleinen — op de
daken der huizen — en buiten de
poorten ook, bij gebrek aan plaats
binnen de stad. Niemand heeft zijn
verblijf meer in huis — iedereen is in
deze hutten — de geheele bevolking
van de stad en de menigte van
buiten af.
Waarmede zouden hun gedachten
wel vervuld zijn ? Met hun oogst, die
zonder tegenspoeden was binnengehaald ? Ja, tliaar nog met iets antlers,
— „Fens had ons yolk geen oogst om
binnen te halen, geen land om te bebouwen ; wij waren zwervelingen in
de woestijn ; woonden in tabernakelen,
in tenten en hutten, gelijk aan deze;
maar God gaf ons dit goede land, en
Hij geeft ons vruchtbare jaargetijden,
en vervult onze harten met voedsel
en met verheuging" (Zie Hand. XIV :
17 ; Ps. LXV : 10-14). Daarom heeft
God het feest en het wonen in hutten
ingesteld, om hen dankbaar te maken,
Lev. XXIII : 42, 43; 'Dent. XVI : 15.
Zie, hoe het feest in de dagen van
Nehemia gehouden werd, Neh. VIII :
13-17.
Het feest was nu nabij (Joh. VII :
2). Groote vreugde, vroolijke gezichten, blijde ontmoetingen, opgewekte
gesprekken, terwijl zij in de hutten
zitten ; vele offers aan God in den
Tempel.
Maar het is alles geen vreugde. —
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Wat zeiden wij onlangs met betrekking tot volksmenigten ? (les XL). —
Zonder twijfel zijn er onder de menigten op dit feest velen met bezwaarde
harten, bezwaard met droefheid, teleurstelling, zonde. En een groot verdriet hebben zij alien — zij zijn niet
vrij — die gehate Romeinen regeeren
osi er hen — wanneer, o, wanneer zou
dan toch de Messias, de langverwachte
Koning komen om hen te verlossen ?
— Ja, dal' zou eerst een vreugde
wezen. Hadden zij slechts geweten,
dat de Koning onder hen was !
II. Jezus op het feest.

Er is iets gaande — de menschen
staan in groepjes samen te spreken
— er is verbazing en onzekerheid in
hun blikken en ,woorden. Lie vers i I,
12. Wie is „Hit', van Wien zij spreken ? Het is langen tijd geleden, sinds
Jezus in Jerusalem was — Hij verscheen niet op twee of Brie feesten
— waarom niet ? vers 1. Elken keer
wekt het meer verwondering — waarom komt Hij niet ? Waarom zooveel
teleurstelling ? Sommigen verlangen,
Zijn wonderen te zien, anderen, Zijn
woorden te hooren ; de oversten willen
Hem gevangennemen ; eenigen hopen,
dat Hij eindelijk toch de Messias zal
blijken te zijn. Maar, denken zij, Hij
komt niet — Hij is niet met de karavanen van Galilea gekomen. —
Toch was Hij gekomen — hoe ?
vers 10.
Eensklaps staat Hij daar, openlijk
predikende in den Tempel, vers 14.
Sommigen hooren Hem voor de eerste
maal — waarom zijn zij verwonderd?
vers 15. Het is waar, Hij had geen opvoeding gehad als Saulus van Tarsen
(Hand. XXII : 3), maar vanwaar dan
die woorden vol wijsheid, vers 16 ?
Dit hadden zij kunnen weten, indien
zij slechts gewild hadden ; indien zij
vertangd hadden, God te behagen, dan
zouden zij Gods Zoon gekend hebben,
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toen Hij kwam, vers 17 (Verg. Joh.
1 : 47, 49).
De twijfelingen, de onrust bij het
yolk nemen toe. Sommigen van Jerusalem, die de plannen der oversten
kennen, verbazen zich over zijn vermetelheid, vers 25, en zien met verwondering zijn vijanden, die bedaard
naar Hem luisteren, vers 26 — „zouden de Schriftgeleerden ontdekt hebben dat Hij werkelijk de Messias
was?"
' Anderen (misschien van afgelegener plaatsen komende) zijn niet
in het geheim en begrijpen niet,
waarom Hij hun kwade voornemens
ten laste legt, vers 19. Maar nu zullen
zij Hem toch gevangennemen, vers 30
— neen --hoe vreemd ! Wat was
de ware oorzaak, dat zij Hem niet
aanraakten ? vers 30.
111. Wat Jezus aanbood.
Elken morgen van de eerste zes
dagen van het feest is er een blijde
plechtigheid. In de diepe vallei beneden den Tempel is het badwater
Siloam. Priesters gingen daar een
gouden kruik met water vullen en
droegen die in optocht, door de schare
gevolgd, naar het altaar in den tem-.
pelhof — goten die over in een zilveren schaal (en wijn in een andere)
— een schaal met gaten — een pijp
voerde het water door de rots onder
den Tempel of naar de beek Kedron,
welke door de vallei liep. Terwijl het
water uitgegoten werd zongen de Levieten Psalmen (CXIII — CXVIII),
het yolk juichte en zwaaide met palmtakken been en weer — overal vreugdebetooningen. Zie Jes. XII : 3. Waaraan zou dit hen herinneren ? De hutten
herinnerden aan Israel in de woestijn
— dit aan het water, dat God hun
uit de rots gegeven had.
Er was nog een vroolijke plechtigheid gedurende het feest. In dat gedeelte van den Tempel, waar het geheele yolk kwam, waren twee groote

standaarden, elk met . vier lichten.
Elken avond verzamelde zich de menigte met brandetide fakkels, de acht
lichten werden onder algemeen gejuich ontstoken en verlichtten den
Tempel en de stad, zoodat de donkere
Olijfberg aan de overzijde der vallei
er nog donkerder uitzag. Des morgens
hadden zij gedacht aan het wonen
in tenten in de woestijn — nu aan
de vuurkolom, welke de legerplaats
verlichtte en hun voorging op hun
tochten. Maar nu is het feest afgeloopen — de verlichting is geeindigd ;
lees nu wat Jezus zegt, vers 12.
Maar op den zevenden dag, „den
grooten dag van het feest", wordt er
geen water uitgegoten. Laat ons nu
zien, wat Jezus op dien dag deed.
Hij ziet de menigten en kent elk
hart (zie les XL) — dag op dag heeft
Hij de menschen gadegeslagen — Hij
heeft vele uiterlijke vreugdebetooningen gezien — Ja, en vele treurige,
ontevreden, zondige harten ook. Wat
moest de medelijdende Heiland wel
gevoelen ? Ze konden gelukkig zijn —
gelukkig, niettegenstaande aardsche
zorgen — niettegenstaande de verleiding der zonde — niettegenstaande de
overheersching der Romeinen —
zonder zulk een Koning, als zij zich
voorstelden —. indien zij tot Hem
wilden komen, in Hem gelooven,
Hem tot hun vriend maken. Zie
Zijn woorden (Hij „riep" met luide,
ernstige stem) vers 37 — alsof Hij
wilde zeggen :' „Gij herdenkt, hoe
uw vaderen dorstten, en hoe God
hun water gaf — gij looft God, omdat gij nu niet zoo dorst — maar
zijt gij niet werkelijk dorstende, is er
niet iets, dat gij noodig hebt en niet
bezit — vrede in mw hart ? Komt tot
Mij — 1k heb water, dat zelfs dien
dorst kan lesschen." „Ik ben he/ lick/
der werela" . Alsof Hij wilde zeggen :
I! Al die lichten, welke gij gedurende
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het feest hebt ontstoken, kunnen er
niets toe bijbrengen, u werkelijk gelukkig te maken, de zonde weg te
nemen, u voor te lichten op den
weg naar den Hemel — maar er is
een Licht, dat dit kan doen — Ik
ben dat Licht — en niet als deze
lichten op korten afstand lichtende,
maar als de zon, het „Licht der
Wereld". „Die Mij yap`, zal in de
duisternis niet wandelen" — „zal niet
wandelen in onwetendheid, zonde,
ellende ; evenals de Israelieten, wanneer zij op de vuurkolom vertrouw- 1
den en deze volgden, niet verdwaal- I
den, zoo zal ook een ieder uwer, die
in Mij gelooft en Mij volgt, den
waren weg leeren om gelukkig te
zijn en Gode te behagen '.
Wat was het „water", dat Hij aanbood ? vers 29 (zie les XXV). Waaromt is de Heilige Geest gelijk aan
wa er ? — Hij wekt de ziel op en
verkwikt Naar, evenals het water met
het lichaam doet. En nog iets anders
ook — hij, die dit „levende water"
heeft, wordt ook ten zegen voor
anderen ; het zal niet slechts in hem
zijn, maar uit hem vloeien, vers 38
(zie Aant. 2). Ja, en Jezus zegt het tot
hen : wanneer Hij van hen heen is 1
gegaan, zullen zij zien, hoe dit „levende
water" stroomen zal uit Zijn dienstknechten. Gebeurde dit ? Zie Hand. II.
Iv. hoe het aanbod werd aan=
genomen.

(a) Op sommigen maakt het indruk,
vers 40, 41. — En zelfs de dienaren,
welke gezonden worden om Hem
gevangen te nemen (vers 3z) — wat
denken zij ? vers 45, 46 — zij zijn
zoodanig getroffen door Zijn woorden,
dat zij Hem niet durven aanraken.
Dit schijnt echter alles te zijn — wij
lezen niet van menschen, die Hem
met hun geheele hart aannamen.
(b) Sommigen twijfelen — waarom ?
vers 41, 42. Maar zij hadden de
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moeilijkheid kunnen oplossen, indien
zij slechts gewild hadden.
(c) Sommigen spreken op verachtelijke wijze van Hem — vers 47-52.
„Deze Galileer ! wat gaat het ons
aan wat hi/ zegt ? dat het onwetende
yolk hem aanhange — wij weten
beter !"
Van waar nu deze uitslac ? Omdat
zij onverschillig zijn. Zij zijn als menschen, die geen water hebben, en toch
nauwelijks den dorst gevoelen ! Zij
hadden behoefte aan een Zaligmaker
van de zonde, een Vriend in beproeving, een Gids in moeilijkheden,
maar zij dachten er niet aan. Zij begeerden niet Gods wil te doen en konden daarom Zijn boodschap niet verstaan (vers 17). En zoo oen e werd
op hun waren Koning geen acht
geslagen — „in de wereld, en de
wereld heeft Hem niet gekend". „Zij
hebben de duisternis liever gehad dan
het licht". Indien zij hun eigen zonde

en de behoefte aan reinheid en heiligmaking hadden gevoeld, met hoeveel
vreugde zouden zij dan Jezus begroet
hebben 1 Zie Luk. VII : 36-50. Maar
zie, van welke zonden Jezus hen beschuldigt : Joh. VIII : 55 — leugen,
vers 37, 40 — moord. Zelfs toen
sommigen zoo getroffen waren, dat
zij zich bijna tot Hem bekeerden —
hoe kwam het toen, dat zij zich
terugtrokken, niet „in Zijn woord
bleven en niet waarlijk Zijn discipelen
werden"? zie vers 30-39 ; Hij belooft hun vrijmaking van de zonde,
en zij worden geergerd ! Zij verwerpen Hem dus, omdat zij niet wenschen,
dat Hij hen vrijmaakt ; en wat zegt
Hij, dat van hen worden zal ? vers 24.
Is dat genaderijk aanbod ook
voor ons ?
Ja, (zie den tekst om te leeren) —
„die wil".

Wie onzer dorst ? Dorst naar genot,
of naar geld, ja ; maar wie dorst er
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naar den Heiligen Geest ? En toch Christus „staat en roept" (zie vers
indien wij dien . Geest niet hebben, 37) tot ons — „O, alle gij dorstigen"
wat dan ? Rom. VIII : 9. Maar in- (Jes. LV 1). Laat Hem niet teverdien wij dorsten, dan — zie Jes. geefs Zijn armen tot ons uitstrekken.
XLIV 3; Matth. V 6.
AANTEEKENINGEN.
1. Het Loofhuttenfeest, het derde van de
lichtdragers, vier aan elk) in den voorhof der
groote jaarlijksche feesten der Joden, werd
vrouwen. Maar deze plechtigheden werden
gehoud-en in de maand Tisri, en duurde zeven
(zoo goed als zeker) niet op den zevenden dag
dagen, van den 15n tot den 22n van de
van het feest, die als een buitengewone dag
maand. Veronderstellende, dat het jaar van
beschouwd werd, in acht genomen ; en het is
het feest, in Joh. VII genoemd, het jaar 29
waarschijnlijk, dat Christus op dien dag de
n. C. was, dan zou de week in dat jaar van
woorden gebruikte, welke er op schenen te
den 11n tot den 1811 October geweest zijn.
doelen, Joh. VII : 37 ; VIII : 12. Maar, zooals
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Twee merkwaardige plechtigheden werden
het meer naar binnen gelegen en heiliger
in later tijd aan de inzettingen van het feest
gedeelte van den Tempel (de yak:). Deze
toe:evoegd. — (1) Het dagelijksche halen van
naam werd er can gegeven, niet omdat de
water uit het Badwater van Siloam en het
plaats uitsluitend voor vrouwen bestemd was,
uitgieten daarvan op het altaar, zooals de
maar omdat de vrouwen niet verder mochten
Schets dit in 't kort beschrijft. (2) Het ontgaan dan dezen Voorhof. Op deze plaats was
steken van de acht lichten (aan twee groote
gewoonlijk het drukste verkeer.
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2. In de merkwaardige woorden van vers
37-39, op welke zulk een groot gedeelte van
de Schets gegrond is, hebben drie moeilijkheden opheldering noodig.
(a) Wat beteekent de uitdrukking: „Stroomen des lenenden waters zullen uit ziin batik
vloeien?" Het woord „built" wordt eenvoudig
gebruikt als een figuurlijke uitdrukking voor
den inwendigen mensch, den geest, evenals wij
somtijds op dezelfde wijze het woord „hart"
gebruiken. Het komt dikwijls in de Schrift
in die beteekenis voor : verg. b.v. Spr. XX :
27 met Hebr. IV : 12. In zijn gesprek met
de Samaritaansche vrouw zeide Christus, dat
het „levende water", dat aan den mensch
gegeven wend, „in hem" zou worden „een
fontein van water, springende, enz." Hier
beschrijft hij hetzelfde levende water als nit
Glen mensch, voortvloeiende deelt dus op
figuurlijke wijze de geestelijke waarheid mede,
dat zij, die de zegeningen, welke Hij aanbiedt, aannemen, op hun beurt een zegen
voor anderen zullen zijn.
(b) „Gelijherwijs de Schrift zegt" — welk
gedeelte van de Schrift won't hier bedoeld ?
In Ezech. XLVII wordt het beeld van water gebruikt, dat van onder den drernpel
des Tempels voortvloeit en leven geeft aan
alles, waarmede het in aanraking komt. In
Joel III : 18 lezen wij van een fontein, die
uit het Huis des Heeren uitgaat. En in
Zach. XIV : 8 van levende wateren, die nit
Jerusalem vlieten. Deze beeldspraak komt
op treffende wijze overeen met de plechtigheid, waarvan hierboven gesproken is
en die aanleiding gaf tot de woorden
van Christus, en het is wel waarscliijnlijk,
dat, evenals deze voorspellingen doelden op
de inwerking des Geestes, wanneer deze in
de Kerk zou zijn uitgestort, Hij ze ook toepast op de werking van den Heiligen Geest
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in iedere ziel in het bijzonder. Jes. LVIII:
11 — „Gij zult zijn als een gewaterde hof,
en als een springader der wateren, welker
wateren niet ontbreken" — heeft er nog
grooter overeenkonist mede.
(c) Waarom doet Johannes opmerken, dat
de Heilige Geest „nog niet was"? Hij bedoelt eenvoudig, dat de bedeeling van den
Heiligen Geest „nog niet was".
3. Men make nauwkenrig onderscheid
tusschen de verschillende klassen van menschen, die in dit hoofdstuk genoemd worden.
Wij hebben „de Joden", d. de overheerschende partij der priesters en Farizeen,
vers 11 — „De Joden dan zochten Hem";
vers 13 — „Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk tot Hem om de vrees der Joden".
— Tot de „scliare" in vers 12, 20, 31, 32,
40, behoorden ook de Galileers en anderen,
die voor het feest gekomen waren en niets
wisten van de samenzweringen tegen het
leven van Jezus. In vers 25 vinden wij „die
van Jerusalem" afzonderlijk genoemd, en
dezen waren bekend met de , booze plannen.
Het geheele hoofdstuk wordt veel begrijpelijker en belangrijker, indien men op dit onderscheid let.
4. Vers 27 en 42 schijnen elkander tegen
to spreken, ofschoon zij het inderdaad niet
doen. De Joden wisten, dat de Messias zou
geboren worden in Bethlehem (zie Matth.
II : 5) en uit het geslacht van David, maar
zij verwachtten, dat Hij op plotselinge • en
geheimzinnige wijze zou verschijnen, en dat
Zijn naaste bloedverwantschap onbekend zou
zijn, misschien leidden zij (lit of uit Jes.
LIII : 8. Zij beschouwden Jezus als een Galileer en als een zoon van Jozef, en vermoedden evenmin de geheimenis als de plaats
Zijner geboorte.

Les XLV. — De Blindgeborene.
„Lien dine weet ik, dat ik blind was, en nu zie".
le lezen: Joh. IX.
Te leeren: EL V : 8; Rom. X : a o (Ps. 146 : 6, 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Voor deze les is de toepassing van de grootste waarde; de onderwijzer
drage zorg, dat het verhaal niet zooveel tijd neme, dat de uitwerking van
de toepassing daardoor verzwakt wordt. Dit kan gemakkelijk vermeden
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worden, want ofschoon het hoofdstuk lang is en doorgelezen moet worden
(of liever tot vers 38), is het zeer gemakkelijk te begrijpen en vereischt het
slechts hier en daar een kleine omschrijving van uiterlijke zaken.
De groote zaak, waarop het bij de toepassing van dit onderwerp aankomt.
is deze : dat men aanwijst, wat het besliste en onmIskenbare karakter van
ware bekeering is. „an ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie". Men
geve zich veel moeite, uit te leggen, welke die dingen zijn, die alleen waarlijk „gezien" kunnen worden, wanneer de oogen der ziel zijn geopend. Onzc
leerlingen weten deze dingen ; zij hebben ze geleerd, maar hebben zij ze
ooit zoodanig beschouwd, dat zij konden zeggen : „Nu zie ik het?" Deze vraag
moet aan het geweten der kinderen gedaan worden ; en dan wijze men hun
op het zekere gevolg van dit „Zien" — onbeschroomde toewijding aan en
belijdenis van Christus. Als toelichting kan o. a. gebruikt worden de verwondering, welke de kinderen gevoeld hebben, toen zij voor het eerst jets
zeer bijzonders (b. v. een vuurwerk) zagen, dat ver hun verwachting te
boven ging. „Daar hadt gij vroeger geen denkbeeld van, niet waar ?" „Neen".
— „Welnu sommigen uwer kunnen zich geen denkbeeld maken van ... (de
liefde van Christus de verleiding der zonde — de vreugde eens Christens) .. .
wanneer gij dit werkelijk kunt, dan zult gij door verwondering overstelpt
worden." Het is onnoodig, te zeggen, wat de onderunyzer zelf mod zijn om
zoo te kunnen spreken.
SCHETS VAN DE LES.
Wat doet Jezus na Zijn gesprek met
-de 'Joden ? Zie, Hij komt uit de Tempeldeuren met Zijn discipelen. Hij
staat stil om naar een blinden bedelaar (vers i) te zien, die daar zonder
twijfel zit om aalmoezen te ontvangen
(verg. Hand. III : 2). Hij is verworpen
door hen, die beter konden weten —
zij verkozen de duisternis boven het
Licht der Wereld — maar hier is een
arme, verachte bedelaar — aan dezen
zal Hij licht voor lichaam en ziel
geven — hij zal de zon aan den hemel
en tevens de Zon der Gerechtigheid
zien. Maar de discipelen denken aan
jets anders, vers 2 (zie Aant. 2) —
„waarlijk, wanneer het lijden door de
zonde wordt veroorzaakt, dan moet
er ergens zware zonde geweest zijn,
om dit te veroorzaken — blindheid
van de geboorte I" Wat zegt Jezus ?
vers 3 — ja, indien er geen zonde
ware, dan zou er ook geen lijden zijn,
maar bijzondere bepruevingen zijn niet

altijd het gevolg van bijzondere zonden — God zendt in Zijn liefde
somtijds tijden tot Zijn verheerlijking
en tot 's menschen welzijn (verg. Hebr.
XII : 5-11) zij zullen aanstonds
zien, hoe God de beproeving van dezen
man voor deze bedoeling gebruikt.
Maar is het veilig, nu de Joden
z66 verbolgen tegen Hem zijn, hier
stil te staan en den man te genezen ?
Wat zegt Jezus ? vers 4 — Hij wil
niet „tot morgen uitstellen, wat heden
gedaan kan worden" (zie Aant. r).
I. Door Christus genezen. (Lees
vers

Hij heeft Jezus' woorden gelsoord —
dat zijn blindheid een gelegenheid is
voor de openbaring van Gods macht
— „en wie is deze, die zich het Licht
der Wereld no2mt ?" Zijn hart opent
zich, terwijl zijn oogen nog gesloten
zijn. Wat voelt hij later op zijn oogen ?
Wat wordt hem gezegd, dat hij doen
3). Aarzelt hij ? Of
moet ? (Zie

DE BLINDUEBORENE.
maakt hij tegenwerpingen, evenals
Naftman ? Hier is geloof, dat uit de
werken kenbaar is (Jak. II :18), — wij
weten, dat hij in de waarheid en de
macht van Jezus geloofde — hoe ? —
omdat wij hem ziengehoorzamen. Verg.
hoofdst. IV : 5o (Zie les XVII). Zie,
hoe snel hij den steilen heuvel afgaat
naar de vallei (zie Aant. 4) ; zie, hoe
hij zijn oogen wascht ; en dan —!
Den Olijfberg, de beek Kedron, de
torens, de wallen, de paleizen van
Sion (zie Ps. XLVIII : 12, 13), den
schitterenden Tempel, de bergen om
Jerusalem — alles ziet hij voor het
eerst ; boomen, dieren, de blauwe
hemel boven hem, het gelaat zijner
medemenschen — het is alles nieuw
voor hem I En zie de verandering, die
bij hem zelf plaats heeft ; niet meer
dat starende, wezenlooze voorkomen
— zijn gelaat is opgewekt en vroolijk
— zijn vrienden herkennen hem
ternauwernood, vers 8, 9.
H. Christus belijdende. (Lees vers
13-27).
Zulk een buitengewoon geval moet
onderzocht worden. De man wordt
voor een der zittingen gedaagd, welke
toen juist gehouden werd. Wat merken
de oversten der Farizeen het meest
op in deze geschiedenis ? — De wonderbare macht van Hem, Die genezen
heeft ? — 0 neen, evenals bij den
kreupele, die kracht ontving om op
te staan en te wandelen (hoofdstuk
V : 12), zoo gaat het nu — zij haten
Jezus en grijpen alles aan, wat zij
kunnen, om Hem er over aan te
vallen (Zie Aant. 5). Hoe zou Jezus
zulk een Sabbathsarbeid rechtvaardigen ? Matth. XII : 12. Maar de
rechters zijn niet eenstemmig, vers
16 — misschien zijn Nicodemus en
Jozef er bij.
Maar, zoo denken zij, misschien is
alles een dwaling — zij laten de
ouders roepen. Zouden wij nu niet
RENKE4A. H.
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verwachten, dat de vader en de moeder luide den lof zouden verkondigen
van Hem, Die het gezicht aan hun
noon had weergegeven ? Doen zij dit ?
Waarom niet ? vers 20-22.
Luister nu naar den man zelf.
Vreest hij, openlijk te spreken ? Zie,
wat hij van Jezus zegt : vers 17
—enproft;vs
31 — Een, dien
God hoort, dus kan Hij de zondaar
niet zijn, waarvoor zij Hem houden.
Hij weet weinig van Jezus — heeft
er geen denkbeeld van, wie Hij werkelijk is — maar hij is vast besloten,
Zijn discipel te worden, zelfs als niemand antlers dit wil (vers 27, 28).
Bedenk nu eens: hier is een onwetende,
verachte bedelaar — daar zijn zijn
ouders en de voornaamsten der stad
— dezen zullen het toch wel het best
weten — waarom zou hij zich tegen
hun meening verzetten ? Toch doet
hij het — waarom vers 25 ? — „een
ding weet ik" — hierin kan hij zich
niet vergist hebben — dat is genoeg
voor hem.
III. Voor Christus lijdende. (Lees
vers 28-34).
Twee dingen moet hij verdragen :
I. Smaatz', vers 28 - deftige priesters en rechters bespotten hem en
geven hem scheldwoorden. Maar wat
zegt Jezus van hen, die aldus lijden ?
Matth. V : II.
2. Verbanning, vers 34 (Zie Aant.
7). „Uitgeworpen" — hij mag niet
meer God komen aanbidden in den
Tempel of in de Synagoge. Dit zeide
Jezus, dat met Zijn discipelen zou
gebeuren. Job. XVI : 2 ; maar wat
voegde Hij er bij P XVI : 33 ; Verg.
Jes. LXVI : 5.
IV. Christus aanbiddende. (Lees
vers 35-38.)
Lees nog eens dien laatsten tekst
(Jes. LXVI : 5) — wat is de belofte
voor hen die „uitgeworpen warden" ?
— „Hij zal verschijnen tot ulieder
14
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vreugde" ; daarom zoekt Jezus zijn
uitgeworpen dienstknecht op. Kent de
man Hem ? Hij had Hem vroeger
nooit gezien (van het badwater was
hij naar huis gegaan — van daar
naar de plaats, waar de oversten vergaderd waren) — maar die stem
—zij shemzo welbkend—zouhij
die ooit kunnen vergeten ? „Of hij in
den Zoon van God gelooft ?" hij
weet niet, Wie dat is, maar hij is gereed te gelooven alles, wat Hij, Die
hem genezen heeft, hem zegt (vers
36), opdat ik in Rem mogre gelooven!
„Gij hebt Hem gezien" — uw oogen,
die ziende gemaakt werden, hebben
den Zoon van God aanschouwd —
hoe konden zij dit? — de Zoon van
God heeft ze ziende gemaakt. En nu
ziet hij den Zoon van God ook met
oogen des geestes — in de eenvoudige
kleeding van den man van Nazareth
aanschouwt hij Iemand, Die waardig
zie
is, aanbidding te ontvangen
hem liggende aan de voeten van Jezus.
flier is een beeld van den waren
Christen.
I. Christus heeft zijn oogen geopend
zijn geesteliike oogen. Waarom is
dit noodig ? Omdat hij zonder die
niet kan zien Wat ? (a) Hoe zondig
hij is. (b) Hoe de heilige God de
zonde haat. (c) Hoe hij, een zondaar,
toch nog de genade Gods voor nu
en hiernamaals kan verkrijgen. (d)
Hoe gelukkig het is, Gods kind te
zijn ; en nog veel meer. En het ergste
van alles is, dat hij niet weet, dat

hij blind is (Openb. III : '7) I Wie
onzer is hieraan gelijk? Maar wanneer
Christus zijn oogen opent, wat ziet
hij dan ? Job XLII 5, 6 ; Ps. CXIX :
18 ; Ef. i : 17-19, Hij ziet nu alles
— zijn zonde, de liefde Gods, en hij
kan zeggen : „Een ding weet ik, de
ik blind was, en nu zie.i" Wie onzer
kan dit zeggen ?
2. Hij belijdt Christus voor de menschen. Er is een verandering in hem
gekomen — het is duidelijk te zien
— de menschen om hem heen zeggen :
„Kan het dezelfde man zijn ? Wat
is er met hem gebeurd ?" Wat is
dan zijn antwoord ? zie vers I I —
hij wijst hen op Jezus geeft alien
'of aan Hem. En hij kan doen, wat
de bedelaar niet kon doen — zoo
velen uit zijn omgeving zijn ook
blind — hij kan hen tot Christus
leiden. Zijn sommigen hem hierin
gelijk ?
3. Hij life& blijmoedi g voor Christus
Scheldwoorden, spottende blikken,
misschien kwaadwillige bejegeningen
Ja, zij zijn moeilijk te dragen.
Maar waaraan denkt hij ? Matth. X:
24, 25 ; Joh. XV :18-2o, 1 Petr.
IV : 13 ; Hebr. XII : 3.
4. Christus openbaart zich aan zijn
oogen, die met aanbidding op Hem
zien nu aan de oogen des geloofs,
Joh. XVI : 21, 23 ; Hand. XVIII : 9,
to ; XXIII : I I ; XXVII : 23 ; en wat
hiernamaals ? Jes. XXXIII : 17 ; Joh.
XVII : 24 ; I Joh.. III 2. Zullen wij
Hem dan niet aanbidden ?

AANTEEK ENINGEN.
als het ware, alles mede) stilhouden om dezen
armen man het gezicht weer te geven ; want
,,de nacht komt" — de boosheid zijner vijanden zou spoedig een einde maken aan zijn
„dag" — daarom „moet Hij werken", zoolang
het nog dag is. Men kan aannemen, dat er
na vers 12, 34 en 38 een kleine tusschenruinite was ; van vers 39 gaat het verhaal
geregeld door tot X : 21.
2. „ Wie heeft gezondigd", enz. Bij de Joden

1. Sommige schriftuitleggers meen en, dat
men een tusschenruimte tusschen hoofdst. VIII
en IX moet aannemen ; anderen, dat het
„voorbijgaande" van IX : 1 naar VIII : 59
verwijst. De meerderheid is ten gunste van
de laatste opvatting, welke in de Schets is
gevolgd. Deze opvatting geeft aan vers 4 een
groote beteekenis. Jezus spoedde zich wel
weg van den Tempel, waar zijn levee in gevaar was, maar Hij moest (al waagde Hij er,
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bestond er een meening onder het yolk (en
ook bij andere volken, zie Hand. XXVIII :
4), dat elke bijzondere bezoeking een straf
voor een bijzondere zonde was ; een verkeerde
opvatting der groote waarheid van het verband tusschen zonde en lijden, Welke hen,
die voorspoed hadden, zelfvoldaan maakte en
aanleiding gaf tot liefdelooze beoordeelingen
van minder gelukkigen ; deze verdraaiing der
waarheid werd door den Heere Jezus in Luk.
g III : 1-5 veroordeeld. Natuurlijk wil Christus in vers 3 niet zeggen, dat noch de man,
noch zijn ouders ooit gezondigd hadden,
maar dat geen bijzondere zonde van hen de
blindheid had veroorzaakt.
3. Er wordt ons nergens gezegd, waarom
de Reiland somtijds uitwendige middelen bij
zijn genezingen gebruikte (Verg. Mark. VII
33 ; VIII : 23). In dit, geval zien wij, dat
door deze handelwijze het geloof van den
man op de proef werd gesteld, evenals in
het soortgelijke geval van Nadman ( 2 Kon T).
4. Het badwater van Siloam bestaat nog.
Het ligt aan den voet van den heuvel
(Ophel), die de zuidwaartsche voortzetting is
van den heuvel, waarop de Tempel stood,
dicht bij het punt, waar de twee valleien
van Hinnom en Josafat zich vereenigen. Het
water, dat er door een onderaardsche gang
onder den Ophel naar toe vloeit, ontspringt
nit de „Brun der Maagd", een bron, die zich
hooger op in de vallei van Josafat bevindt;
en men gelooft, dat deze bron van onder den
Tempel voortkomt.
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De verklaring van den Evangelist ; „Hetwelk overgezet wordt, uitgezonden", doelt op
een zinnebeeldige beteekenis van het gaan
naar het badwater. Stier en Hengstenberg
denken, dat de bedoeling is : ,,Ga naar de
van God gezonden fontein van water (verg.
Ps. CIV : 10) en laat deze u herinneren aan
Hem, Die de van God gezondene is en het
levende water geeft". Het is opmerkenswaard,
dat in het Evangelic van Johannes het denkbeeld van Christus als de gezondene van den
Vader zoo op den voorgrond staat ; zie III :
17, 34 ; "V : 36, 38 ; VII: 29 ; VIII : 42.
5. Zie over de wonderers van Christus op
den Sabbath les XXIX, Aant. 1. Het „maken van slijk" zou door de Joden ale ,,dienstwerk" en daarom als ongeoorloofd beschouwd
worden.
6. „Gee ft God de eer", vers 24. Dit is niet
een aansporing, God en niet Jezus te danken
voor de genezing, want de Farizeen namen
in het geheel niet aan, dat de genezing geschied was. Het zijn eenvoudig de woorden,
die de Joden gebruikten, wanneer zij iemand
op plechtige wijze wilden bezweren, de waarheid te spreken, evenals Joz. VII : 19.
7. Zij rvierpen hem uit, d.i. zij deden hem
in den ban, waardoor hij minstens dertig
dagen buitengesloten was van de Synagoge.
8. ,, T1,) meten, dat God de zondaars niet
hoort" d.i. de moedwillige en halsstarrige
zondaars ; verg. Ps. LXVI : 18 ; Spr. 1 : 28 ;
Jes. I:15 ; LIX : 2 ; Jac. IV : 3.

Les XLVI. — De Herder en de Schapen.
„lk ben de goede Herder".
Te lezen : Joh. X : 1-21.
Te leeren ; Matth. XVIII II—T4 (Ps. 23 : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het kan zeer goed gebeuren, dat men te veel aanhalingen uit de Schrift
bij het Bijbelsch onderwijs gebruikt, en vooral lessen, waarin een geschiedenis
behandeld wordt, moeten er niet mede worden overladen. Toch is het goed,
somtijds een les te hebben, waarin men gedurig naar teksten verwijst, en
dit komt het meest te pas bij die lessen, waarin het een of ander artikel
van het geloof bewezen, of waarin de eigenschappen van God of de arbeid
van Christus bestudeerd moeten worden. In het onderwerp, dat voor ons
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ligt, wordt de arbeid van Christus verklaard door de vergelijking met den
herder en de schapen, en het bleek dus zoowel nuttig als belangrijk te zijn,
het aantal Schriftaanhalingen grooter te maken dan gewoonlijk. De onderwijzer late echter niet toe, dat de teksten alleen opgezocht en gelezen
worden ; hij moet zien, dat de leerlingen begrijpen, in welk verband zij tot
het onderwerp staan, hetgeen zeer dikwijls niet het geval is.
De verwijzing naar Matth. XXVI : 53 b.v., in de onderafdeeling r van
afdeeling II, zal niet begrepen worden zonder verklaring ; terwij1 eenige
weinige woorden — misschien een eenvoudige vraag en een antwoord —
voldoende zullen zijn, haar duidelijk te maken. Onderwijzers van leerlingen,
die niet lezen kunnen, moeten natuurlijk slechts weinig teksten gebruiken
en deze dan zelf voorlezen of opzeggen. Maar indien zij eenig werk maken
van de bescnrijvingen, waartoe het onderwerp aanleiding geeft, en er een
eenvoudige toepassing aan toevoegen, zullen zij voldoende stof hebben voor
een les, die van groot nut voor de kinderen kan zijn.
Men zorge er voor, dat het verschil tusschen een Hollandschen en een
Oosterschen herder duidelijk worde begrepen, b.v. dat laatstgenoemde zijn
kudde niet voortdrijfi, maar haar vooruitgaat. De Schets zal hieromtrent
voldoende inlichtingen geven.
SCHETS VAN DE LES.
Herinnert gij u, toen Jezus eens een
groote menigte zag, waaraan zij Hem
toen deed denken ? Matth. IX : 36 (Zie
les XXX). Maar wie hadden de herders
van die schapen moeten zijn ? Natuurlijk de priesters en de Schrif:geleerden.
Zie, hoe zij het yolk behandelen,
Matth. XXIII : 4, 13, 14. Een voorbeeld hiei van geeft onze vorige les —
hoe behandelden zij dien armen man ?
En wie zocht hem op, nadat hij uitgeworpen was ? Deze geleek meer op
een herder,
. Nu zal Jezus den Farizeen aantoonen, wat zij werkelijk zijn (Zie Aant. r).
Zie, hoe hij beschrijft, wat een goed
herder is, vers 2-4. Hoe komt hij
in den stal om de schapen te halen P
En indien iemand in plaats daarvan
over den muur klimt, kan deze dan
de herder zijn ? Wat is hij ? vers r.
Waartoe komt hij ? vers ro. Hoe ontvangen de schapen hem P vers 5.
„Ja", konden de Farizeen zeggen,
„dat is alles zeer waar : maar wat
heeft dit met ons te maken ?" Dit

kunnen zij niet vatten, vers 6; „Hij
meent toch niet, dat wij dieven en
moordenaars zijn?" Dat hangt of van
hetgeen Hij met de „deur" bedoelt:
Hij zegt het hun dus nog duidelijker,
vers 7-9.
„Ik ben de deur". Hoe ? De deur is
de toegang tot en de uitgang voor den
stal — de schapen moeten er door
ingaan, indien zij veilig willen wezen,
er door uitgaan om voedsel te zoeken
— de herder gaat er door om bij hen
te komen, door de deur leidt hij hen
in en uit. Hoe kan nu een goed onderwijzer of leeraar goed doen aan degenen, waarover hij gesteld is? Aileen
door Christus — indien zij genade
en kracht van Hem zelven ontvangen
— velen tot Hem brengen. En de
Farizeen — deden zij dit P Wilden zij
Jezus vragen, hoe zij het yolk moesten
onderwijzen? Wilden zij het tot Hem
brengen? Zij kwamen van elders naar
binnen — zij waren dus Been herders,
maar moordenaars.
Daarna gaat Jezus voort met hun
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aan te toonen, hoe de Ware Herder,
de Groote Herder, de Goede Herder
is. Zie, op welke . wijze.
I. Hoe Christus gelijk is aan
andere goede Herders.
Stel u een Oosterschen herder voor.
Zie, hoe hij het bergpad langs gaat,
terwij1 al de schapen hem volgen (vers
4). Sommige schapen blijven achter
— de herder ziet om, bemerkt, welke
het zijn (want hij kent ze alle), roept
ze — elk bij zijn eigen naam (vers
3) — zij hooren roepen, kennen de
stem en volgen. Indien het pad moeilijk wordt, tusschen hooge rotsen,
door doornige struiken — dan baant
de herder met zijn staf een weg voor
de schapen (Ps. XXIII : 4). Hij zoekt
de plaats, waar zij het best kunnen
grazen, „grazige weiden", „stille wateren" (Gen. XXIX : 7 ; Ps. XXIII :
2 ; Ezech. XXXIV : 13, 14). Daar ziet
hij, dat er een ontbreekt — waar kan
het zijn ? Hij moet het gaan zoeken
— met inspanning beklimt hij de
steile helling, zoekt overal — eindelijk vindt hij het arme, uitgeputte,
verschrikte schaap — hij draagt het
terug op zijn schouder (Ezech. XXXIV :
12 ; Luk. XV : 4, 8). Dan gaat hij
des avonds terug naar den stal —
loopt langzaam om de zwakke schapen niet te vermoeien — de lammeren
heeft hij in zijn armen (Jes. XL: II).
De stal is omringd door steenen muren — er is een deur tot ingang —
daar houdt de herder dan de wacht
(Luk. II : 8) — een wild beest zou
kunnen beproeven, bij de schapen te
komen (vers 12 ; I Sam. XVII : 34;
Hand. XX : 29) — of dieven (vers
io); hij moet klaar staan, ze weg te
drij yen.
Waarin is Christus nu gelijk aan
zulk een herder ?
I. Hij kent Zjn schapen en zij kennen Hem. Hij kent ze, 2 Tim. II:
1 9 : roept elk schaap bij zijn naam,
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Jes. XLIII : 1 — den naam, dien Hij
in Zijn boek heeft opgeschreven, Phil.
TV : 3 ; Openb. III : 5 ; XXI : 27.
Is dit niet een blijk van Zijn liefde
voor hen ? — ( Voorbeeld. — Wij stellen belang in iets, waaraan wij een
naam geven, b.v. een nieuwe uitvinding of ontdekking). Zij kennen Hem,
2 Tim. I : 12 ; luisteren naar Zijn
stem, Ps. LXXXV : 8 ; Hab. II : 1 ,
gehoorzamen Hem, Joh. XIV : 23.
2. Hij lei di Zijn schapen en zij
volg en Hem Waar zij gaan moeten,
daar is Hij eerst geweest. Hebr. XT1:
1-3 ; Joh. XV : 18. Zij hebben slechts
Zijn voetstappen te volgen, 1 Petr.
II: 21 ; I Joh. II : 6.
3. Hij wei di Zijn schapen ; voorziet hen van alles, wat zij noodig
hebben (Phil. IV : 19) — voor het
lichaam, Ps. XXXIV : 9, io ; Matth.
VI : 32, 33 ; voor de ziel, Joh. VI :
27, 51; Rom. VIII : 32.
4. Hij beschermt Zijn schapen. Voor
wien ? Voor den Satan, Luk. XX II :
31, 32 ; voor alle kwaad. Ps. CXXI:
7, 8. Zie, hoe veilig zij zijn, vers 28,
29 ; Rom. VIII : 34-39.
5. Hij zoekt de dwalende schapen
op. Waarom komt Hij seder uit den
Hemel, anders dan om „te zoeken en
zalig te maken, dat verloren was ?"
Luk. XIX : io ; verg. i Petr. II: 25.
En wanneer Zijn eigen dienstknechten dwalen, zooals dit somtijds gebeurt, dan zoekt Hij hen op en brengt
Hij hen terug, Ps. XXIII : 3 ; CXIX:
176.
II. Hoe Christus van alle andere
herders verschilt. Zie vers II, 15.
„Ulf stelt Zijnlevenvoor de schapen".
Een huurling, die geen liefde voor
de schapen heeft, zou dat niet doen,
vers 12, 13 ; maar hebben niet andere
goede herders het gedaan ? ja, die
hebben hun 'even gewaagd, zooals
David, toen de leeuw en de beer
kwamen (I Sam. XVII : 34, 35) ;
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toen Hij stierf ? Zie nog eens Jes. Lill :
6 ; verg. I Petr. II : 24 ; Hebr. IX :
28. En dus is (Rom. VI : 23 weder)
„de genadegift Gods het eeuwige
Leven, door Jezus Christus".
Is de Goede Herder niet waard,
onze liefde te ontvangen?
En indien wij Hem liefhebben om
Zijn liefde voor ons, waartoe zal deze
liefde ons dan dringen ? Zie I Cor.
V : 14, 15 — waartoe „drong" Zijn
liefde Paulus ? Om te leven ,,niet
zichzelf" — niet zelfzuchtig, alleen
gedachtig aan ziin eigen genot en
voordeel „maar Hem, Die gestorven
was" — voor Hem. Hoe kan men
dit doen ? (a) Door Zijn geboden te
houden, Joh. XIV 15 — ,,Zijn stem
te gehoorzamen" en „Hem te volgen".
(b) Door te denken aan de „andere
schapen" (vers 16), die over de wereld
verstrooid zijn — door te helpen,
deze te zoeken en „toe te brengen
tot Zijn kudde" — en aldus te handelen als herders, naar het voorbeeld
van den Goeden Herder.
Maar behooren wij wel tot Zijn
schapen? Niet alien — er zijn ook
„bokken", Matth. XXV : 32, 33. Maar
terwiji bokken niet in schapen veranderd kunnen worden, kunnen wij
wel veranderd worden. Laat ons bidden : „Geef, dat wij behooren tot het
getal Uwer heiligen in eindelooze
heerlijkheid".

somtijds hebben zij 1iet zelfs verloren.
Maar veronderstel, dat een lief of
een wild beest den herder doodt, zullen de schapen hem dan ooit weder
hebben ? En wat gebeurt er met de
schapen ? Worden ook zij niet gestolen en gedood ? Maar met Christus
en Zijn schapen is het anders :
I. Hij le de mit vrijebeweging. Zijn
leven af,vers 18; verg. Matth. XXVI:
53 Joh. XVIII : I I; Luk. XXIII : 46.
Welke herder zou dal doen
2. Hij legde Zijn leven af, Oda/ Hij
het weder zou nemen, vers 17, 18.
Jezus werd gedood — gedood door
diezelfde ,,dieven en moordenaars",
tot welke Hij daar sprak, de priesters
en oversten — en de Satan (de „wolf")
was van alles de aanlegger. Maar
werd Hij overwonnen ? Hebr. II : 14;
XIII : 20. Was Hij voor altijd van
Zijn schapen weggegaan ? Wanneer
„nam Hij Zijn leven wederom''? En
wanneer had Hij het afgelegd ?
3. _Hij legde Zijn leven af, oftdat
Zijn schapen het leven zouden hebben,
vers 10, 28. Wat beteekent dit P Zie
Jes. LIII : 6 — „wij dwaalden alien",
„als schapen", omdat wij onszelven
niet kunnen helpen — toch ook weer
niet als schapen. Want zij weten niet
beter — ons afdwalen is schuldig en
ondankbaar. Wat verdienen wij om
onze zonde ? Rom. VI : 23. Maar Jezus
is in de plaats daarvan gestorven, en
wat is er met onze zonde gebeurd,

AANTEEKENINGEN.
1. Dit gedeelte is klaarblijkelijk een voortantwoordt, dat, indien zij geheel blind waren,
zetting van de toespraak tot de Farizeen, in
Hoofdst. IX : 39-41 begonnen. Jezus merkte
op, naar het geval van den blinde verwijzende,
dat een gevolg van Zijn tegenwoordigheid in
de wereld is, dat, terwijl de onwetenden verlicht worden, zij, die aan zichzelf genoeg
hebben, alleen op zichzelf betrouwen, worden
verhard (vers 39). Als de Farizeen gevoelen,
dat 14 op hen zinspeelt, vragen zij met verontwaardiging (vers 40): „Zijn wij, de oversten
en leeraars van Israel, ook blind?" Jezus
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zij niet schuldig zouden wezen, maar dat,
naardien zij voorgeven te zien, en werkelijk
ook eenige kennis hebben, zij wel schuldig
zijn (vers 41). Dan gaat Hij voort met hun
aan te toonen, wat zij, die de leeraars des
yolks heeten, werkelijk zijn, — niet de „herders", omdat zij niet ,,door de deur binnengaan", maar „dieven en moordenaars" (X :
1-5). Zij begrijpen de voile beteekenis Zijner
woorden niet (vers 6), daar zij klaarblijkelijk
niet weten, wat zij door de „deur" moeten
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verstaan. Hij legt hun dus verder uit, dat
Hij zelf de „deur" is (vers 7) — de „deur"
zoowel voor de herders, als voor de schapen
(vers 9); en alien, die Hem niet erkennen,zijn
geen ware herders (vers 8).
Tot hiertoe heeft Jezus nog niet van zichzelven, als van den Herder, gesproken. Ofschoon de beschrijving in vers 2-4 natuurlijk
voornamelijk cp Hem doelt, is dit toch niet
de eerste toepassing, die er van gemaakt
moet worden. De herder, van wien daar gesproken wordt, is de goede en getrouwe Schriftgeleerde of leeraar. Maar in vers 9 en 10
geeft Hij een ruimeren zin aan het beeld en
beschrijft Up zichzelf als den Goeden Herder
en als de deur.
Een reiziger uit den laatsten tijd deelt
mede, dat hij in het Oosten ergens een schaapskooi gezien heeft, die wel een opening, maar
geen deur had. Op zijn vraag : „Waar is de
deur ?" antwoordde de herder: ,,Ik ben de
deur". Hij legde zich 's nachts in die opening
neder.
2. Het woord, door gelijkenis vertaald in
vers 6, is niet 7TOTcc(30.4 (parabolee) maar
7roceotyta (paroimia) (allegorie). Het eerste
woord wordt niet door Johannes gebruikt.
Het laatste beteekent meer ,,spreekwijze". De
toespraak is ook geen gelijkenis in den
strengen zin des woords, maar eerder een
A ANHANGSEL VII. —

215

beeldspraak, in zooverre het beeld en de zaak,
die wordt afgebeeld, niet genoegzaam uit
elkander worden gehouden ; b. v. in den zin:
„Ik stel Mijn leven voor de schapen" is
schaap een deel van de beeldspraak, maar :
„Ik stel Mijn leven" niet. Zie Aanhangsel VI
over de Gelijkenissen.
3. Vers 8 wordt zeer verschillend uitgelegd.
Gewoonlijk neemt men aan, dat Christus
spreekt van „alien, die zich herders noemen,
en voor Mij, den Goeden Herder, kwamen",
en dan zijn de uitdrukkingen „alien" en
„voor Mij" moeilijk te verklaren. Maar „Mij"
moet beteekenen „Mij, de deur", daar dit beeld
zoowel in vers 7 als in vers 9 voorkomt.
Wat is dan de beteekenis van „alien, die voor
de Deur kwamen" ? „voor'' (vrQo) kan niet
alleen op tijd, maar ook op rang betrekking
hebben. Wanneer men do deur binnenging,
onderwierp men zich aan den regel van binnenkomen, door den eigenaar gemaakt, en
erkende aldus, dat hij het eerste gezag had.
Dit deed de dief niet, hij koos zijn eigen
weg voor den weg van den eigenaar, d. z.
hij gaf er de voorkeur aan, en handelde, alsof
zijn recht van binnenkomen van vroegere
dagteekening was dan dat van den eigenaar,
hetgeen juist is, wat Christus den Farizeen
ten laste legt.

Over de tUdrekening der laatste zes maanden van het
leven des Heilands.

De verschillende opvattingen, die er zijn omtrent de rangschikking der gebeurtenissen van
de laatste zes maanden van het leven onzes Heilands, maken het wenschelijk, dat de stelregel,
bij het rangschikken dezer lessen aangenomen, kortelijk worde uitgelegd.
De vier Evangelien behandelen dit tijdperk aldus :
1. Matth. (XIX : 1) vermeldt een reis van Galilea ,,naar de landpalen van Judea over den
Jordaan". Hij verhaalt dan verder een aantal voorvallen ; maar de plaats, waar zij geschiedden, wordt niet genoemd tot hoofdst. XX : 29, waar gesproken wordt van Jezus' vertrek van
Jericho ; en onmiddellijk daarna komen wij aan Jezus' intocht in Jerusalem op den eersten
dag van de Paaschweek. Hadden wij alleen dit Evangelic, dan zouden wij denken, dat er
slechts een reis naar Jerusalem had plaats gehad, en wel de laatste.
2. Het verhaal van Markus (X : 1—XI : 1) komt geheel overeen met dat van Mattheils,
met weglating van een gelijkenis.
3. Lukas' verhaal is veel uitvoeriger en bevat veel, dat kenmerkend is voor dit Evangelie.
De afdeeling opent met de woorden : „En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zoo richtte Hij Lijn aangezicht om naar Jerusalem te reizen." Wij krijgen dan
een Lange reeks van voorvallen en toespraken, welke zich over negen hoofdstukken uitbreiden,
en komen dan aan hetzelfde bezoek te Jericho, dat Mattheiis en Markus vermelden, hetgeen,
evenals bij hen, gevolgd wordt door den intocht in Jerusalem. Vijf plaatsaanwijzingen komen
in deze hoofdstukken voor, nl. dat Christus in een 'vlek der Samaritanen kwam (IX : 52),
dat Hij in het vlek (niet genoeind) kwam, waar Martha en Maria woonden (X : 38), dat Hij
„van de eene stad en vlek tot de andere reisde, leerende en richtende Zijn reis naar Jerusalem" (XIII : 22), dat Hij op zekeren tijd in het gebied van Herodes (d. Galilea of Perea)
(XIII : 31) was, en dat Hij, .,als Hij naar Jerusalem reisde, door het midden van Samaria
in Galilea ging" (XVII : 11). Dit geheele verhaal kan zeer goed behooren tot die eene reis,
welke Mattheiis en Markus vermelden.
4. Het verhaal van Johannes is geheel verschillend. Hij vermeldt alleen het bijwonen van
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het Loofhuttenfeest (VII—X : 21). Daarna verhaaft hij (X : 22), dat Christus weder te Jerusalem was bij het feest der Vernieuwing des Tempels, twee maanden later (in December),
maar hij zegt niet, wat in den tusschentijd gebeurd is ; daar Hij om vervolging te ontgaan
zich in Perea terugtrok (X : 40) ; dat Hij van daar in Bethanie terugkwam om Lazarus op
te wekken (XI) en later naar Efraim ging (waarschijnlijk ongeveer 12 mijlen ten N.-0. van
Jerusalem), waar hij waarschijnlijk in afzondering met zijn discipelen „verkeerde" (XI : 54).
Dan volgt de aankomst te Bethanie (XII : 1) onmiddellijk voor den intocht in Jerusalem.
De groote vraag is dus : Tusschen welke afdeelingen van het verhaal van Johannes moeten
de reizen, door de andere drie Evangelisten vermeld, gevoegd worden ?
Nemen wij Luk. IX : 51, (zooeven aangehaald), welk vers hier van het grootste gewicht
is, en zien wij, hoe de daar vermelde reis zich laat voegen tusschen de opgaven van Johannes.
Deze reis is klaarblijkelijk van veel belang. De woorden, waarmede zij wordt ingeleid, zijn
bijzonder plechtig. Christus vertrekt nu voorgoed uit Galilea, en wanneer Hij de streken
verlaat, waar Hij het meest gearbeid heeft, spreekt Hij het wee uit over de steden aan het
Meer, die Hem verworpen hadden (X : 13). De reis kenmerkt zich ook door groote openbaarheid. Hij zendt reeds in den aanvang boden voor zich uit (IX : 52) en later draagt Hij den
Zeventigen op, „in iedere stad en plaats, waar Hij komen zou", aan te kondigen, dat Hij
nabij was (X : 1). Dit laatste toont aan, dat het een lange tocht, een uitgestrekte reis was.
Het einddoel is Jerusalem, waar Hij „opgenomen" moet worden (IX : 51).
Tusschen welke gedeelten van het verhaal van Johannes kan deze reis nu geplaatst worden?
(a) Zij kan niet dezelfde zijn als die van het Loofhuttenfeest, welke zoo haastig „als in het
verborgen" geschiedde (Joh. VII : 8-10). (6) Zij kan niet tusschen Joh. XI en XII geplaatst
worden, tenzij men een terugkeer van Efraim naar Galilea aanneemt ; en dit of een lange
rondreis is mo‘Jilijk overeen te brengen met hetgeen Johannes zegt (IX : 54), en vooral met
het woord „verkeerde"; behalve dit moet het voorval in Martha's huis (Luk. X : 38, 42) voor
de opwekking van Lazarus gebeurd zijn. (c) Het verband van Joh. X en XI laat ook niet
toe, dat zij tusschen het ontwijken naar Perea en het bezoek aan Bethanie geplaatst wordt.
(d) Er blijft slechts een mogelijkheid over, nl. dat zij plaats heeft gehad tusschen het Loafhuttenfeest en het feest der Vernieuwing des Tempels, d.i. tusschen vers 21 en 22 van Joh. X;
en daar een tusschenruimte van twee maanden deze twee verzen moet scheiden, kan de tijd
zeer goed op deze wijze besteed zijn geworden.
Beschouwen wij nu de Evangelien van Matthews en Markus. Naar zullen wij de reis naar
Perea, die door hen vermeld wordt, plaatsen? De volgende overwegingen zullen aantoonen,
dat het dezelfde was als die van Luk. IX : 41 : — (a) Zij ging uit van Galilea, en (zooals
reeds aangewezen is) laat Johannes' verhaal geen andere reis uit Galilea toe dan die naar
het Loofhuttenfeest, waarvan geen sprake kan zijn. (b) Zij volgde onmiddellijk op het „eindigen
der woorden" van Matth. XVIII (verg. Mark. IX), welke te Kapernatim gesproken worden
(Mark. IX : 33); en sommige deter woorden vermeldt Lukas jnist voor het aanvaarden van
de groote reis (IX : 46-50). Deze laatste overeenkomst bewiist ook, dat Matth. XVIII en de
gelijkluidende gedeelten na en niet voor het Loofhuttenfeest geplaatst moeten worden. Men
zal misschien zeggen, dat de reizen niet dezelfde geweest kunnen zijn, omdat die van Luk. IX
naar Samaria was ; maar hierover later.
Er is nog een tweede moeilijkheid op te lossen. De opmerking is reeds gemaakt, dat Matth.
XIX en XX en Mark. X een reis schijnen te beschrijven, welke met de laatste intrede in
Jerusalem eindigt, maar er moet ergens een punt zijn, waar bet eene verhaal eindigt en een
ander begint, en waar Johannes X : 22—XI : 54 tusschen gevoegd kan worden. Zulk een afscheiding is duidelijk bij Matth. XX : 17 en Mark. X : 32, waar bijna aangegeven wordt, dat
tot de beschrijving eener andere gebeurtenis wordt overgegaan. Maar deze verzen zijn
luidend met Luk. XVIII : 31, dat derhalve, hoewel op zichzelf niet zoo duidelijk, een afscheiding
aanduidt in het derde Evangelie.
Nu blijft nog over de rangschikking der voorvallen en toespraken van Luk. X : 25—XVIII: 30,
met betrekking tot elkander.
De moeilijkheden der rangschikking worden zeer verminderd, indien wij opmerken, dat
Lukas, na een levendige beschrijving van het aanvaarden der „groote reis" (zooals reeds is
aangewezen), voortgaat met de verschillende omstandigheden te vermelden, waarvan zij vergezeld ging, zonder nochtans iets in den geest van een dagboek te willen geven (hetgeen veel
minder doeltreffend zou zijn); — hij voegt er misschien ook voorvallen tusschen in, die lang
te voren plaats hadden gehad, omdat zij een bijzonderen trek van het karakter of den arbeid
des Heilands toelichten. Het verblijf in het huis van Martha (X : 38-42) moet dus aan het
einde der reis geweest daar Bethanie dicht bij Jerusalem lag. De afdeeling XI : 14-36
(misschien meer) behoort ongetwijfeld tot den arbeid in Galilea, daar zij gelijkluidend is met
Matth. XII en Mark. III. De boodschap aan Herodes (XIII : 31-35) schijnt aan te duiden ,
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dat de laatste intrede in Jerusalem toen aanstaande was, en indien dit zoo is, moet zij na het,
feest der Tempelvernieuwing geplaatst worden. En de reis vats XVII : 11, die altijd moeilijkheid oplevert, wanneer men een chronologische volgorde aanneemt, zal op zeer natuurlijke
wijze dezelfde blijken te zijn als die van IX : 51-56 ; de plaatsbepaling komt namelijk juist
overeen (zie beneden) en het gesprek, dat onmiddellijk voorafgaat (XVII :1-10), is inderdaad
niets anders dan de voortzetting van datgene, wat in hoofdst. IX : 46-50 begonnen, maar niet
geeindigd is; hetgeen dadelijk in het oog loopt, wanneer men deze twee gedeelten met Matth.
XVIII en Mark. IX vergelijkt.
Wij zijn nu zoover gekomen, dat wij de verschillende verhalen in een bepaalde orde
kunnen rangschikken :
I. De reis in noordelijk Palestina, welke op de crisis te Kapernaiim volgde (zie les XXXIX,
Rant. 1), wordt weder gevolgd door een tijd van afzondering in Galilea (Matth. XVII : 22 ,
Mark. IX : 30), van waar Jezus ook in het verborgen naar het Loofhuttenfeest opgaat.
II. Het Loofhuttenfeest, Joh. VII—X:21 (les XLIV—XLYI)
III. Na dit feest is Jezus weder in Galilea, Matth. XVIII ; Mark. IX : 33-50 ; Luk. IX:
46-50; XVII : 1-10. Zie hiervar (les XLVII, XLVIII).
IV. De tijd is nu daar voor het laatste vertrek uit Galilea, Luk. IX : 51. Jezus richt
Zijn reis zuidwaarts naar Samaria, maar wordt bij het eerste Samaritaansche dorp teruggestooten, en keert in tot een ander dorp binnen de grenzen van Galilea * (IX : 52-56). Hij
gaat dan langs een geheel anderen weg voort, nl. oostwaarts, langs de grensscheiding van.
Galilea en Samaria, naar de vallei van den Jordaan, en geweest onderweg de melaatschen t
(XVII : 11-19). Voordat Hij Galilea voorgoed verlaat, verzamelt Jezus de zeventig discipelen,
geeft hun Zijn opdracht en zendt ze uit (X : 1-16), opdat zij Hem vooruitgaan en Zijn komst
aankondigen §. Daarna trekt Hij den Jordaan over en komt Hij in Perea en dan, na een
rondreis, waarvan de omvang niet bekend is, aan de grenzen van Judea §t (1VIatth. XIX : 1 ;
Mark. X : 1). Gedurende deze rondreis hebben verschillende voorvallen plaats, welke vermeld
worden in Matth. XIX—XX : 16 ; Mark. X : 1-31 en, met andere, in Luk. XI—XVIII (les
XLI—XLVI).
* Het Grieksch van vers 56 duidt waarschijnlijk aan, dat het „andere" (7-64:100)
niet 0.162)) vlek niet tot Samaria behoorde.
t De uitdrukking „door het midden van Samaria en Galilea" kan niet een reis
in zuidelijke richting beschrijven, want waarom wordt dan Samaria voor Galilea geplaatst? Maar „door het midden" (acs stlitiov) beteekent waarschijnlijk „tusschen",
„langs de grenzen van" ; een opvatting, die bevestigd wordt door het feit, dat een
Samaritaansche melaatsche in gezelschap van de Joodsche melaatsche was.
§ Misschien zouden Samaria en Judea zoowel als Perea mede in deze laatste rondreis,
welker belangrijkheid blijkt uit de zending der Zeventigen, besloten zijn geweest,
indien Christus niet door de Samaritanen teruggestooten en later van Judea uitgedreven
was (Joh. X : 40).
§t Mattheiis zegt, dat Hij kwam „over den Jordaan, in de landpalen van Judea".
Markus „naar de landpalen van Judea en (de juiste lezing, niet „door") de overzijde van
den Jordaan". Deze uitdrukking schijnt de aankomst aan de grenzen van Judea te beschrijven, d. i. aan den Jordaan bij Jericho, alleen aan den oostelijken oever.
V. Hoewel de tijd voor Zijn laatste intrede in Jerusalem nog niet gekomen was, zal Hij
er henen gaan voor het feest der Vernieuwing des Tempels * (want „hoe dikwijls" had Hij
haar kinderen bijeen willen vergaderen). Hij gaat den Jordaan over, bestijgt den steilen weg
van Jericho (Lukas X : 17-37) en houdt gedurende het Feest § zijn verblijf te Bethanie (vers
38-42) les LVI en LVII).
* De groote reis van Luk. IX : 51 kan niet die naar het Feest der Vernieuwing des
Tempels, een der minder voorname feesten, zijn. De Heiland ging naar Jerusalem voor
„Zijn opneming". Maar dit sluit niet een voorafgaand bezoek aan de hoofdstad buiten,
voor dat de reis was voleindigd.
§ Wanneer men opmerkt, waar het tooneel is van de gelijkenis van den Barmhartigen
Samaritaan en ook, dat zij uitgesproken werd onmiddellijk voor de aankomst te Bethanie,
komt men tot de veronderstelling, dat zij werd medegedeeld op den weg van Jericho
naar Jerusalem.
VI. Feest van de Vernieuwing des Tempels (Joh. X : 22-39.) Zijn levee is in gevaar.
VII. Hij is gedwongen, Jerusalem te verlaten. Hij trekt zich wederom terug in Perea (Joh.
X : 40). Hier wordt Hij ook bedreigd (Luk. XIII : 31-35.
VIII. Hij bezoekt Bethanie om Lazarus van de dooden op te wekken (Joh. XI) (les LVII1).
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IX. Hij zoekt een nieuwe plaats van afzondering te EfraIm (Joh. XI : 54, waar Hij een
tijdlang „verkeert".
X. De „tijd" is nu vervuld, en de laatste groote reis — die begon, then Hij in Galilea
„Zijn aangezicht richtte om naar Jerusalem te reizen", en welke was afgebroken door den
tegenstand Zijner vijanden — wordt nn hervat en voleindigd. Hij vertrekt van Efraim en
kondigt weder op plechtige wijze Zijn nu snel naderenden flood aan (Matth. XX : 17 ; Mark.
X : 22 ; Luk. XVIII : 31). Te Jericho voegt Hij zich bij de groote karavaan van Galileers, die
naar het Paaschfeest gaan, en reist met hen mede tot Bethanie, waar Hij zes dagen voor het
Feest aankomt (Matth. XX : 29—XXI : 1 ; Mark. X : 46—XI : 1 ; Luk. XVIII : 35—XIX : 29 ;
Joh. XII : 1 (les LXI—LXIII).

Les XLVII. — Over de Vergevensgezindheid.
„Gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft".
Te lezen : Matth. XVIII : 15-35.
Te leeren : Ef. IV : 31, 32 ; Matth. VI : 14, 15 (Ps. 103 : 6 ; Ps. 32 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De deugd der vergevensgezindheid werd bij het Heidendom zeer schaars
gevonden. De liefde tot vijanden, het schenken van vergiffenis aan den
vijand werd door de heidenen veeleer als karakterloos, als oudwijfsch aangemerkt. „Niets vergeven en niets vergeten", ziedaar de algemeene leuze bij hen.
Daartegenover trad het Christendom op met de prediking der liefde, die
den broeder alles vergeeft, omdat God ons oneindig veel meer vergeeft.
Toch is bij vele christenen nog een groot verschil tusschen theorie en
practijk, tusschen belijdenis en daad. De plicht, „onzen" schuldenaren te
vergeven, wordt eenvoudig erkend, iets, te zijn, dat vanzelf spreekt, maar
schijnt veelal niet in een bijzonder geval tot een bepaalde handelwijze te
verbinden. „Dit geval is een uitzondering", dringt men aan zijn geweten op ;
„ de regel kan hierop niet van toepassing zijn " . En kinderen vervallen even
gemakkelijk tot zulke drogredenen als volwassenen. Elk onderwijzer weet,
dat een jongen gaarne wraak neemt : „lk zal het hem betaald zetten", is zoo
ongeveer de gewone uitdrukking zijner gevoelens tegenover zijn kameraad.
Hier is nu, evenals in andere gevallen, waar plichtsvervulling onze menschelijke natuur zoo bijzonder moeilijk valt, een krachtigre drijfveer noodig,
welke ons dien tegenzin doet overwinnen ; en om ons in zulk een vergevensgezinden, verdraagzamen geest te doen handelen, kan er geen krachtiger
drijfveer gevonden worden dan die, welke in het motto boven de les wordt
uitgedrukt en nader omschreven wordt door de gelijkenis van den Onbarmhartigen Dienstknecht. De onderwijzer stelle zich daarom ten doel, den
kinderen dezen beweeggrond in te prenten. Dat de les een uitdrukking zij
van Johannes' woorden : „Geliefden ! Indien God ons alzoo lief heeft gehad,
zoo zijn ook wij schuldig, elkander lief te hebben".
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SCHETS VAN DE LES.
Wanneer wij de rekenkunde leeren,
worden ons twee Bingen gegeven :
regels en voorbeelden. Heden zullen
wij een regel en een voorbeeld hebben —
om ons te leeren, hoe wij moeten
vergeven.
I. De regel voor vergevensge=
zindheid.

Jezus heeft tot Zijn Apostelen over
„ergernissen" gesproken (vorige les) —
ergernissen van wie ? Van hen tegen
anderen. Wat moest daartegen gedaan worden ? Zij moesten doen, wat
zij kouden, om te maken, dat deze
in het geheel niet voorkwamen. Nu
spreekt Hij over kwade bejegeningen,
die anderen hun aandoen — hoe moeten zij zich ten opzichte van deze
gedragen ?
Gij zijt door iemand beleedigd geworden ; wat doet gij ? Wat wordt gewoonlijk gedaan? Vertelt gij niet aan
iedereen, hoe slecht gij behandeld zijt ?
Waartoe dient dat ? Is het niet een
soort van wraak, om aan te toonen,
hoe slecht hij is? En waarom dit?
Omdat er een gevoel van toorn in
uw hart is. Misschien zegt gij „O,
ik vergeef hem, natuurlijk" maar
is het vergevensgezind te klagen en
kwaad te stichten ?
Van welk soort van vergevensgezindheid spreekt Jezus nu ? vers 35
—„vanhrte".
Moet gij de zaak dan
laten rusten ? Neen (Lees vers 15-2o).
Waarom moet gij eerst alleen tot hem
gaan ? Omdat gij hem liefhebt ; omdat
gij weet, dat hij door zijn verkeerde
handelwijze meer schade heeft gedaan
aan zijn eigen ziel dan aan u — wilt
trachten, hem te winnen door vriendelijke woorden. Dat is „van harte
vergeven" — dat is Christus' gebod
in Matth. V : 44 gehoorzamen. En indien hij gehoorzaamt, hoe gelukkig is

dat dan voor u! Zie spreuken XI:
3o ; Dan. XII : 3 Jak. V : 19, 20.
Maar indien hij niet naar u hooren
wil, wat dan ? Moet gij het dan aan
anderen zeggen ? Ja, maar in zijn
tegenwoordigheid, vers 17 — laat hun
de zaak van twee zijden hooren. En
indien niels hem beweegt — wat dan
— vers 17 — zijn zonde moet niet
voorbijgezien worden, maar hoe moet
gij hem behandelen P Met toornige
blikken, harde woorden, onvriendelijke laden ? Zie, wat Paulus zijn geloovigen broeders gebood te doen, Gal.
VI : I ; 2 Cor. II : 6, 7. Jezus zegt
werkelijk hetzelfde, vers 20 - want
hoe zou Hij „in het midden kunnen"
wezen, waar haat en wraaklust zijn ?
En indien er voor den schuldige gebeden wordt, waarop kan men dan
de hoop vestigen, hem te winnen ?
vers 19. Laat ons dan bidden voor
onze vijanden, dat hun harten veranderd worden. (Zie Aant. i.)
Maar indien de schuldige berouw
heeft, en dan weder zondigt? Petrus
bedtnkt dit, vers 21 - welnu, hij
heat geleerd (Zie Aant 2), driemaal
te vergeven — maar Jezus zal dit
zeker niet voldoende achten — Hij
zal wel eischen, zevenmaal te vergeven. Dit doet Hij ook (Luk. XVII :
4), maar zie vers 22 - meent Hij
490 keer ? Maar indien gij „vergeven
en vergeten" hebt, hoe kunt gij dan
het aantal keeren tellen ? Indien gij
u de slechte bejegeningen kunt herinneren en ze optellen, dan bewijst
dit, dat gij nooit van harte vergeven
hebt. Jezus eischt voortdurend vergiffenis schenken, zonder eenige beperking.

Er zijn Bus twee regels :
(a) Men moet van harte vergeven,
meer aan den schuldige dan aan zich-
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zell denken; (b) men moet van harte
vergeven, flood moede worden in het
verg-even.

Schijnt het zeer moeilijk, deze regels
in acht te nemen ? Dit dachten de
Apostelen, want zie, wat zij vraagden, toen zij ze hoorden, Luk. XVII:
5. Laat ons hetzelfde bidden.
IL Het voorbeeld der vergevensgezindheid.

Om dit aan te toonen verhaalt
Jezus een gelijkenis (Lees vers 23 —
34). Wanneer men tegen ons gezondigd heeft, dan zijn wij toornig en
bedenken : „wij kunnen dit niet vergeven — het is waarlijk te erg",
maar dan moeten wij er aan denken,
dat wij ook een Schuldeischer hebben — Iemand, tegen Wien wij zwaar
gezondigd hebben.
Wat zegt de gelijkenis ons van Hem
en onze schuld aan Hem?
(a) Er is een tijd van afrekening.
De oordeelsdag? Ja, Matth. XXV :
z9; Rom. XIV : 12. Somtijds echter
komt God in dit Leven reeds tot ons,
wijst ons op onze zonden, doet ze
ons optellen en er over nadenken.
Zulk een tijd van afrekening was het
voor David, toen Nathan tot hem
kwam (2 Sam. XII); voor de Ninevieten, toen Jona voor hen predikte
(Jona III). Het is de werking van den
Heiligen Geest, Joh. XVI : 8, 9. Is het
liefderijk van God dit te doen? Indien
Hij het niet doet gaat de zondaar
voort, maakt zijn schuld zwaarder en
„vergadert zich zelven toorn" (Rom.
II : 5). Derhalve, hoe jong wij ook
zijn hoe eerder de afrekening komt,
des te beter.
(b) Dan zullen wij gevoelen, hoe
groot onze schuld is. Zondigen anderen
veel tegen ons ? Zie, in welke evenredigheid de gelijkenis de schuld van
anderen jegens ons tot die van ons
jegens God stelt — „Too penningen",
„io.000 talenten", (Zie Aant. 3) — de

eene 600.000 maal grooter dan de
andere. Het is zoo, of wij het weten
of niet; maar eens zullen wij het weten
— wat zullen wij dan gevoelen ? Zie
Ps. XL : 12. Wat kunnen wij doen?
Wat deed de dienstknecht, vers 26
— „ik zal u alles betalen" — zoo
denkt de zondaar, maar nu is het
hopeloos ! — indien wij nu voortaan
konden doen „al hetgeen bevolen is",
dan zou het slechts onze plicht zijn
(Luk. XVII : io), en wat kunnen wij
dan plaatsen tegenover de oude schuld?
Neen, wij kunnen nooit onze schuld
aan God betalen.
(c) Maar God wil ons om niet vergeving schenken. Wat bewoog den

Koning die groote schuld kwijt te
schelden ? vers 27 — „barmhart4-heid". Zoo ook God, Exod. XXXIV :
6 ; 2 Kron. XXX : 9 ; Neh. IX : 17 ;
Ps. LXXXVI : 5, 15. En hoe vergaf
de Koning ? Ten halve ? Nam hij
vijf guldens van elke tien, of misschien, een op de tien ? Zie vers 32,
„al die schuld". Zoo doet ook God,
Jes. XXXVIII : 17 ; XLIV : 22 ; Micha
VII : i8, 19.
(d) Wie - zij zijn, die Gods vergeving niet willen hebben (Zie Aant. 5)?
Zie lien dienstknecht — hij heeft de
genaderijke belofte des Konings gehoord, toen hij aan *diens voeten lag
— en wat toen ? — „hij ging nit"
— hij vergeet de genade, die hem
betoond is — hier is een arme schuldenaar van hem, ook een dienstknecht
des konings, maar veel geringer —
dezen grijpt hij — zie den armen
man aan zijn voeten — zal hij zich
nu niet herinneren, hoe hij neergevallen is en evenzoo heeft gesproken ?
Zal hij niet denken : „Hoe vv einig is
deze man mij schuldig bij hetgeen
ik den Koning schuldig was ! — na
zulk een uitkomst kan ik hem niet
hard vallen ?" Wat doet hij ? Zijn
wij nu niet dikwijls aan dezen dienst-
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knecht gelijk ? — wij hooren de
boodschap, die God ons zendt (in de
kerk of op school) — ons hart wordt
getroffen wij denken : „Hoe goed
is Hij toch !" dan „gaan wij uit" —
vergeten er alles van — ontmoeten
iemand, die ons slecht heeft behandeld — en al de toorn en de wraaklust komen in een oogenblik weder
terug. Kon God denzulken vergeven ?
Indien wij zoo voor Gods rechterstoel komen, wat moet er dan van
ons worden ? Bidden wij, dat Hij
nooit de woorden des Konings „Gij
booze dienstknecht" tot ons richte.
Wat is nu het voorbeeld van vergevensgezindheid, waarnaar wij ons
richten moeten ? Zie den eersten tekst
om te leeren : „geliikerwijs ook

I. Hij heeft ons nogmaals en nogmaals gespaard. Bedenk : hoe dikwijls
hebben wij Zijn toorn verdiend ; —
toch heeft Hij „al Zijn lankmoedigheid betoond" (1 Tim. I: 16); Zie Ps.
LXXVIII : 38; CIII : 8-13; Rom.
II : 4 ; 2 Petr. III : 9.
2. Hij heeft Zijn Zoon gegeven,

ulieden vergeven heeft".

inderdaad, dat God ons behandelt,
zooals wij anderen behandelen ? Indien Hij het deed, hoe zou het dan
zijn?

Maar er zijn twee dingen, die God
doet, en waarvan de gelijkenis ons
niets zegt, God heeft meer gedaan
dan die Koning, want,

Oda/ Deze onze zonde zou dragen.

Zie nog eens den eersten tekst om
te leeren — ,,gelijkerwijs God in
Christus", enz, Hoe waar is Rom. V
8; Joh. IV : io, II !
Hoe kunnen wij dan hard zijn tegen
anderen, wanneer God dit alles voor
ons gedaan heeft ?
Wij bidden : „ Vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren", enz. Wenschen wij

AANTEEKENINGEN.
1. De wijsheid van Christus' voorschriften
ten opzichte van een dwalenden broeder is
zeer inerkwaardig. Eerst moet er een poging
gedaan worden, de zaak onder vier oogen te
behandelen — hetgeen juist zoo weinig beproefd wordt. Indien dit niet gelukt, moeten
slechts een of twee anderen ingelicht worden,
opdat er genoegzame wettige getuigenis zij
(Zie Deut. XIX : 15; Joh. VIII: 17; 2 Cor.
XIII : 1 ; Hebr. X : 28). Niet voordat deze
beide pogingen mislukt zijn, moet men datgene doen, wat al te dikwijls de eerste stap
is van den befeedigden persoon, ni. de zaak
openbaar maken ; terwijl het duidelijk is, dat
de geeft, waarin alles gedaan moet worden,
niet toornig en haatdragend, maar liefdevol
,en zachtmoedig moet zijn.
Natuurlijk had de Heere Jezus, toen Hij
voorschreef, het der „gemeente" te zeggen, de
tucht der apostolische gemeente op het oog,
zooals deze later bij haar in gebruik zoude
zijn ; daarbij doelt Hij hier niet op zulke
zonden, die „van wege haar nature" openbaar
zijn. (K. 0. Art. 75).
Vers 18 geeft aan de gemeente in het algemeen het gezag, dat reeds aan Petrus was

gegeven in hoofdst.. XVI : 19 (Zie Les XLI,

Aant. 6).

2. De Rabbi's leerden, dat het plicht was,
driemaal te vergeven, en grondden dezen plicht
op Job XXXIII : 29 ; Amos I : 3 ; II : 6.
3. In de gelijkenis waren de „dienstknechten" klaarblijkelijk Satrapen of bestuurders
van provincien, verantwoordelijk voor groote
inkomsten van de koninklijke schatkist. Geen
particuliere schuld kon zooveel bedragen.
Trench vergelijkt de som met de negen en
twintig talenten, bij het bouwen van den
Tabernakel gebruikt, de 120 talenten, door de
koningin van Scheba aan Salomo aangeboden,
het eene talent, door Farao Necho als schatting van Juda geeischt, enz. Welk een ontzaglijke som was derhalve deze dienstknecht
zijn koning schuldig! Zij bedraagt niet
minder dan 60,000,000 penningen of circa 24
millioen gulden in onze munt. De „honderd
penningen" waren ongeveer 40 gulden.
4. Slavernij voor schuld was bij de Joden
toegelaten, zie Exod. XXII : 3 ; 2 Kon. IV : 1 ;
Neh. V : 8; maar de hardheid dier gewoonte
werd verzacht door de wet van het Jubeljaar, Lev. XXV : 39, 47, 54. De vermelding
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van gevangenneming toont echter, dat de gelijkenis meer doelt op de wetten van het
Oostersche despotisms.
5. De gelijkenis moet niet MO voorgesteld
worden, dat de kinderen er uit zouden kunnen opmaken, dat de vergeving van zouden
ooit door God wordt geschonken om naderhand weder te worden ingetrokken. Het is
een van die gevallen, waarin voor den vorm

van het verhaal eenige voorvallen bijgevoegd
zijn, die geen geestelijke beteekenis hebben.
Wij verklaren het liever aldus : — God heeft
als het ware een algemeene vergiffenis nitgeschreven voor alien, die zich bekeeren en
in Zijn Zoon gelooven ; en vergevensgezind
te zijn is mede een toetssteen van de echtheid van de bekeering en van het geloof.

Les XLVIII. — Net laatste vertrek uit Galilea.
„Hij richtte Zijn aancezicht om naar Jerusalem le reizen".
Te lezen : Luk. 1X : 51-62.
Ye leeren : Hebr. XII : 1, 2 ; Luk. 1X : 62 (Ps. 40 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij zijn nu genaderd tot een zeer belangrijk tijdperk in het leven van,
Christus. '(Zie hierover Aanhangsel VII over de Tijdrekening, blz. 215). Op
(lit tijdperk moet zooveel mogelijk nadruk gelegd worden en van dezen tijd
of behoort men onzen Heiland altijd voor te stellen als met Zijn aangezicht
naar Jerusalem gewend — natuurlijk niet letterlijk, maar met betrekking
tot Zijn ernstige overpeinzingen en Zijn heilig voornemen, Vooral in deze les
is het vain belang de aandacht alleen op den Heere Jezus zelf te vestigen ;
en zelfs al werd er in het geheel geen toepassing gegeven, dan zou de
onderwijzer moeten gevoelen, dat een eenvoudige voorstelling van den „Leidsman en Voleinder" des geloofs in Zijn wonderbare liefde en zelfopoffering
toch eigenlijk de beste en krachtigste leering is.
De voorvallen echter, die Lukas verbindt met het aanvaarden dezer laatste
reis, zijn zeer goed geschikt voor de algemeene beschouwing van het onderwerp. Zij stellen de tegenstelling van den Meester en de discipelen in het
licht, hetgeen Lukas' voornaamste Joel. schijnt geweest te zijn in de schikking van dit verhaal. Toch is de eerste helft van de volgende Schets van
veel meer belang dan de tweede, ofschoon zij slechts over een enkel vers
handelt.
Het voorval met de Tien Melaatschen, in Luk. XVII, had waarschijnlijk
ook in dezen tijd plaats (zie hetzelfde Aanhangsel) en in de Schets wordt_
er in het voorbijgaan op gezinspeeld. Het was onmogelijk, een afzonderlijke
les over dit wonder in te voegen ; en les XX geeft over dit onderwerp reeds
veel bijzonderheden.
De voorbeelden, in de Schets aangegeven, moeten niet gerekend worden,
op voldoende wijze uitdrukking te geven aan hetgeen in het hart, in den
geest des Heilands omging; maar het gebruik er van is evenzeer gewettigdk
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als de gewone uitdrukkingen der Schrift omtrent Gods „oog" of „arm", het
„berouw hebben" van den Heere, het „ruiken van een liefelijken reuk", enz.
zij moeten echter noodzakelijk met eenige voorzichtigheid gebruikt worden.
SCHETS VAN DE LES.
Wat gevoelt iemand, die een plaats
gaat verlaten waar hij jaren gewoond
heeft ? ( Voorbeeld. — Een jongen
verlaat de dorpsschool om naar de
stad te gaan; landverhuizers die juin.
vertrckken). De Heere Jezus was „in

alles Zijnen broederen gelijk" (Hebr.
II : 17) en wij naderen nu tot een
tijdstip, waarop Hij datzelfde moet
gevoeld hebben.
Jezus verlaat Galilea — verlaat het
om te gaan sterven. Hoe lang was
Hij daar geweest ? Denk aan de twee
tijdperken. Vele jaren als zoos van
een timmerman in een stil dorp;
dan (na eenige maanden afwezigheid)
.bijna twee jaren „rondreizende en
goeddoende" (zie Les XIX). Ongetwijfeld was Zijn gevoelig hart eenigszins aangedaan, toen Hij deze bekende
plaatsen moest verlaten. Maar er was
ook bij Hem reden tot treurigheid —
sommigen hadden in Hem geloofd en
Hem liefgehad, maar hoe was het met
het y olk in het algemeen gesteld ?
(Zie eenige verzen verder, Luk. X :
13-15.)
Zij, die hun huis verlaten, hebben
gaarne twee zaken : (a) Blijde vooruitzichten voor zich — dan kunnen
zij gemoedigd gaan. (b) Trouwe en
liefhebbende metgezellen. Zien wij nu,
hoe het met Jezus was.
I. Denk aan Jezus zelf en waar
Hij heenging, vers 51.
I. Was had Hij in 'I zworuitzicht?
„Jerusalem" — en wat zou daar geschieden ? Zou Hij meer welkom zijn
bij geleerde priesters en Schriftgeleerden dan bij het geringe landvolk ?
Wat was er gebeurd, toen Hij daar
vroeger heen was gegaan ? (les XXVII,

XLIV). Wij weten, wat komen moest ;
wist Rij het ? Wat had Hij tot de
Apostelen gezegd ? Zie vers 22, 44.
2. Wat deed Rif, terwijl Hij dit
win` ? „Hij richtte Zijn aangezictit".
Wat is „Zijn aangezicht"? ( Voorbeeld.
- U70 vader zegi, dat hij dit of dat
doen zal ; th weet nit zijn beslisten
oogopslag, dat hij het meent. Of gij
zet er u zelf toe om een moeilijke
sotn op te lossen, en op uw gelaat is
uw inspanning te lezen.) Maar hoe

moeilijk is het, „het aangezicht te
richten" tot smart en lijden ! ( Voorbeeld. — Een gewonde met een pijnlijke amputatie in het vooruitzicht.) Zie

nu, hoe Jezus, Die alles vooruit weet,
„Zijn aangezicht richt", zooals van
Hem voorspeld was, Jes. L : 7 (,,Mijn
aangezicht gesteld als een keisteen";
en zie vers 5, 6). Evenals Paulus
(Hand. XX : 24), „hij achtte op geen
ding". Kon Hij er zich aan onttrekken ?
Matth. XXVI : 53; Joh. X : 18. Waarom wil Hij niet ? Denk eens na.
3. Wat deed Hem volharden? Drie
zaken : (a) Dat het de wil Zijns r ader s
was en op Zijn verheerlijking zou
uitloopen ; (Zie Jes. LIII :1 o ; Rom.

VIII : 32). 1)it was genoeg voor Jezus,
Joh. IV : 34 ; XVII :1. (b) Zijn liefde
voor zondaren. Deze deed Hem van
den hemel komen, 2 Cor. VIII : 9;
en zal zij Hem nu begeven ? Neen
— ,,Hij heeft liefgehad tot het einde",
Joh. XIII : I. (c.) „De vreu,,,,de, die
Hem voorgesteld was" (le tekst
om te leeren) ; wat zegt Lukas ? —
„toen de dagen vervuld werden". —
Welke dagen ? — „de dagen Zijner
opneming" (zie Aant. I). Hij ziet
verder dan het kruis en het graf —
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ziet de heerlijkheid, die volgt : de
heerlijkheid, die Hij te voren had
(Joh. XVII : 5), en de nieuwe heerlijkheid als de verhoogde Borg en Middelaar. (Phil. II : 9) — Ja, en nog
iets anders — Hij zal niet alleen
zijn — duizenden zielen, die gered
zijn, zullen bij Hem wezen — ail is
Zijn vreugde. (Zie Jes. LIII : i i ; Joh.
XVII : 24 ; Hebr. II : 10-13 : verg.
I Thess. II : 19.)
Als wij zien, hoe Hij „Zijn aangezicht naar Jerusalem richt", moeten
wij Hem dan niet liefhebben ? Is het
niet dwaas, zich van zulk een Heiland
of te keeren ?
II. Zie, welke menschen geroepen werden, met Hem te gaan
en hoe zij handelden.
I. De Apostelen. Dit ligt voor de
hand. Zij zijn 's Heilands volgelingen.
Maar zie, wat zij verwachten — wat
zij dachten en gevoelden, vers 52-56.
Hier is een vlek der Samaritanen,
juist op de grens van Galilea (zie
Aant. 2.) Boden zendt Hij er heen
om Hem herberg te bereiden. (Zie
Plant. 3.) Zullen deze Samaritanen
everials die van Sichar (Joh. IV : 4o)
verheugd zijn, dat Jezus bij hen is ?
Waarom niet ? vers 53 — ,,Die Messias is voor hen de ware Messias
niet, wijl Hij naar Jerusalem gaat in
plaats van naar den berg Gerizim ;
wij willen niets met Hem te doen
hebben."
Wat zeggen de Apostelen hierop ?
Zij denken aan hun Meester, niet
als aan den lijdenden Vriend van
zondaren, maar als aan den grooten
Koning der Joien, Die eindelijk zal
gaan regeeren, terwijl zij deel zullen
hebben aan Zijnen triomf — zullen
zij zulke beleedigingen gedoogen ?
De ,,zonen des donders" (Mark. III:
17) willen dit zeker niet ; wien
herinneren zij zilch ? vers 54
(Zie 2 Kon. I : 10-14). Hetgeen

Johannes kort te voren was, vers 49
— hoe werd hij toen bestraft P — dat
is hij ook nu weder, vers 55, 56 (zie
Aant. 3). Indien zij zoo trotsch, opvliegend, onmeedoogend zijn, hoe kunnen zij dan volgelingen wezen van den
geduldigen, nederigen Meester ? Zijn
zij zoo vast besloten, en „richten zij
hun aangezicht" om hun vijanden
te bestraffen ? — welnu — Hij is ook
vast besloten — en nog veel meer —
maar waartoe ? vers 56 — „om de
menschen zalig le maken" en dat door
zelf te lijden. Zie, hoe Hij spoedig
daarna Zijn vergevende liefde toonde,
hooidst. XVII : i6 — en een Samaritaanschen melaatsche genas. En
zie, wat Johannes den Samaritanen
gaf, toen hij de liefde van Jezus beter
had leeren kennen. Hand. VIII : 15
—17.
2. Andere volgelingen. Hier zijn
drie mannen — zij gelooven in Jezus
als den Messias — zouden gaarne
met Hem gaan. Zijn zij Hem meer
gelijk dan Jakobus en Johannes ?
(a) 'De al te voortvarende man,
vers 57. 0 ja, hij- zal gaan —
„waar ook" — tot alles is hij bereid
(evenals Petrus, Luk. XXII : 33). Tot
alles ? Waaraan herinnert Jezus hem?
vers 58 — het volgen van Jezus
geeft geen rijkdom of eer, maar
armoede en lijden. Was Hem niet zooeven een onderkomen geweigerd ? (Zie
hiervddr.) Ach, welk een verschil maakt
dit ! ( Voorbeeld. — Een druppel van
een zeker zuur doet het onechte van
het echte good kennen ; water bluscht
het vuur.)
(b) De andere, die door droefheid
bezwaard en zwak is, vers 59 (zieAant.
5). Hoe kan hij gaan, beladen met deze
smart, met al lien rouw v6Or zich? Zie
hoe anders Jezus hem behandelt, vers
6o. ( Voorbeeld. — Twee paarden;
een loom voor het een, sporen voor
het ander.) Eerst gebruikte Jezus den
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toom ; nu de sporen — „Ga heen en
verkondig het Koninkrijk Gods".
(c) De derde met een verdeeld hart,
vers 61. Wat wenscht hij te doen?
Alleen afscheid te nemen van zijn
huisgenooten evenals Eliza (1 Kon.
XIX : 20) ? 0 neen, Jezus weet beter
— Hij ziet het weifelende hart — de
liefde voor zijn tehuis, die grooter is
dan de liefde tot God — hoe is hij
dan „bekwaam" ? Waar moet het oog
des ploegers zijn, indien hij recht wil
ploegen ? Behalve dat kan hij, die
„terugziet", zich ook „terugtrekken".
Zie Gen. XIX : 26 ; Ps. XLV : II ;
Luk. XIV : 26 ; XVII : 31, 32 ; Phil.
III : 14 ; Hebr. X : 38, 39.
Hoe verschillen deze menschen van
Jezus ! Zij „richten hun aangezicht
niet" om in Zijn voetstappen te loopen.
Had dus Jezus, toen Hij de plaats
verliet, waar Hij zoo lang gewoond
had, metgezellen, die een van hart en
.een van zin met Hem waren ? Hier
was nog een bron van lijden; Hij was
in vele ofrzichien alleen.

Zie dus :
De voorbeelden, die wij moeten
vermijden.
Wij zijn geroepen, Christus te vol-
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gen ; wij moeten Zijn getrouwe dienstknechten zijn.
Vreezen wij, dat alles niet even aangenaam zal wezen ? Of zijn wij te
veel met ons verdriet of onze moeilijkheden vervuld om op zulke dingen
te letten ? Of zien wij terug op vroegere
genoegens ? ( Verwijs naar de Brie volgelingen, zooals le voren.) Volgen wij
— trachten wij Godvruchtig te zijn
— maar in een vetkeerden zin —
niet berouwvol, en nederig, maar
trotsch, omdat wij niet zijn „zooals
andere menschen", en hebben wij dus
geen liefde voor anderen ? ( Verwijs
naar Jakobus en Johannes, zooals te
voren.)

Een voorbeeld, dat wij moeten
navolgen.
Wij hebben gezien, wat Jezus
wachtte ; zien wij nu, wat ons wacht,
2 Tim. III : 12. Maar wat daarna ?
Rom. VIII :18 ; 2 Cor. IV : 17. Hoe
kunnen wij Hem gelijk zijn ? zie in
tekst om te leeren — (a) werp van u
alles, wat u terughoudt ; (b) loop met
lijdzaamheid ; (c) zie altijd op Jezus.
En bedenk, dat wat Hij deed, voor
ons was ; zullen wij onze liefde niet
toonen door Hem te volgen ?

AANTEEKENINGEN.
1.

„Toen de dagen Zijner opneming"

—deopnemingsdeHmelvart;ensortgelijk Grieksch woord betreffende deze gebeurtenis wordt gebezigd in Mark. XVI: 19 ;
Hand. I : 2; 1 Tim. III : 16.
2. Het plan dezer reis was waarschijnlijk
als volgt: — De Heiland verliet Galilea om
Samaria binnen te gaan aan het zuidelijke
uiteinde van Esdraelon. Toen Hij bij het
,eerste vlek uitgestooten werd, keerde Hij tot
het gebied van Galilea terug : daarna wendde
Hij zich oostwaarts, ging verder voort langs
de grenzen van de twee provincien en genas
onderweg de tiers melaatschen; toen daalde
Hij, nadat Hij de heuvelen van Gilboa overgetrokken was, of in de vallei van den Jordaan bj Scythopolis (Bethsean), en ging de
rivier over door middel van een brug, die
iien toegang tot Perea verschafte. De redenen
RENKEMA II.

voor deze opvatting worden in het Aanhangsel
VII over de tijdrekening gegeven.
3. Zie over de Samaritanen en hun verhouding tot de Joden les XVI, Aanhangsel
I. Om „voor Hem herberg te bereiden'' beteekent waarschijnlijk meer dan eenvoudig
voor voedsel en een onderkomen te zorgen ,
het Grieksche woord is hetzelfde, dat gebruikt
wordt met betrekking op het „bereiden van
den weg des Heeren" door den Thoper. De
Samaritanen verwierpen dus niet slechts een
gezelschap Gali leers, die naar een feest
gingen, maar ook Hem, Die de Messias was.
Merk ook op, dat het wegbereidcn voor den
Messias Elia's werk was (Mal. III : 1 ; IV :
5; Mattli. XI : 10, 11; X VII : 10-13. Luk.
I : 17); vandaar misschien de wensch van.
Jacobus, te doen zooals doze profeet; in verband daarniede is het belangrijk, te weten.
15
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dat de Berg Karmel (die aan de werkzaamheid van Elia deed denken, 2 Kon. I) waarschijnlijk toen in het gezicht was.
„Gij meet niet van hoedanigen geest gij zijt".
„Orb weet niet, welke geest u deze woorden
ingeeft; gij denkt, dat het ware ijver is, terwijl het inderdaad hoogmoed is"; of ,,Gij
weet niet, wat de geest der bedeeling is,
waartoe gij behoort ; wat aan Elia onder het
Oude Verbond geoorloofd was, zou in u verkeerd zijn onder het Nieuwe". Dit laatste
geeft de natuurlijkste beteekenis.
4. Twee van de Brie voorvallen, in vers
57-62 verhaald, worden door Matthews (VIII:
19-22) vermeld als in een vroeger tbdperk
gebeurd. Het is niet gemakkelijk te beslissen
bij welke gelegenheid zij plaats hadden, maar
de volgorde van Lukas schijnt verkieslijk
te zijn.

5. „Laat de dooden hwine dooden begraven",
d.i. laat hen, die geestelijk flood zijn, zich
veroorloven, met de belangen hunner sterfelijke natuur vervuld te zijn ; zij, die ,,Gode
levende" zijn, moeten eerst „Zijn Koninkrijk
zoeken". Het doel is bier niet, iemand in de
vervulling van zijn familieplichten te verhinderen. Onze Heiland zag ongetwijfeld, dat
de man van een somber, droefgeestig gestel
was, geneigd, over zijn verdriet te tobben en
op die wijze de roeping tot een werkzaam,
zelfopofferend leven te verwaarloozen. Hier
moet gedaeht worden aan de lange ronwplechtigheden van de Joden.
6. „Bekwaam tot het Koninkrijk Gods", —
of liever ,,dienstig", „van nut", -nl. als een
arbeider en leeraar.

Les XLIX. — De maaltijd van den Overste der Farizeen.
„De opperste Wijsheid heel? hare tafel toeffericht".
re lezen: Luk. XIV : 1-24.
7e leeren : Jes. LV I, 2 ; Openb. XIX : 9 (Ps. 36 : 2 ; Ps. 23 :

VOOR DEN ON.DERWUZER.

In de volgende Schets was het noodig, sommige gedeelten breedvoerig te
omschrijven, ten einde de beteekenis van de woorden onzes Heilands duidelijk
te maken ; zij verkrijgen hierdoor een uitgebreidheid, die schijnbaar niet in
evenredigheid is met het overige. Bij het onderwijs zelf zal men zien, dat
de derde afdeeling den meesten tijd inneemt, en daar deze ook de voornaamste is — de eigenlijke kern der les — behoort dit ook zoo. Met jongere
leerlingen kan men veel van de tweede afdeeling weglaten, daar voor hen
de les bijna uitsluitend over het Groote Avondmaal moet handelen ; maar
zelfs dan client men acht te geven op de voorafgaande gebeurtenissen, teneinde de tegenstelling aan te toonen, waarop in de derde afdeeling en in het
motto van deze les gewezen wordt. De raadgevingen van den Heere Jezus
in vers 8-14 zijn echter belangrijk, daar zij aantoonen, dat deze en soortgelijke gezegden als gelijkenissen werden uitgesproken, en niet alleen in
hun letterlijke beteekenis opgenomen moeten worden ; zie de Schets. Maar
indien zij worden behandeld, kunnen zij zeer goed toegepast worden op de
kleine bewijzen van zelfzucht onder kinderen, zooals het kiezen van de beste
plaats op school, bij de kachel thuis, enz. ; het meegeven van lekkernijen
als anderszins aan die kameraden, welke een eerste plaats innemen, niet aan
hen, die minder in tel zijn, enz. enz.
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Het wonder van den waterzuchtigen man behoeft in deze les niet breedvoerig behandeld te worden. De lessen, die men er aan kan ontleenen, zijn
reeds in les XXIX opgenomen.
SCHETS VAN DE LES.
Jezus is nu in Perea, het oude land
van Gilead. Hier worstelde Jakob,
hier overwon Israel Sihon, streden
Jeftha en Joab tegen de Ammonieten,
vluchtte David voor Absalom, werd
Elia geboren, stierf Achab. Zeventig
discipelen zijn voor Hem uitgegaan
__ Waartoe ? Zie nu den uitslag hunner
zending. Evenals het in Galilea was
in den eersten tijd van Zijn openbare
prediking, zoo is het ook hier ; scharen
y olks verdringen zich om Hem, Matth.
XIX : 2 ; Luk. XIV : 25 (zie Aant. r);
tollenaren haasten zich, tot den
„Vriend van zondaren" te gaan, Luk.
XV : I ; Farizeen ontvangen Hem in
hun huizen, Luk. XIV : I.
Gaan wij heden met Jezus naar een
van deze feestmalen der Farizeen.
1. Jezus op den maaltijd.
Wie geeft het feest ? vers 1 — zeker
een groot en rijk man — de eigenaar
van een fraai huis (vele grootsche
bouwvallen zijn nog in steden van
Perea te zien) — vele knechten, enz.
Dit is een groot feest — vele gasten,
rijke menschen, wetgeleerden, Farizeen, enz. (vers 7, 12). Zie, hoe zij
binnenkomen en hoe de gastheer hen
ontvangt, enz. (beschriff dit — Zie les
XXVIII). Waaraan denken de gasten?
vers 7 — zij trachten alien, de beste
plaatsen te krijgen — welk een ijdelheid, afgunst, ontevredenheid in hun
harten !
Maar een van de gasten is een
vreemdeling. Hij is in het bijzonder
door den gastheer uitgenoodigd —
wie ? Hoe zijn de anderen jegens Hem
gestemd ? vers 1 — Hij is anders dan
zij — Hij geeft niet om al hun
plichtplegingen (zie Mark. VII : 2--

8) — misschien zal Hij in hun oogen
iets vreemds of verkeerds doen -- g
-darom„ne zijHmwar".Welk
dag is het daarenboven ? vers 1 —
„laat ons zien, of Hij den Sabbath
zal houden". Hielden zij dien ? —
gaven zij zulke feesten, veroorzaakten
zij zooveel moeite en werk, na al de
harde Sabbathswetten, die zij het arme
y olk oplegden ? En hun gemoed —
het is vol van afgunst jegens elkander,
van kwaadwilligheid tegen Hem ! Hoe
toont Hij hun, wat de ware Sabbathsviering is ? vers 2- 6 (Zie Les XXIX).
Maar zie nu : Indien zij Hem met
kwaadwilligheid waarnamen, Hij
„merkte" hun gedrag „aan" (vers 7)
met droefneid en rechtmatigen toorn.
II. Wat Jezus zeide omtrent de
maaltijden der menschen.
Een woord tot de gasten, vers 8—
I I. Hij maakt aanmerking op dat zoeken naar de beste plaatsen — hoe
toont I--Iii er de dwaasheid van aan ?
Maar veronderstel nu, dat een van hen
den volgenden keer, dat hij naar een
feest ging, zoude zeggen : „Ik zal op
een lage plaats gaan zitten — dan
zal ik verhoogd worden" — zou dit
zijn, hetgeen Jezus wenschte ? Neen,
dat zou in werkelijkheid even zelfzuchtig zijn. Zie vers 7 — dit alles is een
„gelijkenis" — er wordt iets merle
bedoeld, hetwelk niet dadelijk in het
oog springt. Wat ? vers 1 1 — „een
iegelijk, die zichzelven verhooge , op
Welke wijze ook, wat gebeurt er met
hem ? En wie zal verhoogd worden ?
Die zichzelf „vernedert", omdat hij
zich onwaardig- acht (Verg. Ps. LI :
19 ; CXXXVIII : 6 ; Spr. III : 34 ; Jes.
LVII : 15 ; Jak. IV : 6 ; i Petr. V : 5).
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Vergelijk, om hier het treffende voorbeeld van te zien, Jes. XIV : 12-15
met Philip. II : 5-1 r. Wat deden nu
al deze Farizeen ? Achtten zij zichzelven niet Gods gunst waardig te zijn,
en verachtten zij niet alle anderen ?
Luk. XVIII : 9-14 ; was dit niet de
oorzaak, dat zij Jezus verwierpen ?
Zijn gelijkenis beteekent dus : „Gij,
die de beste plaatsen zoekt, wordt in
andere en groote zaken door denzelfden geest gedreven weest voorzichtig — dezelfde uit komst zal er op
volgen".
.Een woord tot den gastheer, vers
12— T4. Wat bedoelt Hij ? Mogen de

rijken in het geheel niet hun eigen
vrienden uitnoodigen ? Voorzeker ; het
is maar als voorbeeld gebruikt (jets
dergelijks als Matth. V : 39, 40). Jezus
bedenkt, waarom deze feesten gegeven
werden, n.l. in de hoop, een „vergelding" (vers 12) te ontvangen —
van wie ? van menschen — zij bekommerden zich hierover meer dan om
de vergelding van God en evenzoo
in andere zaken, zie Matth. VI : r6; XXIII: 5-7; (Joh. V : 44; XII: 43.)
Hoe zullen zij van God genadige vergelding ontvangen ? vers 13, 14. Alleen
op deze wijze ? Neen, want niet alien
kunnen aldus doen ; Jezus bedoelt alle
handeling, die onzelfzuchtig is, die uit
liefde voor anderen gedaan wordt;
zie Phil. II : 3, 4.
III. Wat Jezus omtrent Gods
maaltijd zeide.

Hij heeft van een groote belooning
hiernamaals gesproken, vers 14. Een
der gasten (vers 15) denkt aan het
groote maal, waarnaar de Joden met
verlangen uitzagen, wanneer de Messias zoude komen (verb. les XXI) —
„o, hoe gelukkig zouden zij dan allen
zijn !" (Zie Aant. 2.) Maar indien Hij
daar niet ware — hieraan denkt hij
niet. Jezus antwoordt dus door een
gelijkenis (lees vers 16-24), en spreekt

hem over het verschil tusschen den
maaltijd Gods en hun maaltijden.
Verschillena' ten opzichte van
deg even, die genoodi grd warden.

Pe Farizeen dachten, dat zij zeker
konden zijn, goede plaatsen te zullen
hebben in het Koninkrijk Gods. Welnu, wilde Jezus zeggen : „Gij zijt genoodigd gij hebt de noodiging aangenomen (geeft voor, dienstknechten
Gods te zijn) maar nu is alles gereed -- Gods gezanten (Johannes de
I)ooper, Jezus zelf) roepen u nu
—engijwltniekomen".Welk n
verschil met hun eigen feestmaaltijden
iedereen was zoo blijde met de
uitnoodiging, zoo gereed, te gaan, zoo
ongeduldig, een goede plaats te krijgen
en nu de Koning zelf bij hen is —
nu zien zij hem aan met onverschillige blikken, richten zij minachtende
wOorden tot Hem, „verontschuldigen
zij zich eendrachtelijk". Maar wat dan?
vers 24 „dat hemelsche feest, dat
gij zoo zalig acht, gij zult er geen van
alien deel aan hebben" (zie Aant. 4);
en wiens schuld is dit ? Maar wie
zouden dan wel de „zaligen" zijn ?
Het yolk, dat zij verachtten. Hoe zou
dat zijn? Omdat er nog een verschil
was tusschen den maaltijd Gods en
hun maaltijden : 2. Verschillend ten opzichte van
Hem, Die uitnoodi ve.

Wie noodigden zij uit, wanneer zij
een maaltijd aanrichtten, en waarom?
vers 12. Maar God — (a) wie noodigt
Hij nit ? zie de gelijkenis — „de
armen, de verminkten", enz. — hen,
die het Hem niet weder kunnen vergelden — wie zijn zij ? de tollenaars
en de zondaars (zie Mark. II : i6) —
ja, en er is nog meer ruimte — de
verachte heidenen ook, van de „wegen en heggen" (buiten de stad), zie
Matth. VIII : Zegt gij, dat dezen
eerst uitgenoodigd werden, toen de
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gasten, die eerst genoodigd waren, —
hadden geweigerd? — ja, maar alien,
zelfs zij, die het eerst werden gevraagd,
zijn onwaardig in Gods oogen (Openb.
III : 17) — geen hunner kan Hem
eenigermate vergelden, wat Hij hun
geeft (1 Kron. XXIX : 14; Luk. XVII:
to). (b) Waarom vraagt God dezulken?
Uit ontferming — Hij ontvangt er
niets door, maar Hij heeft lust in wel
doen ; Rom. VIII : 8; Ef. II : 4, 5. Het
is dus een uitnoodiging uit genade;
en zij wordt aan velen gedaan, Jes.
LV : 1, 2 ; Openb. XXII : 17.
Hier is een uitnoodiging ook
voor ons. — „Komi, want alle Bingen
zijn nu gereed."
Waartoe worden wij genoodigd P Om
in Christus' gezelsehap te zijn. Hij wil
komen en „A vondmaal met ons houden"
(Openb. III : 2o). — Hij wil ons tot zich
nemen om hiernamaals „Avondmaal
met ons te houden" (2e tekst om le leeren) — wat wordt hiermede bedoeld ?
Dat wij volkomen gelukkig zullen zijn
Ps. LXXIII : 26), alles zullen hebben,
wat wij behoeven (Phil. IV : 19) en het
om niet zullen hebben (le lekst om
le leered). Zelfs op aarde zijn de gelukkigste menschen zij, die tot Christus

gekomen zijn — en wie antlers dan
zij zullen hidrnamaals gelukkig wezen ?
Maken wij verontschuldigingen ?
Sommigen verontschuldigen zich op
dezelfde wijze, als de menschen in de
gelijkenis dit deden. (a) Gij hebt niet
„een akker gekocht", maar gij hebt
iets, waarvan gij will genieten, en
wilt gij het niet verlaten om Christus
te gehoorzamen ? (b) Gij behoeft niet
uw vijf juk ossen te beproeven , maar
hebt gij niet zooveel te doen, uw werk
voor school, in den Winkel, uw huiselijke plichten dat gij ,geen tajd hebt,
aan Christus' uitnoodiging te denken ?
(c) Gij zijt niet gelijk aan den pas
getrouwden man ; maar zegt gij misschien : „Ik houd zooveel van dezen
of genen vriend, dat ik geen afstand
van hem kan doen voor Christus?" Wat
zal nu het gevolg van die verontschuldigingen zijn ? Wij kunnen wel (evenals
de man in vers 15) zeggen : „Zalig is
hij", maar „niemand van die mannen
zal Min Avondmaal smaken". Wanneer het Hemelsche feest een aanvang
neemt, worden wij „builengesloten".
Bedenk, dat Christus u roept, Zijn
armen naar u uitstrekt en uw eeuwig
heil bedoelt.

AANTEEK ENINGEN.

1. Ofschoon er in dit gedeelte van het
Evangelie van Lukas bijna geen plaatsbepalingen voorkomen, bestaat er gegronde reden,
te gelooven, dat de meeste voorvallen, enz. in
Perea plaats hadden. De loop van den arbeid
Tan Christus aldaar schijnt, hetgeen ook te
verwachten was in een landstreek, die nog
niet door Hem was bezocht, gelijk geweest te
zijn aan lien van Zijn vroegeren arbeid in
Galilea, behalve dat in Zijn toespraken alhier
een weerklank is op te merken van Zijn naderend uiteinde.
2. Over de opmerking van den gast, vers
15, zegt Stier: — „Zijn woorden, hoe vroom
zij ook klinken, bevatten een drievoudige
verborgen ongepastheid : — Ten eerste, zijn
zinnelijke opvatting van de opstanding, —
dan zijn vaste verzekerdheid, dat hij er recht
op heeft als Farizeer — eindelijk de trage
gelatenheid, waarmede hij de zaak in de verre

toekomst stelt. Hij zit genoeglijk aan de tafel
van zijn vriend en praat over de Hemelsche
tafel . . . ." Maar het is zaak, nu te komen,
en niet met gemaakte vroomheid over toekomstige zaligheid te spreken.
3. De gelijkenis van het Groote Avondmaal
moet zorgvuldig onderscheiden worden van
die van het Bruiloftsmaal in Matth. XXII.
Laatstgenoemde is weer samengesteld in de
inkleeding en van strenger toon.
De gewoonte, een knecht uit te zenden, ten
einde de reeds genoodigde gasten te roepen,
bestaat nog in den Libanon.
De Brie Jerontschuldigingen" stellen den
invloed van aardsche bezittingen, zaken en
de banden des huwelijks voor. Het onderscheid tusschen de twee eersten is, dat de
eene man heeft, de andere in het bezit komt.
Merk op, dat de bezigheden, die opgegeven
worden, niet zondig zijn; de gelijkenis toont
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het gevaar aan, zelfs met geoorloofde zaken
te veel vervuld te wezen.
4. Vers 24 schijnt te zijn, niet het besluit
van de gelijkenis, maar Christus' toepassing
er van in Zijn eigen persoon. In de gelijkenis
richt de gastheer het woord tot een dienst-

knecht en zijn de werkwoorden in het enkelvoud ; in vers 24 doelt het meervoud ,,ulieden"
op degenen, die mede aanzaten met Jezus. De
plotselinge overgang en de uitdrukking ,Mijn
Avondmaal" moeten zeer verrassend geweest
zijn.

Les L. — De Gelijkenis van den Verloren Zoon.
„Er is blijdschaP in den kernel over anen zondaar, die zich bekeert".
Te lezen : Luk. XV.
Te leeren : Luk. XV : 20, 21 ; Micha VII : 18, 19 (Ps. 43 : 3, 4 ; Ps. 32 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In overeenstemming met de historische methode, overal in deze lessen
aangenomen, volgens welke de leeringen van onzen Heiland beschouwd worden
in het licht van de voorvallen en omstandigheden, die er toe leidden, worden
de gelijkenissen van dit hoofdstuk in de Schets behandeld als het eigenlijke
en voornaamste antwoord van Christus op de murmureeringen der Farizeen.
Tegelijkertijd staat de geschiedenis zoo volkomen alleen in haar roerende
teederheid, dat een ernstig onderwijzer zich gedrongen gevoelt, alle quaesties
over haar historisch verband te laten rusten en zich alleen bij het verhaal
in zijn eenvoudige en rechtstreeksche toepassing te bepalen. Dit wordt dienovereenkomstig gedaan in afdeeling II; en opdat de zeer belangrijke, ofschoon
te dikwijls voorbijgeziene geschiedenis van den oudsten zoon niet weggelaten
worde, is deze in afdeeling I het eerst genomen, omdat daar haar toepassing
op de Farizeen het best uitkomt ; de teedere liefde des vaders jegens den
teruggekeerden zoon komt zoo, in al haar treffende schoonheid, aan het einde
van de les. Op de andere gelijkenissen kan alleen in het voorbijgaan gewezen worden ; het onderwerp van het „Verloren Schaap" komt reeds voor
in les XXX en XLVI.
De volgende Schets kan niet korter gemaakt worden ; maar het zal niet
mogelijk zijn, haar in haar geheel te onderwijzen. Vele onderwijzers zullen
liever alleen afdeeling II nemen en dit mag ook niet afgekeurd worden ;
toch moet men, vooral met oudere leerlingen, even stilstaan bij het eerste
gedeelte.
Wanneer men het verhaal van de ellende en het berouw van den Verloren
Zoon toepast, drage men zorg, niet de noodzakelijkheid uit te spreken, dat
kinderen een zeer diep en overweldigend gevoel hunner zonde moeten hebben.
Liever waarschuwe men hen voor het lijden, dat zeker volgen zal, indien
zij in de zonde volharden, terwijl de les, die men hun voorhoude, deze zij :
— „Het is waar, gij zijt niet gelijk aan den Verloren Zoon ; gij zijt niet
zoo diep gezonken ; nochtans ook voor uw kleine zonden hebt gij bekeering
van noode", enz.
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SCHETS VAN DE LES.
Toen Jezus in Galilea was, hebben
wij gezien, hoe Hij de Farizeen en de
tollenaars bezocht, en hoe de eersten
of keurden, dat Hij tot de laatsten ging;
Luk. V : 29, 3o ; VII : 34 (les XXIV,
XXVIII). Nu gebeurt hetzelfde in
Perea. Hij eet met de Farizeel (vorige
les) en niettegenstaande hun tegeriwerpingen, ook met de tollenaars, vers.
I, 2. Indien nu deze „tollenaars en
zondaars" werkelijk slechte menschen
waren, waarom kwamen zij dan bij
Hem ? Waarom ging Hij tot hen ?
12'oorbeeld. Fr/am/ear een s lechie en
een goede jongen veel samen zijn, dan
real of de slechte jongen den goeden tot
kwaaa verleiden, bf de goede jongen zal
den slechten op het rechte pad terughrengen.)

Zie, hoe Jezus de tegenwerpingen
der Farizeen beantwoordde (Lees vers
i—io). Waren de tollenaars afgedwaald — dit was ook met de ver•
miste schapen gebeurd ; toch ging de
herder hen na — waarom ? zij waren
zijn eigendom, en dus waard, teruggevonden te worden. En de penning
ook — rnoest de vrouw niet eerst
„naarstiglijk zoeken", v6Ordat zij het
opgaf, dien terug te vinden ? — En
zou niet de Messias, de Herder van
Israel, het zijne zoeken ? En wanneer
het schaap of de penning waren gevonden, wat zou de tijding daarvan
veroorzaken ? Blijdschap ? Zoo ook
met den zondaar — deze zelfde tollenaren en slechte menschen — was
er geen blijdschap, wanneer zij teruggebracht werdeii ? Ja — maar waar ?
Terwijl de Farizeen murmureeren,
verblijden zich de engelen.
Is dit niet genoeg ? 'loch heeft Jezus
nog een belangrijker les voor hen —
Hij zal hun hun eigen beeld laten
zien en dat van die verachte zondaren,
zoodat zij het niet licht zullen ver-

geten — de Geliikenis van
loren Zoon (Lees haar).
I.

De oudste zoon

den

Ver-

een beeld

van den eigengerechtige.

Het is avond — hij komt terug van
zijn werk — hoort een ongewoon
leven in het huis een gejuich als
van groote blijdschap. Natuurlijk
maakt hij daaruit op, dat er iets goeds
gebeurd is — zal hij verheugd met
de anderen instemmen ? Neen — op
norschen toon vraagt hij „Wat is
het ?'' „Zijn broeder Zulk een onwaardige — is er vreugde, omdat hij
terug is gekomen ?" Zie, hoe hij zich
met wrevel en haat afkeert. Dan gaat
de vader tot hem uit — met toorn ?
berispt hij den ontevredene op
strengen toon ? — gebiedt hij hem,
binnen te komen ? Neen — „hij bad
hem". Merk op het antwoord van den
zoon — (a) Hij verheft zich op zijn
eigen deugd. Welnu, indien deze zoo
groot ware, welke verdienste zou dit
dan zijn ? Hij zou slechts zijn plicht
gedaan hebben. (b) Hij beklaagt zich,
dat hij niet beloond is geworden.
Hoe ? Over het deel zijns broeders
is reeds lang beschikt, dus nu behoort
alles hem toe (vers 3z) — „wat verlangt hij nog meer ?'' (c) Hij wil den
zwerveling niet .„zijn broeder" noemen
zie vers 3o („uw zoon"). Is dit
zulk een deugdzaam gedrag ? (Zie
Aant. 6.)
Zouden de Farizeen de gelijkenis
zien ? (a) Verhieven zij zich niet op
hun eigen goedheid ? Luk. XVIII:
II. (b) Hoe kwam het dau, dat zij
die niet toonden ? Hier laat Jezus
zondige menschen tot zich komen.
Hij verkondigt hun Gods liefde, moedigt hen aan, tot God terug te keeren.
Zij maken er aanmerkingen op. Maar
wie zijn deze menschen ? Hun eigen
broederen. Noemen zij hen niet gaarne
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zoo ? — Zooveel te erger — het bewijst, hoe trotsch en zelfzuchtig hun
hart is. Indien het waar was, waarop
zij zich verhieven, dan zouden zij
zich verheugen evenals de engelen,
evenals Jezus zelf (Luk. X : 21).
Gelijkt gij ook op de Farizeen, oft
den oudsten zoon ? Is het u een genoegen, te zien, hoe de dienaien Gods
(b. v. uw onderwijzer) alles doen, wat
zij kunnen, voor een ondeugenden
jongen ? Ziet gij gaarne, dat een slechte
jongen zich bekeert tot God ? Zijt gij
nooit in uw schik geweest, wanneer
een oppassende jongen een misslag
beging ?
H. De jongste zoon — een beeld
van den afdwalenden en ter ugkeerenden
zondaar..
I. De zwerveling. Een gelukkig
tehuis — een liefhebbend varier —
overvloed van alles — waartoe die
ontevredenheid ? Wat deed hem het
deel zijns „goeds" vragen ? Hij Wilde
zijn eigen weg gaan — doen, wat hem
behaagde. Hoevele jongens en meisjes
willen hetzelfde ? Wij moeten alien
zeggen : „Wij keeren ons een iegelijk
naar zijn weg" (Jes. LIII : 6) ; wij
hebben te veel de begeerten van ons
eigen hart gevolgd. Onze eigen weg
— de bron van alle zonde en ellende.
Niets is zoo moeilijk als het afstanddoen van onzen eigen wil ; hebt gij
dit ooit blijmoedig gedaan ? Indien
iemand zijn „eigen wil" mocht hebben,
dan was het waarlijk Jezus ; en toch,
wat zeide Hij ? I,uk. XXII : 42. Somtijds wenschen wij onzen eigen weg te
gaan, maar doen wij het niet dadelijk
— schathen ons een weinig ; zoo was
het met dezen jongsten zoon — hij
ging niet terstond weg, maar „niet
vele dagen daarna" ; en zoo is het
ook met ons.
Waar ging hij toen heen ? vers 13;
zoo gaat ook de eigenzinnige jongen
zoo ver van God, als hij kan — hij

laat het bidden, het lezen in den
Bijbel, het gaan naar de kerk en de
school, enz. na ; zie Job XXI : 14.
En wat dan ? Is hij gelukkig ? Denk
aan den Verloren Zoon te midden
zijner genietingen — alles, wat hij
begeerde, kon hij hebben — hij dacht
misschien : „Wie kan er nu vermaak
scheppen in dat vervelende leven
thuis en die strenge vormen ?" —
misschien lachte hij wel, wanneer hij
aan zijn oudsten broeder dacht, die
op dezelfde rustige manier voortleefde.
Wie onzer wordt verzocht tot een
dergelijke handelwijze ?
2. De ellende van den zwerveling:
„Alles verteerd" ; zondig genot kan
niet altijd voortduren. Daarna — gaat
hij weder naar huis ? Ach peen, zie
vers 15 — „hij voegde zich" : het
genot der zonde was voorbij. — Toch
ging hij voort met zondigen, omdat
hij zich niet los kon maken van de
oude gewoonte — hij is een slaaf
der zonde (Joh. VIII : 34 ; 2 Petr.
II : 19) ; dit is zoo dikwijls het geval
met goddelooze menschen (b. v. een
drQnkaard). En wat gebeurt er dan ?
— „hij vergaat van honger". Wat
beteekent dat ? Hebt gij u ooit, nadat
gij iets verkeerds hadt gedaan, diet
ellendi g gevoeld ? Zoo niet, dan is
het zeer te betreuren — dan moet de
zonde een genoegen voor u zijn. Maar
eens zult gij het veel erger gevoelen
— de wroegingen van het geweten
komen altijd, vroeg of laat (Zie Spreuk.
XIV : 13 ; Pred. XI : 9 ; Jer. II : 19).
Waarop gelijken zij ? Op het kwellen
van den honger — het is het verlangen, het smachten naar iets, terwijl
er niets verkregen wordt. Waarnaar ?
Naar vrede, geluk, tevredenheid met
zichzelf, gerustheid. Het vermaak is
als een lekkernij — zeer smakelijk
voor een oogenblik, maar men kan
er niet van leven — men heeft
brood noodig -- het „brood des
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uilziet ; zoo is ook Christus meer geneigd te hooren, dan wij tot bidden;
en bedenk, hoe bewogen Hij was over
Jerusalem, zelfs al „wilden zij niet"
tot Hem komen (Luk. XIII : 34).
Zie, wat de Verloren Zoon bij zijn
terugkomst ontvangt — (a) Hij kreeg
vergiffenis („kuste hem") ; (b) hij werd
in zijn voorrechten hersteld ; het kleed,
de ring, de schoenen — waren deze
voor deb „huurling" ? — neen, hij
zal een „kind" blijven (zie Aant. 5) ;
(c) hij werd met vreugde begroet („het
gemeste kalf", de „reien", enz). Zoo
gaat het ook met den terugkeerenden
zondaar ; vergiffenis, Jes. LV : 7 ;
Micha VII : 18, 19 ; Ef. I : 7 ; i Joh.
I : 9 ; voorrechten, Rom. VIII :
15-17; I Cor. VI: z8; Gal. IV: 5,
6 ; i Joh. III : I, 2 ; - vreugde, Rom.
V : 1, 2 ; I Petr. I : 8.
Zijn sommigen onzer, in een „vergelegen land" ?
Misschien zijn wij niet zeer ver van
God; toch niet gelijk aan an van
het gezin — wij zijn onzen „eigen
weg" gegaan. Bedenk toch I — behoorde niet een ieder tot God te komen
en te zeggen : „Vader, ik heb gezondigd" ? Is er niet iets te belijden, iets,
waarover wij berouw moeten hebben
en waarvan wij ons moeten afkeeren?
Welnu, de Heere Jezus strekt Zijn
armen naar ons uit, wacht er op, ons
vergiffenis te schenken, ons in genade
aan te nemen en ons te zegenen.
Korn slechts, zooals gij zijt (wachtte
de Verloren Zoon, totdat het beter
met hem gesteld was, totdat hij betere
kleederen had ?) — en gij zult gelukkig zijn, zooals hij.

levens" (Joh. VI : 35 ; Jes. LV : 1, 2).
3. De terugkomst van den zwerveling. „ffij kwam tot zicli zelf",
evenals iemand, die uit den slaap
ontwaakt. De eerste schrede tot geluk
is, te gevoelen hoe ellendig men is
— waarom ? Omdat men dan zal beproeven, aan de ellende te ontkomen.
Indien gij slechts de zonde gevoeldel,
zooals zij waarlijk is, dan zoudt gij
trachten, van haar juk bevrijd te
worden. Zie, wat sommigen gevoeld
hebben, Ps. XXXVIII : 3, 4 ; XL :
13 ; Ezra IX : 6 Luk. XVIII : 13.
Wat gevoelt hij nog meer ? De oorzaak zijner ellende, — zijn weggaan
van huffs — hoe gelukkig had hij
kunnen zijn ! en nu „niet meer waardig,
een zoon genaamd te worden". Daarop
een goed besluit — „ik zal opstaan",
.„zal tot hem zeggen", enz.
enz.
geen vergoelijking, geen verontschuldigingen. En is het alleen een
besluit ? — Hoe vele goede Bingen
zijn wij voornemens te doen, die nimmer gedaan worden ! Neen, hij staat
op en gaat terstond.
Hier zijn de vier kenmerken van
waar berouw ; ontwaking uit den roes
der zonde (,,hij kwam tot zichzelven");
gezicht van zijn onwaardigheid („niet
meer waardig"); belijdenis van zonde
(„zal tot hem zeggen"); bekeering
(„en opstaande ging hij").
4. De herstelling van den zwerveling
in zijn vroegere j5laats. Welk een ontvangst ! Onverdiend en onverwacht !
Hoe ruim is Gods liefde in Christus
Jezus ! En hoe weinig weten wij er
van ! „Als hij nog ver was" — alsof
de vader met verlangen naar hem

AANTEEK ENINGEN.
1. De eerste twee van de Brie gelijkenissen
in dit hoofdstuk wijzen op den arbeid van
Christus (zie het verband) bij de bekeering
van een zondaar ; het schaap en de penning
kunnen niets uit zichzelf doen. De derde

'

wijst op de uitwerking bij den mensch: de
verloren zoon ,,konat tot zichzelven" en keert`
tot zijn vader terug. In de eerste twee zoekt
Christus het verlorene, in de derde zoekt de
verlorene door Gods genade den Heiland.
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Vele Schriftuitleggers zijn van oordeel, dat
Ile herder Christus voorstelt, Die het verlorene zoekt en zalig maakt; de vrouw den
Heiligen Geest (Welke werkt door de Berk,
de „kaars des Heeren" ontsteekt en het binnenste des zondaars doorzoekt) ; en de vader
-van de twee zonen, God den Vader, Die den
boetvaardigen zondaar genadiglijk ontvangt.
Het is niet te veronderstellen, dat Christus
,deze drievoudige vergelijking met de gelijkenissen rechtstreeks bedoeld heeft; 't is Zijn
eigen werk als Zaligmaker van zondaren, dat
in deze gelijkenissen door Hem toegelicht
en verdedigd wordt. (Zie Luk. XV : 2.)
2. Door de twee zonen wordt, wel is waar,
niet rechtstreeks op de Joden en de Heidenen
gewezen, maar men kan er toch met dat Joel
een toepassing uit trekken, juist omdat de
betrekking, waarin de Joden tot de Heidenen
stonden, de waarheid in de gelijkenis vervat,
toelicht. De oudste zoon stelt de Farize6n
voor, de jongste „de tollenaren en zondaren",
zooals het geheele verhaal aanduidt. De Farizeen zijn ook de „negen en negentig rechtvaardigen" van vers 7; maar noch in deze
uitdrukking, noch in de woorden des vaders
in vers 31 : „Kind, a zijt altijd bij mij", is
het de bedoeling van den Heiland, hun
eigengerechtige zelfverheffing te wettigen ; Hij
redeneert slechts met hen naar hun eigen
beschouwing ; en in den norschen en liefdeloozen oudsten zoon teekent Hij hun beeld
met genoegzame gestrengheid.
3. „Het deel des goeds", d. i. een derde ; de
eerstgeborene ontving twee derden, zie Deut.
XXI : 17.
4. „Draf". Het Grieksche woordt duidt de

vrucht van den kharub-boom aan, welke ongeveer den vorm van een booneschil heeft.
Zij wordt nog steeds als varkensvoeder gebruikt.
5. Met veel scherpzinnigheid hebben sommige schrijvers er zich op toegelegd, de geestelijke beteekenis van het „kleed", den „ring",
de „schoenen" en het „gemeste kalf" te vinden. Waarschijnlijk was de bedoeling van de
eerste drie slechts een levendige voorstelling
te geven van de volkomen herstelling tot het
zoonschap — hij zal geen „huurling" zijn.
Een ring is in het Oosten een teeken van
eer en vertrouwen (Gen. XLI : 42 ; Esth. III:
10) ; en schoenen werden niet door slaven
gedragen. Het „gemeste kalr kan niet doelen
op het offer van Christus ; het duidt eenvoudig, evenals het „gezang" en het „gerei", een
algemeene vreugde aan. De ..kus" is een teeken van verzoening, Gen. XXXII' : 4; 2 Sam.
XIV : 33.
6. Verscheidene fijne schakeeringen in het
beeld van den oudsten zoon kunnen nog aangewezen worden. Zijn vragen „Wat dat mocht
zijn" toont een geneigdheid aan, zich te beklagen. „Met mijn vrienden" — hier is dezelfde geest van onafhankelijkheid, welke
zijn broeder had gekenmerkt, alsof zijn
vrienden onderscheiden waren van die zijns
vaders. „Deze uw zoon" — niet „mijn broeder". Zijn beschrijving van bet leven zijns
broeders, hoe juist deze ook ware, werd hem
alleen ingegeven door zijn liefdelooze vermoedens, niet door wat hij werkelijk wist. „Gekomea" — niet „teruggekeerd", hij spreekt
als van een vreemdeliny.

Les LI. — Aangaande deze wereld en de toekomende.
„BedMkt de Bingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn".
7e lezen : Luk. XVI (gedeelten).
7e leeren: I Tim. VI : 17-19; I Joh. II : 15-17 (Ps. 37 : 9; Ps. 62 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Daar het niet wel mogelijk is over alle, al ware het slechts de voornaamste,
gelijkenissen een afzonderlijke les te geven, is er in dit geval en in andere
gevallen een poging gedaan, het onderricht van twee of meer gelijkenissen te
verbinden. Elk van de twee, die wij nu voor ons hebben, is om haar innerlijke beteekenis, waardig, afgescheiden van de andere en grondig bestudeerd
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te worden ; maar in de Schets worden zij eenvoudig beschouwd als voorbeelden van het algemeen onderwerp der les, dat in de inleidende paragraaf
aangegeven wordt. Men zal echter zien, dat de practische lessen zoowel aan
de eene als aan de andere gelijkenis vastgeknoopt kunnen worden, en het
staat derhalve den onderwijzer vrij, een van de twee te kiezen en de andere
weg te laten. Maar zij vullen elkander op zulk een treffende wijze aan, dat
gevorderde leerlingen de vereeniging van de twee, zooals in de Schets wordt
gegeven, waarschijnlijk met grootere belangstelling zullen volgen. En ook
voor jongere kinderen is het, alsof er twee geschiedenissen verhaald worden,
die dezelfde waarheid op verschillende wijze toelichten, en die beide ook Naar
aantrekkelijkheid hebben.
Het laatste gedeelte van de samenspraak tusschen den rijken man en
Abraham en andere belangrijke punten in de beide gelijkenissen moesten
noodzakelijk weggelaten worden.
Vele leeraars en onderwijzers hebben de gewoonte, hun toehoorders zoo
toe te spreken, dat zij het ontkomen aan de hel feitelijk tot het hoofddoel van
den godsdienst maken, meer dan de genieting van den dienst van Christus
en de verheerlijking van God. Deze wijze van doen is niet aan te bevelen.
Ook veronderstelle men niet, dat hetgeen in deze les over deze wereld en
de toekomende gezegd wordt, het denkbeeld insluit, dat wij onze zaligheid
kunnen verdienen door liefde en goede werken. Wat de Schets aangeeft, wordt
genoegzaam bevestigd door teksten uit den Bijbel, en wij hebben geen recht,
het eene gedeelte der Schrift met stilzwijgen voorbij te gaan, uit vrees, dat
het de kracht van een ander gedeelte zal verzwakken. Het is echter goed,
voorzichtig te zijn in het kiezen van woorden. Het doel van de laatste zinsnede is, de gedachten weder terug te brengen tot Christus, de bron van
alle verdiensten.
Nog een voorzorg worde genomen. Dat geen kind wegga met het verkeerde,
onder de armen al te algemeene denkbeeld, dat zij op een betere wereld
hopen kunnen, omdat zij arm zijn.
SCHETS VAN DE LES.
Waarom gaat een jongen naar
school? Om te leeren. Waartoe diene
dat? Als hij niet leerde — zou hij
dan geschikt zijn, zijn plaats in de
wereld te vervullen? De schooltijd is
dus een voorbereiding voor hetgeen
later komt. Dat is ook ons leven hier
op aarde — een voorbereiding voor
helgeeiz later komt. En de flood, —
wij noemen dien het einde des 'evens
— voor Gods yolk is hij ook een
begin, omdat hun volgend leven zooveel hooger en verhevener is. Hangt
het „vooruitkomen" van een jongen

niet dikwijls af van de wijze, waarop
hij zijn schooltijd besteed heeft? —
Ons volgend leven hangt geheel af
van de wijze, waarop wij het tegenwoordige gebruiken. (Nog een voorbeeld. — f1 et, de landbouwer maw?,
hangt af van hetgeen hij gezaaid heeft ,

zie Gal. VI : 7, 8.)
Heden zullen wij zien, wat Jezus van
deze voorbereiding leerde.
I. E3en gelijkenis, aantoonende,
hoe wij ons voor de toekomende
wereld moeten voorbereiden, vers

1-8.
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Een rentmeester (evenals Eliezer,
Geo; XV : 2 ; XXIV : 2 ; of Jozef in
het huffs van , Potifar, XXXIX : 4) —
moet rekenschap geven ( Voorbeeld. —
Een jongen op een kantoor,dierekenschap moet geven van het geld, dal
hem is toevertrouwd)— hij weet, dat
al zijn rekeningen fout zijn — hij
is zorgeloos en verkwistend geweest
— hij zal „ontslagen worden" — en
dan ! hij is ongeschikt om te werken
— te trotsch om te bedelen — ellende
zal zijn deel zijn. Hij moet bijtijds
vrienden maken — dan is hij zeker
van een onderkomen. Hoe ? Hij heeft
goederen voor zijn meester verkocht
— zij zijn nQg niet betaald — hij zal
de bewijzen van ontvangst veranderen
— den schuldenaren een deel hunner
schuld kwijtschelden — dan zullen zij
hem dankbaar wezen en, wanneer het
te pas komt, hem van dienst zijn. (Zie
Aant. 2b.)
Was dit goed ? Neen ; hij was vroeger
ontrouw geweest, nu is hij het nog
meer — hij benadeelt zijn meester.
En toch kan deze nict nalaten, hem
te bewonderen, wanneer hij het bedrog ontdekt, vers 8 — waarom ?
Omdat hij zoo voorzichtig gehandeld
heeft.
Maar wat bedoelde Jezus daar mede ?
vers 8 — „de kinderen dezer wereld
zijn voorzichtiger", enz. — hoe? Er
zijn dingen, waarin wij hen na mogen
volgen — wij mogen zelfs den rentmeester navolgen — waarin?
I. De rentmeester zorgde voor de
toekomst. Hij dacht er aan ; wie van
ons denkt waarlijk aan het toekomende
leven? Hij maakte, dat hij zekerheid
had; zelfs indien wij er over denken,
zeggen wij dan niet : „O, het is alles
in orde" en laten het aan het toeval
over ? Hij verloor geen tijd ; hoevelen
(evenals Felix, Hand. XXIV : 25) stellen voortdurend nit ? Wat zon er met
den schooljongen (zie hiervddr) ge-

beuren, die het leeren uitstelde tot den
dig, dat hij de school moest verlaten ?
Denk aan de woorden van den Psalm :
„Heden indien gij Zijn stemme hoort".
2. Hi/ deed het, door het kern toevertrouwde geld te gebruiken en zoo.
vrienden te maken. Het is waar, dat hij
een list gebruikte, waardoor hij zijn
meester bedroog ; maar kunnen wij
niet hetzelfde op een andere wijze doen ?
Laat ons zien. Wij zijn ook rentmeesters — waarvan ? Van alles, wat
wij hebben. Het is niet ons eigendom,
maar dat van „een ander" (vers 12),
nl. van God (Zie Aant. 2f). Ons geld,
alles, wat wij in deze wereld hebben,
is ons door God toevertrouwd. Van
de wijze, waarop wij het gebruiken —
goed of slecht — hangt mede ons,
oordeel in het toekomende leven of
(zooals de boeken van een schooljongen,
enz. of het zaad van den landman;
zie hiervddr). Hoe moeten wij het gebruiken?
(a) Zooals de rentmeester dit deed
— wij moeten er ons „vrienden nit
maken", vers 9 (Zie Aant. 2e) — hoe ?
Het aan anderen mededeelen, er goed
mede doen (verg. Lukas XII : 33).
En wat dan ? Wanneer wij voor
Christus' rechterstoel staan om rekenschap te geven (Matth. XXV : 19;
Rom. XIV : 12), dan zullen de gezaligden, die wij geholpen en liefderijk
behandeld hebben, ons „in de eeuwige
ttabernakelen ontvangen", getuigenis
gevende van onze liefde jegens hen,
als een bewijs, dat de Geest van
Christus in ons werkte en wij Zijne
dienstknechten geweest zijn.
(b) Zooals de rentmeester dit niet
deed— rechtvaardiglijk. — Hij „maakte vrienden", door zijn meester te
bedriegen ; maar wanneer wij Gods
eigendommen besteden met goed te
doen, dan is dit hetzelfde als Hem
het zijne terug te geven, zie Spr. XIX:
17 ; Matth. X : 42 ; XXV : 4o; dit is
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dus een rechtvaardig gebruik. En indien wij in deze kleine zaken getrouw
zijn, dan zal God ons veel meer in
het toekomende leven schenken (vers
10-12); zie Matth. XXV : 21; Luk.
XII : 4 2 -44; een. loon uit genade.
II. Een gelijkenis, welke aantoont, wat er gebeurt, indien men
zich niet zoo voorbereidt, vers
19-31.
I. De rijke in deze wereld. Hij is
ook een rentmeester — veel is hem
toevertrouwd — hoe gebruikte hij het ?
Wij lezen niet, dat hij slecht was
— ook niet, dat het zonde is, rijk
te zijn — in de Schrift lezen wij van
veel rijken. „Varier Abraham" was
zelf rijk. Maar de rijke man „liet na,
wat hij had moeten doen" — hoe ?
(a) Hij dacht in het geheel niet aan
het leven na dit leven. Hij leefde
rustig voort, genoot van zijn aardsche
goederen, was zeker achtenswaardig
en geacht — hoorde Gods Woord in
de Synagogen lezen (zie vers 29), maar
nam het nooit ter harte. Evenals zoovelen, van wie wij zeggen, dat zij
„oppassende jongens en meisjes zijn",
die zich stil en plichtmatig gedragen;
maar „God verge/en" — en wat heeft
dit ten gevolge ? Ps. IX : 17.
(b) Hij maakte zich „geen vrienden"
uit zijn geld. Deed hij dit niet? Hij
gaf toch groote feesten, enz. Ja, maar
wat had Jezus daaromtrent gezegd ?
XIV : 12-14 (Les L). Laat ons zien.
Voor zijn poort ligt een arme bedelaar,
hulpeloos, krank, zonder voedsel. Hij
kent hem goed — ziet hem, wanneer
hij in- en uitgaat — weet ook zijn
naam (vers 24) - wat doet hij voor
hem ? Tracht hij zijn smarten te verlichten ? — De honden lekken zijn
zweren ; voorziet hij hem van voedsel?
0 ja, er is overvloed van „kruimkens"
(zie 'Ian/. 3b), deze werden toch weggeworpen. Indien hij echter bedacht
had, dat al het zijne Gods eigendom
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was, en dat, indien hij het voor de
armen gebruikte, hij het aan God
teruggaf (zie teksten hiervddr), wat zou
hij dan gedaan hebben ? Matth. XXV :
35, 36. Maar hij „bracht de goederen
zijns Meesters door" (zie vers t) voor
zichzelf (Verg. Zach.VII : Phil. III:19).
Al zijn wij niet rijk, wij hebben toch
sommige zaken, die God ons gegeven
heeft. Hoe gebruiken wij deze ? —
Geheel voor ons zelf ? Of, al is het
nog zoo weinig (zie 2 Cor. VIII:
14 ; IX : 7), om anderen te helpen ?
2. De rijke man in de toekomende
wereld : „als hij zijn oogen ophief,
zijnde in de pijn !" En wat ziet hij ?
— ach, dat bekende gezicht, vroeger
zoo vervallen en ellendig, nu stralend
van vrede en heerlijkheid (zie Aant.
3d) — hij herkent het oogenblikkelijk.
Maar hoe kwam Lazarus daar ?
Omdat hij arm was ? Neen — kan een
arme niet onboetvaardig en ongehoorzaam zijn tegen God ? Maar in zijn
armoede was God zijn hulp (Zijn naam
beteekent dit ; daarom gaf Jezus hem
dien zeker) — hij was een van de
„armen van geest", Matth. V : 3 ; „rijk
in het geloof", Jak. II : 5.
Zie het verzoek van den verlorene,
vers 24 (zie Aani. 3f — om verlost
te worden ? Neen — om slechts een
oogenblik verlichting te hebben. En
waarom wordt het niet toegestaan ?
Zie het antwoord : — (1) Zijn vraag
was onredelijk, hij had het zijne gehad
— hij had gekozen, wat hij wilde hebben, zichzelven in alles toegegeven —
„zijn goed" — zijn „loon" (Matth.
VI : 2, 5, i6). Hij had gezaaid —
welk recht had hij, zich over den
oogst te beklagen ? (2) Zij was onmogelijk — hij had op aarde tijd gehad
om zich voor te bereiden.
— Nu was het te laat, want er was
„een groote kiove gevestigd".
Is dit te verschrikkelijk? maar wie
zegt hot? De liefderijke Heiland, Die
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stierf om er ons van te verlossen. Is
het niet een bewijs Zijner goedheid,
,dat Hij ons waarschuwt?
Hoe ontkomen wij aan een soortgelijk lot ? Indien wij tot lien Heiland
gaan — Hem geheel toebehooren —

dan zal Hij een geheel andere „plaats
voor ons bereiden" (Job. XIV : 2).
„Bedenk dus de dingen, die boven
zijn, niet de dingen van deze aarde";
hoe kunnen wij iets van Zijn dienst
terughouden ?

AANTEEK ENINGE N.
1. In hoofdstuk XV had • Christus tot de
Farizeen gesproken. Hoofdstuk XVI begint
met: „En Hij zeide ook tot Zijn discipelen".
Voor hen was dus de gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester voornamelijk bedoeld ; en daar het niet te denken is, dat Hij
haar op de Twaalven wilde toepassen, schijnen
de „discipelen", welke Hij op het oog heeft,
die „tollenaren en zondaren" te zijn, welke
in hoofdst. XV vermeld worden. Wij vernemen niet, dat deze tollenaren „alles verlieten", zooals Matthews dit gedaan had ; zij
werden daar ook niet toe geroepen ; en daarom
deelt Christus hun in 't bijzonder deze lessen
mede over het gebruik van geld. De Fatizeen
echter, die, hoewel zij voorgaven, „God te
dienen", werkelijk den Mammon dienden
(vers 13, 14), gevoelen, dat zijn woorden hen
veroordeelen, en zij „beschimpen Hem". (Het
is eigenaardig, dat dit woord „beschimpen"
in het Grieksch eigenlijk beteekent den noes
ophalen.) Daarop gaat Christus, na eenige opmerkingen (vers 15-18), over wier verband
het onnoodig is hier to spreken, voort met
hun de Gelijkenis van den Rijken Man en
Lazarus to geven, waarvan de strekking biervoor aangetoond is.
2. De Gelijkenis van den Onrechtvaardigen Rentmeester is zeer moeilijk, en er
zijn tallooze verklaringen van gegeven. De
gewone uitlegging is in de Schets aangenomen, maar er moeten eenige opmerkingen
aan toegevoegd worden :
(a) De „rentmeester" had het bestuur over
de goederen — hij was de administrateur.
(b) Gewoonlijk neemt men aan, dat de
„schuldenaren" de koopers van de opbrengsten waren en ontvangbewijzen voor de waarde hadden gegeven ; het veranderen hiervan was niets anders dan een bedrog, tegen
den eigenaar van het landgoed gepleegd (ofschoon het niet noodzakelijk is, dat de schuldenaren hieraan medeplichtig waren, daar zij
gemakkelijk konden denken, dat de rentmeester hiertoe door zijn grooten invloed in
staat was gesteld). Doze opvatting, waarmede
de kundigste Schriftuitleggers het ook eens
zijn, is in de Schets aangenomen. Maar het
kan ook zijn, dat de schuldenaren hun huur
met de voortbrengselen zelven moesten beta-

len, en dat de rentmeester grooter hoeveelheden had gaischt, dan waarvan hij rekenschap gaf, en het verschil voor zichzelf hield ;
hetgeen hetzelfde is, wat de tollenaars gewoonlijk deden. (Zie les XXIV Aant. 1.) In
dit geval was alleen de rentmeester de verliezende persoon en deed hij de bewijzen van
ontvangst overeenstemmen met de rekening,
die hij zijn meester gaf. De toepassing van
Christus beide dan in het bijzonder op het
teruggeven van hetgeen onrechtvaardig geeischt was — hetzelfde, wat later door Zacheiis
gedaan werd (Luk. XIX : 8).
(c) Het „vat" olie is de „bath" (Jes. V : 10 ;
Ez. XLV : 10-14), welke voor vloeistoffen
hetzelfde was als een efa voor vaste stoffen :
het tiende gedeelte van een homer, en ongeveer gelijk aan 36 kan. Het mud tarwe is de
„cor" of homer en staat ongeveer gelijk met
vijf hectoliter. De hoeveelheden, in de gelijkenis genoemd, zijn dus groot.
(d) In vers 8 is de „hear" alleen de heer
van den rentmeester, niet Jezus. „In hun yeslaekt", beter „jegens", d. i. „in hun onderhandelingen met".
(e) „En Ik zeg ulieden" (vers 9) : hier begint de toepassing van Christus. „Maakt
zelven vrienden" — niet „een vriend van den
mammon", d. i. „den mammon tot uw vriend"
maar „vrienden nit Qz) den mammon",
d. i. met hem, door middel van hem. Zie over
het overige van dit vers de Schets.
(r) Vers 12 — „eens anders", d. i. Gods.
Aardsche bezittingen worden hier slechts beschouwd als aan ons toevertrouvrde goederen ;
hemelsche bezittingen als ons eigendom, omdat zij ons niet ontvreemd kunnen worden.
3. De Gelijkenis van den Rijken Man en
Lazarus.
(a) „Pus per en fijn lijnwaad" — het Syrisch
purper, dat zeer kostbaar was, daar de verfstof slechts in zeer kleine hoeveelheden van
een zekere visch verkregen word ; waarschijnlijk het fijne lijnwaad van Boven-Egypte.

(b) „Begeerende, verzadigd te worden van de
kruimkens" ; waarschijnlijk werden zij hem
nu en dan gegeven. Het lekken der honden
wordt niet vermeld als een verzwaring van
het lijden des ongelukkigen, maar om aan to
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toonen, dat zij zijn eenige vrienden waren;
de tong van den hond kon het pijnlijke der
zweren verlichten.
(c) „Lazaries", een andere vorm voor Eleazar, welke naam beteekent: „God is mijne
hulp". Waarschijnlijk wilde Christus met
dezen naam zijn geestelijk bezit aanduiden.
(d) De gelijkenis spreekt van de onzichtbare wereld in de bewoordingen en de beeldspraak, die onder de Joden van dien tijd
gangbaar waren ; maar, zooals Alford terecht
opmerkt, kon „Hij, Wiens wezen Waarheid
is, niet jets, wat Diet bestaat, als jets bestaands aangenomen hebben". Hoewel dus de
Joodsche uitdrukking „Abrahams schoot"
slechts een beeld is, moet de toestand,
daar wordt voorgesteld, n.l. een rusten in gelukzaligheid, een bestaande toestand zijn.
(e) „De hel" — of „de Hades" is de plaats
van de geesten der afgestorvenen tot aan de
opstanding, en is te onderscheiden van de
„Gehenna", de plaats der eeuwige straf. Deze

23.)

twee woorden zijn door hel weergegeven in
onze vertaling. In Matth. XVI : 18; Hand..
II : 27, 31; Openb. I : 18 ; VI : 8; XX : 13, 14
is het woord Hades. In Matth. V : 22, 29,
30 ; X : 28 ; XXIII : 15, 33; Mark. IX : 43, 45,
47 is het woord Gehenna. De gelijkenis sluit
het denkbeeld in zich, dat de boozen „pijnen"'
lijden in den toestand voor de opstanding.
Er zijn twee gedeelten in bet doodenrijk ;
het eerste wordt ,Abrahams schoot" genoemd
en op eene andere plaats het „paradijs" —
hetwelk van bet andere gedeelte door de
groote klove wordt gescheiden.
(f) „Fader Abraham". De rijke man beriepzich op die bloedverwantschap, waarvan de
Joden verwachtten, dat zij hun een plaats in
het koninkrijk zou verschaffen (Matth. III : 9)
(U) Het is opmerkenswaard, dat een Lazarus, en ook Eên grooter dan Lazarus „van
de dooden heenging", maar de Joden lieten
zich niet „gezeggen".

Les LII. — Twee gelijkenissen over het gebed.
„Heere, leer ons bidden".
le lezen : Luk. XVIII : 1-14.
7e leeren : Ps. XXXIV : 15, 18; Spr. XXVIII : 13 (Ps. 25 : 7 ; Ps. 123 :

VOOR DEN ONDERWIJZER.

leder onderwijzer weet, wat het gewone antwoord, door den een den ander
nagepraat, is op vragen als : „Hoe kunnen wij in den Hemel komen ?" of
„zalig worden ?" nl. „door bidden", een antwoord, nog meer gewoon dan
„door de bekeering" of „door het geloof". Van hoeveel belang is het dus, dat

kinderen leeren, wat het bidden eigenlijk is.
De dikwijls voorkomende denkbeelden over dit onderwerp zijn die, waarnaar in het begin van de Schets verwezen wordt — denkbeelden, van welke
het te vreezen is, dat zij zich niet alleen tot de jeugdigen bepalen ; en niets
is beter berekend om er de dwaling van te doen inzien dan de twee gelijkenissen, die wij nu voor ons hebben, als zij met die bedoeling onderwezen worden. Het is natuurlijk goed, aan te dringen op vaste gewoonten
bij het bidden ; op de verschillende soorten van gebed te wijzen dankgebed,
schuldbelijdenis, aanbidding, voorspraak, verzoek ; over de tijden, plaatsen,
wijzen van gebed te spreken ; maar het doel van deze les is, zonder deze
onderwerpen aan te roeren, vooral aan te toonen, wat het wezen des gebeds
is, nl. vragen van held een men behoe ft, en daarom aanhoudend en nederig
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vragen — en indien dit met goed gevolg gedaan wordt, is reeds veel gewonnen.
Men trachte echter aan te toonen, hoezeer wij aan hetzelfde behoefte
hebben als de weduwe en de tollenaar.
Wat er overigens belangrijks te leeren valt uit de gelijkenissen van den
Farizeer en den tollenaar wordt in de Schets volledigheidshalve aangeteekend,
maar evenals bij andere gelegenheden zal de onderwijzer wel doen, indien
hij dit ter zijde laat, en zich tot een zaak bepaalt.
SCHETS VAN DE LE S.

Waarom bidden de meeste jongens
en meisjes ? Daar zijn gewoonlijk drie
redenen voor — en zij zijn alle drie
verkeerd.
(a) Omdat zij „het moeten doen".
.Een plicht. Dat is het ook, maar dit
is niet de ware reden voor het gebed
(Voorbeeld. — Een arme man bedell
om brood — vraagl hij, wild& het
?en plicht is, die gedaan moet wor den?)

(b) Opdat God over hen voldaan
zal zijn en zij dus in den Hemel
zullen komen. Een verdienste. nit
kan ook niet de ware reden zijn.
Wog eens de arme man -- bedelt hij,
omdat goede menschen hem met genoegen zullen hooren?)
(c) Omdat het hun goed doet ; zij
gevoelen zich daardoor gelukkiger.
Een voorrecht. Dat is het ook ; toch
is ook hiermede niet alles gezegd.
(Bedell de arme man ,omdat het bedelen
hem goed (Iva?)

Wat is dan de eerste drangrede
voor het gebed ? ( Waarom bedell de
arme man?). Er zijn zaken, waaraan
wij behoefte hebben en die God alleen
ons kan geven.
Ilet bidden is het vragen naar deze
dingen.
Beschouwen wij heden twee gelijkenissen, door welke Christus a.antoonde,
hoe zij, die aan iets behoefte hebben,

er God om moeten vragen.
I. De verongelijkte weduwe.

Fon arme vrouw, alleen in de wereld,
zonder man om haar te beschermen —

onderdrukt door een „wederpartij" —
moet onrecht lijden (misschien is zij
door bedrog van haar kleine bezitting beroofd) wat zal zij doen ?
Wat zou zoo iemand in Nederland
doen ? — Naar een overheidspersoon
of rechter gaan, overtuigd, dat deze
eerlijk zal handelen — en de zaak
zou in orde komen. Maar in het
Oosten waren de rechters dikwijls oneerlijk — zij gaven niet om het recht
— somtijds beslisten zij ten voordeele
van dengene, die hun het meeste geld
kon geven. Zie Gods geboden daaromtrent, Deut. I : 16, 17; XVI: 18,
19. Zie, wat Samuel kon zeggen,
Sam. XII : 3 ; en wat zijn zonen deden,
I Sam. VIII : 3, en anderen, Pred. IV :
; V : 7 ; Jes. X : 1, 2; Amos V : 22;
Micha II 2; Hand. XXIV : 26. De
rechter in de stad der weduwe — hoe
was hij ? vers 2, 6 — Waarom zou
hij zich moeite geven om haart En

misschien had de „wederpartij" hem
omgekocht, of was deze zijn vriend.
Hoe verkreeg de weduwe recht van
zulk een rechter ? Alleen door hem niet
met rust te laten. Eindelijk gaf hij
toe — waarom ? uit goedheid ? of
omdat het haar toekwam ? Neen, maar
opdat zij hem niet met haar aanhouden
„het hoofd zou breken" (Zie Aani. 2).
Iiebben wij dezelfde reden om te
bidden als de weduwe? Wij hebben

een „wederpartij" (1 Petr. V : 8), die
ons altijd naar lichaam en ziel kwaad
tracht te doen en, evenals de weduwe,
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zijn wij te zwak om hem uit ons zelven
weerstand te bieden. En wij hebben
een gebed geleerd als het hare : „Verlos
, ons van den booze"; verg. Ps. XXXV:
22, 23; LXXIV : io, I I.
Hebben wij evenveel moeite in het
verkrijgen van hetgeen w6'; behoeven,
als zij? 0 neen. Wij kunnen tot den

Rechter gaan — maar welk een Rechter ! Gen. XVIII : 25; Deut. XXXII:
4. Hij is eerder geneigd om te hooren
clan wij om te bidden; Hij roept ons
om tot Hem te komen en Hem alles
te zeggen. Ps. L 15 ; Matth. XI : 28;
I Petr. V : 7. Indien de onrechtvaar(lige rechter eindelijk recht deed, „zal
God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen ?"
Hoe vertrouwend kunnen ulij derhalve voortgaan met bidden ! Is dit niet

juist de reden, waarom Jezus de ge„niet te
lijkenis uitsprak P vers
vertragen", d. niet toe te geven aan
de machtige „wederpartij" of te vertwijfelen, omdat wij zoo lang tevergeefs
bidden. „Altijd te bidden" d. vol
te houden, totdat de kulpkomt (Rom.
XII: 12; Ff. VI: 16; Col. IV: 2 ;
Thess. V : 17) — evenals de Kanacleesche vrouw (les XX XIX — evenals
cle worstelende Jakob (Gen. XXXII :
26; Hos. XII : 4). Miar, vraagt gij,
waarom laat God ons zoo aanhouden,
waartoe dat uitstel? Kan het zijn,
,omdat Hij zich niet om ons bekommert? Waarom dan ? Hij geeft gaarne
een spoedig antwoord (Jes. LXV : 24;
Dan. IX : 20), maar Hij wacht, Hij
beproeft ons, omdat hetgoedvoor ons
is, ofschoon het ons een tijdlang verontrust en bevreemdt Voorbeeld. -Een klein kind begrijpt niet, waarom
vader weigert of uitstelt, aan eenver.zoek te voldoen). Zie eenige gevallen,

waar een zegen niet dadelijk gegeven
werd, Matth. XVI : 25 (vier de wake);
XV : 23; Joh. XI : 6.
II. De Farizeer en de Tollenaar.
RENKEMA H.
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Is er den zaak, waarin deze twee
op elkander gelijken P Ja, — beiplen
gaan zij „bidden". Maar zie ook het
verschil.
Let op de twee mannen. De een —
bestijgt met trotschen gang de trappen
des Tempels en neemt een in het oog
vallende plaats in ; het yolk gaat voor
hem uit den weg als voor een geeerden
rabbi ; op zijn voorhoofd en op zijn
linkerelleboog zijn twee kleine doosjes
vastgebonden, waarin de phylacterién
zijn , strookjes papier, met teksten
beschreven (zie Exod. XIII :16; Deut.
VI : 8 ; Matth. XXIII : 5); hij draagt
een lang kleed met breede zoomen
(Mark. XII : 38 ; Num. XV : 38); alles
teekenen van een gestrenge opvolging
der geboden. De andere — is een van.
„die slechte tollenaars" (les XXIV) —
„geen wonder, dat deze op een afstand
blij ft staan, met de oogen naar beneden,
terwijl hij zich op de borst slaat" —
zoo dacht misschien het yolk.
Maar luister naar die twee mannen.
De Farizeer. Zijn begin lijkt goed

— „0 God ! ik dank U"; toch heeft
zijn danken drie groote gebreken:
(a) Hij vergelijkt zichzelven met
andere menschen — „niet gelijk de
andere menschen", „of ook gelijk deze
tollenaar". Het is een gevaarlijke zaak
(2 Cor. X :12), te zeggen: „Ik ben
niet zoo slecht als die en die" — wat
heeft dat er mede te maken?
(b) Hij vertrouwt op hetgeen hij niet
is — „niet" een roover, enz. Nog een
gevaarlijke zaak ; de vraag is, wat wij
zijn (Voorbeeld. — Verteli gij den
dokter, welke kwalen gij niet hebt?)

(c) Elij verheft zich op zijn daden
(zie Aanf. 4); verg. Matth. VI : 2, 5,

16. Weder een gevaarlijke zaak, want
wat zegt Jakobus ? Jak. II : to; verg.
Luk. XVII : io.
Maar is het eigenlijk wel een gebed?
— Wat vraagt hij ?
De Tollenaar. Op een punt stemt
i6
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hij met den Farizeer overeen hij
gevoelt, „dat hij niet is gelijk de andere
menschen" — hij acht zichzelf „den
zondaar" (zie Aunt. 5), verg. i Tim.
I: 15. Dit was hij ook, zonder
twijfel; misschien alles, wat de Farizeer
niet was („roover", enz.). Maar dit was
juist de reden, waarom hij bad — hij
had behoefte aan lets — aan genade.
Verkreeg hij, wat hij behoefde? vers
14. Zie hem „in zijn huis gaan" —
niet hoogmoedig — steeds nederig —
maar met vrede in het hart ( Voorbeeld
— Runyan's „Christen", bevrijd van
het zware juk). Waarom verkreeg hij,
wat hij behoefde ? Omdat hij op de
rechte wijze kwam, met een gebroken
en verslagen hart (le tekst om le
leeren; Ps. LI : 19; jes. LXVI : 2).
Maar waarom werd hij „gerechtvaardigd" — d. niet alleen met vergiffenis
van schuld, maar ook met gerechtigheld bekleed? Omdat zijn zonde op
Christus werd gelegd, en hem dus niet
toegerekend (Ps. XXXII 2). Terwiji
de gerechtigheid van Christus hem
toegekend werd (Zie AanI. 5).
Waarom baden nu de weduwe en
de tollenaar ? Omdat zij aan lets behoefte hadden. En de Farizeer vroeg

niets — waarom ? — had hij aan niets
behoefte? Ja, maar hij gevoelde dit
niet. Bidden is dus vragen om hetgeen
wij behoeven.
Hoe moeten wij dan vragen ?
(a) Als de weduwe, aanhoudende
in het gebed.
(b) Als de tollenaar, nederig, ootmoedig.
Maar een zaak is eerst van noode.
Wij moeten onze behoefte gevoelen.
Denk slechts na ; bedenk, wie God is,
wat wij zijn; dan zullen wij zekerlijk
gevoelen, hoezeer wij vergeving van
noode hebben, als de tollenaar, en
hulp, als de weduwe. En vraagt het
eerst om den Heiligen Geest, Die ons
al onze behoeften zal doen gevoelen,
en ons zal leeren, waarom wij moeten
bidden, Rom. VIII : 26.
Zelfs het gebed der kleinste kinderen zal gehoord worden.
Ja, Amen, Vader, ja!
Gij slaat ons smeeken ga,
Gij zult ons niet beschamen;
Het woord van Uw gena
Blijft, Vader ! eeuwig ja,
In Christus, ja en amen.

AANTEEKENINGEN.
1. Onrechtvaardige rechters zijn, helaas,
algemeen in Oostersche landen, waar hun
macht bijna onbeperkt en de wet dikwijls
onzeker is. De handelwijze der weduwe, die
zich door kracht van aanhouden recht wist to
verschaffen, is ook geheel Oostersch. Volgens
Chardin verzamelen zich de boeren in Perzie,
zoodra zij meenen, dat hun een onrechtvaardige eisch wordt gedaan, voor het huis van den
overheidspersoon, of volgen zij hem op straat,
on-der het uiten van woeste kreten en het
opgooien van stof, totdat hun verzoek is toegestaan.
het hoofd breke", een zeer merk2.
waardige uitdrukking, welke beteekent een
forschen slag toebrengen onder de oogen. De
uitdrukking is hier overdrachtelijk gebezigd
en wil zooveel zeggen als „zij zal mij nog
flood plagen''. Het is hetzelfde woord, door

Paulus in 1 Cor. IX 27 gebruikt : ” ik bedwing mijn lichaam".
3. De woorden : „Doch de Zoon *des Menschen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden
op de aarde ?" verbinden deze gelijkenis met
de toespraak in het voorgaande hoofdstuk.
Dat de Reiland geen antwoord geeft op deze
vraag belooft niet veel goeds. Zonder woorden
wordt ons welbeschouwd gezegd, dat wij op
deze vraag een ontkennend antwoord moeten
geven.
Doch hoe noodzakelijk is het dan ook voor
de discipelen des Heeren in het laatste der
dagen, dat zij met geduld en lijdzaamheid volharden in den gebede, opdat hun geloof sterk
en krachtig moge zijn. God zal hen hooren
niet alleen, maar verhooren ook.
4. Zie over tienden Gen. XIV : 20 ; XXVIII
22 ; Lev. XXVII : 30 ; Num. XVIII : 24 ; Deut.
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XIV : 22 ; 2 Kron. XXXI : 5, 6 ; Neh. X : 37.
De Farizeen vertienden, in hun kleingeestige
toepassing dezer wet, zelfs de minste voortbrengselen van hun land, „de count, de dille,
den komijn", Matth. XXIII : 23. Van alles
wat ik bezit" — liever ,verkrijy" hij vertiende zijn inkomsten. „Ik vast tweemaal per
week" ; de Wet gebood slechts den vasten in
het jaar, h.l. op den Verzoendag (Lev. XVI :
29), maar de strengere Joden vastten elken
Maandag en Donderdag.
5. Het woord ,,wees mij genadig", in het
gebed van den tollenaar, is zeer merkwaardig.
Het is verwant met de woorden, die in Rom.
III : 25 ; 1 Joh. II : 2 ; IV : 10 en Hebr. II :
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17 door n verzoenine zijn vertaald. Het schijnt
uit te drukken, dat de Heere den tollenaar
voor Wilde stellen als er zich van bewust, dat
hij alleen genade kon verkrijgen door een ojer
— de dagelijksche offeranden in den Tempel
waren voorafschaduwingen van het groote
Zoenoffer, dat door den Reiland zou worden
gebracht. „Gerechtvaardigd" is de uitdrukking, die zooveel in de Brieven aan de Romeinen en de Galatiers voorkomt.
De woorden „Ging of gerechtvaardigd in
zijn huffs" duiden aan, dat hij het bewustzijn
van schuldvergeving en aanneming had ; verg.
Rom. V : 1.

Les Lill. — De kinderkens en de rijke jongeling.
„Wal ontbreekt mij nog ?"
le lezen : Mark. X : 13-27 (verg. Matth. XIX :13--26; Lukas XVIII: 15-27).
24; Phil. III : 7-9 (Ps, 6 2 : 7 ; Ps. 34 : 6).
Ye leeren: Matth. VI :
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Dat Chri§tus de kleine kinderen gezegend heeft is door de Kerk altijd als
een krachtige, hoewel indirecte bewijsgrond aangevoerd voor den kinderdoop. Het is onmogelijk te veronderstellen, dat zij, van wie Hij gezegd heeft
„Derzulken is het Koninkrijk Gods", geen leden van de zichtbare Kerk op
aarde zouden zijn; en daar bij die gelegenheid de kinderen „gebracht" zoowel als „gezegend" werden, hebben wij grond, te gelooven, dat het brengen
van zulke jonge kinderen tot Hem door het „zegenen" gevolgd zal worden.
Afgescheiden van alien strijd over dit punt is dit een zaak van eenvoudig
geloof.
Het zal dus goed zijn, in deze les van den Kinderdoop te spreken, als
geheel in overeenstemming met hetgeen Christus ingesteld heeft, en dus in
alle geval door de Kerk in stand te houden, zooals ook in de Schets wordt
aangegeven. Dat slechts alles, wat op het aanroeren der geschilpunten gelijkt,
vermeden worde!
Bij het onderwijs moet de uitvoerigheid van de behandeling der twee
voorvallen in deze les geevenredigd worden naar den ouderdom der leerlingen en de toepassing dientengevolge verschillen.
SCHETS VAN DE LES.
Wij hebben dikwijls over het „Koninkrijk" van den Messias gesproken,
Hoe dachten de Joden, dat het zou
zijn ? Waar meenden zij, dat het ge-

vestigd zou worden ? Wie zouden er
de deelgenooten van zijn P Maar wie
zegt Jezus, dat tot Zijn Koninkrijk
zullen behooren P Zie Joh. III : 3 (les
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XV); Matt. V : 3 ; Matth. XVIII : 3.
Heden zullen wij hieromtrent iets
meer zien. Lees vers 14; 15 en vers
23-25.
I. Hoe men het Koninkrijk Gods
binnen kan gaan.
De inwoners van Perea hadden
een diepen indruk ontvangen van
de prediking van Jezus en van Zijn
arbeid onder hen. Hij heeft de zieken
genezen (Matth. XIX : 2), de scharen
onderwezen (Luk. XIV : 25), de tollenaars ontvangen (Luk. XV : i, 2),
Hij is liefderijk geweest voor alien.
De moeders denken : „Waarom zou
deze groote en goede profeet ook niet
onze kleine kinderen zegenen ?" Zie,
hoe zij zich om Hem verdringen, de
kinderen bij de hand leiden of in de
a rmen dragen. Wat denken de discipelen ? „Ooze Meester heeft het druk
genoeg met het onderwijzen der volwassenen. Hij kan zich met dezen
niet bemoeien ; daarenboven kunnen
zulke jonge kinderen (zie Aant . i) er
nog niets van begrijpen — als zij
ouden zijn, molten zij tot Hem komen."
Wat zegt Jezus ? vers 14, 15. Te
jong ? Volstrekt niet. Het Koninkrijk
Gods is ook voor de kinderen des
Verbonds, van wie God gezegd heeft,
dat Hij hun God is. Bijzonderlijk
deze kinderen droegen een merkteeken, dat bij vele kinderkens in Israel
destijds gemist werd, n.l. dat van
kinderkens te zijn, uit echte bondgenooten geboren, die hun kinderen tot
Jezus brachten en hen opvoedden in
de vreeze des Heeren. „Derzulken"
zegt de Heere Jezus, d.w.z. hun en
hues gelijken is het Koninkrijk Gods.
Dus :
(a) Om in het Koninkrijk binnen
te gaan moet men worden als een
klein kind. Waarom ? Een klein kind
Theeft de eigenschappen van aanspraakloosheid en geloovigheid. Deze eigenschappen, niet in natuurlijken zin,

maar geheiligd door den Heiligen
Geest, zijn juist het kenmerk van de
oprechte discipelen van Christus.
(Zie Ps. CXXX1 : I, 2; i Petr. II : i, 2).
(b) Daarom is de kindshei d de ges chikt ste leeftijd, het Koninkr ijk binnen
te gaan. Waarom ? Omdat men dan
het kinderlijkst is — het hart nog
niet zoo verhard . — het gemoed nog
meer voor indrukken vatbaar is. Zie
Pred. XII : r. ( Voorbeeld. — Wij
kunnen een jongen boom buigen en hem
laten groeien, zooals wij widen ; met
een ouden boom gaat dat niet.) Daarom
roept Jezus de jongsten tot zich. Hoe,
ook hen, die het niet kunnen begrijpen ? Ja, een moeder kan het kind
lichamelijk verzorgen — kan Jezus
niet hetzelfde doen voor de ziel ?
Wij brengen ze dus tot Hem — hoe ?
door voor hen te bidden ? Ja, maar
bovenal door hen tot den Doop te
brengen en hen alzoo aan Hem over
te geven (zooals Hanna Samuel gaf).
Zal Hij weigeren, hen te zegenen ?
Weigerde Hij, deze kinderen in Perea
te zegenen ? Wij twijfelen dus niet,
maar gelooven stellig, dat Hij hen
liefderijk ontvangt en opneemt in de
armen Zijner genade.
II. Een groote hinderpaal voor
het binnengaan van het Koninkrij k.
Zie vers 23 — Geld ! Hoe vreemd !
Een arme man denkt : „Hoe kan ik
Christus dienen met al mijn zorgen,
tobben en zwoegen — indien ik het
slechts wat ruimer had, ja dan — !"
Toch zegt Jezus, dat het dan bezwaarlijker zal -zijn, „in het Koninkrijk te
komen". Maar van wie spreekt Hij ?
Aileen van de rijken ? Wat beteekenen
dan de woorden der discipelen : ,, Wie
kan dan zalz,,.., worden ?" — zij denken,
dat het op iedereen toepasselijk is —
waarom ? Omdat alien meer of min
„op het goed hun betrouwen zetten"
(vers 24), het geld liefhebben, gelooven,

DE KINDERKENS EN DE RIJKE JONGELING.

245

dat geld datgene is, wat zij het meest 4). Hoe komt dat ? Heeft Jezus hem
noodig hebben om gemakkelijker en
Diet ontvangen ? zie vers 21 - Jezus
naar hun zin te leven, zich met meer
was vervuld van liefde voor hem;
ijver toeleggen op het verkrijgen van
kende zijn beminnelijk karakter, wilde
geld dan van eenige andere zaak. Is
hem gaarne leeren, hoe hij het eeuwige
-dit niet het geval met arme menschen?
leven kon verwerven — mar — de
Toch is het een groote dwaling; elke groote hinderpaal, die in den weg
gulden, dien wij krijgen, maakt dat wij
staat, is — de liefde voor het geld.
er meer om geven, en brengt ons in
Hoe kon het geld een hinderpaal
de verzoeking, minder aan Christus
voor hem zijn ? zie wat Jezus zegt,
te denken.
vers 21. Waarom moet hij afstand
Maar indien dit zoo is, dan hebben
doen van zijn goederen ? — bij andede rijken de zwaarste verzoekingen
ren was dit niet noodig — God had
(zie Matth. XIII : 22 ; Luk. XII : 19rijke dienstknechten gehad, Abraham,
21 ; i Tim. VI : 9). Zie nu, hoe een
David, enz. Ja, maar him geld verrijke door zijn geld werd verhinderd,
hinderde hun niet, Gods geboden te
het Koninkrijk binnen te gaan.
houden — het zone wel. Hoe ? Zegt
I. De rijke jongeling komt tot
hij niet, dat hij ze allen onderhoudt ?
Christus.
vers 20. Maar indien hij al de geboden
Stel u hem voor ; hij was, wat men
hield, welke Jezus opnoemde, de plichzou noemen, een bijzonder gelukkig
ten jegens den naaste (inderdaadkonde
mensch : — (a) welg6teld ; (b) geacht,
hij het niet doen — hij wist niet,
daarenboven een ,,overste", ofschoon
hoeveel zij beteekenden) — hoe dan
nog zoo jong; (c) hij was niet gelijk
met de andere, de „plichten jegens
zooveel rijke jongelingen (b.v. de Ver• God"? Pad hij God lief met geheel
loren Zoon), die hun geld in zonde
zijn hart, geheel zijn verstand en gedoorbrachten — steeds is hij rechtheel zijn kracht (hoofdst. XII : 33) ?
vaardig en onberispelijk geweest, vers • Ach, hij had God misschien een weinig
to (verg. Phil. III : 6). Toch niet gelief, maar zijn geld meer — hij trachtte
lukkig — hij gevoelt, dat hem iets
beiden te dienen, hetgeen (re tekst om
ontbreekt — er is een toekomend
te leeren) niet gedaan kan worden.
leven — is hij daarvoor gtreed ? — Het gebod van Jezus is dus een proef
wat zal hij doen om daar zekerheid
— evenals God Abraham beproefde,
van te hebben ?
toen Hij hem gebood, Isaak te offeren.
Hij zal het Jezus vragen. Hoe ! Tot
Abraham doorstond de proef — wien
den verachten Galileer gaan, hij, een
moet hij het meest liefgehad hebben ?
geeerd en rechtvaardig overste ! Waar- Maar de jongeling kan geen afstand
lijk ; dit toont aan, hoe weinig hij
doen van zijn geld — wat heeft hij
zijn trotschen ambtgenooten gelijk is. het meest lief?
Zelfs Nicodemus — hoe kwam hiij?
Op een andere wijze is het geld ook
maar deze man loopt Jezus na,, als een hinderpaal. Indien hij slechts alles
Deze op het punt is, Zijn reis te heraan de armen behoefde te geven, zou
vatten, en knielt voor Hem neder,
hij misschien vinden, dat dit verlies
terwiji alien het zien.
opwoog tegen het verwerven van het
2. De rijke fongeling gaat weg van
eeuwige leven, want later kon hij dan
Christus.
weder rijk worden, — maar wat moet
Is hij voldaan ? Zie — zijn blik is
hij nog meer doen ? „Christus volgen",
somber en treurig, vers 22 (Zie Aant.
zijn stand in de maatschappij opgeven,
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belijden, dat hij een zondaar is, een
discipel worden van den verachten
Nazarener — in het kort, het „Koninkrijk ingaan als een kindebe - (zie
hiervOdr); hij zelf niets, Christus alles.
Hij denkt aan het moeilijke en zelfopofferende leven van een discipel —
al de genietingen (welke hij met zijn
geld kan koopen), die hij moet verliezen — en hij kan het niet doen.
Tegenstelling met Paulus (2e tekst om
te leeren).
Houdt iets ons van Christus
terug?
Hij is bereid, iedereen te ontvangen,
te zegenen, gelukkig te maken — den
jongeling, die zich een weg baant door
het leven, of het jongste kind. Waarom
zou iemand onzer „weggaan" ? Sommigen gaan zelfs niet eens bedroefd
weg — zij verheugen zich, indien zij
zoo ver mogelijk weg kunnen komen,
evenals de Verloren 'Loon. Maar sommigen hinken nog op twee gedachten
zooals deze jongeling — zij gevoelen,
dat het een droevige zaak voor hen
zou zijn, weg te gaan — zij zouden
gaarne Christus' discipelen zijn — zij

weten, dat dit het middel is tot geluk
— maar iets houdt hen terug ( Voorbeeld. — Een groote vowel in den
dierentuin — zie hoe hij zijn vleugelen
uitspreid1 — zich in de luck' verheft —
plotseling terug wordt getrokken —
hij is vastgeketend aan zijn stok).
Welke is de „keten", waarmede gij
gebonden zijt
Er is een voorna me reden, nu te
komen : het is het (gemakkelijkst in de
kindsheid (zie hiervar, lb). Elken
dag, lien gij ouder wordt, is het
moeilijker, tot Christus te komen, bezwaarlijker, van alle wereldsche zaken
afstand te doen. Gij begeert te komen
maar uw begeerte wordt hoe
langer hoe zwakker — het geluid van
Christus' stem wordt hoe langer hoe
flauwer gehoord — waarom ? Gij
wordt er aan gewoon (Voorbeeld —
Het slaan van' een klok, het gefluit
van een locomotief wekt iemand na
eenigen 1ijd niet meer nit den slaap).
Wat is de belofte ? Spreuk. VIII :
: „Die Mij vroeg zoeken, zullen
Mij vinden".

AANTEEKENINGEN.
geen veel bijdraagt tot de levendigheid van
het verhaal. Lukas vermeldt alleen, dat de
jongeling een overste was.
3. „ Wat noemt fl' M goed?" enz. Dit was
natuurlijk niet als een ontkenning van de
volmaakte goedheid van Christus bedoeld. Het
was niet bet doel van Jezus van Zijn eigen
Goddelijkheid te spreken. Hij raakt dit punt
niet aan, en tracht alleen den jongeling een
verhevener denkbeeld van goedheid te geven,
en hem aldus tot het inzicht te brengen, dat
iets „goeds" te doen niet zoo gemakkelijk is,
als hij denkt.
Alford merkt terecht op, dat dit gedeelte,
wel verre van Sociniaansche dwalingen betreffende Christus te ondersteunen, een zeer
duidelijke terechtwijzing daarvan is. Christus
weigerde, beschouwd te worden als hetgeen
waarvoor zij Hem hielden, n.l. een goed mensch.
Stier stelt de quaestie aldus: „Of: Niemand
is goed behalve God : Christus is goed : dus
is Christus God. Of : Niemand is goed behalve

1. Dat sommigen van de kinderen, die tot
Christus gebracht werden, van den teedersten
leeftijd waren, blijkt uit het woord, dat Lukas gebruikt, hetwelk zuigelingen beteekent.
2. Het verhaal van den rijken jongeling is
een van die, waarin drie Evangelien elkander
op merkwaardige wijze Panvullen. Matthews
vermeldt alleen, dat hij een jongeling was en
dat hij vraagde, „wat goeds" hij moest doen ;
de uitdrukkingen van Christus : „Wilt gij in
het leven ingaan" en „Zoo gij wilt volmaakt
zijn", en dat Christus onder de geboden opnoemde : „Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelven". Markus vermeldt alleen, dat de jongeling „liep en op de knieen viel", dat Jezus
„hem beminde", de uitdrukking „mein het
kruis", het gebod „gij zult niemand te kort
doen", de uitleggende verklaring omtrent degenen, „lie op het goed hun betrouwen zetten", en dat de jongeling „treurig was" (Zie
Aant. 5). Hij zeigt ook driemaal van Christus,
dat Hij was ,ziende" (vors 21, 23, 27), het-
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God : Christus is niet God : dus is Christus
niet yoed".
4. Het woord, door „treurig" vertaald in I
Mark. X : 22, komt nergens anders in het N.
Testament op die wijze voor. Het beteekent
sombere verslagenheid. In Matth. XVI : 3
wordt het door „droevig" vertaald, daar heeft
bet betrekking op de lucht.
5. „Door het oog ran een naald". Men zegt,
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dat de lagere zijdeur van een Oostersche poort
gewoonlijk zoo genoemd werd ; en sommigen
denken, dat hierop gedoeld wordt. Maar het
is waarschijnlijker, dat de uitdrukking letterlijk opgenomen moet worden. Iletzellde gezegde komt voor in den Talmud met betrekking tot een olifant; het was zeker de gewone manier, waarop men sprak van een
onmogelijkheid.

Les LIV. — De vraag van Petrus.
„Wat zal ons dan gezvorden r
7- e lezen : Matth. XIX : 27-3o; XX : 1-16.
7e leeren : Luk. XVII : io ; Rom. VI : 23 (Ps. 126 : 3 ; Ps. 58 : 8).
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Het moet duidelijk begrepen worden, dat in de volgende Schets de moeilijke
gelijkenis, die wij nu voor ons hebben, niet beschouwd wordt als betrekking
hebbende op persoonlijke zaligheid, maar alleen op Christelij ken arbeid en
het loon daarvoor (Zie Aant. 3). Maar het denkbeeld van loon voor goede
werken — gedaan, niet om zalig te worden, maar omdat men reeds zalig
is — treedt zeer op den voorgrond in het N. Testament ; ofschoon dit loon
zelf geheel alleen uit genade gegeven wordt. Indien men van dit denkbeeld
uitgaat bij het uiteenzetten der gelijkenis, zal deze betrekkelijk gemakkelijk
te verstaan zijn.
Dat er verschillende graden van belooning zijn, wordt in deze les niet behandeld, daar het beter bij de gelijkenis van de Talenten past.
Het volgende voorbeeld kan de rechtvaardigheid aantoonen in de handelwijze van den „heer des huizes" :
„Mama", zeide Karel, „was het niet heel onrechtvaardig van den
heer des huizes, al de arbeiders evenveel te betalen, terwijl sommigen
den geheelen dag en sommigen slechts een uur gewerkt hadden ? Ik
geloof, dat hij een zeer onbillijk man geweest moet zijn."
„Herinnert gij u, Karel, dat ik verleden week twaalf sinaasappelen
voor zes stuivers kocht bij den groentenman ? Nu, gij weet, dat ik er
gisteren Brie even groote van die arme vrouw aan de deur kocht, en
dat ik haar ook zes stuivers gaf ; vindt gij dat niet heel onrechtvaardig
tegenover den groentenman ?"
„0 neen, mama, ik vond, dat u heel edelmoedig was voor de arme
vrouw".
„Gesteld nu eens, Karel, dat de groentenman het hoorde, en dat hij
kwam klagen, dat ik hem te kort had gedaan, zou ik dan niet zeggen,

248

DE VRAAG VAN PETRUS.
juist wat de heer des huizes tot de arbeiders zeide, die een penning
niet genoeg vonden : „ls het mij niet geoorloofd, met het mijne te doen
wat ik wil ?" Zou dat niet zeer billijk zijn ?"
SCHETS VAN DE LES,

De rijke jongeling gaat bedroefd
weg (Herhaal). Jezus en de Apostelen
zien hem na. Wat moest Jezus wel
gevoelen ? (Zie Luk. XIX : 41, 42).
Maar wat denken de Apostelen ? —
„Hoeveel beter zijn wij dan die man I
W‘i hebben alles verlaten om Jezus
te volgen". Dat hadden zij ook, maar
was het goed, dat zij dit zulk een
groote zaak achtten ? Wat had Jezus
voor hen verlaten — en voor ons
alien ? 2 Cor. VIII : 9; Phil. H : 5-9.
I. De vraag van Petrus, vers 27.
„Wat zal ons geworden ?" Evenals
een arbeider of een dienstknecht met
den meester overeenkomt — wil weten, ,,hoeveel loon hij krijgt, zoo wil
hij ook gaarne van Christus hooren,
wat hij en de zijnen als vergoeding
voor hun diensten mogen verwachten.
Petrus dwaalt hier op tweeerlei wijze.
(a) Had Jezus zijn hulp noodig ?
Had Hij niet buiten hem gekund ?
Was het niet een voorrecht voor Petrus,
dat hij tot het werk geroepen werd?
( Voorbeeld. — Evenals een leerlingwordt die betaald? Neen,hij moet zelf
geld geven.)
(b) Was zijn arbeid werkelijk verdienstelijk ? (Zie le tekst om te
leeren) — zelfs al ware zijn werk volmaakt (en wat was het ?), dan zou
het slechts zijn plicht zijn. (Voorbeeld.
— Pen klein mei sie help/ haar moeder
— wil zij betaald worden ? waarom
niet ? Behalve dat, had hij dan geen
reden tot dankbaarheid ? ( Voorbeeld.
— lemand red/ u nit het water of uit
een brandend huis — hij verzoekt u,
een kleinigheid voor hem le willen doen
— vraagt gij dan : „Wat ontvang- ik
er vaor?")

2, Bet antwoord, vers 28, 29. Toth
zal Jezus vergoeding geven, — en
welk een loon ! Een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde zullen geboren worden (Jes. LXV : 17 ; Openb. XXI : 6)
— Petrus en zijn metgezellen zullen
dan hun loon ontvangen, eer en maclit
(Zie Aant. I). En zij niet alleen (verg.
2 Tim. IV : 8) — iedereen, die iets
om Christus' wil verlaat, zal beloond
worden. Naar welken maatstaf? Tegen
een vasten, billijken prijs ? o neen —
„honderdvoudig". (Voorbeeld.-- Evenals het zaad, dal gij afstaat om het
aan den grond toe le verlrouwen,
opkomt en u overvloedig terugbetaall.)
Wanneer ? (a) In dit leven ; er zullen
beproevingen zijn (zie Markus), maar
God zal alles goed maken. Wat zeide
Paulus? Hij had alles verlaten, „droevig en toch blijde", enz. (2 Cor. VI
To). (b) In het toekomende leven —
wie kan zeggen, wat dan het loon
zal ziin ? i Cor. II : 9.
3. De waar schuwin g, vers 3o. „Maar"
— er is een „maar" — iets, waarop
men bedacht moet zijn. „Vele eersteri
zullen de laatsten zijn." Wie zijn de'
„eersten" ? De vroegste en voornaamste arbeiders. Niet alien zullen de
laatsten zijn, maar „velen". Wie ? —
Zij, die in een . verkeerden gees/ werken. God ziet er niet op, hoeveel gedaan is, maar nit welk beg,ins-el het
gedaan werd. Als het gedaan werd
als een verdienste of om loon, dan
telt Hij het niet. Indien het gedaan
werd alleen uit liefde voor Hem,
zonder gedachte aan loon, dan schat
Hij het hoog. Denk aan de arme
weduwe en de vele rijken bij de
schatkist (Luk. XXI : 1-4), zij gal
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daar was „de
„weer dan alien”
laatste de eerste". Daarbij ook in de
uitdeelincr van het genadeloon aan de
zijnen, komt Gods vrijmacht aan den
dag. De diepste grond daarvan ligt
in het welbehagen des Heeren.
Petrus moet zich dus hoeden —
indien hij denkt aan het „loon" in
plaats van aan Christus' liefde, dan
is zijn arbeid bedorven, dan zal hij
zijn loon weg hebben (Matth. VI : 2).
En nu geeft Jezus een verhaal om
dit toe to lichten,
4. De gelijkenis (Zie slant. 3).
Het huren. — Tijd van den wijnoogst — al de heuvelen met dikke
trossen beladen. Er ziin meer arbeiders noodig. ( Voorbeeld. — Zooals in
den tijd van het vlaswieden of het
maaien bij ons) — dit weten de mannen uit de buurt — de marktplaats
van het dorp is reeds vroeg in den
morgen bezet met groepjes mannen,
die wachten, tot zij gehuurd worden
(zie _dant. 5) — hier komt een wijnbouwer — de overeenkomst is spoedig gesloten — het loon vastgesteld
— de mannen gaan weg. Nogmaals
en nogmaals komt de wijnbouwer
terug — hij heeft meer menschen
noodig — het weder is schoon — de
oogst goed — hij wil alles zoo spoedig mogelijk binnen haler. Zelfs to
5 uren 's nam. zoekt hij nog arbeizelfs nu zal hij ze nog aanders
nemen maar teen overeenkomst —
dezen zijn blijde, dat zij gehuurd
worden — zij zullen „het maar overlaten".
Het werken. Zie in den wijngaard. Allen werken zij als bijen —
sommigen plukken de druiven, anderen
dragen ze in korven (Jer, VI : 9) naar
de wijnpers, anderen treden er het
sap uit — overal drukte en gejuich
(Jes. XVI :10 Jer. XXV : 30). Een
zware arbeid, zoovele uren lang in
de brandende ion, aan den verzen-
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genden wind (zie dant. 7) blootgesteld. Waaraan denken de gehuurde
arbeiders ? Bedenken zij, hoe het werk
het best gedaan zal worden ? Zijn zij
blijie, dat zij voor hun meester arbeiden ? Misschien wel, maar zij denken ook vooral aan hun loon, dat zij
des avonds zullen ontvangen. Doch
deze mannen, die eerst gekomen zijn
op het uar, dat de zon achter de
westelijke heuvelen verdwijnt
zij
zijn daarin anders
zij weten niet
hoeveel geld zij zullen ontvangen
weten, dat zij weinig verdienen
zij
laten het gaarne aan den heer over
- hij zal het wel weten.
De betaling. — Eindelijk gaat de
zon onder — het werken is gedaan
— nu komt de afbetaling (Lev. XIX :
13 Deut. XXIV : is).
(a) De mannen, die het laatst gehuurd zijn — hoeveel zullen zij ontvangen ? De meester is rijk en goed
hij wil niet, dat zij naar huis
zullen gaan met bijna niets voor hun
gezin weet, dat zij gaarne wilden
werken, maar niet gehuurd werden
hij zal hun een geschenk geven
4 het loon voor een geheelen dag.
Stel u die blijde gezichten en vroolijke
dankbetuigingen voor !
(b) De mannen, die het eerst gehuurd zijn, hoeveel zullen zij ontvangen ? Hun volle loon, niets minder,
de juiste som, die zij overeengekomen
zijn — de heer is een rechtvaardig
man. Waarom dan die toornige blikken en bittere woorden ? Is hun onrecht geschied ? Neen zij hebben
gekregen, wat zij verwacht hadden.
Zij zijn onvoldaan, niet over hetgeen
hun betaald is, maar over het geschenk, dat de anderen ontvangen
hebben niets anders dan afgunst.
Hoor, wat de heer des huizes zegt:„Mag ik met mijn eigen geld niet doers,
wat ik wil?" Indien die anderen in
het geheel niet gehuurd waren gewor-
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DE VRAAG VAN PETRUS.

den, had hij dan niet uit zijn eigen
zak mogen geven, zooveel als hij wilde?
(Zie het voorbeeld in de inleiding.)
Wat kon Petrus nu nit deze gelijke•
nis leeren? Zij toonde hem aan, hoe
de eersten de laatsten konden worden.

Indien hij aldoor bleef denken, „wat
hij zou ontvangen" als apostel van
Jezus, dan zou hij vergeten, dat het
een groote genade is, in den dienst
van Jezus te zijn ; dan zou hij zelfzuchtig, ontevreden, gemelijk worden
(evenals de oudste zoon, Luk. XV :
28-30) — zelfs de Hemel kan voor
den zoodanige geen genieting zijn —
of liever : hoe kon zoo iemand in den
Hemel komen? Zie i Cor. XIII : 3.
Wij hebben over Petrus gesproken ;
wat nu aangaande ons zelven ?
I. Christus roept ons, voor liem
te arbeiden.
Zijn „oogst is overvloedig" — „de

arbeiders zijn weinige". Er is ruimschoots werk voor alien. Hebt gij
slechts weinig tijd ? Dit was ook -het
geval met de „laatsten" nit de gelijkenis, toch gingen zij. Sommigen
stellen het dienen van Christus uit
tot de „elfde ure" en denken dat dit
tijds genoeg is om den Hemel teverwerven — het loon te krijgen -- voor
den meester hebben zij geen liefde —
sullen zij niet bedrogen uitkomen ?
Daarbij : indien gij zoolang wacht,
suit gij dan kunnen zeggen : „Niemand
heeft ons gehuurd ?" terwiji de Heere
Jezus u nu roept. Indien deze menschen van de elfde ure den geheelen dag
hadden geweigerdte werken, zouden zij
dan wel aangenomen zijn ? Staat dan

niet ,,den geheelen dag ledig" ; dat
ieder iets voor Christus doe, al is het
nog zoo weinig — te gering om van
te spreken — maar Hij ,,kept onze
werken" (Openb. II : 2, 9, 13, r9;
III : 8) en indien het uit liefde tot
Hem gedaan is, (zooals Paulus werkte,
2 Cor. V : 14, 15), dan zal hij het
goedkeuren en zeggen : ,,Zij (of hij)
heeft gedaan,thetgeen zij konde" (Mark.
XIV : 8).
II. Christus zal ons een over=
vloedige belooning geven.
1Viet oma'at wij die verdienen. Be-

denk, hoe weinig wij doen — zelfs de
ijverigsten onder ons ! Zelfs wat wij
doen, wordt eigenlijk door Zijn genade
gedaan (r Cc r. XV : io). En denk
aan hetgeen wij moesten doen. —
Maar nit vrije genade. Gten afbetaling, maar een gift (2e tekst om te
leeren ; zie Ps. LXII : 12), zoodat zij
die haar ontvangen, verbaasd zullen
zijn over het vele, dat zij hebben, en
gevoelen zullen, hoe onverdiend het
is ; evenals Jakob (Gen. XXXII : io).
Zie, wat de dienstknechten van
Christus zullen zeggen, Matth. XXV :
37. En ofschoon wij niet werken
moeten voor de belooning, mogen wij
er toch op zien, Luk. VI : 23 ; x Cor.
XV : 58 ; Hebr. VI : io ; — zooals
Christus het zelf deed, Hebr. XII : 2.
Zullen wij het loon ontvangen ?
Wij zjn onder de „vele geroepenen"
— zullen wij onder de „weinige uitverkorenen" zijn ? Zullen wij eenmaal
een bijzondere onderscheiding genieten en een uitgelezen plaats ontvangen?

AANTEEK ENINGEN.
die slechts tot algeheele vervulling zal komen
bij de vestiging van de „nieuwe hemelen en
de nieuwe aarde". De belofte aan de Apostelen,
dat zij zouden zitten op twaalf tronen, richtende de twaalf stammen van Israel, doelt
dus misschien gedeeltelijk op hun ambt als
opzieners der Kerk na de Hemelvaart, maar
bovenal op een hooge waardigheid, welke

1. „In de wedergeboorte" enz. Het woord
door „wedergeboorte" vertaald, beteekent letterlijk „een opnieuw beginnen". Op deze
plaats schijnt het dezelfde algemeene beteekenis te hebben als „Koninkrijk der Hemelen"
— den nieuweren stand van zaken onder de
bedeeling des Evangelies, welke sedert het
Pinksterfeest reeds onvolmaakt bestond, maar
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hun hiernamaals wacht, verg. Luk. XXII:
29, 30 ; 1 Cor. VI : 2, 3 ; Openb. II : 26.
2. hers 29. Het overeenkomstige gedeelte
in Markus geeft de belofte vollediger en deelt
ook in bijzonderheden mede, welke vergelding
hij ontvangen zal, die zijn betrekkingen, enz.
verlaat ; het stelt vast, dat er zoowel in dit
leven als in het toekomende een belooning
is weggelegd; en voegt er de belangrijke
woorden „met vervolgingen" bij. De belofte
werd dikwijls letterlijk vervuld in de eerste
tijden der Berk en dit is nog menigmaal het
geval, b.v. bij Heidenen, die tot het Christen,
dom overgaan, en bij bekeerde Joden..13ij ons
beteekent natuurlijk datgene, wat wij verlaten, veel minder.
3. De gelijkenis van de Arbeiders in den
Wijngaard wordt gewoonlijk als de moeilijkste van alle gelijkenissen van onzen Heiland
beschouwd, en talrijk zijn de verschillende
uitleggingen er van. De moeilijkheden komen
echter grootendeels voort uit de paging, aan
elk punt der gelijkenis een geestelijke beteekenis vast te knoopen, zooals b.v. . de verschillende groepjes mannen, de verschillende
tijden van huren, en vooral den huurpenning
zelf. Alford en vele andere schrijvers nemen
aan, dat de „penning" het eeuwige leven beteekent ; terwijl Stier en Wordsworth, die dit
onmogelijk achten, omdat de ontevreden arbeiders hem ontvingen,, meenen, dat de aardsche zegeningen er mede bedoeld werden ;
Trench en Lang geven een uitlegging, welke
tusschen deze twee instaat. Maar het is waarschijnlijker, dat dit een der gelijkenissen is,
-die een belangrijke leering mededeelen, terwiji
de bijomstandigheden alleen toegevoegd zijn
om meer levendigheid aan het verhaal te
geven.
Men bedenke wel, dat deze gelijkenis geen
betrekking heeft op des menschen persoonlijke
zaligheid, maar zij moet alleen toegepast
worden op dat eene onderwerp, t. w. het loon,
dat .gegeven zal worden voor den arbeid, voor
Christus gedaan, daarbij vaststellende, dat het
alleen uit vride yenade wordt toegekend. De
vraag, in hoeverre soortgelijke dienstknechten,
als hier door de ontevreden arbeiders worden
voorgesteld, behouden kunnen warden, komt
dus in het geheel niet voor. De Apostelen
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worden slechts gewaarschuwd voor het toegeven, .qedurende den arbeid, aan dien zelfzuchtigen en eigengerechtigen geest, waarvan
de arbeiders bij de afbetaling blijk geven.
4. De uitdrukking „Veen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren" — (ofschoon zij
op een andere plaats betrekking heeft op de
zaak der persoonlijke zaligheid) — is hier
alleen toepasselijk op de bijzondere diensten
in het Koninkrijk Gods en op het genadeloon,
daaraan verbonden. Wij kunnen hierbij denken
aan de wijze, waarop de Romeinen gekozen
werden tot den dienst in het leger. De mannen werden volgens de stammen en geslachten
vergaderd en de nieuwe soldaten gekozen naar
hun bekwaamheid, hun kracht, hun moed,
enz. ; slechts een klein gedeelte van de candidaten werd eindelijk aangenomen — „alien
geroepen, weinigen uitverkoren". Vergelijk de
wijze, waarop God „de driehonderd" uit Gideons mannen koos, Richt. VII. Zie ook 1
Cor. IX : 27.
5. Morier, een reiziger in Perzie, verhaalt,
dat hij elken morgen op de marktplaats te
Hamadan een aantal boeren zag, die voorzien
van spaden, wachtten, tot zij gehuurd werden.
Toen hij zag, dat sommigen nog laat op den
dag ledig stonden, deed hij hun dezelfde vraag:
„Wat staat gij hier den geheelen dag ledig?"
en het antwoord luidde eveneens: nOmdat
ons niemand gehuurd heeft".
6. De „penning" is de Romeinsche zilveren
denarius, welke nominaal ongeveer 38 cents
van ons geld, maar werkelijk veel meer waard
is, door de veranderde waarde van het geld.
Het was de dagelijksche soldij van een krijgsman in dien tijd.
7. Het woord, in vers 12 door „hate" vertaald, is de naam van den drogen, brandenden oostenwind ; in de Vertaling van de
Zeventigen van Ezech. XIX : 12 wordt het
ook gebruikt. „Vriend" in vers 13 moest
eigenlijk zijn „kameraad"; het duidt geen
vriendschap aan, en is hetzelfde woord, dat
tot den man zonder bruiloftskleed (Matth.
XXII : 12) en tot Judas in den hof (Matth.
XXVI : 50) gesproken wordt. „Een boos oog",
vers 15, beteekent afgunst ; verg. Dent. XV :
9 ; XXVIII : 54, 56 ; 1 Sam. XVIII ; 9 ;
Spreuk. XXVIII : 22 ; Mark. VII : 22.
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Les LV. — De twee vragen van den Wetgeleerde.
„Wat doende, zal ik het eeuwige leven beerven ?" „Wie is mijn naaste ?"
le leven: Luk. X : 25-37.
le leeren: Rom. XIII : zo ; Luk. VI : 31, 33, 35 (Ps. 19 : 6 ; Ps. 112 : 3).
VOOR DEN ONDERWIJZER.

Onderwijzers van jongere klassen zullen het wenschelijk vinden, de eerste
twee afdeelingen van deze les aanmerkelijk te bekorten of zelfs weg te laten,
hoe belangrijk het onderwerp er van ook is, daar de gelijkenis en de leeringen,
welke zij met zich brengt, er niet onder mogen lijden door gebrek aan tijd.
In het bijzonder moet de voile nadruk gelegd worden op de twee hoofdgedachten in de laatste paragrafen van de Schets, n.l. (1) dat onze natuurlijke
zelfzucht alleen overwonnen kan worden door de uitdrijvende kracht eener
nieuwe genegenheid ; (2) dat de liefde voor den naaste alle menschen moet
omvatten, omdat zij menschen zijn, deelgenooten van de menschheid, doch
bijzonderlijk degenen, die in nood verkeeren en onze hulpe behoeven.
Onderwijzers moeten hier ook ietten op het voorbeeld, dat de Heiland
hun in dit verhaai geeft van de kunst, het onderwijs voor de hoorders toepasselijk te maken. Hij vertelt hun een gelijkenis en in plaats van daarna
een plechtige toepassing uit te spreken, stelt Hij den wetgeleerde een
vriendelijke, maar niet te ontwijken vraag — „ Wie van deze dunks u?"
enz. Hoe scherp moet laatstgenoemde de kracht gevoeld hebben van het
antwoord, dat hij zelf genoodzaakt was te geven ! En met hoeveel gezag
moet daarop weder het nadrukkelijk woord van den Heere Jezus gevolgd
zijn : „Ga heen, en doe gij desgelijks".
SCHETS VAN DE LES.
Hoe gaarne doen jongens vragen I
Zij zijn blijde, indien zij iemand
hebben, tot wien zij om inlichtingen
kunnen gaan — hun varier, enz. —
iemand die alles schijnt te weten.
Maar maken zij het iemand niet dikwijls lastig met hun vragen (b. v. om
een nieuwen jongen op school le plagen?) Somtijds zijn zij alleen nieuwsgierig. Somtijds is het met een goed doel.
Hebt gij opgemerkt, hoe dikwijls
den Heere Jezus een vraag werd gedaan ? Denk b. v. aan de vraag van
den rijken jongeling, aan de vraag
van Petrus (de twee vorige lessen).
Somtijds werd Hij vervolgd met tergende strikvragen, zie Luk. XI : 53,
54. Heden zullen wij twee vragen
beschouwen.

I. De eerste vraag — „Wat
doende, zal ik het eeuwige leven beerven?"
Dezelfde vraag, die de rijke jongeling gedaan had. En toch — hoe
verschillend ! Hij deed haar in oprechtheid, begeerig, voor zichzelf het
middel te weten ; maar deze Wetgeleerde — waarom ? vers 25. „Hem
verzoekende" (zie Aant. 2) — hij
vraagt alleen om te zien, wat Jezus
zal zeggen.— of hij Hem ook misschien
in verlegenheid kan brengen.
Ziet het antwoord van Christus,
vers 26 — een vraag — twee vragen : de Wetgeleerde „verzocht", beproefde Hem — nu beproeft Hij den
Wetgeleerde. „Gij, een Wetgeleerde,
niet onwetend, een leeraar van ande-
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ren, behoordet te weten" (Verg. Joh.
III : ro ; Rom. II : 21). En niet alleen
„wat is in de Wet geschreven" ? —
maar „hoe leest gij?" — ,,leest gij
alleen, omdat gij het moet doen, of
slechts voor het heil van het yolk,
en ziet gij niet, wat de Wet tot u
zelven zegt ?'' Indien Christus ons
deze vraag deed, wat zouden wij dan
antwoorden?
En de Wetgeleerde weet het — hij
geeft het beste antwoord, dat hij had
kunnen geven (Deut. VI : 5; Lev. XIX:
1S; verg. Matth. XXII : 37-4o) —
den geheelen plicht jegens God en
onzen naaste geeft hij daardoor weer.
— Maar wat zegt Jezus ? Heeft hij
recht geantwoord ? Ja, maar het is
niet genoeg te weten — hij moet ,,dal
doen". Jezus wil, dat hij het beproeft
— daarna zien, dat hij het niet kan
— zijn zonden leert kennen (Rom.
III : 20 ; VII : 7) — niet langer op
zichzelven vertrouwt — bereid is, het
eeuwige leven als een gave Gods voor
den verloren zondaar aan te nemen.
(Voorbeea — Een verwaande jongen
zegt: „Ik ken mijn les"; de meester ziet,
dat hij haar niet ken/ ; toch antzeloordt
hij: ,,Zeg haar din op" — om hem zijn
onwetendheid te toonen).
II. De tweede vraag — „ Wie
is mijn naaste?"

Het woord van Christus is als een
zwaard (verg. Hebr. IV : 12) tot zijn
hart doorgedrongen. „Dat doen —
doe ik het ? 1k heb mijn betrekkingen en mijn landgenooten lief —
kunnen er nog meer naasten zijn —
hoe kan ik weten, wie God met den
.naaste bedoelt." Toch vraagt hij,
hopende, dat het antwoord van Jezus
zal aantoonen, dat hij de wet houdt
— hij wenscht zichzelven te „rechtvaardigen" — toch is zijn geweten
niet rustig. (P oorbeela . — Vader komt
thuis — het kind tracht, er zeer kalm
en zoet uit te zien, misschien zec,;71 het :
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,,lk ben niet stout geweest" — dit is
dikwijls een teeken van een kwaad
geweten).

Jezus doet hetzelfde met hem als
met Petrus (vori Are les) — Hij verhaalt een gelijkenis.
III. De gelijkenis.
Een woeste, donkere weg tusschen
de bergen. Zeer steil — Jerusalem
ligt hoog, in het heuvelachtige gedeelte
des lands, Jericho in de lage vallei.
Gevaarlijk — er zijn roovers, die zich
tusschen de rotsen schuilhouden (zooals nog heden ten dage). (Zie /lam. 3).
Een man reist er alleen langs —
plotseling wordt hij aangevallen, beroofd, gewond, hulpeloos achtergelaten. Zie, hoe hij daar ligt, met den
dood voor oogen — hoe vurig
verlangt hij er naar, dat iemand
voorbij komt.
Uit de verte weerklinken voetstappen — wie komt daar ? Een priester
(zie Aant. 4) — hoe gelukkig ! — De
dienaar Gods zal zeker helpers — hij
kent de wet omtrent het verzorgen
van dieren (Deut. XXII : 1-4) —
hoeveel te meer zal hij dan voor een
mensch zorg dragen. Wat doet hij ?
Wreed, dunkt u ? Zonder twijfel zou
de priester zichzelven gerechtvaardigd
hebben. „Een gevaarlijke plaats —
ik zou ook wel beroofd kunnen worden — of van den roof beschuldigd
worden ; behalve dat is deze man
niet meer te genezen, en wat zou ik
alleen kunnen doen ?" Zouden dit
goede redenen zijn? Denk aan de groote
Wet (zie hierboven) — „heb uw
naaste lief als u zelven" — hoe zou
de priester het gevonden hebben, indien men hem daar alleen had laten
liggen ? Kan hij deze verontschuldigingen dan gebillijkt hebben?
Nogmaals voetstappen — zou het
dezen keer een barmhartiger persoon
zijn ? — ach, hij is zelfs nog hardvochtiger — „hij kwam en zag" en
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Jezus legt den vinger op de wond —
toch ging hij weg — hij weet ook
evenals Hij dit deed bij den riiken
uitvluchten te bedenken. Stel u de
Jongeling (les LIII).
wanhoop van den armen lijder voor !
Wij zouden alien gaarne den lof
Een derde komt — welk een verontvangen, dien Jezus den barmharschil ! Zie, hoe hij met teedere zorg
tigen Samaritaan gaf. Maar — zijn
de wonden verbindt, het arme, verwij hem gelijk? Hebben wij anderen
minkte lichaam op zijn ezel tilt (hij
zoo lief als onszelven, of hebben wij
is dadelijk bereid, zeif te gaan loopen), een goed verblijf opzoekt, in de onszelven meer lief dan anderen ? Ieder
behoeften voorziet, voor hetgeen ver- denkt vaak het eerst aan zich zelf.
der noodig is, betaalt (beschrijf uit- Denk eens na — is het niet zoo op
school, thuis, in de werkplaats, bij
voerig). Had hij de verontschuldiginhet spelen ? Zelfs wanneer wij een
gen van den priester niet kunnen
goede daad doen, hoe dikwijls is het
aanvoeren ? Dacht hij aan gevaar,
moeite, oponthoud ? Hoe kwam het dan nog ter wille van ons zeif, om
dan ? Herkende hij in den gewonde vergelding te ontvangen of om geeen vriend of een zijner betrekkingen? prezen te worden !
Waaraan hebben zed./ behoefte? Dat
Er was eerder een bijzondere reden
wij de Wet in acht nemen en trachom hem niet te helpen — het was
een van de hevigste vijanden van
ten onzen plicht te doen ? Ach, dan
zullen wij zeker te kort schieten. Dat
zijn yolk — met Wien gewoonlijk
zal niet gaan. Wij moeten bevrijd
„peen gemeenschap" was (Joh. IV :
worden van onze eigenliefde. Hoe ?
9). (Zie les XVI en Aanhangsel I.)
Maar hieraan dacht hij niet ; het
Een andere liefde moet in ons hart
was genoeg voor hem, dat iemand komen en de eigenliefde er uit verdrij yen. ( Voorbeeld. — Een kamer
leed ( Voorbeeld. — Een kind in
een g-roote stad werd bona overvol met bedorven lucht — hoe deze le
reden — een vrouw haalde het weg.
zuiveren ? — laat de versche lucht
binnen. Een „ledige" flesch is in
Een toeschouwer vroeg : „Is dat uw
kind ?" — „Mijn kind ! "Veen, maar werkelijkheid vol lucht ; Kiel er water
in en de lucht zal uitgedr even worden.)
he' is het kind van iemand").
Wanneer een jongen of een meisje
IV. De toepassing.
Geeft Jezus deze zeif ? Hij doet waarlijk onzelfzuchtig is, hoe komt
haar den Wetgeleerde vinden. Maar
dit dan ? Omdat zij vervuld zijn van
merk op de vraag: niet: „Wie behandelliefde voor ouders, vrienden, enz. —
de den armen man als zijn naaste, en
geen plaats voor hen zeif. Maar om
hield dus het gebod ?" — maar : „Wie op den Samaritaan te gelijken moet
men liefde voor iedereen hebben (zie
was zijnnaaste?" Waarom ? De Wetgeleerde had gevraagd : „Wie is mijn
2n tekst om te leeren) ; dan alleen
(re tekst om te leeren) kan men
naaste ?'' Jezus keert het om : „Van
wie zijt gij de naaste ? hoe zoudt gij
waarlijk de wet houden. Zie r Cor.
willen, dat anderen u behandelden ? X: 2 4, 33; XIII: 5 ; Gal. V: t4;
Phil. II : 4 ; i. Joh. III : 14 , Jak. II : 8.
doe desgelijks." Maar hoor, wat de
Wetgeleerde zegt — niet de SamariRoe verkrijgen wij deze liefde?
Denk aan Gods liefde jegens zondataan — hij kan het gehate yolk niet
ren, Joh. III: r6 ; Rom. V : 8; Ef.,
noemen (Zie Aant. 5). Maar het waren
IV : 3 2 , I Joh. IV : rc:. — en zie het
juist deze gevoelens, die aantoonden,
dat de Wetgeleerde de wet niet hield;
volgende vers bij Johannes. — „In-
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dien God ons alzoo lief heeft gehad,
zoo zijn ook wij schuldig, elkander
lief te hebben." Denk aan de liefde
van Jezus (zie Aunt. 8), die „met
ontferming bewogen" was over ons,
toen Hij ons beroofd zag door de
zonde ; Hij kwam om „onze wonden
te verbinden" en „ons te verzorgen".
(Zie Jes. LX1 : I.)
Wat moeten dan onze gevoelens
zijn jegens anderen ? Wij moeten
bedenken, dat God hen heeft geschapen, en ons in verband met hen,
daarom „broederen", „naasten". —
Hierbij komt nog de geestelijke ver-
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wantschap tusschen de geloovigen.
't Moet ook onze lust zijn, alien lief
te hebben. (VoorbeeId. De zon geeft
warmte en lick' en aan alien, die
onder het bereik harer stralen komen,
°yaw` het haar card is, omdat zij
vol zicht en warmte is.) De liefde is

als de zonneschijn — zij houdt niets
voor zich zelf — gaat tot alien. En
ware liefde wil ook daden, 1 Joh. III
:18. Zij deinst niet terug als er gelegenheid is, goed te doen, gelijk de
Priester en de Leviet ; met vreugde
grijpt zij zulk een gelegenheid aan.
En zie het loon, Matth. XXV : 34-36,

AANTEE KENINGEN.
1. Men veronderstelt, dat het verschil tusworden de priester en de Leviet als vanzelf
schen „Wetgeleerden" en „Schriftgeleerd en"
voorgesteld als terugkeerende „van het bewas, dat met den eersten naam slechts die
dienen van hun ambt, in de beurt hunner
personen werden aangeduid, die geleerdheid
dagorde" (Luk. I: 8) in den Tempel.
en kennis van de Wet bezaten, terwij1 „Schrift„.Bij geval". Het Grieksche woord beteegeleerden" de officieele titel voor een bekent een „samenloop", nl. van de eene gebeurtenis met de andere.
paalde klasse van leeraars was, evenals bij
5. Het is moeilijk, aan Hollandsche kindeons alle „geleerden" niet het ambt van professor bekleeden.
ren duidelijk te makers, waarom de Heiland
2. „Hem verzoekende". Het woord „verzoeeigenlijk aan een Samaritaan de goede hanken" beteekent „beproeven". De drijfveer kan
deling in zijn gelijkenis toeschreef en hoe
goed of slecht zijn. Aldus „verzocht" God
treffend deze keuze was. Nationale afkeer is
Abraham, ofschoon Jakobus (I : 13) zegt :
niet sterk genoeg om de verhouding tusschen
„God verzoekt niemand".
de Joden en de Samaritanen toe te lichten.
Het is waarschijnlijk, dat de Wetgeleerde
Hierbij moet nog gevoegd worden de felste
Christus „verzocht" uit nieuwsgierigheid, ingodsdiensthaat, welke tusschen twee tegenover
dien niet uit kwaadwilligheid.
elkander staande partijen kan bestaan.
3. De weg van Jerusalem naar Jericho (18
6. „Olie en wijn". Zoowel Oostersche als
mijl) daalt op 12 mijl 3000 voet af. Geen
Grieksche geneesheeren bevalen het gebruik
wonder, dat er gesproken wordt van n afkovan wijn en olie voor wonden aan, het eerste
men". (verg. Joz. XVI : 1). Sedert onheuglijke
om ze te reinigen, het laatste om de pijn te
tijden is het een gevaarlijke weg geweest.
verzachten.
Hieronymus, die in Palestina woonde, zegt,
7. „Twee penningen", d. i. het loon voor
dat het de „bloedige weg" genaamd wordt
twee dagen arbeid. Zie les LTV, Aant. 6.
wegens de vele moorden, die er gepleegd wer8. Met veel scherpzinnigheid heeft men geden, en dat er in zijn tijd een Romeinsch fort
tracht, in al de bijzonderheden van de gelijen garnizoen was om reizigers te beschermen.
kenis overeenkomst te vinden met het verDe „herberg" is bier niet de met murex'
lossingswerk van Christus. De ezel, de olie
omringde ruimte, zoo algemeen in het Oosten
en de wijn, de herberg, de twee penningen
(zie les IV, Aant. 4), maar een publieke uitworden alle zinnebeeldig opgevat, hoewel het
spanning. Het woord komt nergens tinders
toch niet is aan te nernen, dat de Heere Jezus
in het N. T. voor. Een oude „khan" bestaat
dit zelf bedoelde. De strekking Zijner gelijnog, naar de bijzondere ligging te oordeelen,
kenis was alleen, aan te toonen, op welk een
op de juiste plaats van de „herberg".
ruime en krachtdadige wijze ware liefde zich
Uit het felt, dat de aankomst te Bethanie,
openbaart. In algemeene trekken mogen wij,
vers 38, dadelijk na deze gelijkenis vermeld
wel is waar, de barmhartige daad van den
wordt, zou men mogen opmaken, dat het geSamaritaan met den arbeid van Christus versprek met den Wetgeleerde op den weg zelf,
gelijken, maar het is kleingeestig en der
opgaande naar Jerusalem, gehouden werd,
Schrift onwaardig, in de inkleeding van het.
daar Bethanie juist op den top lag.
verhaal allerlei eigenaardige overeenkomsten
4. Daar Jericho een stad van priesters was,
te willen vinden.
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DE TWEE VRAGEN VAN DEN WETGELEERDE.
AANHANGSEL VIII. — ,,Afgaande van Jerusalem naar Jericho".

(Uit Dr. Norman Macleod's reisbeschryving.)
Jerusalem ligt anderhalf maal hooger boven de Doode Zee dan boven de Middellandsche
Zee. In ronde cijfers is Jerusalem tweemaal dertienhonderd voet boven de Middellandsche
Zee, driemaal dertienhonderd voet boven de oppervlakte van de Doode Zee, en viermaal
dertienhonderd voet boven den bodem van de Doode Zee. Wij inc:sten dus ongeveer vier
duizend voet afdalen.
Even voorbij Bethanie is de steilste helling. Er is hier een pad van losse steenen en
gladden rotsgrond, hetwelk snel afdaalt naar den ingang der lange vallei. Ik vond het hier
veilig en voorzichtig, voor mensch en voor beest, af te stijgen en mijn paard bij den teugel
te leiden. Deze steilte moet onze Reiland beklommen hebben op Zijn gewichtige rein van
Jericho naar Bethanie. En naar, of van den top deter hoogte af, met het gezicht op de
kronkelingen der vallei, moeten Maria en Martha haar blikken gericht hebben, ver]angend,
dat de Reiland zou komen om hun broeder Lazarus te genezen.
Nadat wij den voet van deze steile helling bereikt hadden en wij een put en de bouwvallen van een oude khan voorbij waren gegaan, liep onze weg vlak langs den bodem der
vallei. Het was een kaal, verlaten landschap, zonder eenige afwisseling, niets anders dan kalkrotsen aan alle kanten. Maar eenige mijlen verder, toen wij omringd waren door afgebroken
hoogvlakten en diepe bergengten, begon de natuur, in de hoogste mate eenzaam, woest en
somber, het voorkomen te verkrijgen eener woestenij en van de streken nabij de Doode Zee.
Wij gingen rusten bij de bouwvallen van een vroegere khan. Was dit de plaats, waarop de
Reiland doelde, toen Hij verhaalde, hoe de Barmhartige Samaritaan den gewonden vreemdeling naar een „herberg" bracht? Het is zeer wel mogelijk, dat het een welbekend gebouw
was, en de gelijkenis kon niet anders dan aan levendigheid en natuurlijkheid winnen door
zulk een plaatselijke toespeling.
Kort nadat wij de khan voorbij waren gegaan, kwamen wij op een smal pad, dat hoogst
belangrijk voor ons was. Vlak beneden ons, aan de linkerzijde, was een diepe engte, waarin
vijfhonderd voet lager, een frissche, bruisende bergstroom voortsnelde, die zich een weg
baande tusschen steile rotsen door naar de. vlakte van den Jordaan. Dit was de Wady Kelt,
en naar alle waarschijnlijkheid de beek Krith, waar Elia gedurende den hongersnood onderhouden werd. En als om deze veronderstelling te bevestigen, merkten wij hier vele raven op
en hoorden wij hun schor gekras te midden der woeste kloven weerklinken.
Nu eens dalend, dan weer stijgend, volgden wij den kronkelenden weg door deze dorre
woestenij, totdat wij eindelijk de vlakte van Jericho zagen, welke zich aan onze voeten uitstrekte, hier en daar met groen bedekt, waar zij door beekjes was doorsneden, kleine, boschriike gedeelten, maar overigens een grijze vlakte, tot waar haar kale, kustachtige oppervlakte tien mijlen verder omzoomd was door den weligen plantengroei, die de bedding van
den Jordaan onzichtbaar maakte. Aan gene zijde van den Jordaan verhief zich de groote
heuvelrij van Moab en rechts kon men de noordelijke baai van de Doode Zee ontdekken.
Langzaam daalden wij af, altijd in de meening, dat wij over eenige minuten aan het laagste
punt zouden gekomen zijn, maar altijd weder lagere plaatsen ontwarende. Doch aan alles
komt een einde en zoo ook aan ons afdalen ; en wij waren blijde, toen wij, bij een kronkeling van het pad, terwijl de avondschemering zich at over ons uitbreidde, onze witte tenten
voor ons zagen, op dezelfde plaats, waar die van zoo menig dankbaar en vermoeid reiziger
opgeslagen zijn geweest onder de Quarantania, en dicht bij de Ain-es Sultan of Fontein van
Eliza.
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Les LVI. — Jezus' vrienden te Bethanie.
„Een ding is noodig".

Y e leven : Luk. X : 38-42.
Te leeren : Luk. X : 41, 42 ; Joh. XIV : 23 (Ps. 1i9 : 3 ; Ps. 131 : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Na de laatste zeven lessen, welke zoo weinig betrekking hebben op de
historische beschouwing van het leven onzes Heilands, wordt het van belang,
ons zelven en onze klasse er aan te herinneren, tot welk punt van zijn bcdiening wij nu gekomen zijn. Zoo wordt, daar het onderwerp van deze les
met uitgebreid is, een gedeelte van de Schets aan een beschrijving van
Christus' verblijf te Bethanie gewijd, ten einde dat doel te bereiken, en
tevens aan het verhaal zelf meer belangrijkheid te geven. Hoe meer geschiedkundige en plaatselijke bijzonderheden de onderwijzer kan bijbrengen,
des te nuttiger zal dit blijken te zijn voor de volgende lessen.
Het voornaamste, waarop bij de uiteenzetting van dit gedeelte gewezen
moet worden, is, dat Martha en Maria beide discipelinnen waren, en niet
(zooals dikwijls wordt voorgesteld) typen van de wereld en van de Kerk. In
Martha zien wij het beeld van vele uitstekende Christenen, die zoo vervuld
zijn van allerlei (misschien) zeer nuttige godsdienstige en philanthropische
werkzaamheden, dat hun verborgen zieleleven bijna geheel verwaarloosd
wordt. Wij onderwijzers weten al te goed, wat het gevaar is ; weinigen
hebben een waarschuwing meer van noode. Maar Martha is ook een type
van vele leerlingen. Hier is een jongen, die altijd leers, wat hem opgegeven
is, zich op alle mogelijke manieren verdienstelijk maakt bij den onderwijzer,
de boeken uitdeelt en weer ophaalt en misschien (ongelijk aan Martha) niet
knorrig wordt. Zulk een jongen komt zeer gemakkelijk tot de gedachte, dat
alien moeten zijn, zooals hij is en dat zijn godsdienst de beste is ; dat „veel
dienens" altijd en alleen het rechte dienen is. Het zij het streven des onderwijzers, deze les te doen ingrijpen in het gemoed van die leerlingen,
welke aan deze beschrijving beantwoorden.

SCHETS VAN DE LES.
Gij herinnert u den steilen en ge- Bethanie, in een hoek tusschen de
vaarlijken weg van Jerusalem naar bergen gebouwd. Hier is een rustJericho, waar de reiziger in de gelijkenis plaats voor Hem — een woning staat
beroofd werd (vorige les). Op lien weg voor Hem open en vrienden zijn
daar om Hem te ontvangen.
moet Jezus komenom van Perea, waar
Hij eenigen tijd is geweest (les XLVIII)
I. Jezus te Bethanie.
Waarom is Hij hier gekomen zoo
naar Jerusalem te gaan. Zie, hoe Hij
met inspanning die lange twaalf mij- dicht bij Jerusalem ? Herinner u de
len langs het rotsachtige pad aflegt ! „groote refs" — hoe Hij Galilea had
Op den top ligt het vlek (vers 38) verlaten om te Jerusalem te sterven
17
RENKEMA II.
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(les XLVIII) — maar eerst een lange
rondreis, daar, waar Hij nog niet gezien was, vooral in Perea. Maar de
tijd voor Zijn dood is nog niet daar
— niet yd.& het Paaschfeest in April
— nu is het December (Zie Aant. I).
Waarom is Hij dan hier ? Zie Luk.
XIII : 34. Jerusalem is steeds in Zijn
gedachten — Zijn hart is bewogen
over het lot van de oude, heilige
stad — o, indien het yolk slechts in
Hem, zijn Koning en Heiland, wilde
gelooven ! Hij kan niet tot het einde
wachten — nog eens moet Hij opgaan, hen nog eens waarschuwen,
hen tot zich roepen, „als een hen
haar kiekens vergadert". Hij zal kwade
bejegeningen trotseeren, niet terugdeinzen voor steeniging.
En nu is er een goede gelegenheid
— het Feest der Tempelvernieuwing,
Joh. X : 22. Vele Joden zijn tegenwoordig om het feest te vieren.
Den geheelen dag predikt Jezus in
den Tempel — „wederleggende, bestraffende, vermanende in alle lankmoedigheid" (2 Tim. IV : 2). Zie Hem
dan des avonds — Hij verlaat de
stad door de oosterpoort — daalt af
in de vallei van Josafat — over de
beek Kedron — voorbij Gethsemane
(waar Hij zich dikwijls onder de donkere olijfboomen ophield om te bidden, Joh. XVIII : 1, 2) — den Olijfberg op — aan de andere zijde weder
af naar Bethanie. Zie Matth. XXI' :
17 ; Mark. XI : I I, 19 ; Luk. XXI :
37. Denzelfden weg, lien David gegaan was, toen hij voor Absalom
vluchtte, 2 Sam. XV : I4, 23, 3o, 32 ;
XVI : I, 13. Hoe goed moet Jezus
elken stap van die dagelijksche wandeling gekend hebben !
Te Bethanie woonde een gezin, dat
Jezus liefhad — dat door Jezus bemind werd, Joh. XI : 5. Martha stond
aan het hoofd van het huishouden
(zie Aant. 3) — haar zuster en haar

broeder waren jonger. Zij waren niet
arm — waarschijnlijk de voornaamsten van het dorp — zij hadden vele
vrienden onder de oversten en Farizeen (zie Aant. 3) — maar waren zij,
evenals deze vrienden, trotsch en ongeloovig ? 'Lie Joh. XI : 27 - wat
dachten zij van Jezus ? Hoe gelukkig
was het voor hen, Hem avond aan
avond bij zich te hebben . en Zijn
heilrijke woorden te hooren ! En welk
een rust voor Hem, na de „tegenspreking van zondaren" (Hebr. XII:
3 ; zie Luk. XI : 53, 54), den geheelen
dag door !
11. De twee zusters. Vers 38-42.
Maria. Waarom „zit zij aan de
voeten van Jezus" ? Dit deden zij, die
onderwezen werden, altijd, zie Hand.
XXII : 3 ; verg. Deut. XXXIII : 3 ,
Luk. II : 46. Maria was niet tevreden
met slechts een weinig te hooren —
een „korte les" ; zij bleef daar zitten
— welk een genot ! — Zij kan uren
lang naar Hem luisteren (verg. Luk.
IV: 22; V: 1; XIX : 48 ; XXIV : 32;
Joh. 1 : 39).
Martha. Waar is zij ? 0 zoo druk
bezig — zij zoude ook wel gaarne
aaar Jezus luisteren, maar hoe kan
zij nu blijven ? — het avondeten moet
gereed gemaakt, het werk der dienstboden nagezien worden — alles moet
goed in orde zijn voor zulk een geeerden gast — zij moet in de weer
blijven, aan alles denken — het maakt
haar geheel in de war (Zie Aant. 4).
Aanstonds ijlt zij het voornaamste
vertrek binnen — hoor haar klacht
— schijnt deze niet billijk te zijn ?
Wat zegt Jezus echter ?
Waarom werd Martha berispt ?
Omdat zij zich met huiselijke plichten
bemoeide, in plaats van aan de voeten
van Jezus te zitten ? Het was toch
niet verkeerd, dat zij werkte, en Jezus
zegt dit ook niet. Maar om twee redenen : —
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(r) „ Vele ding en" — was het noodig, voor Jezus zulk een feestmaal
aan te richten, zooveel voorbereidingen te maken ? Hij zoude tevreden
zijn met een eenvoudig maal — het
ware beter geweest, indien zij daaraan
minder tijd had gegeven en meer prijs
had gesteld op Zijn lessen ; zij meende
het goed — deed het uit liefde voor
Hem — maar wat Hij werkeliik
wenschte, zag zij voorbij ( Voorheeld.
— Zou een zendeling aan het hof van
een heidensch vorst gaarne zien, dal
er zooveel feesten, vertooningen, enz.
le zijner eer gegeven werden, dat er
geen tijd voor hem overbleef om le
prediken)? Verg. Ps. L : 8-15 ; Micha

VI : 6-8.
(2) „Bekommerd en ontrust". Is het
dan niet goed, zorg te dragen ? Ja,
maar niet op deze wijze — Martha
maakte het zich te druk en zij werd
wrevelig. Bewees zij dit niet door te
verklaren, dat zij zoo zorgdragend
was en haar zuster zich om niets bekommerde — door zelfs („trekt Gij U
dat niet aan ?”) tegen Jezus te murmureeren ? het is duidelijk, dat zij
knorrig, „uit haar humeur" was. Had
zij haar plichten niet stil en kalm
kunnen vervullen (zie 1 Thess. IV :
I I ; verg. Spr. XVII : 1), zich gelukkig
gevoelende, dat zij niet alleen den
Meester diende, maar ook Maria een
deel van haar werk bespaarde? Gaf
Jezus haar niet, vooral in die dagen,
een voorbeeld, in Zijn telkens wederkeerenden strijd met de Joden, om
(Rom. XV : 3) „zichzelven niet te behagen" ? Zie in Phil. II hoe vers 5-8
volgen op vers 1-4.
Waarom werd Maria geprezen?

Omdat zij niets deed ? Hoe, roept
God Zijn dienstknechten dan niet om
te werken ? zie 1 Cor. XV : 58 — „altijd
overvloedig in het werk des Heeren".
Moeten zij niet krijgslieden, zaaiers,
maaiers, visschers, bouwlieden, enz.
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zijn ? En waarom zal de Rechter de
rechtvaardigen op den Oordeelsdag
prijzen ? Matth. XXV : 34-36 ; verg.
Rom. XVI : 6, r2. Neen, maar Maria
gevoelde, dat er eerst iets anders
moest zijn — dat zij van Jezus moest
ontvangen, voordat zij Hem kon geyen. Zou het luisteren naar Jezus haar
werkeloos maken ? Zou Hij wenschen,
dat zij daar altijd zat ? Zie Luk. VIII :
35, 38. En zou het zijn met Hem
haar niet zooveel liefde voor Hem
inboezemen, dat zij „gedrongeri" werd,
voor Hem te arbeiden ? Maar hoe?
Klagende, alsof het een last ware ?
Of vroolijk en gelukkig, het eigen ik
vergetende ? Zie Rom. XII : 1 r —
„niet traag in het benaarstigen", maar
„vurig van geest".
Dus van alle kanten bezien, was
het „goede deel" een beter „gerecht"
dan het beste „gerecht" van aardsch
voedsel (Zie "Ian/. 4). — Terwijl
Martha zich vermoeide om een goeden avonddisch in gereedheid te
brengen, voedde Maria zich met het
„brood des levens", zie Matth. VI :
34 ; Joh. VI : 27. Martha's dienstbetoon kon ophouden (b.v. door ziekte),
maar Maria zou nooit haar „goede
deel" verliezen.
Een ding is noodig. -- Een woord
lot werkzame /ovens en meisies.

Het is aangenaam, u werkzaam en
vlijtig te zien — op school, thuis, in
de werkplaats. Wij weten , dat „ledigheid des duivels oorkussen is". Maar
de Satan tracht ook, werkzame kinderen te verleiden — hij brengt hen
in verzoeking, zich te veel of te tobben — dan knorrig en zelfzuchtig te
worden ; ja, hii brengt hen in verzoeking, als zij het te druk hebben
om aan Christus te denken. Gij kunt
het druk hebben met vele goede zaken
— zelfs met Christelijken arbeid —
en toch het „eene noodige" vergeten.
Wat is dat ? Christus lief te hebben,
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op Hem te vertrouwen, aan Hem
gelijk te worden ; en dit is onmogelijk, indien gij den tijd niet neemt,
„aan Zijn voeten te zitten", d. i.
Zijn woorden te hooren, aan Hem
te denken, tot Hem te bidden.
Was David niet een werkzaam man
— was zijn werk, het regeeren, rechten, regelen van den dienst des tabernakels, niet van het hoogste gewicht ? Toch achtte hij „een ding"
boven alle andere dingen zoo groot,
dat al het andere klein was ( Voorbeeld. Evenals een hooge kerktoren
alleen zichtbaar is boven het .,Teheele
dorp), — wat was het ? Ps. XXVII :
4 ; verg. LXXIII : 25. En Paulus —
toch zeide
denk aan a) zijn werken
hij : „Een ding doe ik"
wat ?

prediken ? geenszins maar Christus beter kennen en Hem weer gelijk
worden, zie Phil. III : 10-13.
Len ding is noodig. — Een woord
tot bedaarde jongens en meisjes.
Gij zijt met zoo druk in de weer
als Martha, maar stil, nadenkend,
teruggetrokken. 0, dat is zeer gemakkelijk ; maar zit gij, evenals Maria,
„aan de voeten van Jezus", vol belangstelling voor Hem en Zijn woord?
Hebt gij Hem wel, evenals die twee
zusters, „ontvangen" ? Hij klopt aan
de deur (Openb. III : 2o) — hebt gij
opengedaan ? Wenscht gij, dat Hij
Zijn beloften in den 2 n opgegeven
tekst houdt ? Gij hebt in uw hart de
roepstem gehoord hebt gij geluisterd ?

AANTEEKE NINGEN.
1. Dat dit bezoek ten tijde van het, in
Joh. X : 22 vermelde, Feest der Tempelvernieuwing in December plaats had, wordt aldus
bewezen : het kan niet samengevallen zijn
met Jezus' vorig bezoek te Jerusalem op het
LoofhuttenfeeSt, omdat de „groote reis" toen
nog niet begonnen was, terwijl het klaarblijkelijk geplaatst moet worden voor den
dood en de opwekking van Lazarus ; een
andere keus is er niet. Zie Aanhangsel VII.
In dit Aanhangsel kan men ook zien, waarom dit bezoek op het feest der Tempelvernieuwing als een tusschenkoraende gebeurtenis is aan te merken.
De groote reis was nog niet voleindigd ;
de „ure" voor de laatste aankomst te J8rusalem was nog niet gekomen ; maar Jezus
„ging op", ten einde den oversten van het
yolk nog een gelegenheid, vO(ir de laatste,
te geven, Hem aan te nemen.
2. Het „vlek" van vers 38 is ongetwijfeld
Bethanie. Het ligt ongeveer twee mijl van
Jerusalem, aan den versten (oostelijken) kant
van den Olijfberg, op een zeer afgelegen
plaats. De weg van Jerusalem naar Jericho
gaat er door heen en de steile helling (zie
vorige les, Aant. 3) begint vlak beneden het
dorp. In de vlakte kan men op verren afstand de diepe vallei van den Jordaan zien,
met de Doode Zee rechts, en den „langen
muur" van de bergen van Moab, welke den
gezichteinder aan de andere zijde, op vijf en
twintig mijlen afstands, begrenst. Bethanie
beteekent Of „huis van dadelen" of „van de

armen". Het is nu een armoedig gehucht. De
naam, dien het tegenwoordig draagt, Lazarieh,
is een herinnering aan de groote gebeurtenis van Joh. XI.
3. Dat het gezin, dat „Jezus liefhad", zooals wij zouden zeggen in goeden doen was,
blijkt (a) uit het feit, dat zij een graf bezaten van de soort, in Joh. XI beschreven ;
(b) daaruit, dat zij vele vrienden onder „de
Joden" (Joh. XI : 19), d. i. (in de taal van
het vierde Evangelie) de oversten en de partij
der priesters, hadden ; (c) uit de „zeer kostelijke" zalf, welke Maria had (Joh. XII: 3).
Martha schijnt de oudste geweest te zijn,
daar het huis van haar was (Luk. X : 38).
In Matth. XXVI : 6 en Mark. XIV : 3 wordt
gesproken van het huis van Simon den Melaatsche, die ook te Bethanie woonde en
met Lazarus en de zusters bevriend of verwant was.
4. „Zeer bezi/", letterl. „verward", niet
wetende, wat te doen, naar welken kant te
gaan. De Grieksche uitdrukking voor „zonder herwaarts en derwaarts getrokken te
worden", (1 Cor. VII : 35) is juist het tegenovergestelde van het bier gebruikte woord.
„Het goede deel", — letterl. een gerecht. Hetzelfde Grieksche woord komt voor in Gen.
XLIII : 34, volgeiis de vertaling der zeventigen — „Benjamin's gerecht". Christus gebruikt het klaarblijkelijk met betrekking tot
Martha's bezorgdbeid, smakelijke „gerechten"
gereed te maken. Verg. Ps. XVI : 5 ; Klaagl.
III : 24.
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Les LVII. — De opwekkirig van Lazarus.
„Ik ben de Opstanding en het Leven".
Te lezen: Joh. XI : 17-45.
Ye leeren: Job. V : z8, 29 ; i Joh. V : i r, 12 (Ps. 16 : 5, 6),
VooR DEN ONDERWIJZER.

De leeringen van dit verhaal zijn zoo menigvuldig en van zooveel belang,
dat het bijzonder moeilijk is, te beslissen, wat in deze les behandeld en wat
weggelaten zal worden. De drie hoofdpunten, waarop de gedachten zich
moeten vestigen, worden uitgewerkt in de drie afdeelingen van de Schets;
men zal opmerken, dat er daarvan hetzij een, hetzij twee afzonderlijk genomen kunnen worden — d. i. de onderwijzer kan het onderwerp zoo behandelen (door sommige verzen weg te laten of slechts even aan te roeren,
en op andere den nadruk te leggen), dat hij er of (1) de liefderijke bedoeling van beproevingen of (2) het medelijden en de macht van Christus of
(3) de hooge beteekenis van het Eeuwige Leven door op den voorgrond
stelt. Voor jongere leerlingen zal het tweede gedeelte het gemakkelijkst zijn.
Het eerste kan waarschijnlijk, in den loop van het verhaal, hier en daar te
pas worden gebracht. Maar het derde bevat de Toornaamste leering en moet,
zoo mogelijk, behandeld worden.
De onderwijzer drage zorg, den kinderen uit te leggen, dat het „Eeuwige
Leven" niet de hemel, noch de gelukstaat van afgestorvenen, noch de toestand van gelukzaligheid na de opstanding, noch d;t alles te zamen is, rnaar
dat het op aarde begint, wanneer de ziel met Christus (die „het Leven" is)
door het geloof vereenigd is ; zie den tweeden tekst om te leeren.
SCHETS VAN DE LES.
Is er ooit iemand, dien gij zeer
liefhadt, bij u aan huis gevaarlijk
ziek geweest ? Angstige gezichten,
zachte stemmen, bezoeken van den
dokter; andere zaken worden bijna vergeten voor die eene zaak — wie uwer
heeft dat alles bijgewoond ? En indien
een lid van het gezin of een dierbare
vriend ver weg is, wat gebeurt er dan ?
Zulk een bezorgdheid heerschte nu
te Bethanie, in het ons bekende gezin ( Verwijs naar les LVI), zie vers
I. En zij hebben een vriend, dien
zij zeer lief hebben, doch die nu van
hen verwijderd is — waar 9 Joh. X :
40 ; wat doen Martha en Maria ?
Laten zij Hem roepen ? Neen, maar

(vers 3 ) zij zenden Hem een boodschap om het Hem te zeggen, niets
anders. Wat verwachten zij, dat Hij
doen zal ? Tot haar komen ? Ja, dat
zou het beste zijn, maar gevaarlijk
voor Hem, zoo dicht bij Jerusalem te zijn (zie vers 8) ; en wat
had Hij voor den Galileeschen hoveling en de Kananeesche vrouw gedaan ? (Joh. IV : 49, 5o; Mark. VII:
29, 3o) — had Hij zieken genezen ?
ja, en zelfs op een afstand ; zou Hij
dat nu weder kunnen doen ?
1. Een groote zegen wordt uit=
gesteld.
(a) Stel u voor, hoe de beide zusters bij den stervenden broeder wa-
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ken en hem verplegen — zij zien met
ongeduld de terugkomst van den bode
tegemoet — de stille Maria zwijgt
en hoopt — de bedrijvige Martha
loopt naar buiten, en met verlangen
richt zij haar blikken op den steilen
weg naar Jericho. Maar Lazarus wordt
erger en erger — geen vertroostende
boodschap — geen plotselinge genezing door een onzichtbare Hand —
het leven neemt langzaam af, eindelijk een laatste ademtocht — dood !
(b) Is er niemand, die de bedroefde
zusters komt troosten ? Ja — velen
uit de Joden zijn gekomen naar gene
zijde van den Olijfberg om aan zulk
een achtenswaardig gezin hun deelneming te betuigen, vs. 19 (zie les
LVI, "Ian/. 3) — zeker ook gehuurde
vrouwen, . met haar luide weeklachten
(Matth. IX : 23-25 ; Jer. IX : 17, i8)
— het huis is vol van hen — maar
Jezus is er niet. Eindelijk komt een
man den heuvel op — maar slechts
een bode, en alleen — niet de Meester. — „Zal Hij komen ?" — „Hij
zeide er niets van."
(c) Wat is de boodschap ? vers 4.

„Niet tot den dood !" — „Maar hij
is reeds dood — wat kan dat beteekenen ?" Dan denken zij misschien
aan Nair' en Kapernatm (Luk. VII:
15 ; VIII : 55) — „Zal Lazarus opgewekt worden, evenals de zoon der
weduwe en de dochter van den overste ?" — Deze hoop is weidra vervlogen — twee, Brie, vier dagen zijn
verloopen — nu is het te laat, alles
is voorbij ! Waarom ? Tengevolge van
het snelle bederf van lijken in warme
landen (Zie vers 39 ; verg. Luk.
XXIV : 21).
Waartoe is nu dit alles ? Waarom

(a) had Jezus Lazarus niet genezen,
niet dadelijk in Be(b) kwam ,
thanie, (c) zond Hij geen duidelijke
boodschap ?
Omdat Hij ongevoelig of onver-

schillig was ? Onmogelijk, zegt gij.
Maar denk eens na — g# hebt verdriet gehad (beef voorbeelden) —

misschien niet veel en van weinig
beteekenis, maar God zond het u
toch — dacht gij, dat Hij er niet
Zijn bedoeling mede had ? — Gij
hebt er niet over nagedacht — neen,
maar hebt gij geklaagd en uw lot
zeer hard gevonden? Wees er zeker
van, dat Hij u niet onnoodig wil bedroeven — dat Hij een bedoeling
heeft met Zijn beproevingen — gij
hebt er behoefte aan ( Voorbeeld. —
Evenals het noodzo'o- is voor een plant,
dat zij g-esnoeid wordt). En neemt Hij

ze weg, wanneer gij het vraagt? Niet
altijd. Maar toch doet Hij altijd, wat
het beste is ; zie Ps. CXIX: 67, 71,
75; Rom. VIII : 28.
Waarom was het dan? „Ter heerlijkheid Gods ; opdat de Zone Gods
door dezelve verheerlijkt worde", vers
4. Hoe ? Wanneer Jezus Lazarus van
de dooden opwekte, dan zou dit een
grooter wonder zijn. Op welke wiize ?
(a) Het geloof van Martha en Maria
zou versterkt worden. (6) Velen van
de Joden zouden gelooven, vers 45.

(c) Hoevele millioenen zouden daarna dit hoofdstuk met geloof, hoop en
blijdschap lezen ! (d) Wanneer werd
de „Zoon des Menschen verheerlijkt ?"
Zie Joh. XII : 23; XIII : 31; XVII : 1
— toen Hij stierf en weder opstond
uit den flood; en heeft niet dit wonder
Zijn dood ten gevolge gehad ? Zie
vers 53.
II. Een groote zegen wordt ge=
schonken.
Wat drong den Heere Jezus, groote
zegeningen te schenken ? Zijn liefde
en Zijn medelijden. Waardoor.kan Hij
groote zegeningen mededeelen? Door
Zijn macht; Hij heeft beide, medelijden en macht.
I. Zie op jezus' medelijden. Eensklaps een blijde tijding — „Hij is
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gekomen". Eerst snelt Martha Hem
tegemoet, dan zien wij Maria aan
Zijn voeten — met denzelfden uitroep — hetgeen zij deze vier dagen
zoo dikwijls gedacht en gezegd hebben, vers, 21, 32. En zie nu die
menigte om Hem heen : alien weenen
zij — en blijft Hij onverschillig? vers
33. Jezus werd „zeer bewogen in den
geest" en niet alleen door smart —
ook door Zijn dieper inzicht in de '
dingen ; (zie Aanl. 4) — „de zonde,
de gehate zonde is oorzaak van dit
alles" — want „de zonde is in de
wereld gekomen en door de zonde
de dood" (Rom. V : 12). „Hij ontroerde Zichzelven." Hij trachtte Zijn
weeklachten en tranen te bedwingen,
terwiji het groote werk gedaan werd ,
(Zie Aanl. 4.) Maar weldra kan Hij
ze niet inhouden. — Hij weent, vers
3 5. Waarom ? Wist Hij niet, welke
vreugde er binnen weinige oogenblikken zou zijn ? Ja, maar — Hij
was aan ons ?elijk -!-- de smart van
anderen wekt ons medegevoel op —
de tranen van anderen doen ook onze
tranen vloeien — dat is met anderen
merle lijden — en dat is het, wat
ook Hij doet, Jes. LIII: 3, 4 ; Hebr.
II : 17; IV : 15. En heritiner u Hebr.
XIII : 8 — Hij is nog steeds dezelfde.
2. Zie op Jezus' macht. Zij staan
voor het graf — een gewelf in den
rotsachtigen heuvel (Zie Aanl. 6) De
groote steen is weggerold — Jezus
staat aan den ingang — alien dringen
zich om Hem heen in sprakelooze
verbazing. Hij spreekt — tot wien?
Eerst tot den Vader — zoodat alien
het konden hooren, dat Hij Zijn
macht van God, niet van den Satan
had. (Zi#: Aant. 8). Dan tot den gestorvene, een luide kreet, „Lazarus !"
— en onmiddellijk verschijnt een
ge aante aan de opening van het gewelf — het gelaat is niet te zien —
van het hoofd tot de voeten met
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doeken omwonden (als een mummie).
Daarna tot de omstanders — Jezus
doet niets onnoodig — Zij kunnen
de doeken ontbinden. En wat dan?
Toont Johannes ons Lazarus in de
armen zijner zusters ? Neen, — hij
kan slechts denken aan Jezus en
alleen van Hem spreken. Laat ons
hetzelfde doen, — aan lien Machtigen
Verlosser denken — en ons daarbij
herinneren, Matth. XXVIII : i8, 20
— dat Hem „alle macht" toebehoort,
en dat Hij altijd met de Zijnen zal
zijn .
III Ien grootere zegen wordt
beloofd.
Kon er een grootere zegen zijn ?
Martha en Maria dachten aan geen
anderen. Maar Lazarus was slechts in
de wereld van zonde en droefheid
teruggebracht — en voor korten tijd
— hij moest nogmaals sterven —
veronderstel, dat hij weder de volgende week ziek werd. Wat ontbrak
er aan Lazarus' teruggegeven leven
om het volmaakt te doen zijn? (a)
Dat bet eeuwig bleef voortduren
geen dood meer. (6) Dat het volkomen gelukkig was — geen zonde,
geen smart, geen lijden meer. Christus
nu kan een leven geven, dat eeuwig
duren zal, dat voikomen gelukkig
zal zijn — het eeuwige Leven. Waartoe kwam Hij van den Hemel? Om
het eeuwige leven te brengen in een
wereld van dooden en stervenden
(2e leksl om le leeren) Joh. III : 15,
16; IV : 14; V : 24; VI: 4o; X :18;
XVII : 2 ; I Joh. II : 25; IV : 9;
V : I I, 12 ; Rom. VI : 23).
Hoe kunnen wij dezen grooleren
zegen verkrijgen?
Zie, hetgeer. Jezus tot Martha zeide,
vers 25, 26 (Zie Aanl. 3). „Die in Mij
g:elooft" — wat is dat? Hem aan te
nemen als den Almachtigen Za igmaker — Hem daarom lief te he.
-ben,tevrtouwen,teghorzamen.
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Hieruit volgen twee zaken :
(a) Zij, die leven, zullen „in eeuwig-

heid niet sterven". Hoe! sterven de
discipelen van Christus niet ? Ja, maar
sterven kan voor hen niet de „dood"
genoemd worden — de dood is een
vijand (1 Cor. XV : 26) — hoezeer
wordt hij gevreesd Hebr. II : 15)
— Maar is de dood uw vijand, indien gij Christus kent en liefhebt?
Rom. XIV : 8; I Cor. XV : 54-57;
Phil. I : 23. Is dat een vijand, die
u voor altijd van zonde, smart en
lijden bevrijdt P die u brengt tot Hem,
die u het dierbaarst is ? (maar is dit
zoo ? — dat is de vraag). De dood is
als de deur, die geopend wordt om u

uit te laten ( Voorbeeld. — De schooldeur gaat open, wanneer de klok
slaat — hoe snellen de jongens naar
buiten, naar zonn?schijn en vrijheid!)
() Zij, die gestorven zijn, zullen
toch leven — de geest nu terstond,
het lichaam, wanneer het ten laatsten
dage opgewekt wordt. Zoo gaat het
met alien (le lekst om le leeren) —
ja, onsterfelijkheid voor alien, maar
geen gelukzaligheid — en dit alleen
wordt het „eeuwige leven" genoemd.
Lazarus hoorde de „luide stem" en
„kwam uit". Zoo zult gij ook eenmaal opgewekt worden (le lekst om
te leeren ; I Cor. XV : 52).

AANTEEKENINGEN.
1. Over Bethani'e en Jezus' vrienden aldaar ; zie les LVI, Aant. 2, 3.
2. Gewoonlijk rekent men, dat Lazarus gestorven moet zijn op den dag, dat de bode
gezonden was, na zijn vertrek, en denzelfden
dag begraven werd, naar de gewoonte der
Joden (Verg. Hand. V : 6, 10). Een dag wordt
dan gerekend voor den bode om naar Jezus
te gaan, dan twee dagen, die de Heiland nog
wacht, en den voor Zijn reis naar Bethanie,
hetgeen te zamen maakt ,,vier dagen". Naar
het is moeilijk te denken, dat Jezus zulk
een afstand aflegde (den langen en steilen
weg van Jericho er bij gerekend) op een enkelen dag, vooral, omdat Hij zich klaarblijkelijk niet haastte. Men kan echter gevoegelijk aannemen, dat Lazarus gestorven was
voor de terugkomst van den bode.
3. Het korte gesprek tusschen Christus en
Martha is van het hoogste belang. Zij komt
tot Hem met de woorden, welke zeker gedurig door de twee zusters in die dagen
waren gedacht en uitgesproken — „Waart
Gij Kier geweest", enz. (vers 21). Dan (vers
22) schijnt haar een plotselinge gedachte in
te vallen — „Maar ook nu", enz., niet, dat
zij werkelijk een wonder verwachtte — want,
ofschoon een straal van de heerlijkheid Zijner
macht tot haar geest doordringt, toch komt
het denkbeeld niet in haar op, dat Hid een
wonder zal verrichten.
Het antwoord van Jezus : „Uw broeder zal
weder opstaan" (vers 23) is met opzet onbepaald, opdat zij er toe gebracht worde, de
hoogere waarheid te verstaan. En het troost
haar niet : zij weet, dat er een opstanding ten

laatsten dage is (vers 24) ; maar wat helpt
dat ? deze is nog zoo ver weg, en zij wenscht
haar broeder no te hebben. Zij gaat met haar
gedachten niet verder dan de zegeningen van
den aardschen omgang; niets daarbuiten schijnt
wezenlijk en tastbaar te zijn.
Dan toont Hij haar aan, welke veel grootere gaven Hij kan verleenen, dan zij kan
vragen of bedenken. Zij had een korte verlenging van haars broeders tydeliik leven begeerd. Hij zal ieder, die in Hem gelooft, het
eeuwige leven geven (zie de Schets). — Neen,
zij hebben het reeds ; daar zij met Hem verbonden zijn in het geloof, zullen zij leven,
omdat Hij ook leeft. Voor gestorven geloovigen is Hij de Opstanding, voor geloovigen,
die nog leven, is Hij het leven.
Om de woorden des Heilands duidelijker te
maken, moet men op deze wijze er den nadruk
op doen vallen : — „Die in Mij gelooft, zal
levee, al ware hij ook gestorven : en een iegelijk, die leeft en in Mi.) gelooft, zal niet
sterven in der eeuwigheid". Het cursief gedrukte „leven" en „sterven" moet in den hoogeren, geestelijken en eeuwigen zin genomen
worden ; het „ware gestorven" en „leeft", niet
cursief, in den gewonen, natuurlijken zin.
De vraag : „Gelooft gij dat ?" schijnt uit te
drukken, dat het een nieuwe openbaring was
voor Martha en haar antwoord (vers 27) toont
aan, dat zij het niet dadelijk kon bevatten ;
toch komt, zonder redetwisten, terug op haar
geloof in den persoon van Jezus. Zij konde
Hem niet begrijpen, maar zij kon wel op Hem
vertrouwen. Een heerlijk voorbeeld !
4. „Weed zeer bemoyen in den geest en ont-
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roerde Zichzelven." Het Grieksche woord, door
„bewogen in den geest" vertaald, beteekent :
door verontwaardiging , niet door smart bewoqen. In Mark. XIV : 5 wordt het vertaald
door „vergramden". Het was de verontwaardiging, die de Reiland gevoelde, toen Hij alles zag, wat de zonde veroorzaakt had. Daar
het woord ook de beteekenis heeft van „streng
verbieden", of n zich met geweld inhouden"
(zooals in Matth. IX 30 ; Mark. I : 43 —
„strengelijk verboten"), denken anderen, dat
Jezus met groote inspanning zijn aandoening
bedwong.
5. „Jezus weende". Beter „stortte tranen".
Het is niet hetzelfde woord, dat in vers 33
gebruikt wordt om het meer hartstochtelijk
weenen van de zusters en haar vrienden uit
te drukken. Dit krachtige woord komt echter
voor, waar Jezus over Jerusalem weent.
6. „Het was een spelonk". Somtijds werden
door de natuur gevormde spelonken als familiegraven gebruikt, zooals de spelonk van
Machpela (Gen. XXIII : 9). Maar het Grieksche woord drukt uit, dat doze spelonk kunstmatig in de rots was uitgehouwen (Verg. Jes.
XXII : 16 ; Matth. XXVII : 60). Zulke spelonken hadden zijgangen, waarin de lichamen
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gelegd werden. De „steen" was natunrlijk als
een deur, als een deksel.
7. ,,Heb Ik u niet gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult Dit
schijnt duidelijk te verwijzen naar de boodschap in vers 4.
8. Het dankgebed, dat Christus tot den Vader opzond (vers 41), werd uitgesproken ter
wille van het yolk. Waarom ? Zouden de
omstanders nu Zijn eigen macht niet geringer
gaan schatten, en Hem beschouwen als een
menschelijk, van God afhankelijk profeet ?
Maar het was beter, dat zij dit dachten, dan
dat zij niet zagen, dat God met Hem was.
Zelfs al had Hij niet zoo gesproken, dan zouden zij toch Zijn macht niet aan Zijn Goddelijke natuur hebben toegeschreven ; zij zouden
Hem eerder ten laste hebben gelegd (evenals
vroeger), dat Hij in betrekking stond met den
Satan. Maar de volgende woorden voorkomen
elke verkeerde opvatting : „Ik wist, dat
Mij alt(jd hoort" — waarom ? Omdat de Vader en de Zoon E6n zijn.
9, „Laat hem heengaan", d. verdring u
niet uit nieuwsgierigheid om hem heen ; laat
hem alleen met zijn zusters en vrienden.

Les LVIII. De laatste rein.
„Zij meenden, dal het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden".
Te lezen: Mark. X : 32-45 (verg. Matth. XX : 17-28 ; Luk, XVIII : 31-34).
Te leeren: i Peer. IV : 13 ; Phil. II : 3-5 (Ps. I ro : 7 ; Ps, 65 ; 3).

V00R DEN ONDERWIJZER.

In de wedervergelding, die God aan Zijn kinderen schenkt, komt Gods
vrijmacht aan den dag. Denk aan de gelijkenis van de arbeiders in den
wijngaard. Toch bestaat er ook wel degelijk verband tusschen het werken
en strijden en lijden van de verlosten, en de heerlijkheid, die hun eens ten
deel vallen zal.
Sommigen zijn verder gevorderd dan anderen en daardoor ontvankelijker
voor hemelsche genietingen terwijl allen volmaakt gelukkig zijn, zullen toch
zij, die het meest op Christus gelijken, die de grootste mate van heiligheid
verkregen hebben gelijk die door de tuchtroede van het lijden ontwikkeld
worth —, de grootste mate van volmaakte gelukzaligheid bezitten. Dit wordt
dikwijls door het volgende voorbeeld uit het dagelijksch leven toegelicht.
Gij vult een groot en een klein glas met water ; beide zijn geheel vol ; toch
bevat het grootste meer water dan het kleinste. Men moet echter niet vergeten, dat alle belooning ook alleen uit genade geschiedt. De woorden van
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Ps. LXII : 13 drukken een diepe waarheid uit : „En de goedertierenheid, o
Heere, is Uwe ; want Gij mit een iegelijk vergelden naar ziin werk".
Wanneer men, in hetzelfde gedeelte der les, een voorbeeld wil kiezen om
de wijze, waarop liefde en achting verworven wordt, toe te lichten, is het
beter (zooals de Schets ook aangeeft), dat van een bij de kinderen welbekenden, zelfopofferenden, Christelijken arbeider , te nemen, dan van een persoon, die geschiedkundige vermaardheid heeft verkregen.
De Vallei Verootmoediging in Bunyan' s Christenreis, door welke elke
reiziger naar de Hemelsche stad heen moest trekker, is een schoone toelichting voor de geheele les.
De onderwijzer make, voor nadere opheldering van verschillende punten,
gebruik van de lessen XLVIII en LIV.
SCHETS VAN DE LES.
Het groote wonder (vorige les) heeft
in geheel Jerusalem ontsteltenis veroorzaakt. Er is geen twijfel aan —
daar, vlak bij, te Bethanie, is een
welbekend man, die leeft, nadat hij
vier dagen in het graf heeft gelegen.
Sommigen kunnen niet langer vijandig
blijven. — „Hij mod de Messias zijn".
Maar de oversten — hun haat en
hun vreeze worden nog grouter. —
„Hieraan moeten wij een einde maken" — een plechtige vergadering —
zie het raadsbesluit, Joh. XI : 45-53.
Jezus moet zich weder terugtrekken.
Waarheen ? vers 54 (Zie Aant. r).
En nu is „de ure" gekomen, zie
vers 55. De „groote reis" — in Galilea begonnen — voortgezet in Perea
— afgebroken door het bezoek te
Jerusalem op het feest der Vernieuwing des Tempels, den tijd van afzondering aan den Jordaan, het bezoek te Bethanie, het, voor zijn
vijanden verborgen, verblijf alhier en
te Efralm — moet nu hervat en
voleindigd worden (Zie les XLVIII,
enz. en Aanhangsel VII). In de vallei
van den Jordaan reizen menigten
van Galileers zuidwaarts voor het
Paaschfeest. Jezus zal zich bij hen
voegen (te of nabij Jericho) ; — met
hen opgaan. Zie Luk. XVIII : 35,
36 ; XIX : 3, 28.

I. Jezus, het oog gevestigd op
Zijn aanstaande vernedering.

Zie hen op den weg — Jezus gaat
vooruit, alsof Hij met ongeduld naar
het einde Zijner reis verlangt, vers
32, de discipelen volgen met bevreemding en vrees (verg. i Sam. XIII :
7) — waarom? Zie Joh. XI : 8 —
vroeger was het gevaarlijk in Judea
— nu is het nog erger — „waarom
wil de Meester zich in gevaar begeven ? Vroeger vermeed Hij het —
waarom zoekt Hij het nu op ? En
zoo vast besloten — kent Hij de
plannen der o versten ?"
Ze kennen ! Hij weet niet alleen,
wat zij voorgenomen hebben, maar
ook, wat zij doen zullen. Zie, hoe Hij
de Twaalven ter zijde neemt — wat
kondigt Hij hun aan ? vers 33, 34
verg. Matth. XX : 18, 19 ; Luk. XVIII:
31-33. Hij had er hun te voren iets
van medegedeeld — van Zijn lijden,
Zijn verwerping, Zijn dood, Mark.
VIII : 31 ; IX : 31. Maar nu veel meer
— alle bijzonderheden : Hij zal niet
door de overpriesters gegrepen, maar
aan hen „overgeleverd" worden ; niet
door een plotselinge uitbarsting van
haat gesteenigd of heimelijk vermoord,
maar in het openbaar „veroordeeld"
en aan de Romeinen overgeleverd
worden ; en welk een behandeling
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daarna — Hij zal bespot, bespogen,
gegeeseld worden ! en om aan alles
de kroon op te zetten, eens slaven
dood sterven.
Maakt dit Zijn lijden minder, dat
Hij alles vooruit weet ? Ach peen.
Is het niet smartelijk, het vooruitzicht
van smart te hebben ? Somtijds erger
dan de smart zelve.
En toch gaat Hij verder, het aangezicht gericht (Luk. IX : 51), met verlangen (XII : 5o). Waarom ? (a) Om
de profetieen, die vervuld moeten
worden, Luk. XVIII: 31 (zie Ps. XXII;
Jes. L, LIII); (b) omdat het de wil
Zijns Vaders is ; (c) om Zijn liefde
voor zondaren ; (d) om de heerlijkheid die Hem wachtte (Zieles XLVIII).
Maar waarom zeide Hij het den
Apostelen ? Om hun zekerheid te geven,
dat Hij weet, wat Hij gaat doen — zij
behoeven niet te vreezen — geen onverwacht gevaar kan hen overvallen.
II. Jakobus en Johannes, het
oog gevestigd op de eer, die zij
verwachten.
Is hetgeen de Heiland gesproken
heeft geen verpletterende aankondiging voor de Apostelen ? En toch
— zie, hoe bijna onmiddellijk daarna
(Men, Matth.) — twee hunner, door
hun moeder Salome (Matth. XXVII :
46; verg. met Mark. XV : 4o) om
bijzondere eereplaatsen in het toekomstig Koninkrijk vragen !
Hoe kan dit? (a) Zij begrijpen Jezus
in het geheel niet, Luk. XVIII : 34;
verbeelden zich misschien, dat Hij
in gelijkenissen gesproken heeft (zooals in Joh. V : 53), slechts een vervolging bedoelt, over welke Hij de
zegepraal zal behalen (het „weder opstaan"). (b) Want, denken zij, „is Hij
niet de Messias? Natuurlijk — hoe
kan Hij dan overwonnen worden? —
Hij mod eenmaal heerschen." (c) De
talrijke scharen maken hen opgewonden ; er zijn velen in Galilea, die in
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Jezus gelooven (zie Luk. XIX : 37:
„menigte der discipelen") — dit is
de aangewezen tijd, nu er zoo velen
van Zijn aanhangers te Jerusalem zijn,
om Zijn troon te vestigen. Dus nu
is het ook de tijd, naar gunsten te
vragen. Had Hij niet aan de Twaalven
„tronen" (Matth. XIX : 28) beloofd ?
Waarom zouden Johannes en Jakobus
dan niet de hoogste plaats hebben ?
Hoe zelfzuchtig ! Waarom zij eerder
dan de anderen ? En toch
Was er iets goeds in het verzoek?
Ja. Pewees het niet hun onwankelbaar
geloof in Jezus als den Messias, en
hun getrouwheid aan Hem als
Koning ?
Maar waif was nun dwaling ? (a)
Zij wisten met, hoedanig de heerlijkheid was van het Koninkrijk van
Chrigtus ; (b) hoe deze heerlijkheid
verkregen kon worden. Hij toont hun
dus (vers 38- 45) aan
III. Hoe zij tot heerlijkheid kun=
nen komen — nl. door vernedering.
Zij wilden met luister bekleed aan
de zijde van Jezus zitten, in Zijn
heerlijkheid deelen.
Welke was de heerlijkheid van
Christus? Op een troon te zitten,
met een koninklijken mantel, een
kroon, een schepter, een menigte
van dienstknechten, enz.? Natuurlijk
niet. Maar was het dan op een hemelschen troon te zitten als de Oppermachtige Heerscher over alien, met
heerscharen van engelen tot Zijn
dienst ? Deze heerlijkheid had Hij bij
den Vader, eer de wereld was, maar
Rif had nog ids heerlijkers op het
oog. Zie Phil. II : 9-1I : „uiternaate
verhoogd" — hoe? „een naam
boven alien naam", het middelpunt
van aller liefde, aanbidding en toewijding. Bernina', en daarom geeerd te
worden — dat is Zijn eerzucht —
dat is Zijn heerlijkheid.
Hoe verkreeg Hij deze heerlijkheid?
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Zie de voorafgaande verzen in Phil.
II — vernedering, gehoorzaamheid,
dood. Zie ons hoofdstuk, vs. 45 —
Hij was gekomen om te „dienen",
d. i. voor anderen te arbeiden — en
„Zijn ziel te geven tot een rantsoen",
om de menschen van zonde en hel
te verlossen ; en op die wrize heel/ llij

Jezus aan Jakobus en Johannes gaf.
Ongeveer dit : — „Een heerlijkheid,
gelijk aan de Mijne, kan niet gegeven worden, als een gunst aan ieder,
die er om komt vragen. ( Voorbeeld.
— De prijzen op school; geeli de
tneest,r die aan wien hij wil ?) Zij

wordt alleen gegeven aan diegenen,
voor wie zij bereid is, d. i. voor hen,
—hetlo n,datHijwenschte.Mar die, evenals ik, zich willen onderhet was een moeilijke taak — denk werpen aan lijden en vernedering ;
aan al Zijn lijden hier op aarde — hunt g-j* dal ?" Zie hun antwoord,
hoe noemt Hij dit hier? Zijn „beker" vers 32 — eenigszins gelijk aan Pe(verg. Matth. XXVI : 39; Joh. trus' voorbarige belofte, Luk. XXII :
XVIII : II) — als het drinken van 33 ; maar wat deden zij, toen de beeen bitteren drank; Zljn „loop" proeving kwam ? Mark. XIV : 5o ;
(verg. Luk. XII : 5o) het lijden om- en op Golgotha heat Johannes werringde Hem als het water, wanneer kelijk „een aan Zijn rechter- en een
de menschen in den Jordaan gedoopt aan Zijn linkerzijde gezien", maar wie
werden — Hij werd er in „onder- en waar ? Mark. XV : 27. Toch zijn
Jakobus en Johannes Hem later gegedompeld". (Zie Aant. 3).
volgd — zij hebben hun bijzonder
indien wij dies hemelsche heerlijklijden gehad (Jakobus, de eerste Aposheid wenschen te verwerven, moden
tel, die ter dood werd gebracht, Hand.
wij Naar in denzelfden weg- zoeken,
zie Spreuk. XV : 33 ; Luk. XIV : 1 r; XII : 2 : Johannes, die het langst bleef
leven te midden der vervolging) —
2 Tim. II : 12; I Petr. V : 5. Hoe
verkrijgt men wereldsche eer en macht? en hoe dierbaar zijn ons nu hun
Van welk een zelfzucht, heerschzucht, namen!
Gij denkt, dat gij niet zoo dwaas
bedrog, wreedheid lezen wij Diet !
en zelfzuchtig zoudt kunnen zijn als
(Voorbeea — jehu, Absalom, JeroJakobus en Johannes. Maar :
beam of Napoleon 1). Maar worden
(a) Is, zelfs in kleine zaken, Rom.
zulke menschen bemind? Sommigen
ontvangen „een naam boven alien VIII vs. 26 niet waar ? Wij „weten
naam", maar alleen om verwenscht niet, wat wij bidden zullen, gelijk het
te worden. Hoe komt het echter, dat behoort".
(b) Hebt gij nooit begeerd, van de
sommige namen bemind On? ( Voor
wereld te genieten, en u dan te bebeeld. — Een bekend Christen, die zijn
keeren, gelukkig te sterven en naar
Leven toesewijd heeft aan weldoen).
Omdat zij afstand hebben gedaan den hemel te gaan ? Is dit niet het
van eigen gemak en genot, zichzelven verwachten van heerlijkheid zonder
verloochenen, anderen „dienen". Dit, lijden ?
(c) Hebt gij zelfs niet gewenscht,
zegt Jezus, vers 43, 44, is het middel
om waarlijk „groot" te zijn. Misschien nu „vroom" te zijn, gevoelende, dat
gaat er lijden mede gepaard, evenals het 't beste was, en toch getracht,
Zijn „beker" en „loop", maar indien aan deze of gene zelfopofferende daad
dit zoo is, dan client het er toe, ons of vervolging te ontkomen ? Is dit
nederig Ile maken.
‘ niet het verwachten van geluk zonder
Nu begrijpen wij, welk antwoord beproeving ?

de lief de der menschen verworven

DE LAATSTE REIS.
Het kan niet zijn zie Hand. XIV:

Openb. VII : 14. En bedenk,
waaraan Christus zich om onzentwil
onderwierp ; is het niet waar, wat de
2e tekst om te leeren zegt ? Be22 ;
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hoorden wij niet, evenals de Apostelen later, Hand. V : 41, „verblijd
te zijn, dat wij waardig geacht worden, om Zijen naams wil smaadheid te
lijden ?"

AANTEEK ENINGEN.
of gedronken wordt en de „loop" het lijden,
1. Robinson heeft bewezen, dat EfraIm op
dezelfde plaats gelegen moet hebben waar nu ' dat men van anderen verduurt.
4. In vers 40 en in Matth. XX : 23 staan
Taiyibeh ligt, een dorp, 16 inig ten N.-0.
de woorden Whet zal gegeven worden"
van Jerusalem en 4 mtjlen ten O. van Bethel,
(zooals door den cursieven druk in onze Bijop den kant der bergen, met het gezicht
bels aangeduid is) niet in het oorspronkeover de „woestijn" van rotsen, welke naar
lijke. Deze vertaling geeft te kennen, dat niet
de vallei van den Jordaan afdaalt. Hiermede
Jezus zelf, maar de Vader de eerbewijzen
stemmen de aanwijzingen van Josephus en
zal uitreiken. Zoo iemand Mij client, heeft de
Hieronymus overeen. De plaats wordt misReiland gezegd, de Vader zal hem eeren.
schien genoemd in 2 Sam. XIII : 23 en 2
5. Vers 42. „Diegenen, die geacLt worden
Kron. XIII : 19, maar sommigen meenen,
overstep te zijn", d. I. „zij, die oversten gedat het hetzelfde is als Ofra, Joz. XVIII : 23;
naamd worden", of „die meenen, oversten te
1 Sam. XIII : 17.
zijn". De ware oversten der menschen zijn
2. Hit het verhaal van Markus zou men
zij, die anderer gedachten en daden beheeropmaken, dat Jakobus en Johannes zelven
schen en er invloed op hebben, hetgeen niet
Jezus om de twee zitplaatsen vroegen, maar
altijd door hen, die oversten heeten, gedaan
in Mattheiis vinden wij, dat hun verzoek
wordt. Den waren zin hiervan zal men yininderdaad door hun moeder, nit hun naam,
den in afdeeling III van de Schets.
werd gedaan. Dat het werkelijk hun wensch
6. Het Grieksche woord voor „dienaar" is
was, blijkt uit het antwoord van Christus.
het oorspronkelijke van ons „diaken". „Dienst3. „Beker" en „loop". De beker is een
knecht" is letterlijk „slaaf" en duidt een
oud-testamentisch beeld van het lot of het
nog lagere plaats aan.
deel eens menschen, hetzij aangenaam (Ps.
7. „Zijn ziel to geven tot een rantsoen veer
XVI : 5; XX [II : 5) of onaangenaam (Ps.
velen". Krachtiger kon het plaatsvervangend
XI : 6 ; LXXV : 9 ; Jes. LI : 17). Dat de
karakter van Christus' dood niet worden nit„beker" des Heilands een lijdensbeker was,
gedrukt, daar ook het Grieksche woord, door
blijkt uit de wijze, waarop Hij het woord in
Gethsemane gebruikt. Onderdompelinq in lij„voor" vertaald (ecri-t, anti in de pleats van),
den, evenals in water, is ook een oud-testaeen bijzonder diepe beteekenis heeft. Het
mentische uitdrukking, zie Ps. XVIII : 17 ;
beeld van het rantsoen heeft betrekking op
XLII : 8 ; LXIX : 3 ; LXXXVIII : 8, CXXIV
den verloren toestand van den mensch uit
: 4, 5.
het oogpunt van gerechtelijke gevangenschap
Het onderscheid tusschen de twee beelden
— het beteekent hier niet de slaverny der
schijnt tweevoudig te zijn : (1) de „beker"
zoade, maar de steal der zonde, welke door
beteekent inwendig, de loop uitwendig lijden,
Gods overtreden wet geeischt wordt. „ Velen"
gelijk het drinken en het doopen eveneens
geeft bier te kennen, dat het rantsoen niet
een inwendige en een uitwendige aanwenvoor alien is gebracht, maar voor de Hem
ding van het water zijn ; (2) de „beker" begegevenen van den Vader.
teekent het lijden, dat uit vrijen wil genomen

27o

TE JERICHO. DE BLINDE EN DE TOLLENAAR.

Les LIX.— Te Jericho. — De blinde en de tollenaar.
„Hij wil de verdrevenen van _Israel verzamelen".
Te lezen : Luk. XVIII : 35-43 ; XIX : i—ro (verg. Matth. XX : 29-34 ,
Mark. X : 46-52).
Te leeren : Ps. CXLV : 18, 19 ; Luk. XIX : ro (Ps. 6 : 9 ; Ps. 3o : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les leert ons de algenoegzaamheid van den Heere Jezus. Hij geeft
voor armen en rijken, voor lichamelijk-blinden en geestelijk-ellendigen wat
zij behoeven.
Voor zulk een eenvoudige les als deze, zijn nauwelijks aanwijzingen van
noode. Men zal echter opmerken, dat de gedachtengang, welke in de Schets
gevolgd wordt, ten doel heett de leeringen van de twee voorvallen in het
verhaal te vereenigen : en dientengevolge moesten de punten van toepassing,
welke men gewoonlijk in de lessen over den „Blinden Bartimeus" behandelt
— nl. geloof, en geestelijke blindheid in tegenstelling met geestelijk zien —
noodzakelijk weggelaten warden.
Het onderwerp is bijzonder van toepassing op kinderen, waarop altijd laag
neer wordt gezien, die tot niets goeds in staat gerekend worden, of op kinderen, die in buitengewoon armoedige omstandigheden verkeeren. Maar dat
men geheel onwaardig is de opmerhzaamheid van Christus te trekken, waarvan de toepassing uitgaat, kan van andere plaatselijke en persoonlijke omstandigheden afgeleid worden, zooals b. v. de onbekendheid der woonplaats
(verg. Nathanael's toespeling op Nazareth), of zelfs van hetgeen in het algemeen te zeggen is van 's menschen nietigheid en zondigheid.
SCHETS VAN DE LES.
Indien de koning in plechtigen optocht door dit gedeelte van de provincie kwam, omringd door talrijke
scharen, en een bedelaar hem nariep,
zou hij er dan acht op slaan ? En
wat zouden de omstanders doen ? Zou
het wreed zijn, aan deze stoornis een
eind te maken ? In het geheel niet,
want hoe zou de koning zich met
iedereen kunnen bemoeien ? En op
wie zal hij, bij het voortgaan, acht
geven ? Op de voorname lieden van
de plaats (b. v. den burgemeester,
enz.), of op een man, die in een boom
of op een lantarenpaal geklommen is?
Wat zouden wij denken, indien hij

stilstond om naar den bedelaar te
luisteren en om tot den man in den
boom te spreken ? Zouden wij het
natuurlijk vinden ?
Zie nu het verschil tusschen een,
aardsch koning en den Heere Jezus.
Hij gaat door Jericho, omringd door
scharen, niet van vijanden, maar grootendeels van bewonderende Galileers,
die naar het Paaschfeest opgaan en
hopen te zien, dat hun eigen groote
profeet (zie Matth. XXI : r r) zich
zelven Koning maakt te Jerusalem en
de Romeinen verdrijft ( Verwijs naar
de vorige les). Zie, naar wien Hij,
luistert, op wien Hij acht geeft.

TE JERICHO. DE BLINDE EN DE TOLLENAAR.
I. De blinde bedelaar (XVIII : 3543).
Hoe ongelukkig, blind te zijn —
hoe ongelukkig, te moeten bedelen —
maar erger nog, beide in zich te vereenigen ! Daar zit hij dag aan dag
aan de poort van Jericho — de menschen gaan in en uit — priesters gaan
heen en weer om hun plichten in
den Tempel te vervullen, (les LV,
Aant. 4) — arbeiders gaan heen en
weer van hun woning naar den akker
— reizigers gaan heen en weer tusschen Perea of Galilea en Jerusalem,
enz., enz. — wat bekommeren zij zich
om hem ? Misschien werpen zij hem
nu en dan een penning toe — meer
niet.
Hoe weet hij, wanneer iemand voorbijgaat, of hij bedelen moet ? Maar
heden dringen ongewone klanken tot
hem door — het geluid van vele
voetstappen — vele stemmen door elkander — wat kan dat zijn ? Hoor
dan, wat hij roept — hoe geheel anders dan gewoonlijk — wat wil hij?
zie vers 41. Waarom verwacht hij dat ?
Vv'at weet hij van Jezus ? Wij moeten
het niet, maar hij noemt Hem „Zone
Davids" (zie Matth. XXII : 42 ; Joh.
VII : 42) — hij gelooft, dat Jezus de
Messias is — heeft zonder twijfel uit
de Schrift gehoord, hoe de Messias
de oogen der blinden zou openen
(Jes. XXXV : 5 ; XLII : 7) — misschien heeft hij ook gehoord, hoe
Jezus ze geopend heeft.
Waarom gebieden zij hem stil te
zwijgen ? „De Koning der Joden gaat
naar Jerusalem". Verdi. het voorbeeld
van den Koning,hiervodr). Evenals de
discipelen en de kinderen (Mark. X:
13). Maar zooals het toen was gegaan (zie les LIII) zoo gaat het ook
nu ; hoe anders denkt de Koning dan
Zijn volgelingen ! Zie Jes. LV : 8, 9.
Een blinde bedelaar is in Zijn oogen
evenveel waard als een rijk overste --
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is Hij niet gekomen om voor menschen te leven en te sterven ? Zie het
gelukkig einde : de blinde oogen worden geopend — de ongelukkige bedelaar verandert in een blijden discipel — weder een meer bij den optocht, die luide met de anderen medezingt.
2. De verachte tollenaar (XIX : 1
--zo). Een man te Jericho, rijk en
machtig, toch gevreesd en gehaat. Bij
ons zijn zij, die de belasting ophalen,
noch gehaat, noch gevreesd, omdat
zij niet meer kunnen nemen dan wat
billijk is (en het ook niet willen).
Maar te Jericho zouden arbeiders in
den wijngaard voor „een penning
daags", zaaiers „uitgaande om te
zaaien", herders hun schapen „uitleidende", Zachens fraai huis voorbijgaan, en bedenken, hoe hij rijk
was geworden door (zie Jan/. 4) meer
te eischen dan hetgeen „genet was"
en het overschot zelf te houden.
Zachets ziet de menigte, welke
Bartimeus gehoord had. Waarom gaat
hij merle ? Waarom kan hij niet tot
Jezus naderen ? Waarom kan hij Hem
niet zien ? Wat te doen ? Zie den
welbekenden rijken man boven in
een boom (zie Aant. 5) als een jongen !
De menigte nadert ; in het midden
is de Nazarener, van wien hij zooveel gehoord heeft. Eensklaps ziet
hij de oogen van Jezus op hem gevestigd ! Zijn naam wordt geroepen!
.Hij, de verachte tollenaar, gekozen,
den profeet in zijn huis te ontvangen ! Wat denkt het yolk ? ,,Zij murmureerden" — geen wonder — zeker
denken zij : „Er zijn genoeg heilige
Farizeers — waarom gaat Hij tot
zulk een zondaar ? — genoeg vaderlandlievende Joden — waarom gaat
Hij tot een verrader, die de Romeinen dient ? Zie dus weder, hoe verschillend de gedachten van Jezus zijn
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van de hunne — waaraan dacht Hij?
Vers , I o.
Maar Zacheits — wat zijn zijn
gedachten, wanneer Hij van den boom
afklimt en Jezus naar zijn huis geleidt, acht geeft op hetgeen Hij behoeft en voorzit aan het gastmaal ?
Wij kunnen ons hem voorstellen (a)
vol vreugde over de eer, die hem te
beurt valt ; (b) dan indachtig hoe onwaardig hij is, die te ontvangen —
in Jezus' tegenwoordigheid gevoelt
hij zoo diep zijn verdorvenheid, en
ook zijn „tollenaarszonden" komen
hem voor den geest ; (c) dan neemt
hij zich vast voor een nieuw leven
te leiden, voortaan in Gods heilige
wegen te wandelen. Zie hem voor
aller oogen van zijn rustbank opstaan,
op plechtige wijze Jezus „Heere"
noemen en een ruimer teruggave van
kwalijk verkregen winsten beloven, dan
zelfs Gods wet eischte (Zie Aant. 4).
I. Hoe Christus handelt met de
verachten en onwaardigen.

Hij handelt met hen op een wijze,
welke voor hen en voor anderen .Te,heel onverwacht is :
I. Hij geeft acht op hen. Verwachtte Zacheus dit ? Verwachtte de
'menigte, dat Bartimens opgemerkt
zou worden ? Nog meer voorbeelden :
de kranke vrouw, Luk. XIII : ir ; de
weduwe, Mark. XII : 43; de kinderkens, Mark. X : 14. Zoo is het ook
,nu. Denkt gij, dat Hij alleen op
,,deugdzame" menschen acht geeft ?
Dit dachten de menschen te Jericho
— hadden zij gelijk ? Zijt gij zoo arm,
zoo onwetend, veracht, dat gij meent
onwaardig te zijn door Hem opgemerkt
te worden ? Allen zijn in zichzelven geheel onwaardig, maar voor onwaardigen
is de Heere Jezus juist gekomen. Hij is
het, die hoog woont, doch ook laag
ziet ; Hij aanschouwt de moeite en
het verdriet, opdat men het in Zijne
hand geve.

Hij zal nooddruftigen verschoonen ;
Aan armen, uit gena,
Zijn hulpe ter verlossing toonen ;
Hij slaat hun zielen ga.
2. Hij ziet op hen met liefde en medelijden. Dit is ook iets onverwachts.

Het yolk verwachtte misschien, dat
Jezus Bartimens bestraffen zou over
de stoornis, die hij had veroorzaakt;
en Zacheus over zijn zondigheid —
waar wat deed Hij ? Zoo gnat het ook
nu. Denk niet, dat Hij van u niet
weten wily Op sommigen ziet Hij in
toorn ter neder — b.v. op de schijnheiligen, die hoog staan in de achting
der menschen ; niet op hen, die laag
geacht worden, en gevoel hebben van
hun eigen verdorvenheid of onwaardigheid. Zie Luk. XV (les L). Welke
kinderen roept de Heere ? Hij roept
ook slechte kinderen — zijn niet
alien zondig — en is Christus niet
voor zondaars gestorven ? Zie Rom.
V : 8.
• II. hoe de verachten en onwaardigen ten opzichte van Jezus
moeten handelen.
I. Geen gelegenheid moet gij laten
voorbijgaan tot Hem te nader en. Barti-

meus riep luid ; Zachens schaamde
zich niet in een boom te klimmen.
Gaat Jezus ook u niet voorbij ? (Pas
dit toe op genademiddelen en andere
„gelegenheden"). Dien dag geschiedde

er zaligheid aan het huis van Zacheus,
vers 9 ; „nu is het de dag der zaligheid" voor U, 2 Cor. VI : 2.
2. kii erp weg al wat u van Hem
ierughouat. Bartimeus „wierp zijn man-

tel af". Zacheus wierp zijn ongerechtigheden van zich. Wat hebt gij weg
te werpen ? Rom. XIII : 12 ; Hebr.
XII : I.
3. Komi tot Hem, wanneer Hijroefit.

Draalden Bartimeus of Zacheus?
En Hij roept nu, Openb. III: 20.
Dan zal u geschieden, wat Zacheiis

TE JERICHO. — DE BLINDE EN DE TOLLENAAR,
begeerde, wat Bartimetis verkreeg, gij
zult Jezus zien. „Uw oogen zullen
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den Koning zien in Zijn schoonheid". Jes. XXXII' : 17.

AANTEEKE NINGEN.
1. In de dagen onzes Heilands was Jericho
een belangrijke stad. Herodes de Groote had
haar zeer verfraaid en zij was een groot middelpunt van handel.
De gebeurtenissen in het 0. Testament,
welke betrekking hebben op Jericho, worden
gevonden in Joz. II—V ; Richt. III : 13 ; 2
Sam. X : 5 ; 1 Ron. XVI : 34 ; 2 Ron. II ;
XXV : 5.
2. Het verhaal van den blinders Bartimeiis
bezorgt moeilijkheid in de verklaring. Matthews spreekt van de genezing van twee Minden, Markus van een, toen Christus Jericho
uitging , Lukas vermeldt de genezing van een
blinde, toen Christus Jericho inksvam. Het
verschil in aantal, twee of een, kan gemakkelijk verklaard worden. Er moeten er ongetwijfeld twee geweest zijn, doch het verhaal
van Bartimeus is waarschijnlijk alleen ter
kennis gekomen van Markus en Lukas. Vergelijk het geval van de bezetenen in Gadara;
zie les XXIV, Aant. 2.
De verschillende plaatsbepaling is moeilijker te verklaren, en allerlei oplossingen zijn
beproefd geworden. De beste oplossing ligt
waarschijnlijk in het feit, dat er bij het inkomen en bij het uitgaan een blinde genezen is.
Lange merkt nog op, dat Christus zeer
good dezelfde poort in en uit kan gegaan zijn,
waartegen uit aardrijkskundig oogpunt geen
bezwaar schijnt te zijn. Het „doorgaan" kan
alleen het gaan door de straten aanduiden
naar het huis van Zacheils.
Deze kleine moeilijkheden zijn echter in
werkelijkheid van niet het minste belang en
moeten ons in de behandeling van de geschiedkundige stof niet te lang ophouden.
3. De ,,schare", welke Bartimeiis het zwijgen trachtte op te leggen en murmureerde bij
de guest, die aan Zacheiis bewezen werd, bestond niet alleen nit personen, die Jezus vb.
andig waren. De meesten waren in meerdere

RENKEMA II.

of mindere mate Zijn aanhangers, en waarschijnlijk maakten zij „de menigte der discipelen uit, die Jezus vergezelde, toen Hij Jerusalem binnenging op een ezel. Wat hun
redenen waren, zal men kunnen vinden in
de Schets.
4. Zacheiis was een overste der tollenaren".
Een hooger beambte was natuurlijk te Jericho
gevestigd. De inkomsten van de palmboomen
en de balsem, welke het district opleverde,
bedroegen alleen reeds genoeg om als een bijzondere gift door Antonius aan Cleopatra gegeven te worden. Zie over de tollenaren in
het algemeen les XXIV, Aant. 1. Er is geen
grond voor de meening, dat Zacheils zich op
zijn mildheid verheft ; het Grieksch geeft
duidelijk aan, dat hij ,,door bedrog" zichzelven bevoordeeld had. In zijn belofte van
teruggave gaat hij boven hetgeen (behalve in
sommige buitengewone gevallen) door de wet
geeischt werd ; zie Exod. XXII : 8, 9 ; Num.
V : 6, 7.
Sommigen hebben gedacht, dat de wool-den van Christus in vers 9 beteekenen, dat
Zacheils een heiden was, en slechts nu een
,zoon van Abraham" door het geloof. Maar
het ligt meer voor de hand de uitdrukking
als een bestraffing van de ontevreden Joden
op te vatten : „Waarom zoudt gij hem verachten — hij is veel meer een noon van.
Abraham dan gij — zijn geloof en zijn werken getuigen daarvan — hij was verloren en
is gevonden. Bij hem moest Ik zijn, want Ik
ben juist gekomen om te zoeken en te behouden, hetgeen verloren was". De naam is
ook Hebreenwsch ; zie Ezra II : 9 ; Neh.
VII : 14.
5. De wilde vijgeboom is zeer algemeen
in de vallei van den Jordaan en in de kustvlakten van Palestina, maar niet in de hooglanden. Zijn takken zijn laag bij den grond
en spreiden zich ver wit; het is dus zeer gemakkelijk, er in te klimmen.
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Les LX. — De plechtige intocht in Jerusalem.
„Zie, uw Koning zal komen".
7e lezen: Luk. XIX : 29-44 (verg. Matth. XXI : I—II ; Mark. XI : z—io:
Joh. XII : r, 9-19).

le leeren: Zach. IX : 9; Hos. VI : 4 (Ps. 118:13).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het onderwerp, dat wij voor ons hebben, verschaft ons een gelegenheid,
die wij in geen geval moeten laten voorbijgaan, namelijk een tafereel met
zulke levendige kleuren te beschrijven, dat het bij sommige kinderen een
blijvende belangstelling zal wekken. Om dit echter te doen moet de onderwijzer in staat zijn, den weg, die door den optocht gevolgd werd en de
verschillende voorvallen, die daar plaats hadden, zoo te schilderen, dat men
hem bijna voor een ooggetuige zou houden. In de Schets is een poging gedaan
het tooneel zoo levendig weer te geven, als mogelijk was in den gedrongen
stijl, die door een beperkte ruimte werd vereischt. Indien de onderwijzer ook
met zorg Aant. 2 en het bijgaande plan met het verhaal in de vier Evangelien vergelijki, dan is te verwachten, dat hij genoeg stof zal hebben voor
een voldoende beschrijving. Het doe], dat hij zoo bereiken kan, is waard,
dat hij er zich eens voor inspanne, niet alleen omdat daardoor de behandeling in belangrijkheid wint, maar ook omdat, naarmate de leerlingen zich
een levendiger voorstelling maken van het tafereel, de toepassing, die bijzonder treffend is, ook beter ingang zal vinden tot hun hart. In deze toepassing moet men zooveel mogelijk in bijzonderheden treden. Alle kleine
verkeerdheden in gedachten, woorden of laden, waarvan de onderwijzer
zeker weer, dat zij in den loop der week zijn begaan, moeten met name
genoemd worden.
Men drage er zorg voor, dat de Joodsche wijze van berekening der dagen
en weken goed door de leerlingen begrepen worde, nl. dat hun Sabbath
onze Zaterdag, en dus onze Zondag de eerste dag van de week was, en dat
hun dag van 24 uur van zonsondergang tot zonsondergang liep. Vergelijk
Aant. I.
De avondmaaltijd te Bethanie, hier weggelaten, zal in les LXVI besproken
worden om dien in verband te brengen met het verraad van Judas.
SCHETS VAN DE LES.
Het Paaschfeest nadert nu met sn elle delingen — tenten worden in de straten
schreden. Jerusalem is reeds bevolkt en buiten de muren opgeslagen ; voordoor menigten van rnenschen — nog bereidingen voor het feest — duizensteeds komen er feestgangers van alle den lammeren worden ingevoerd —
deelen des lands — kooplieden uit kamers gehuurd, enz. ; Pilatus is er
verre streken bezoeken de stall hunner ook met zijn krijgslieden van Cesarea
vaderen — blijde ontmoetiiigen ; er en Herodes met zijn hovelingen van
Perea.
is geen plaats voor de helft der vreem-
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Een vraag gaat van mond tot
mond, Joh. XI : 56 — ,,Zal Hij niet
komen ?" Wie? Waarom zou Jezus
niet komen ? (volgende vers). Anderen
zien uit of Hij komt — waarom ?
Eensklaps verbreidt zich op een Sabbath het gerucht — „Hij is gekomen —
Galilcers zijn aangekomen, die het
laatste gedeelte van de reis, van Jericho
af, met Hem gegaan zijn — Hij was weder in zijn oude verblijf te Bethanie". Er
komt beweging onder de menigte —
„wij moeten Hem gaan zien" en nog
iets, dat hen aantrekt (XII : 9) : den
man, die vier dagen in het graf is
geweest ; velen ondernemen de aangename wandeling over den Olijfberg.
Maar de overpriesters zijn meer dan
ooit verontrust — ,,hieraan moeten
wij een einde maken" — welk nieuw
plan beramen zij ? (XII : io) — hoe
dwaas en hoe slecht tevens. Indien
Jezus Lazarus eenmaal had opgewekt,
kon Hij het dan niet weder doen ?
Nu is de Zondag gekomen (niet de
Sabbath, maar de eerste werkdag van
de week). Heden zullen wij zien,
waarom wij hem Palmzondag noemen.
I. De plechtige intocht.

Laat ons plaats nemen op den
Olijfberg — niet op den top of de
westelijke helling, van waar men Jerusalem kon zien — maar op de oostzijde, aan den kart van Bethanie.
Twee groote gezelschappen zijn in
het gezicht. Het eene komt over den
heuvel van de stad af ; wat dragen
die menschen ? (Joh. XII : 13) —
waarom ? De palmtak is een teeken
van vreugde en overwinning (Lev.
XXIII : 4o; Openb. VII : 9) — komt
de „Koning van Israel" niet tot Zijn
eigen stad ? Is de lang verwachte verlossing niet op handen ? Het andere
gezelschap komt van Bethanie —
Paaschfeestiangers, die daar overgebleven zijn — de Twaalven ook, en
Jezus in hun midden. Dichter en dich-
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ter komen de twee gezelschappen bij
elkander — zie, hoe de lieden van
Jerusalem Jezus begroeten, bij hun
ontmoeting Joh. XII: 13.
De twee gezelschappen hebben zich
nu vereenigd en bevinden zich tegenover Bethfage (Zie Aant. 2). Daar houden zij stil — Jezus wit eindelijk koninklijke eer ontvangen — Hij, Die zoo
dikwijls lange afstanden le voet heeft
afgelegd, zal nu de koninklijke
stad binnenrijden — niet to paard —
(zie Deut. XVII : i6) als de RomeiDen, maar zooals de oude overstep
en profeten van Israel gereden handen
(Richt. V : io; X : 4; XII : 14; i
Kon. I : 33; XIII : 13). Een ezel,
die nooit bereden was geweest —
waarom ? Zie Deut. XXI : 3 ; I Sam.
VI : 7 — Maar hoe en waar zou een
ezel gevonden kunnen worden ? Weet
Jezus niet het waar en het hoe? zie
Mark. XI : 2-6. En hoe gezadeld
(vers 7)? Waren er nog meer teekenen
van koninklijke eer (vers 8)? — (verg.
2 Kon. IX : 13). (Zie Amt. 3.)

En nu kunnen zij een deel van de
stad zien, de torens van Zion. Onmiddellijk worden zij herinnerd aan David
en zijn grootheid. — „Nu zal zijn
koninkrijk weder hersteld worden"
(Mark. XI : io) — „Hosanna den
Zone Davids !" (Zie Aant. 5.) Dan
wordt het uitzicht weder achter een
heuvel verborgen, totdat de top is
bereikt, en in een oogenblik ligt de
geheele stad \TOOL- hen; welk een
prachtig schouwspel! Al die paleizen
en muren, die zich aan de overzijde
van de diepe vallei van Kedron verheffen, met den glinsterenden Tempel
in het midden (verg. Ps. XLVIII : 3,
13, 14 ; Mark. XIII : I). Luider dan
ooit weerklinken nu de lofzangen
(vers 37) en de Farizeen kunnen het
niet langer verdragen. — „Indien Hij
werkelijk een profeet is, waarom laat
Hij hen dan dit van Hem zeggen?"
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Zie hun aanklacht en zijn antwoord,
vers 39, 40 — hij, die nu niet zingt,
is harder dan steen.
Zij gaan den heuvel af, over de
beek, stijgen weder tot de poort der
stad, treden de straat binnen. Geen
wonder, dat er een opschudding is
in Jerusalem — niet alleen de burgers,
die Hem kennen, maar al de vreemdelingen uit verre oorden verdringen
zich en vragen — „Wie is deze?"
(Matth. XXJ : io). De FarizeOn zijn
wanhopig (Joh. XII : 19).
Waartoe diende dit alles? Hoe verschillend was dit van de gewone
levenswijze van Jezus ! Vroeger alles
zoo stil, zonder opzien te baren, afkeerig van alle eerbewijzen (zie Matth.
IX : 3o; XII : 15-19; XVI : 20;
XVII : 9) — vooral, tot Koning uitgeroepen te worden (Joh. VI : 15).
Waartoe nu deze feestelijke intocht ?
(a) Om voor aller oogen een welbekende profetie te vervullen (Zach.
IX : 9; zie Matth. en Joh.), den Joden
een laatste bewijs te geven, wie _Hij
was. Begrepen zij dit? Zelfs de discipelen verstonden het niet (Joh.
XII : 16), indien zij het verstaan
hadden, zouden zij zich de daaropvolgende woorden van Zacharias (we
vers) herinnerd en hieruit geleerd
hebben, dat Hij niet de oorlogvoerende
Koning was, dien zij verwachtten,
maar gekomen om „den heidenen
vrede te spreken".
(b) Opdat, nu Hij zich aldus in het
openbaar vertoonde en aan de te
Jerusalem verzamelde menigte bekend
werd, alien Zijn veroordeeling en
dood zouden opmerken. Overal zouden de menschen er van hooren, en
het weten, wanneer de Apostelen het
naderhand predikten. „Deze dingen"
zouden niet „in een hoek geschieden"
(Hand. XXVI : 26; vergel. Luk.
XXIV : 18).
Maar bij het gadeslaan van den

grooten optocht hebben wij een zaak
onvermeld gelaten.
II. De weenende Koning.
Op het oogenblik, dat de geheele
stad in het gezicht kwam, op het oogenblik, dat het gejuich en de iofzangen
ter eere van den Koning op het luidst
wares, „weent" de Koning! — Hij
weent bitter (Zie les LVII, Aant. 5).
Waarom ? Denkt Hij aan hetgeen deze
week met Hem geschieden zal — aan
Zijn verwerping, den spot, het lijden,
den dood, dien Hij moet verdragen ?
Hij weet alles, maar toch is dat de
reden niet — want hoe heeft Hij dit
alles beschouwd? (Les LVIII). Wat
is het dan ?
I. Het 4/den van Jerusalem. Hij
ziet niet vier dagen, maar veertig jaren vooruit — ziet diezelfde „vijanden", de Romeinen, van welke Zijn
volgelingen denken, dat zij door Hem.
verdreven zullen worden, op dienzelfden Olijfberg gekampeerd, terwijl zij
de ter verwoesting gedoemde stad omringen, verbranden en in een puihhoop herscheppen — Hij ziet de inwoners door honger, het vuur en het
zwaard omkomen — een schrikkelijk
uiteinde, zooals de wereldgeschiedenis
er geen tweede kan aanwijzen.
2. De zonde van Jerusalem. Waarom moet dit het lot zijn der uitverkoren stad ? vers 44 — „zij had den
tijd harer bezoeking niet bekend".
Wat was dit ? Gods genaderijke komst.
Wanneer ? Toen — die drie jaar, gedurende welke de Zoon van God de
stad weder en weder „bezocht" had,
maar tevergeefs. Hij heeft de profetie
vervuld, wonderen verricht, ,,gesproken, zooals nooit een mensch gesproken had". Hij had begeerd, ,,haar
kinderen te vergaderen, als een hen
Naar kiekens vergadert"; maar zij „had
niet gewild", en nu — „verborgen
voor uwe oogen" !
Van Zijn zitplaats aan Gods rech-
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terhand ziet Jezus neer op deze stad
of dit dorp, zooals Hij toen op Jerusalem neerzag.
Ziet Hij dingen, die Hem zullen
mishagen ?
Wat mishaagt Hem ? Lijden P Ja,
maar nog veel meer de oorzaak des
lijdens — de Zonde. Wat zag Hij
gisteren in Inv hart? IJdelheid ? zelfzucht ? eigenzinnigheid ? ontevredenheid ? Wat kwam over uw lippen ?
bedrog ? onvriendelijkheid ? leelijke
woorden ? Deze dingen mishagen Jezus. Maar vooral :
(a) Dat Hij wellicht ziet, dat een
uwer den „tijd der bezoeking" verwaarloost. Die tijd is nu voor u daar
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(onderwijs in de kerk en op de school,
enz.) welk gebruik maakt gij er van ?
Hetzelfde als Zacheiis en Bartimeus ?
(zie vorige les) — of als Israel in de
woestijn (Ps. XCV 8) en Felix (Hand.
XXIV : 25) ?
(b) Dat Hij wellicht een uwer ziet,
die Hem schijnt lief te hebben, maar
van wien Hij weet, dat hij zich spoedig af zal keeren, zooals zoovelen,
die op den Olijfberg zongen en juichten. Gij zingt lofliederen (poem er
eenige) — meent gij, wat gij zegt ?
Zie, hoe God over het oude Israel
weeklaagde (2e tekst om te leeren)
— laat dit niet van u gezegd kunnen worden !

AANTEEK ENINGEN.
1. De Reiland kwam waarschijnlijk Vrijdagavond (zie Job. XII : 1) te Bethanie en bracht
daar zijn laatsten aardschen Sabbath door,
welke van zonsondergang op Vrijdag tot zonsondergang op Zaterdag duurde. Een gedeelte
v:..n de Galileesche „karavaan", met welke
Rij gekomen was, hield waarschijnlijk ock
stil te Bethanie, terwijl een ander gedeelte
denzelfden avond doorging naar Jerusalem —
ongeveer twee mijl verder, en de tijding van
Zijn komst daar verbreidde. De nieuwsgierige
menigten, die in grooten getale heengingen
on' Hem en Lazarus te zien, dezen dit waarschijnlijk op den Zaterdag, daar de afstand
niet veel meer bedroeg dan de door de Wet
bepaalde Sabbathsreizen (ruim een mil). De
maaltijd ten huize van Simon den melaatsche
(zie les LVI, Aant. 3), was waarschijnlijk op
Zaterdagavond. Daarna op den volgenden dag
de intocht.
2. Er waren twee wegen van Bethanie naar
Jerusalem: de eene over den top van den
Olijfberg — de kortste, maar steilste weg ;
de andere — die meer gebruikt werd — kronkelde om de zuidelijke helling en had het
dubbele voordeel, dat het beklimmen en het
afdalen van den lagen bergrug tusschen den
Olijfberg en den Berg der Ergernis gemakkelijker was. De optocht volgde zonder twijfel
dezen laatsten weg. Op korten afstand van
Bethanie maakt de weg een kleine bocht om
een kloof te vernujden aan den anderen kant,
waarvan men aanwijzingen gevonden heeft
voor het vroeger bestaan van een dorp — zeker
Bethfage, het „vlek tegenover" hen, waarheen Christus de twee discipelen zond. Dicht

bij dit punt, waar de grond een weinig stijgt,
kan het zuidelijke uiteinde van Jerusalem
(Zion) juist over den bergrug gezien worden,
terwijl het overige van de stad nog achter
de zuidelijke helling van den Olijfberg verborgen is. Wanneer men den bergrug bereikt
heeft, breidt zich eensklaps de geheele stad
voor de oogen uit. De weg daalt dan langs
een heuvel in een noordwestelijke richting
af, gaat door den (hedendaagschen) hof van
Gethsemane, over de beek Kedron door middel van een kleine brug, stijgt Jan weder tot
aan den muur, en komt in Jerusalem door de
Stefanuspoort. Bijna elke schrede op dezen
weg werpt licht op het verhaal ; zie de
Schets.
Wanneer Hij alleen of met de Twaalven
was, nam Jezus zeker dikwijls den weg over
den top des heuvels, en blijkbaar vluchtte
David ook langs lien weg uit de hoofdstad,
zie 2 Sam. XV : 14, 23, 30, 32.
3. Aileen Matthews en Johannes vermelden
de profetie van Zacharias ; en Matthews alleen
spreekt van den ezel en het veulen, waarop
de profetie schijnt te doelen. Men kan de
woorden aldus lezen : „Op een ezel, zelfs op
een veulen".
De Grieksche uitdrukking, door „buiten
aan de wegscheiding" vertaald (Mark. XI :
4), is op verschillende wijzen weergegeven,
maar beteekent waarschijnlijk den omloop
achter het huis. Het is opmerkenswaard, dat
de juiste pleats alleen in het Evangelic van
Markus wordt genoemd, hetwelk, naar men
veronderstelt, vele levendige , persoonlijke
herinneringen van Petrus bewaart ; Petrus
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was waarschijnlijk een van de twee discipelen,
die gezonden werden.
Het is waarschijnlijk, dat de eigenaar der
ezels een discipcl was, zoodat de boodschap
„De Heere heft hetzelve van noode", dadelijk
door een toestemming gevolgd zou worden.
Zoo ook de eigenaar van het huis, waar Christus den Paaschmaaltijd gebruikte, aan wien
de boodschap gezonden werd uit naam van
„den Meester" (Mark. XIV : 14).
Robinson verhaalt, dat, toen de inwoners
van Bethlehem, gedurende den oorlog tusschen Turkije en Egypte in 1836, de bescherming van den Britschen consul zochten te
verkrijgen, zij „kunne hleederen op den meg
uitspreidden" om hem eer te bewijzen.
4. De „meien van boomen" zijn de buitengewoon groote bladeren, van 12 tot 16 voet

sang, welke aan den top van den hoogen
rechten stam der palmboomen groeien. Er zijn
nog eenige palmboomen te Jerusalem.
5. „Hosanna" is de Hebreeuwsche vertaling
van de woorden „Och Heere, geef nu heil"
in Ps. CXVIII : 25 ; het volgende vers van
dezen welbekenden Messiaanschen Psalm
maakte ook een deel van den lofzang der discipelen uit. Het woord schijnt zoowel een
nitroep als een gebed geweest te zijn.
6. Jezus' voorspelling van het lot van Jerusalem werd woordelijk vervuld. Het woord
„begraving" moest eigenlijk zijn „een wal van
aarde met paalwerk" (hetgeen echter een
.,begraving" of gracht, waaruit de aarde gegraven wordt, doet veronderstellen). Zulk een
barricade werd door de Romeinen om de geheele stad opgeworpen.

KAART VAN HET OLIJFGEBERGTE EN DEN WEG VAN JERUSALEM
NAAR BETHANIE.
6. Gouden-poort.
1. Koepel der rots of Moskee van Omar.
7. Paarden-poort.
2. Veronderstelde ligging van het slot Antonia.
8. Berk en klooster der hemelvaart.
S. Birket Israel (Badwater van Bethesda).
9. De stadsmuur zooals die nu is ; de rich4. Brug over het TyropOon-dal.
ting van den ouden muur is onzeker.
5. Stefanus-poort.
De Tempel stond op de hoogte, die nu heet de Haram-el Sherif of op een gedeelte daarvan.
Zijn juiste ligging is niet nauwkeurig te bepalen.

IN DEN TEMPEL. — GELIJKENISSEN.
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Les LXI. — In den Tempel. — Gelijkenissen.
„Zie dan de goedertierenheid en strengheid van God".
Te lezen: Matth. XXI : 23-46 ; XXII : 1-14 (verg. Mark. XI : 2 7-33 ;
7e leeren:

2

XII : 1-12 ; Luk. XX : 1-19).
Kron. XXXVI : 15, i6 ; Rom. XI : 22 (Ps. 130 : 2 ; Ps. i : 2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Velen zal het een dwaze poging toeschijnen, drie gelijkenissen en daarenboven een tooneel in den Tempel en een strijd tusschen Christus en de
oversten in een les samen te vatten. Wanneer men echter het tooneel in
den Tempel als de aanleiding beschouwt en de drie gelijkenissen als drie met
elkander in verband staande voorbeelden of vertellingen, door den Reiland
in den loop van het gesprek gegeven, dan zal de moeilijkheid voor een groot
gedeelte weggenomen zijn ; en naar dit plan is de Schets samengesteld.
Natuurlijk kunnen de gelijkenissen niet in bijzonderheden uitgelegd worden,
maar men kan ze als verhalen duidelijk maken en de algemeene leering niteen zetten. Wanneer men deze wijze van behandeling volgt, moet de toepassing voor de leerlingen slechts ontleend worden aan de derde gelijkenis,
welke een bijzondere betrekking heeft op hen, die, evenals wij, onder de
ChristOijke bedeeling leven. Het punt, waarop men de gedachten moet
richten, is dat, hetwelk aangegeven wordt door het voorval van den man
zonder bruiloftskleed. Maar indien de onderwijzer tijd te kort komt, behoeft
hij niet volledig te behandelen, hetgeen, uit een theologisch oogpunt, met
het „bruiloftskleed" wordt bedoeld. Het zal voldoende zijn, deze een vraag
te stellen : „Zijt gij geschikt, in Gods tegenwoordigheid te zijn ? Niemand kan
nit zichzelf geschikt zijn. Zij zijn alleen geschikt, die hun vertrouwen geheel
in Jezus stellen en Hem gelijk zijn gemaakt door den Heiligen Geest". Met
jongere leerlingen zal het echter beter zijn, alles weg te laten, behalve het
beeld van Christus en Zijn bestrijders en de tweede gelijkenis — „De huurders van den wijngaard" of „de booze wijngaardeniers". In dit geval moet
de toepassing geheel anders zijn, ongeveer aldus: — „Denk aan al de goedheid van God jegens u — behoort gij Hem ook niet jets te geven ? — Indien gij dit niet doet, wat kan Hij dan naar recht met u doen ?"
SCHETS VAN DE LES.
Te Jerusalem is iedereen vervuld
met het onverwachte optreden van
Jezus. In den Tempel heeft Hij de
koopers en verkoopers uitgedreven,
en de priesters en de oversten begonnen te denken : — „Welk recht

van den Tempel, toelieten ?" Zij, die
tegenwoordig waren, klaagden er over,
maar heden (Dinsdag) zullen er afgevaardigden (priesters, Schriftgeleerden, oudsten — Markus) tot Hem
gaan om Hem te vragen, wie Hem

heeft deze Galileer te verhinderen,

de macht gegeven heeft tot deze

wat wij, de rechtmatige bewaarders

dingen.
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In de nu rustige tempelzalen vinden zij Jezus, leerende, terwiji Hij op
en neer wandelt (vers 23 ; verg.
Mark.) ; scharen dringen zich om Hem
heen en „hangen aan Zijn lippen"
‘t letterl. vent. van Luk. XIX : 48).
Zie, hoe het yolk plaats maakt voor
het deftige gezelschap — alsof het
vreest voor zijn trotsche oversten !
Misschien ; • maar wie zijn eigenlijk
de vreesachtigen (vers 26) ? Hoor de
strenge ondervraging — zij dringen
aan op een antwoord — ,.Wie gaf u
deze macht ? Wij niet". Maar, zooals
wij vroeger reeds zagen (les LV),
antwoordt Jezus met een andere vraag,
vers 25. Waarom ? Wat heeft dit er
mede te maken ? — Alles: had Jo. hannes de Dooper niet aan een ander van hun gezantschappen gezegd,
wie Hij (Jezus) was ? Zie Joh. I : 19,
26, 34 (less XII) ; en, indien Johannes
de Dooper de gezant van God was,
moest dan zijn getuigenis niet waarachtig zijn ? En indien dit zoo was,
had dan Gods Zoon geen macht over
Gods huis ?
Zie, de priesters en Schriftgeleerden
zwijgen stil uit verwarring en vrees —
waarom ? (vers 25, 26). Maar, indien
zij niet omtrent Johannes konden beslissen, hoe konden zij dan beweren,
Jezus wel te kunnen beoordeelen ?
Met het volste recht weigert Hij nu,
hun een antwoord te geven.
En nu is het Zijn beurt — Hij zal
hen bestraffen en veroordeelen — of
liever hen zichzelven doen veroordeelen (Verg. Nathan en David, 2
Sam. XII) Drie gelijkenissen : -1. De twee zonen.
„Wat dunkt II ?" — zij worden nu
ondervraagd. (Lees de getijkenis.) Zij
kunnen niet antlers dan het juiste
antwoord geven — het is zoo gemakkelijk — maar hoe keert Jezus het
nu tegen hen ! „De slechte en geringe
menschen, die gij veracht, — hoe

slecht zij ook waren, zij luisterden
naar Johannes en bekeerden zich" —
dus „hebben zij den wil des Vaders
gedaan" meer dan gij — want „gij,
die voorgeeft, zoo goed te zijn („ik
ga, Heere !",zie Matth. XV : 8 ; XXIII:
3) hebt hem verworpen, en zelfs nadat gij gezien hadt, hoeveel goed hij
deed". Juist wat zij vreezen, dat het
yolk ter oore zal komen (hun meeDing omtrent Johannes), wordt nu
openlijk door Jezus verkondigd. Stel
u hun ontsteltenis voor !
Maar Jezus laat hen nog niet gaan
— „Hoort een andere gelijkenis". Hij
heeft hun aangetoond, in het eigen
hart en leven, hoe ieder voor zichzelf gehandeld heeft; nu zal Hij hun
doen zien, welke zware schuld zij als
overseen, als vertegenwoordigers van
het yolk voor God en de menschen
hebben.
II. De huurders van den wijngaard,
(Lees de gelijkenis, zie Aant. I, 2,
3). Hier is een geschiedenis van de
Joden ; toch gelijkt zij niet op andere
geschiedenissen — Jezus vermeldt
zoowel het verleden als de loekomst.
I. Hun voorrechten. Toen de geheele wereld afgedwaald was, verkoos
God hen, een gezin, eel) natie, afgescheiden van de anderen te zijn —
die te onderwijzen en op te leiden
— hun zijn Woord te geven — opdat zij een voorbeeld zouden zijn
voor de wereld(Zieles II, III, XXXIX).
Zie, wat Hij voor hen gedaan had
(Deus. IV : 32-38 ; Neh. IX : 7-25;
Rom. III : I, 2 ; IX : 4, 5). Een goed
land, goede wetten, leeraars en overstep , overwinning en bescherming,
enz., enz. Evenals den arbeiders, had
Hij hun alles gegeven (vers 33 —
een twin, een wijnpersbak, een toren).
2. Hun boosheid. Wat kon God
verwachten ? Natuurlijk „vruchten"
— dankbaarheid, gehoorzaamheid,
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trouwe dienstvervulling. Kreeg Hij
deze vruchten ? Toen Hij den eenen
dienstknecht na den anderen zond,
den eenen profeet na den anderen,
hoe werden dezen toen behandeld ?
(Zie 2 Kron. XXXVI : 15, 16 ;. Neh.
IX : 26 ; Matth. XXIII : 31, 37 ; Hand.
VII : 52 ; Hebr. XI : 36-38). Wat
kon Hij nog meer doen ? (Luk. XX :
13 ; Jes. V : 4). Nog een poging zou
Hij doen — Zijn Zoon zoude gaan.
En wat was de uitkomst ? Jezus verhaalt hun door de gelijkenis, wat Hij
weet, wat gebeuren zal, samenzwering („komt, laat ons hem dooden")
moord, roof („zijn erfenis aan ons
behouden" zie Joh. XI : 48).
3. Hun straf. Maar Hij zal hen
doen zeggen, wat dat zijn zal, 40, 41
— (a) Zij zullen „een kwaden flood"
ondergaan ; (b) De voorrechten en
zegeningen van Gods Koninkrijk zullen aan een ander uitverkoren yolk
gegeven worden. Bemerkten zij niet,
hoe zij hun eigen oordeel uitspraken?
zie vers 45 — zij zagen, dat Hij hen
bedoelde, maar misschien veroordeelden zij de arbeiders zooveel te strenger (Zie Aant. 4) om te doen gelooyen, dat het hun in het geheel niet
aanging ! Maar zij zullen niet ontkomen ; zie zijn eigen onmiskenbare
woorden, vers 43.
Zij kunnen het niet langer verdragen — durven Jezus niet op de plaats
zelf grijpen, uit vrees voor het yolk
(vers 46) — en gaan ontstemd weg
(Markus). Waaraan gelooft gij, dat
de discipelen en zij, die Jezus aanhingen, dachten ? Misschien dachten
zij : „De wijngaard aan anderen —
dat moeten wij zijn — wij zullen de
voornaamsten zijn in het nieuwe
Koninkrijk". Maar zij moeten er niet
zoo gerust op zijn — Jezus geeft nu een
gelijkenis om hen te waarschuwen.
III. Net Koninklijke bruiloftsmaal.
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Eerste gedeelte, vers 2-10. Iets
meer over de toekomst op een andere wijze verhaald. Nog eens „de
Zoon" — niet als de verworpen gezant, maar als de geeerde Koningszoon — niet stervende, maar verheven op zijn koninklijken troon (zie
Ps. XLV ; Philip. 1I : 9 ; I Petr. III :
22). Dan gaan de herauten uit om te
verkondigen, dat het feestmaal gereed
is (zie les XXI) — de Apostelen, die
na de Hemelvaart prediken, zie Hand.
II : 32-40 ; III : 19, 26 ; V : 31.
Hoe worden zij behandeld, vers 6 ?
Evenals de profeten in de andere gelijkenis. Nogmaals de voorspelling der
straf, vers 7 — „hun stad in brand
gestoken" — hoe is dit later bewaarheid ! Maar evenals de wijngaard aan
andere arbeiders gegeven werd, zoo
wordt nu ook het feest toegankelijk
gesteld voor andere gasten — alien,
die Christenen worden, hetzij Joden
of Heidenen.
Tweede gedeelte, vers 1 x —14. Dat
echter niet ieder, die de zijde van
Christus gekozen en zich aan de Kerk
verbonden heeft, nu denke, dat alles
„in orde'' is. De Koning kwam om
de gasten te zien (zie, wat Jezus tot
de Zeven Kerken zeide — „Ik weet
uwe werken", Openb. II : 2, 9, 13, 19
III : r, 8, 15) — Hij wilde niemand
hebben, die zonder er op te letten,
hoe hij gekleed was, maar inkwam
om zich van hetgeen daar werd aangeboden te voorzien. Zie, hoe een der
gasten beeft en sprakeloos blijft onder
Zijn onderzoekenden blik — geen
verontschuldiging (zie Aant. 7).
—watiszjnlot?Hetisev nverschrik;
kelijk als dat van diegenen, welke in
het geheel niet gekomen waren.
Hier was een plechtige waarschuwing voor de volgelingen en vrienden
van Jezus, die misschien dachten, dat
zij zooveel beter waren dan die trotsche
priesters en Schriftgeleerden. Hadden
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zij behoefte aan de waarschuwing ?
— denk aan Judas, Ananias, enz.,
zie den 2n tekst om te leeren. En
wij hebben ook behoefte aan dewaarschuwing.
Het is zeer gemakkelijk die goddelooze Joden te laken — dat moeten
wij ook doen. Het is zeer gemakkelijk, dankbaar en verheugd te zijn,
dat Gods rijke noodiging tot ons is
gekomen ; dat wij niet zoo slecht zijn
om Zijn afgezanten te mishandelen ;
dat een heerlijk feest voor ons is bereid — dit behoort zoo. Maar hebt
gij het bruiloftskleed ? Wat is het ?
Het beteekent : geschikt te zijn voor
den Hemel. Hoe kunnen wij dit zijn ?
(a) Wanneer onze zonde weggewasschen is — hoe P i Joh. I : 7 ;
Openb. VII: 14.
(b) Door rechtvaardig te worden in
Gods oog — hoe ? Door ons- best te
doen ? Zie hoeveel dit helpt, Jes LXIV:
6 — „al onze gerechtigheden zijn als
een wegwerpelijk kleed" — een kleed,

ongeschikt voor een paleis, en onze
beste laden ongeschikt voor den Hemel, omdat zij altijd onvolmaakt en
met zonde bcvlekt zijn. Hoe dan P
Aldus : Wij komen tot Christus, houden ons aan Hem vast, vertrouwen
in Hem ; dan ziet God ons, als met
Zijn gerechtigheid bekleed, en om
Zijnentwil acht Hij ons rechtvaardig.
Fil. III : 9.
(c) En dan komt de Heilige Geest,
geeft ons een nieuw hart en maakt
ons heilig.
Dit beet „het aandoen van den
Heere Jezus Christus", Rom, XIII :
14 ; „den nieuwen mensch aandoen",
Ef. IV : 24.
Er is geen verontschuldiging voor
ons, wanneer wij niet aldus zijn bekleed — waarom niet ? Omdat God,
wetende, dat wij te arm zijn (d.i.
zonder dat er iets goeds aan ons is),
zeit voor het bruiloftskleed zorgt voor
alien, die er Hem om vragen.

AANTEEKENINGEN.
1. De gelijkenis van de huurders van den
Wijngaard is een van de drie gelijkenissen,
die door Matthews, Lukas en Markus vermeld
worden (de andere zijn de Zaaier en het Mosterdzaad). 4 verwijst zeer duidelijk naar de
gelijkenissen van Jes. V : 1-7 (verg. Ps.
LXXX : 9-17), hetgeen ook den hoorders
van Christus niet kon ontgaan, maar het beeld
is eenigszins gewijzigd, doordat hier de huurders de schuld hebben, in plaats van den
wijngaard, waardoor de toepassing nog meer
rechtstreeks op de aangestelde oversten en
leeraars neerkomt, en de wijngaard een afzonderlijke zaak uitdrukt. Maar vat dan?
De Heere geeft zelf het antwoord in vers 43 :
„Het Koninkrijk Gods" ; zie hierover les XXI,
Aant. 7. Het andere ,,y olk" zijn niet de Heidenen, mar diegenen, hetzij Joden of Heidenen,
welke het Christendom zouden aannemen.
2. De twin (of liever, steenen muur, welke
zeer algemeen is in Palestina) diende tot bescheming van den wijngaard ; de toren (Jes.
I : 8; XXIV : 20 een hut genoemd) ter bewaking ; de nf
rzpersbak tot het treden der
druiven. Het uitgeperste sap liep door een
rooster in een koelen vergaarbak daaronder,

welke in den grond of de rots uitgehouwen
was. Markus vermeldt dezen bak, Matthews
de reeds genoemde plaats, waar de wijn werd
uitgeperst. Het is onnoodig, in deze bijzonderheden een zinnebeeldige beteekenis te zoeken ;
zij stellen in het algemeen de voorzienende
zorg van den eigenaar voor.
3. ,,Deze is de erfgenaam ; komt, laat ons
hem dooden". Kan het aangenomen worden,
dat de Joodsche oversten Jezus ter flood brachten, wetende, wie Hij was ? Hierop kan geantwoord : (1) dat het hun duidelijk gezegd
was en zij het hadden kunnen weten ; (2)
dat, naar alle waarschijnlijkheid, de waarheid zich meer dan eens aan hen opdrong,
maar dat zij aan het denkbeeld weerstand
boden, — en hiervoor kunnen deze woorden
met zekerheid ten bewijze dienen ; (3) dat het
eindbesluit, Hem te dooden, onmiddellijk genomen werd, nadat Hij Zijn Goddelijke macht
het treffendst had ten toon gespreid ; zie Joh.
XI : 46-53 ; welke verzen ook de woorden
„zijn erfenis aan ons behouden" verklaren,
want (48e vers) hun drijfveer was de vrees,
dat
tengevolge van de een of andere bot-
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sing, door Jezus veroorzaakt, hun eigen macht
zouden verliezen.
4. „Hij zal den hwaden een kwaden dood aan,doen": Het schijnt duidelijk, dat de orersten,
en niet het yolk, dit antwoord gaven. Het
„Dat zij verre" van Lukas werd misschien door
sommigen uit het yolk gezegd (zie vers 9, 16).
5. Christus' toespeling op zichzelf als den
„Steen" (vers 42, 44) is in de Schets weggelaten om verwarring te voorkomen. De verandering van beeld was noodzakelijk om de
zegepraal van den Zoon aan te wijzen, niettegenstaande Zijn dood door de hand der
„hunrders". De aanhaling is uit den Messiaanschen Psalm (CXVIII), welken het yolk
zoo goed kende — denzelfden Psalm, waaruit
de Hosanna's genomen waren.
Het onderscheid tusschen het „vallen op
den Steen" en het verpletterd worden door
den „vallende Steen" schijnt dit te zijn : —
De Joden namen aanstoot aan Christus,
„ergerden zich aan Hem" in Zijn vernedering ;
maar hiervoor was een herstel mogelijk (door
de bekeering), evenals een man, die op een
steen valt en zich bezeert, herstellen kan.
1VIaar de vallende Steen is Christus, ten gerichte komende, alien, die nog onbekeerd zijn,
verpletterende. Verg. Dan. Il : 34, 45.
6. De gelijkenis van het Koninklijke bruiloftsmaal moet met zorg van die van het
groote Avondmaal in Luk. XIV (les L) onderscheiden worden, welke, uitgesproken, voordat de vijandigheid van de Joodsche oversten
zoo openbaar en zoo hevig geworden was,
een zachteren geest ademde dan deze laatste.
De vermelding van de krijgsheiren des
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Konings, welke de doodslagers vernielen en
de stad verbranden, verbindt deze gelijkenis
met die van de Huurders van den Wijngaard.
De een heeft betrekking op de geschiedenis
van het Oude, de andere op die van het
Nieuwe Testament. In de een treedt de Zoon
op als de laatste van een lange rij dienstknechten of gezanten ; in de andere als de
Prins in Zijn heerlijkheid. In de eene eischt
God iets van de menschen ; in de andere biedt
Hij den menschen iets aan. In de een ligt
de schuld in het niet-vervullen van Zijn
eischen ; in de andere in het niet-aannemen
Zijner noodiging. In de een zien wij de Wet;
in de andere het Evangelic.
Het is duidelijk, dat dit een ander feest is
dan de bruiloftsmaaltijd van de „tien Maagden"
en van Openb. XIX : 9. Het is niet de eindtoestand van gelukzaligheid der verlosten,
maar de algeheele vrijstelling door het Evangelie ; zie les XXI, Aant. 7. De tegenwoordigheid van den onwaardigen gast — en hier is
een het type van velen, zie vers 10 („beiden,
kwaden en goeden") — bewijst dit reeds uit
zichzelf.
7. Op de vraag — waarom werd een arme
man bestraft, omdat hij geen bruiloftskleed
had, wanneer dit het gevolg kon zijn van zijn
onwetendheid of armoede ? — is het antwoord,
dat de bruiloftskleederen door den Koning
verschaft worden en de man er een gehad kon
hebben, indien hij Wilde. Ofschoon bet waar
is, dat het yeen (zooals dikwijls verondersteld
wordt) algemeene Oostersche gewoonte is, toch
wordt het duidelijk door de gelijkenis uitgegedrukt en door de toepassing vereischt.

Les LXII. — In den Tempel. — De laatste verwerping.
„Den Joden een erg-ernis en den Grithen een dwaasheid".
Te lezen : Joh. XII : 20-43.
le leeren : 1 Cor. I:

22-24;

Joh. XII : 32, 33 (Ps. 89,: 20 ; Ps. 22 : 14).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les geeft gelegenheid tot een zeer korte en algemeene toepassing,
maar zooals wij te voren reeds opgemerkt hebben, is een eenvoudige voorstelling van den Heiland in Zijn zelfopofferende liefde de krachtdadigste
van alle toepassingen; en wanneer dit getrouwelijk gedaan wordt, hebben
wij recht, in onze klassen de vervulling van de groote profetie te verwachten,
op welke wij in deze les worden gewezen: — „Ik, zoo wanneer Ik van de
aarde zal verhoogd zijn, zal hen alien tot Mij trekken".

284

IN DEN TEMPEL. — DE LAATSTE VERWERPING.

Onderwijzers van oudere leerlingen zullen misschien liever het opgegeven
gedeelte vers voor vers behandelen, dan de meer kunstmatige wijze, welke
de Schets aangeeft, - volgen. Sommige verzen, welke in de Schets niet voorkomen, worden in de Aanteekeningen verder verklaard. Het voorbeeld van
een magneet kan verder uitgewerkt worden door onderwijzers, die genoegzame kennis bezitten om het met juistheid te gebruiken en klassen v66r zich
hebben, welke het kunnen begrijpen. De terugstootende zoowel als de aantrekkende kracht van het Kruis (zie 2 Cor. II : 16) kan er door toegelicht
worden.
SCHETS VAN DE LES.
Heden naderen wij tot een groote
crisis. Wat is een crisis? Een tijd van
beslissing voor de eene partij of voor
de andere, voor het een of voor .het
ander (b.v. een crisis van een ziekte,
of een keus tusschen goed en kwaad)
— zooals aan het einde van den langen
dag op den Karmel (i Kon. XVIII),
toen Elia bad om een antwoord door
vuur, terwij1 het yolk in ademlooze
spanning wachtte — dal was een

stad in optocht was binnengekomen —
dien zoovele Galileers voor den Messias houden, maar dien de oversten
wenschen te dooden.
(b) Hier zijn eenige heidensche
vreemdelin gen, die (evenals de Moorsche kamerling, Hand. VIII : 27) den
waren God hebben leeren kennen, en
op het feest zijn „komen aanbidden",
vers 20. Wat is er niet veel in Jerusalem,
dat hen verbaast en ergert! — ( Voor-

'„crisis".

beeld. — Voor ouaere leerlingen —
Luther le Rome) — een veemarkt

Zie vers 23, 27 — Jezus spreekt
van een ure, die gekomen is ; die ure,
wa,arop Hij zoo lang gezien heeft.
Welke ure is dit nu? — van vreugde
of van smart — van overwinning of
van nederlaag — van zegepraal of
van teleurstelling ?
De „ure" van Christus — wat
was zij?
I. Zij scheen een „ure” van overwinning te zijn.
(a) Denk aan Jerusalem gedurende

die week — voorbereidingen voor het
Paaschfeest — rnenigte van alle streken des lands — gemakkelijk in opschudding te brengen. ( Voorbeeld. —
Als een'hoop krullen, welke dadelijk
in brand vliegen, zoodra er een vonk
in valt.) Er wordt over vele dingen

gesproken ; maar er is een hoofdgedachte — de Profeet uit Nazareth —
die werkelijk den gestorven man opgewekt had, ongeveer twee rnijlen van
Jerusalem — die onbevreesd de hoofd-

op de eenige plaats van den Tempel,
welke zij molten betreden, de weelde
van de Priesters, de aanmatiging der
Farizeen, de Romeinsche troepen, die
verplicht zijn, orde te houden zelfs in
de „heilige stad". Maar zij hooren
ook van den Nazarener — die de
handelaars durfde uitdrijven — die
spreekt, „zooals nooit iemand gesproken had" — die geen oproerige,
dweepzieke Jood is, maar waardig,
liefderijk en wijs: — is deze niet
juist de persoon, die hen zal voorlichten en onderwijzen, die de twijfelingen in hun gemoed zal wegnemen,
en hen wijs en goed zal maken ? Zie
de vraag, vers 21 - „Wij wilden
Jezus wel zien".
(c) Kom nu in den Tempel. Een
bewonderende menigte om Jezus heen
— den geheelen dag hebben zij naar
Zijn wonderbare woorden geluisterd„
naar Zijn wijze antwoorden op menige
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moeilijke vraag ; zij hebben gezien,
hoe Hij elken aanval heeft afgeweerd
en de huichelarij Zijner vijanden openbaar gemaakt en veroordeeld — met
hoeveel belangstelling hebben zij dit
alles gadegeslagen — hoe opgewonden
zijn ze nu! hoe bereid, Hem als den
langverwachten Koning te begroeten
— welk vreugdevol Paaschfeest, indien de Messias eindelijk gekomen is!
En nu een geluid uit den hemel, vers
29 — „is het een donderslag, of de
stem eens engels ?" Kunnen wij ons
niet voorstellen, hoe de menigte brandt
van ongeduld en nieuwsgierigheid?
De geheele stad denkt en spreekt
over Hem — sommige Grieken toeken Hem — de Joden zijn gereed,
Hem te kronen — welk een schijnbare „ure" van zegepraal!
II. Maar het bleek een „ure" van
verwerping en van lijden le zijn.

Wat was dat onverwachte geluid,
dat op een donderslag geleek ? vers
28. Welke was deze stem ? Een „teeken" voor het yolk ? Is het Gods
eigen roepstem tot hen, Zijn Zoon
aan te nemen ? Ja, gedeeltelijk (vets
30) ; anders had God niet hoorbaar
behoeven te spreken. Maa.r waartoe
dan deze boodschap ? Zie vers 27 —
Jezus „ontroerd" — de Vader spreekt
om Hem te troosten. Waarom „ontroerd" ? Voorziet Hij al het vreeselijke lijden, dat nu zoo nabij is ?
Maar dit had Hij reeds te voren gedaan en op welke wijze had Hij het
Coen beschouwd ? (Zie les XLVIII en
LVIII). Ach, maar bedenk toch, dat
Hij het hart eens menschen heeft en
nu de schande en het lijden begint
te gevoelen, schuldi g geacht te wor a' en
— de last onzer schuld, die op Hem
gelegd is (Jes. LIII : 5), drukt Hem
neer.
Hoe kwam het echter, dat Hij verworpen werd ?
(a) Verwierpen de Grieken Hem ?
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Wij hooren niet, of zij tot Hem konden naderen ? maar indien zij zijn
antwoord hoorden of het hun gezegd
werd (vers 23-26), hoe beleedigd
zouden zij zich dan gevoelen I Waarom ? Omdat Hij van den Dood
spreekt — omdat Hij zegt, dat Hij
sterven zal (vers 24) — dat Zijn volgelingen ook bereid moeten zijn, te
sterven (vers 25) — in plaats van
naar Zijn lessen als naar die van een
groot wijsgeer te luisteren, moeten zij
Hem volgen in het lijden en bet graf.
Zeker zouden zij zich afkeeren van
een Meester, die aldus sprak.
(b) Verwierpen de Joden Hem ? Hoe
zoo, indien zij Hem tot Koning wilden maken ? Maar zie vers 32, 33.
— Hij zegt hun duidelijk, wat eerst
met Hem geschieden moet — „verhoogd", d.i. aan een kruis gehangen
(zie Aant. 4), ter dood gebracht door
de Romeinen als .een verachte slaaf!
Dat is genoeg om hen jegens Hem
vijandig te maken ; — „hoe kan Hij
de Messias zijn ? Zal de Messias niet
in eeuwigheid leven en regeeren ?"
(vers 34 ; zie Ps. LXXXIX : 37 ; Jes,
IX : 6 ; Dan. VII : 14). Zie dan Zijn
antwoord, vers 35, 36 — zij moeten
niet verwachten, dat Hij altijd bij
hen zal zijn — nog slechts ,,een kleinen tijd" ; indien zij niet spoedig in
Hem gelooven, zal de „duisternis"
van zonde en ellende over hen komen.
Zij aarzelen niet lang, vers 37 — zulk
een Koning willen zij niet hebben.
Stel u voor, hoe de verwachting in
teleurstelling, de bewondering in
vijandschap overging — en drie dagen
daarna roepen zij : „Kruis Hem !"
Waarom werd J ezus dus verworpen ?
Wat gaf ergernis ? Zie den In tekst
om te leeren „Christus gekruist, den
Joden een ergernis, den Grieken een
dwaasheid".
III. loch was het, niettegenstaande
dat, een uur van zegepraal.
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Het is hard voor Jezus, te zien,
hoe het y olk zich van Hem afwendt
(dit was een gedeelte van Zijn lijden);
hard, den neerdrukkenden last van
de zonde der menschen te gevoelen,
en toch, —
(a) Zie, wat Hij tot Filippus en
Andreas zegt, wanneer zij het verzoek
der Grieken overbrengen, vers 23 —
een „lire" van heerlijkheid! Hoe ?
vers 24 — indien gij uw zaad in een
lade wegsluit, zult gij er dan vrucht
van he:Then ? Wat moet gij er mede
doen ? Het in de aarde bergen ? Maar
dan zal het sterven en vergaan —
ja, maar dat is juist noodig, indien
het nieuw koren zal voortbrengen
(verg. I Cor. XV : 36). Zoo is het met,
Jezus — indien Hij niet stierf, zou
Hij „alleen blijven" — teruggaan naar
Zijn heerlijkheid in den Hemel, maar
anderen niet met zich nemen. Maar
Hij zal sterven — dan is er ook een
oogst van zielen. Hij „ziet" dus „Zijn
zaad" (Jes. LIII : to) en verdraagt
het kruis „om de vreugde, die Hem
voorgesteld is" (Hebr. XII : 2).
(b) Zie, wat Hij tot de Joden zegt,
vers 32. Hij zal „alien tot zich trekken" — wanneer ? Als Hij op Ziin
koningstroon zit ? Neen, wanneer Hij
aan het kruis hangt, stervende als de
geringste slaaf ! Het kruis zou, evenals de macneet het ijzer, menschen

aantrekken. Zij zouden denken aan
den Zoon van God, stervende voor
hun zonden, en dat zou hun harde
harten zacht maken. „Alien", Grieken
zoowel als Joden — geen onderscheid
— alien schuldig (Rom. III : 9) en
toch zaligheid voor die schuldigen
(Rom. X : 12). Zie nog eens den
in tekst om te leeren — „Hun,
die geroepen zijn, beiden Joden en
Grieken", is de gekruisigde Christus
niet een ergernis, geen dwaasheid,
maar — ?
Denk aan de overwinning van het
Kruis sedert dien tijd ! Waar ook de
geschiedenis van den gekruisigden
Christus verhaald wordt, worden
menschen „tot Hem getrokken".
Wat gevoelen wij ten opzichte
van het Kruis ?
Worden wij tot Christus „getrokken" ? Gevoelen wij de magnetische
kracht Zijner liefde ? Wij hooren
gaarne van de vruchten, welke de
zendelingen - op hun arbeid zien, van
den heiden, die tot den Heiland „getrokken" wordt : maar verwerpen wij
Hem misschien metterdaaa' ?
Wij achten de Joden schuldig, die
Jezus verwierpen, omdat zij het kruis
niet konden verstaan. Wij begrijpen
er de beteekenis van — wat moet
onze schuld dan zijn, indien wij Hem
verwerpen !

AANTEEKE NINGEN.
1. De Schriftuitleggers zijn het niet eens
over den juisten dag, waarop de voorvallen
van dit gedeelte plaats hadden. Sommigen
meenen, dat zij op den dag van den Intocht,
op Zondag, voorvielen ; anderen nemen aan,
dat het op Woensdag was. Maar de meesten
gelooven toch, dat zij op Dinsdag geschiedden, na den herhaalden strijd van Jezus met
de oversten.
Dit hoofdstuk schijnt te beschrijven, hoe
het yolk, dat Hem tot nu toe welgezind was
nietlegenstaande den tegenstand der oversten,
geergerd wordt door Zijn openlijke aankondiging van Zijn naderenden dood, en van Hem
afvalt.

2. Jezus was nu waarschijnlijk in den
Voorhof der Vrouwen, waarin de „schatkist"
was — de dertien groote kisten mettrompetvormige opening, waarin het yolk zijn giften
moest werpen. Hier zag en prees Hij 'de
weduwe, die „twee kleine penningen wierp"
(Mark. XII : 41-44); en hier werd Hem
waarschijnlijk het verzoek van de Grieken
overgebracht, die, daar zij niet verder dan
den buitensten Voorhof der heidenen mochten komen, Hem niet konden genaken. De
muur, welke den Voorhof der heidenen van
het overige gedeelte van den Tempel afscheidde, heette „de Muur des Afscheidsels",
waarop Paulus zinspeelt in Ef. II : 14 —
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„Want Hij is onze vrede, die deze beiden (d.
Joden en Heidenen) een gemaakt heeft, en
den middelinuur des afscheidsels gebroken
heeft". Dit feit versterkt de beteekenis van
de boodschap ; drie dagen later zou Zijn dood
een einde aan alle afscheiding maken ; Hij
gaf zich over aan den dood, „opdat Hij die
beiden met God in een lichaam zou verzoenen
door het kruis" (Ef. II : 16).
Waarom wendden de Grieken zich in het
bijzonder tot Filippus ? Misschien waren zij
bewoners van de Heidensche steden, welke
om het Galileesche Meer (zie Aanhangsel V)
waren opgekomen, en hadden zij hem daar
gekend, hetgeen een reden zou zijn voor
het hier vermelden van Bethsaida als zijn
stall (vers 21). Men moet ook opmerken, dat
Filippus een Grieksche naam was, hetgeen
zou Moen veronderstellen, dat deze Apostel
van vreemde afkomst was.
3. Dit was de derde maal, dat er gedurende de werkzaamheden oozes Heilands een
stem uit den Hemel geschiedde. Bij Zijn doop
werd zij (waarschijnlijk) alleen door Hem zelf
en den Dooper gehoord. Bij de Verheerlijking
door Petrus, Jakobus en Johannes. Nu hoort
het geheele yolk Naar. Het is niet onwaarschijnlijk, dat zelfs zij, die dachten, dat een
„engel gesproken had", de woorden konden
onderscheiden ; verg. Hand. IX : '7 ; XXII : 9.
De „ontroering" der ziel, welke de stem
uit den Hemel kwam bedaren, was zonder
twijfel een voorsmaak van den doodsangst
in Gethsemane. Bengel zegt : „De -afschrik
voor den Dood en de begeerte naar gehoorzaamheid streden tegen elkander in de ziel
van Jezus". Vandaar de uitroep: „Wat zal ik
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zeggen ?" „Verlos illij nit deze ure" — hier is de
„afschrik voor den dood"; „Vader, verheerlijk
TJwen naam" — hier is de ,begeerte naar
gehoorzaamheid".
„Manz
de aarde verh,00yd". Tweemaal te
4.
voren had Jezus deze uitdrukking gebruikt,
Joh. III : 14; VIII : 28. Het was
zonder twijfel een spreekwijze, die toen in
zwang was en in het bijzonder op de kruisiging werd toegepast, evenals het woord „ hangen", dat op zichzelf nog niet de beteekenis
van dood heeft, bij ons de naam voor een
bijzondere -tv'tjzo van terechtstellen is geworden. Zie het volgende vers : „Dit zeide Hij,
beteekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou".
5. Vergelijk betreffende vers 39 en 40 les
XXXII, Aant. 2. Vers 41 — „Dit zeide Jesaja,
toen hij Zijn heerlijkheid zag en van Rem
sprak" — is een treffend bewijs voor Christus'
Godheid, daar het Hem en Jehova tot Eên
maakt. Zie Jes. V : 1-5.
6. Het is moeilijk te zeggen, in welke betrekking vers 44-50 tot het overige gedeelte
van het hoofdstuk staat. Zonder twijfel besluit
vers 36 de geschiedenis, en in vers 37-43
geeft de Evangelist een algemeen overzicht
van den staat van zaken. Sommigen denken
daarom, dat de daarop volgende gezegden uit
verschillende toespraken zijn, welke Johannes
aanhaalt om toe te lichten, hetgeen hij juist
geschreven heeft. 1VIaar hiermede in strijd is
de uitdrukking in vers 44 „Jezus riep", d.i.
„riep met luide stem" als aan het kruis.
Misschien waren de woorden een plechtig afscheid, uitgesproken, eer Hij voorgoed den
Tempel verliet, zooals in vers 36 vermeld
wordt.

Les LAM. Op den Olijf berg. — Betreffende den val van Jerusalem..
„jerusalenz zal van de Heidenen vertreden worden".
le lezen : Matth. XXIV (gedeelten) ; (verg. Mark. XIII Luk. XXI).
Ye leeren : Luk. XIX : 43, 44 ; Rom. XI : 20, 2 I (Ps. 68 : i ; Ps. 118 : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderwijzer zal met bijzondere zorg de twee hoofdstukken, welke in
deze en de twee volgende lessen behandeld worden, moeten bestudeeren om
goed voorbereid te zijn voor zijn onderwijs, en in staat de vragen van verstandige kinderen te beantwoorden. Tot dit einde zijn niet alleen de „Aanteekeningen" in deze les bijzonder volledig, maar er zijn nog twee „Aanhangsels"
aan toegevoegd, een over de verklaring van de toespraak, het andere met
een korte historische schets van den val van Jerusalem.
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Bij het onderwijs zelf kunnen de moeilijke gedeelten (behalve met oudere
leerlingen) zeer goed weggelaten worden. De tijd van den onderwijzer zal
beter besteed zijn met het verhalen van allerlei bijzonderheden omtrent de
verwoesting der stad en de ellende van het yolk — als „geschiedenis" verteld — dan met vruchtelooze pogingen, het hoofdstuk vers voor vers uit te
leggen. Geen onderwijs kan nuttiger zijn dan dat, hetwelk de juiste vervulling der profetieen aantoont ; en na de lessen, waarin de verwerping van
Christus de hoofdgedachte is geweest, is het van belang, de verschrikkelijke
gevolgen van de verwerping te beschrijven.
SCHETS VAN DE LES.
Wij verlieten Jezus, toen Hij voor
het laatst uit den Tempel ging, nadat
Hij verworpen was door het dwalende
en teleurgestelde yolk (herhaal). De
Apostelen bij Hem — zijn zij ter
neer geslagen ? en toch, hoe gemakkelijk gaan hun gedachten op andere zaken over ( Voorbeeld. — Zooals de oogen van jongens zelfs geditrende de gewichtig-stelessenaftlwalen)
— zij bewonderen den Tempel in al
zijn heerlijkheid, het witte marmer
en het glinsterende goud, zij beschouwen met verbazing de reusachtige
steenen in de muren en torens —
-slaan de werklieden gade, die nog aan
het vergrooten en verfraaien zijn (zie
Aant. 2), en nu wijzen zij hun
Meester op al deze dingen. Maar waar
zijn Zijn gedachten ? vers 2. Hij ziet
veertig jaar vooruit, zooals Hij dit
twee dagen geleden gedaan had (les
LX), en ziet, waar die groote steenen
Ian zullen zijn.
Hij daalt of in de vallei van den
Kedron — bestijgt den Olijfberg —
daar zit Hij naar Jerusalem ie staren
— den Tempel vlak voor zich in al
zijn pracht — de zon ten ondergang
neigende achter de stad. De discipelen
worden ontroerd door Zijn woorden
— vier hunner — (zie Markus) moeten Hem er nader ever ondervragen.
I. De vraag der discipelen, vers 3.
Drie zaken wenschen zij te weten :
<a) wanneer „deze dingen" (de on-

heilen, die over Jerusalem komen)
zullen zijn ? Hoe zij zullen weten,
wanneer dat (b) „komen" en (c) dat
„einde van de wereld", waarover Hij
gesproken heeft (Matth. X: 23 ; XIII :
4o, 49, XVI : 27, 28,) zal wezen ?
Pit is alles even geschikt, hen in verlegenheid te brengen ; en geen wonder — want wat hadden zij verwacht ?
Jezus' zegepraal in ditzelfde Jerusalem — en nu is Hij verworpen, en
de stad zal verwoest worden — wanneer zal Hij regeeren P Nu ? of niet
voor het „einde der wereld" ?
2. Het antwoord van Christus.
Het strekt uit over deze twee hoofdstukken. Zegt Hij, wat ze wenschen
te weten ? Hij spreekt over de treurige
lotgevallen der Joden (XXIV : 1 521), over Zijn komst (XXIV : 27, 37 ;
XXV : 13, 31), over het „einde" met
het La atste Oordecl (XXIV : 13, 14 ;
XXV: 31-46).
Maar Hij zegt niet, wanneer dit alles
geschieden zal; den tijd houdt God
in Zijn eigen hand (Matth. XXIV :
36 ; verg. Hand. I : 7). Zijn volgelingen moeten altijd bereid wezen ;
zij hebben steeds te waken en gereed
te zijn, Hem te ontmoeten (Matth.
XXIV : 42, 44 ; XXV: 131.
Gaan wij thans eenige dezer profetieen na en zien wij, hoe wonderbaar zij vervuld zijn. Heden zullen
wij spreken over de Verwoesting

van Jerusalem.
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I. De treurige lotgevallen der
Joden.
(a) Groote verdrukking, vers 21,
verg. Luk. XXI : 23 — „groote nood
in het land en toorn over dit yolk".
De jammer en de ellende zou zoo
groot zijn, als nog nimmer was aanschouwd. Reeds door Mozes had God
deze dingen voorzegd (Deut. XXVIII :
45-57). En die bedreigingen zijn
vervuld. Het y olk leed veel onder
het bestuur der Romeinsche Stadhouders, die het afpersten en op allerlei wijze verdrukten. De Joden werden tot het uiterste gebracht. Zij verzetten zich tegen hun o verheerschers. Een oproer brak uit. Nu kwam
het Romeinsche leger voor Jerusalem
en belegerde de stad. Vreeselijk werd
. er geleden. Toen de stad belegerd
werd, waren er menigten van vreemdelingen voor het Paaschfeest. De
hongersnood werd erger en erger. De
stad zelve was aan de grootste beroeringen ten prooi. Partijen vormden
zich, die elkander bestookten en bestreden. Het Romeinsche leger be-.
klom den eenen muur na den anderen, verbrandde den eenen toren voor,
den anderen na en kwam steeds nader. Goddelooze menschen spoorden
het y olk aan, voort te gaan met strijden, want de Messias zou hun zeker
te hulp komen. Dock den waren Messias hadden zij gekruisigd (Zie Aanhangsel X).
(b) Moord en gevankelijke wegvoering. Luk. XXI : 24. Zie nogmaals de woorden van Mozes in Deut.
XXVIII : 64-68. Die woorden werden nu vervuld. Velen zelfs gaven
zich in wanhoop aan de Romeinen
over en werden bij honderden gekruisigd op den Olijfberg, in het gezicht van de stad. Toen Jerusalem
eindelijk ingenomen werd, werden alle
zieke en oude menschen gedood, de
kinderen als slaven verkocht en,velen
RENKEMA II.

naar verschillende deelen van het Rijk
gezonden om met Wilde dieren te vechten tot vermaak van het yolk, dat in
dergelijke wreede tooneelen behagen
schepte. Eeuwen daarna werden de
Joden nog overal vervolgd, zelfs door
zoogenaamde Christenvolkeren. En
ook nu nog zijn zij algemeen veracht en zijn zij verstrooid over de
geheele wereld. Wel drukt Gods hand
zwaar op hen !
(c) Jerusalem „door de heidenen
vertreden". Zie Luk. XXI : 24. De
Romeinsche generaal, Titus, wenschte
den fraaien Tempel te behouden, maar
een soldaat stak hem in brand en
alles werd verwoest. De muren werden afgebroken, de huizen verbrand,
de grond gelijk gemaakt en omieploegd : men kon niet zien, dat daar
vroeger een stad was geweest ! Later
is Jerusalem herbouwd, maar steeds
bleef de stad in handen der heidenen
— Romeinen, Perzen, Saracenen, Turken —, in wier macht zij zich ook
thans nog bevindt. Ook in onze
dagen verwerpen de Joden nog den
Messias. Hoe noodig is het, dat onder
hen gearbeid worde ! Ook hun moet
het Evangelie worden gepredikt. Alle
heil en alle zaligheid ligt ook voor
hen alleen in dien Jezus, Dien hun
vaderen gekruisigd hebben. Wanneer
zij tot Hem komen met belijdenis
hunner schuld, zal Hij hun hun zonden vergeven en hen doen deelen in
Zijn gunst en in Zijn vrede.
II. De discipelen uit de gevaren
verlost.
Jezus spreekt van drie gevaren:
(a) Fervolging, vers 9 ; Luk. XXI :
12. Deze begon, zoodra Jezus ten
hemel was gevaren (zie Hand. IV,
V, VI, VII, VIII, XII), van 2 Tim.
III : 11, 12 ; IV : 16, 17 (waar Paulus
spreekt van zijn terechtstaan voor den
wreeden keizer Nero) ; Hebr. X : 32,
33; I Petr. IV : 12-16 ; Openb, I :
19
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9 ; II : ro, 13. Wij lezen, hoe zij onthoofd, gekruisigd, levend verbrand,
aan de leeuwen tot spijs gegeven
werden.
(b) Verraad, vers ro ; Mark. XIII:
12 ; Luk. XXI : 16. Zij zouden zelfs
door hun naaste betrekkingen en
vrienden verraden worden ! Meer dan
een Judas is in de Kerk ! Hoe verschrikkelijk is dit ! (verg. Ps. XLI :
10 ; LV : 13-15). En Jezus' woord
is vervuld : velen, die door Nero
werden bedreigd, maakten bekend,
waar andere Christenen gevonden
konden worden, om aan de martelingen te ontkomen (Zie Aant. 4).
(c) Bedrog, vers II, 23, 24. De
Reiland waarschuwt tegen de valsche
leeraars. Hoe talrijk waren zij en hoe
gevaarlijk ! Zie Hand. XX : 3o ; 2
Cor. XI : 13-15 ; I Tim. IV :1-3;
VI : 3-5 ; 2 Petr. II; 1 Joh. II :
18; IV : I ; Jud. : 4; Openb. II : 2,
14, 15, 20.

Toch zijn er bij al deze onrustbarende vooruitzichten twee dingen,
die ons kunnen bemoedigen.
(I) De uitbreiding van het Evangelie, vers 14. Zie, hoever de blijde
boodschap reeds een jaar later doorgedrongen was, Col. I : 6, 2 3 (Zie
Aanhangsel IX). Denk aan de reizen
van Paulus (Rom. XV : 19), om
slechts een Evangelieprediker te
noemen. Niettegenstaande allen tegenstand breidt zich het Evangelie voortdurend uit. En eens zal de aarde vol
zijn van de kennis des Heeren, gelijk
de wateren den bodem der zee bedekken (Jes. XI : 9).
(2) Zij, die g-etrouw bleven, zouden
veilig zijn, vers. 18 ; Luk. XXI :18.
„Niet een haar van uw hoofd zal verloren gaan". Welk een bemoediging
voor Jezus' vervolgde discipelen !
„Maar", zegt ge, „velen hadden verschrikkelijke martelingen te verduren,
velen ook werden gedood ?" Zeker,

loch de Heiland wil zeggen, dat niets
hun overkomen zal zonder Zijn' wil
(Matth. X : 29, 3o). Hij regeert en
bestuurt alle dingen. Ook de vijanden
zijn in Zijn hand. Hij kan Zijn yolk
bewaren voor alle kwaad. En is het
Zijn wil, dat zij voor Hem lijden en
sterven zullen, welnu, dan hebben zij
daarin te berusten. Hiervan kunnen
zij verzekerd zijn, dat Hij hen nimmer
verlaten zal. In bange uren zal Hi}
hun ter zijde staan. Hij zal kracht
geven naar kruis. En ook als de flood
komt, begeeft Hij hen niet. Hij leidt
hen door de donkere doodsvallei en
neemt hen dan in Zijn heerlijkheid
op. En voor het vreeselijk lijden van
Jerusalem bleven de Christenen uit de
Joden gespaard. De Heiland had hun,
gezegd, waaruit zij zouden kunnen
weten, dat Gods gericht over de stad
zou losbarsten (vers 15 ; Luk. XXI :
2o). Zoodra zij deze teekenen zagen,
vluchtten zij met haast, zooals Jezus
hun gezegd had (vers 16,18), en ontkwamen. (Zie Aant. 5, 6.)
Denk aan den verachten Nazarener,.
Die drie dagen daarna als een verworpen misdadiger aan het kruis genageld zou worden en thans hier op
den Olijfberg zit en al deze dingen
voorspelt !

Allen, die Hem hooren, kunnen er
verzekerd van zijn, dat alles, wat Hij
zegt, zal geschieden. Lees vs. 35 : „De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan". En de geschiedenis leert
ons, hoevele dezer woorden reeds in
vervulling zijn getreden.
Maar die woorden zijn nog niet
alle vervuld.

Let nu bijzonder op twee van die
woorden, n.l. op wat Jezus zeide van
het oordeel, dat Jerusalem zou treffen
en op hetgeen Hij sprak omtrent degenen, die ontkomen zouden.
I. Vers 28. Jerusalem was als een,
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,,dood lichaam", overgaand tot be=
derf, zonder leven of schoonheid, geheel onrein (verg. XXIII : 27). Daarheen kwamen dus Gods oordeelen,
als arenden, die op buit afkomen. (Zie
Aant. 8.) Maar maakt het voor arenden verschil, waar het doode lichaam
is ? Neen, naar elk dood lichaam vliegen ze heen, waar het zich ook bevindt.
Wij alien zijn van nature dood door
de zonden en de misdaden (Ef. II:
1), geheel onrein en verdorven. We
zijn als een „dood lichaam". En Gods
oordeelen zullen zeker ors treffen,
als wij van onze zonden niet worden
gereinigd, als wij niet „levend gemaakt" worden. Doch als wij nu
Christus verwerpen, evenals de Joden
dat deden, dan is voor ons geen
redding mogelijk. In Hem alleen ligt
ons behoud. Aileen wanneer wij in
Hem gelooven en Hem erkennen als
onzen eenigen Zaligmaker, zullen wij
niet komen in het gericht Gods en
zullen wij van de oordeelen des Heeren verschoond blijven (Hebr. XII:
25 ; Rom. XI : 20, 21).
(2) V ers 13. Wie onikwamen aan
deze verschrikkingen ? Diegenen, welke
voor een korten tijd zich bij de
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Christenen hadden gevoegd en toen
weer afvallig waren geworden ? Neen.
Zie, wat de Heere Jezus zegt : „Wie
volharden zal tot den einde, die zal
zalig worden" (vs. 1 .3). Wanneer wij
Hem volgen, wacht ons smaad en
spot, strijd en lijden, vaak zelfs verdrukking en vervolging (Matth. XVI:
24). Hij zelf sprak tot Zijn discipelen : „In de wereld zult gij verdrukking hebben" (Joh. XVI : 33. En nu
zijn er velen, die zich eerst bij Christus voegen, maar Hem verlaten, „wanneer verdrukking en vervolging komt
om des woords wil" (Matth. XIII :
21). Doch slechts hij wordt zalig, die
volhardt, die Jezus blijft volgen, ook
al is de weg moeilijk en bang. 0,
wanneer wij zien op onze zwakheid,
dan zeggen wij : „ook wij zullen niet
staande blijven". Maar dit is het
heerlijke : Christus wil ons kracht
geven tot volharding. Hij bezielt ons
met moed, Hij houdt ons bij de hand,
Hij schraagt onze wankelende gangen. In de kracht Gods worden we
bewaard door het geloof, tot de zaligheid, die geopenbaard worden zal (1
Petr. I : 5). En aan de getrouwe strijdem, geeft Christus eens de kroon
der overwinning (Openb. II : io).

AANTEEK ENINGEN.
1. Tot gemakkelijker vergelijking van hetgeen de drie Evangelisten van deze toespraak
vermelden, worde opgemerkt (a) dat Matthews
het volledigste verslag geeft en daarom als
uitgangspunt voor de les genomen is ; (6) dat
Markus er niets belangrijks aan toevoegt, behalve de namen der discipelen, die de vraag
deden, en de bemoediging in vers 11 ; (c) dat
er bij Lukas gewichtige aanvullingen gevonden worden in vers 11, 15, 18, 19, 20-24,
25, 26, 34-36. Gedeelten van de toespraak,
zooals Matthews die geeft, komen in een ander verband in Luk. XII en XVII voor.
2. Men was nog in Jezus' tijd bezig, den Tempel te vergrooten en te verfraaien. Hij was
eigenlijk niet eerder gereed dan een paar jaar
voor zijn verwoesting ; de discipelen (zooals
wit het Grieksch blijkt) wezen zoowel op de
bourvstoffen als op het gebouw. Lukas spreekt

ook van „begiftigingen" ; hiermede bedoelt hij
de gouden kronen, de schilden, en andere
kostbaarheden, bijgedragen (onder anderen)
door de Herodessen en de Romeinsche keizers.
De voorspelling, dat de eene steen niet op
den anderen zon blijven, ward letterlijk vervuld, wat den Tempel zelf betreft; de groote
steenen, die men nog in de lagere gedeelten
van den muur van Haran ziet, behoorden tot
den grooten muur, die de geheele massa der
gebouwen en voorhov en omringde.
3. De vervulling van de verschillende „teekenen", door Christus vermeld — verleiders,
oorlogen, hongersnood, pest, aardbevingen —
wordt ruimschoots bevestigd door de geschiedschlvers Josephus, Suetonius, Tacitus, enz.
Suetonius spreekt b.v. van „gedurige droogte"
(verg. Hand. XI : 28) en Seneca, zinspeelt op
aardbevingen in Azie, Achaja, Macedonia,
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Syrie en Cyprus. Op de volgende plaatsen in
Josephus kan men nadere inlichtingen vinden :
Antiq. III : 15, 3 ; XX : 5, 1; 7, 6-10 ; 8,
9; 21; Bell. Jud. II : 42, 1-3 ; 13, 4; IV : 4, 5.
De vermelding door den Heiland van
„schrikkelijke dingen en groote teekenen"
(Luk. XXI : 11) geeft geloofwaardigheid aan
de vreemde verschijnselen, door Josephus
{Bell. Jud. VI : 5, 3) genoemd en bij Tacitus
aangeduid. Pe treffendste hiervan zijn : —
een meteoor, in den vorm van een zwaard,
dat boven de stad hing ; legerscharen en
stdjdwagens, die in de wolken gezien werden ;
luide stemmen, als van een menigte, welke
men in den Tempel hoorde.
4. Twee van Christus' voorspellingen betreffende Zijn discipelen worden toegelicht
door bladzijden van Tacitus. „Gehaat van
alien om III-tins Imams „Een geslacht
van menschen, om hun misdaden gehaat".
„Dan zullen er velen geergerd warden en elkande,. overleveren". — „Eerst werden er verscheidenen gegrepen, die bekenden, en then
werd door hun getuigenis een groote menigte
van anderen ook schuldig verklaard." (Tacit.,
Annal. XV).
5. „ Wanneer gij dan zult zien den gruniel
der nernmesting, n'aarvan gesprohen is door
Daniel, den profeet, staande in de heilige
plaats", enz. (Matth. XXIV : 15). Gedoeld
wordt op de driemaal bij Daniel voorkomende
woorden (Dan. IX : 27; XI : 31; XII : 11).
Deze woorden worden zeer verschillend uitgelegd. Zooals Alford zegt, hebben zij waarschijnlijk betrekking op verscheidene vervullingen, waarvan sommige nog in de toekomst
liggen. De bijzondere vervulling bij de belegering van Jerusalem moet niet verward
worden (zooals sommige Schriftuitleggers dit
doen) met het andere en geheel verschillende
teeken, – in Luk. XXI : 20 vermeld. Jezus'
waarschuwing aldaar : „wanneer gij zult zien,
dat Jerusalem van heirlegers omsingeld wordt",
wijst ongetwijfeld op den aanval op de stad
door Cestius Gallus, vier jaar voor het laatste
beleg (Zie Aanhangsel X), hetgeen, zooals
vanzelf spreekt, door de Christenen als een
teeken beschouwd werd, dat zij moesten
vluchten. Maar hier spreekt Christus van een
„gruwel in de heilige pivots", waarmede de
Tempel bedoeld wordt. Bit kan niet betrekking hebben op de verovering van den Tempel, omdat de Christenen voor dien tijd gevlucht waren; ook niet op de aanwezigheid
van de Romeinsche standaarden in Jerusalem,

want die waren er reeds verscheidene jaren
geweest. De „gruwel" was, naar alle waarschijnlijkheid, iets, dat de Joden zelven hadden
veroorzaakt (verg. 2 Kon. XXI : 2-7 ; Ezech.
V : 11; VIII : 6-16), hetgeen de „mate hunner
vaderen zou vervullen" en „verdrukking" ten
gevolge hebben.
Kort na het verstooten van Cestius Gallus
viel de Tempel in de handen der Zeloten
(zie Aanhangsel X), en verschillende laden
van heiligschennis, door hen bedreven, worden door Josephus vermeld. Het is daarom
waarschijnlijk, dat de een of andere bijzonder
ruwe en gewelddadige ontheiliging van den
Tempel gedurende dit „schrikbewind" door
de Christenen als de vervulling (voor deze
gelegenheid) van de profetische woorden van
Daniel werd beschouwd.
6. De Christenen, gewaarschuwd door de
teekenen, die de Heiland gegeven had en
volgens den geschiedschrijver Eusebius ook
door een rechtstreeksche aanmaning van God,
gehoorzaamden het bevel des Heeren en vluchtten naar Pella, een der steden van Dekapolis,
welke vijftig jaar lang de zetel van de „Kerk
van Jerusalem" was.
„Bidt, dat ulve vlucht niet geschiede des
winters, noch op een Sabbath". Het laatste
.heeft geen betrekking op de Christelijke viering van den dag des Heeren, daar de Joodsche
Sabbath bedoeld wordt. Zij moesten bidden,
dat noch natuurlijhe, noch wettelijke moeilijkheden hun vlucht mochten verhinderen. Waarschijnlijk had de vlucht plaats in October,
een zeer zachte maand in Palestina.
7. „Zoo die dagen niet verhort merden",
enz. Vele omstandigheden werkten samen, de
aanvankeljke vervulling van deze woorden
(welke zonder twijfel ook een verdere reikende
beteekenis hebben) te verzekeren. De gebrekkige staat der versterkingen, de schaarschheid
van voedsel, de verdeeldheid in de stad zelve,
enz. verkortten het beleg; en Titus zelf riep
uit: „God heeft y our ons gestreden. Wat
hadden menschelijke handen of werktuigen
tegen deze torens kunnen doen !"
8. „Alavaar het doode lichaam zal zijn, door
zullen de arenden vergaderd worden". Niet de
Romeinsche „arenden" of standaarden, zooals
somtijds uitgelegd wordt, worden hier bedoeld ;
het oorspronkelijke woord beteekent „gieren".
Het is een spreekwoordelijke uitdrukking :
waar bederf is, daar komt het oordeel, —
zoowel te Jerusalem als elders.

AANHANGSEL IX. — Over de uitlegging van Matth. XXIV en XXV.
Het 24e en 25e hoofdstuk van Matthews bevatten den toespraak en moeten bij de uitlegging te zamen genomen worden. De sleutel tot het recht begrip dier hoofdstukken wordt
ons gegeven. door de vraag der Apostelen : „Wanneer zullen deze dingen (nl. de onheilen

OP DEN OLIJFBERG. - DE VAL VAN JERUSALEM. 293
over Jerusalem) zijn, en welk zal het teeken zijn van uw toekomst en van de voleinding der
wereld ?" Van deze drie gebeurtenissen hadden zip den Reiland hooren spreken (zie vs. 2 ;
Matth. XXIII : 38 ; XVI : 27 ; XIII : 27, 39, 49) en nu vragen zij hieromtrent nadere
opheldering. Bij het bestudeeren van Jezus' woorden, die ons in Matth. XXIV en XXV
zijn opgeteekend, moeten wij niet nit het oog verliezen, dat zij een antwoord zijn op deze vragen.
Geeft de Heiland nu op die vragen een duidelijk antwoord ?
Het is zeker, dat Hij den Apostelen geenszins de „tijden en gelegenheden" openbaarde. Ook
is de voorspelling niet zoo duidelijk, dat zij in staat zouden zijn, de verschillende trekken
der drie gebeurtenissen te onderscheiden. Evenals er in de Oud-Testamentische profetien
voorspellingen zijn, die zoowel betrekking hebben op de Eerste Komst van den Messias in
vernedering als op Zijn Tweede Komst in heerlijkheid, welke diegenen, die leefden, vOOrdat
de eerste serie vervuld was, niet in staat waren te onderscheiden, zoo is het ook in deze
toespraak. ,Gebeurtenissen, die ver of liggen ire tijd, kunnen vergeleken worden met voorafstand. Twee heuvelrijen, waarvan de een zich boven de
werpen, die ver verwijderd zijn
andere verheft, doen zich aan den horizon voor als massa, ofschoon zij vele mijlen van
elkander verwijderd kunnen zijn, en eerst wanneer de aanschouwer op den top van de eerste
heuvelrij komt, kan hij de kloof zien, die haar van de tweede Scheidt" (Wordsworth). Wij
kunnen nu de vervulling van eenige voorspellingen waarnemen in de gebeurtenissen, welke
de verwoesting van Jerusalem voorafgingen en vergezelden, loch het is ons onmogelijk, de
tijdruimte te bepalen, die er ligt tusschen deze noodlottige gebeurtenis en Christus' Tweede
Komst. De Heere heeft ons verborgen gehouden, wanneer Christus komen zal in heerlijkheid
op de wolken des hemels om te oordeelen de levenden en de dcoden. „Van dien dag en die
ure weet niemand, ook niet de Engelen der henielen, dan Mijn Vader alleen" (vs. 36).
Niet alleen zijn de voorspelde gebeurtenissen in de toespraak vermengd, maar de nitleggingwordt nog moeilijker door het feit, dat de vroegere ge'oeurtenissen voorafschaduwingen zijn
van de latere, zoodat vele uitdrukkingen doelen op de verwoesting van Jerusalem, loch tevens
op Christus' wederkomst. Zoo beteekenen de woorden : „Wie volharden zal tot het einde, die
zal zalig worden" : (1) dat die Joodsche Christenen, die niettegenstaande alle verleidingen
(vers 5, 11) en vervolgingen (vers 9, 10), standvastig bleven, van de onheilen, die hun yolk
troffen, verschoond zouden worden ; (2) dat diegenen, welke de zwaardere verdrukkingen van
de laatste dagen „tot het einde" zouden verdragen, „al deze Bingen, die geschieden zullen,
zouden ontvlieden" (zie Luk. XXI : 36), terwijl zij in het algemeen beteekenen kunnen : (3)
dat iedereen, op elken leeftijd, die tot zijn eigen „einde", d.i. den dood, volhardt, zaliz zal
worden. Zoo is het ook in zekeren zin waar, dat het Evangelie ,,tot een getuigenis aller
volken" gepredikt was, voor den val van Jerusalem (zie Col. 1: 6, 23); toch is dit, in zijn
voile beteekenis, ongetwijfeld een groot teeken van de Wederkomst des Heeren.
De noodlottige gebeurtenis dus, die een einde maakte aan de Joodsche bedeeling, was in
zekeren zin een ,,komen van den Zoon des Menschen". Hij kwam om zalig te maken. Hij
werd verworpen: daarna kwam Hij om te oordeelen. En dit komen, toen de „tijd der bezoeking" of de „dag der genade" voor de Joden voorbij was, was een voorafschaduwing van
Christus' Wederkomst, die plaats hebben zal, als de „tijden der heidenen" zullen vervuld
zijn (zie Luk. XXI : 24). De waarschuwende teekenen zouden dezelfde zijn : schokkende
gebeurtenissen op het wereldtooneel, beroeringen der volken, het opstaan van dwaalleeraars
in de kerk, vervolging van hen, die getrouw bleven, uitbreiding van de prediking van het
Evangelie. Het is mogelijk, dat ook de onmiddellijk voorafgaande teekenen dezelfde zullen
wezen. Er is een in het oog loopende overeenkomst tusschen de bevrijding der Christenen
nit de Joden van de onheilen, die over hun y olk kwamen (zie Aant. 6), en het „bijeenvergaderen van de uitverkoren uit de vier winden", hetwelk in nauw verband met de verschijning van Christus in heerlijkheid (Matth. XXIV: 31 ; verg. Luk. XXI : 36) wordt genoemd.
Het maken van dergelijke vergelijkingen is echter altijd gevaarlijk : zoo licht brengt het tot
allerlei gewaagde gissingen en veronderstellingen.
Rekening houdende met deze beschouwingen, kunnen wij de toespraak van deze twee
hoofdstukken aldus verdeelen :
1. Hoofdstuk XXIV : 4-14 beschrijft in algemeene trekken de toekomst, zoowel die van
het Joodsche y olk als die van de wereld in het algemeen en die van de kerk.
2. Hoofdst. XXIV : 15-28 verwijst rechtstreeks naar de verwoesting van Jerusalem, ofschoon niet zonder typische voorafschaduwingen van hetgeen nog toekomende is.
3. Hoofdst. XXIV : 29-41 voorspelt de gebeurtenissen bij de Wederkomst van Christus,
ofschoon, den aard der profetie in aanmerking genomen, die voorspellingen, welke een algemeen karakter dragen, geacht kunnen worden, reeds bij de verwoesting van Jerusalem aanvankelijk vervuld to zijn. Een vergelijking van dit gedeelte met Luk. XXI : 24-27 toont aim,
dat het „terstond" van vers 29 niet beteekent : terstond na de verwoesting.
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4. Hoofdst. XXIV : 42-51 en hoofdst. XXV : 1-30 leeren ons in drie gelijkenissen, waartoe
de wederkomst des Heilands ons moet dringen ; de eerste daarvan is meer in het bijzonder
tot de Apostelen en tot de leeraars in het algemeen gericht, terwijl de tweede en de derde
wijzen op de noodzakelijkheid van waakzaamheid en van fiver in 's Ileeren dienst.
5. Het laatste gedeelte, hoofdst. XXV : 31-56, beschrijft het Laatste Oordeel, dat aan het
einde der eeuwen zal plaats grijpen, waarvan ook sprake is in Openb. XX : 11-15. Het
schetst ons Christus, in heerlijkheid komende op de wolken des hemels om als Boning den
aardbodem rechtvaardiglijk te oordeelen.
De ruimte laat niet toe, hier nog in bijzonderheden te treden, maar de volgende plaatsen
in de Schrift kunnen in verband met dit onderwerp bestudeerd worden 1VIatth. X : 23,
XVI : 27, 28; 1 Thess. IV, V; 2 Thess. II ; 2 Tim. III; 2 Petr. II, III; Judas ; Openb. VI,
XVI, XIX, XX.
AANHANGSEL X. — De verwoesting van Jerusalem.
De geschiedenis der Joden na de hemelvaart van Christus kan in het kort aldus beschreyen worden :
De kruisiging van den Heere Jezus had plaats in het jaar 30. In het jaar 36 werd Pilatus
afgezet. In het jaar 41 werden, met genadige vergunning van Keizer Claudius, de provincien,
die vroeger het koninkrijk van Herodes den Grooten vormden (zie les VI, Aant. 12), hereenigd onder diens kleinzoon Herodes Agrippa (de Herodes van Hand. XII), onder wien
Jerusalem vergroot en versterkt werd en de Joden een groote welvaart genoten. Na diens
dood, in het jaar 44, kwam Judea weder rechtstreeks onder de heerschappij der Romeinen
en negen jaar later bereikte de onderdrukking der opeenvolgende stadhouders haar toppunt
in de losbandigheid en de dwingelandij van Felix (Hand. XXIV), die, volgens Tacitus,
„een koninklijken schepter gezwaaid heeft met den geest eons slaafs" en de Joden bij
honderden heeft laten kruisigen. Zijn opvolger Festus was een rechtvaardig man; maar
Albinus, die na hem kwam, bleek inhalig en wreed to zijn, en onder Gessius Florus (in het
j. 65), die al zijn voorgangers in baatzuchtigheid overtrof, verzetten de Joden zich eindelijk
(in het j. 66) openlijk tegen hun overheerschers.
Er was echter goon eensgezindheid bij het yolk. Hevige onlusten braken er in de hoofdstad nit tusschen de verschillende partijen, die elkander den voorrang betwistten ; bij Josephus
wordt herhaaldelijk melding gemaakt van verraad, geweldenarij, moord en doodslag. Eindelijk
kregen de Zeloten, een partij van gewetenlooze dwepers, uit het schuim der bevolking
samengeraapt, die van goon schikking wilden hooren en zich onder eede hadden verbonden,
de Romeinen tot den laatste toe to weerstaan, de overhand over de meer gematigde partij en
eigenden zij zich de hoogste macht toe. Weldra eater verzwakte deze partij al meer en meer,
daar er in haar eigen midden verdeeldheid en vijandschap ontstond.
Ondertusschen deed Cestius Gallus, de Romeinsche prefect van Syrie, een aanval op de
stad, maar hij werd teruggedreven, vervolgd en bij Beth-Horon geheel verslagen . De oorlog
duurde drie jaar voort en het Romeinsche leger beroofde en verwoestte, niettegenstaande
deze nederlaag, het geheele land, terwijl de meeste bewoners op ellendige wijze omkwamen.
Eindelijk, in de lento van het jaar 70, verscheen Titus voor de muren van Jerusalem, en
het laatste beleg nam een aanvang. De eerste en de tweede rij muren, welke de stad aan
de noordzijde beschermden, werden in April vermeesterd. Het bleek echter moeilijk to zijn,
verder door to dringen, daar de verdedigers vol geestdrift streden en zich -even vindingrijk
toonden als de aanvallers, zoodat Titus besloot, de geheele stad to omsingelen. Door den
krachtigen arbeid van de Romeinsche soldaten werd er rondom de stad een wal van aarde
opgeworpen. In de tweede week van Juni word de burcht Antonia bij verrassing genomen
en van 23 Juni tot 15 Juli waren de nauwe straten het tooneel van zulke wanhopige gevechten, dat dit gedeelte van het jaar nog steeds jamin daaa, d. ,,dagen van ellende"
genoemd wordt. Op dien laatsten dag werd de Tempel door een fakkel, welke een soldaat er
tegen Titus' bevel inwierp, in brand gestoken. De Joden bleven echter nog met vertwij feling
de Bovenstad (Zion) verdedigen en wezen met verontwaardiging de herhaalde voorslagen van
Titus van de hand. De toebereidselen tot den laatsten aanval duurden eenige woken, maar
eindelijk had deze plaats (waarschijnlijk den 11n September). Den volgenden dag drongen
de overwinnaars in de stad door.
Toen kwam het einde, dat de Reiland had voorspeld. Jerusalem werd geheel verwoest en
tot een puinhoop gemaakt.
De ellende, waaraan het vrijheidlievende yolk gedurende en na het beleg ten prooi was, is
niet to beschrijven. Josephus geeft een ontzettende schildering van de gevolgen van den
hongersnood, die all e gevoel van menschelijkheid verdoofd scheen to hebben; ook bij
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in zijn Geschiedenis der Joden, zijn vele treffende bijzonderheden hieromtrent te vinden.
Milman zegt: Alle zachtere gevoel, liefde, eerbied en natuurlijke genegenheid waren ten
gevolge van de alles overweldigende ellende verdwerken. Vrouwen beroofden haar manners
van het laatste stukje brood, kinderen hun ouders, moeders hun kinderen.... Indien
een huffs gesloten was, veronderstelde men, dat de bewoners bezig waren te eten; met geweld
drong men naar binnen en haalde men de kruimels uit den mond van hen, die voedsel
gebruikten. Oude menschen werden gegeeseld, totdat zij de spijzen loslieten, welke zij met
vertwijfeliug in hun handen vastklemden.... Kinderen, die het weinige, dat zij hadden
trachtten te beveiligen, werden gegrepen, in het rond gezwaaid en met geweld op de steenen
neergesmeten.... Het walgelijkste voedsel werd tegen een ontzaglijk hoogen prijs verkocht.
De uitgehongerden knaagden aan hun lederen gordels en schoenen. Gehakt hooi en loten van
boomen werden duur betaald. De afgrijselijke geschiedenis van de vrouw, die haar eigen kind
kookte en at, is welbekend en doet ons de letterlijke vervulling zien van Deut. XXVIII : 56,
57. Josephus zegt zelf: „Alle rampen, van het begin der wereldgeschiedenis af, schijnen in
het niet te verzinken, vergeleken bij die der Joden".
De volgende halve eeuw is een ledig blad in de geschiedenis van Jerusalem. Maar in het
jaar 132 deden de Joden onder aanvoering van een valschen Messias, Bar-Chochba genoemd,
een wanhopige poging, hun onafhankelijkheid te herkrijgen en den Tempel hunner vaderen
weder op te bouwen, welke poging, niet zonder veel bloedvergieten aan beide zijden, verijdeld werd. Zelfs de bouwvallen, die na de verwoesting der stad door Titus nog waren overgebleven, werden then geheel geslecht, de grond werd weder omgeploegd en een nieuwe
Romeinsche stad met een nieuwen naam en heidensche tempels, werd gebouwd op de plaats,
waar eens de stad Gods lag. De naam Jerusalem kwam spoedig weder in gebruik, toen het
Christendom de heerschende godsdienst werd, en bet duurde niet lang, of de ,,Heilige plaatsen" van weleer werden algemeen vereerd. Maar toch zijn de Joden nimmer meh dan geduld
geworden in het land, dat eens door David en Salomo werd bestuurd.

Les LXIV. Op den Olijf berg.—Over de wederkomst van Christus.
„Waakt dan I"
7e lezen : Matth. XXV : 1-3o.
7e leeren: Mark. XIII : 33; 2 Petr. III : lo—r4; Openb. XXII :
Matth. XVI : 27. (Ps. 13o : 3; Ps. 139 : 14; Ps. 19 : 6.)

;

YOUR DEN ONDERWIJZER.

We zetten thans de behandeling der toespraak, die Christus eenige dagen
voor Ztjn lijden en sterven tot Zijn discipelen hield, voort. In deze les bespreken we de gelijkenis van de Wijze en de Dwaze Maagden en die van
de Talenten. Het schriftwoord : „Waakt dan !" boven deze les geplaatst,
drukt de vermaning, die in deze gelijkenissen tot ons komt, kort en duidelijk
uit. In beide wordt ons geleerd, dat wij ten alien tijde gereed moeten zijn,
Christus te ontmoeten, dat wij steeds bereid moeten zijn voor Zijn wederkomst. Toch is er tusschen deze twee gelijkenissen een aanmerkelijk verschil.
De; eerste, die van de Wijze en de Dwaze Maagden, zegt ons, hoe de innerlijke gesteldheid van ons hart wezen moet, de andere, die der Talenten, hoe
ons leven moet zijn, zullen we de komst van Christus zonder vreeze tegemoet kunnen zien. Tusschen beide gelijkenissen bestaat derhalve een nauw
verband en de Onderwijzer zal wel doen, op dat verband de aandacht te
vestigen. Men wijze er op, hoe, waar de olie in de lampen is, d. w. z. waar
krachtens onze gemeenschap met Christus de Heilige Geest in ons woont,
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wij ook onze krachten en gaven besteden zullen in des Heeren dienst en
arbeiden zullen tot Zijn eer ; hoe het onmogelijk is, dat wie door een oprecht geloof Christus ingeplant is niet zoude voortbrengen vruchten der
dankbaarheid.
Bij de behandeling van de gelijkenis der Talenten legge men er den nadruk
op, dat wij door onzen arbeid in Gods koninkrijk niets verdienen. Alle
gedachte, alsof onze werken onze gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zouden kunnen zijn, snijde men af. Door onze goede werken, die vruchten
zijn van het werk des Heiligen Geestes in ons, bewijzen wij Gode onze
dankbaarheid voor de verlossing, die Hij ons aanbracht. Wel wil God die
goede werken beloonen, doch „deze belooning geschiedt niet uit verdienste,
maar uit genade".
Een duidelijke behandeling der gelijkenis van de Wijze en de Dwaze
Maagden eischt, dat de Onderwijzer zich vooraf op de hoogte stelle van de
gewoonten, die bij de Oostersche huwelijksfeesten werden gevolgd. In de
schets vindt men daaromtrent de noodige bijzonderheden.
SCHETS VAN DE LES.
In de toespraak, die de Heere Jezus
kort voor Zijn sterven tot Zijn discipelen hield, sprak Hij ook tot hen
over Zijn Wederkomst op de wolken
des hemels. En wat Hij hieromtrent
zeide is ook voor ons van het hoogste
belang. Eenmaal zal Hij komen in
heerlijkheid om de levenden en de
dooden te oordeelen, „om een iegelijk
te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn".
W anneer Hij komen zal, heeft Hij
ons echter niet geopenbaard (Matth.
XXIV : 36). Dat behoeven wij ook
niet te weten. Wij hebben steeds te
waken en bereid te zijn voor Zijn
komst, terwijl wij, zoolang Hij vertoeft
te komen, hebben te arb-:iden in Zijn
dienst. Dat leert de Heiland ons in
de beide gelijkenissen, die wij thans
gaan bespreken.
I. De gelijkenis van de Wijze
en de Dwaze Maagden.
De Heere Jezus spreekt in deze gelijkenis van een bruiloft. Ge hebt

zeker wel eens een bruiloft bijgewoond P Dat is een dag van vreugde,
Diet waar ? Nu, dat was vroeger in
het Oosten ook zoo. Maar daar waren
zulke feesten nog veel grootscher en

prachtiger dan bij ons. Ze duurden
ook langer, verscheidene dagen aaneen. Bij zulk een Oostersche bruiloft
ging het ook geheel anders toe dan
bij ons. De bruidegom haalde zijn
bruid af van de woning harer ouders
en bracht haar, van de bruiloftsgasten
vergezeld, in blijden optocht naar het
huis, dat hij met haar zou betrekken.
Bij lien optocht gaven alien luide aan
hun vreugde lucht; vrooliike liederen
weerklonken en lustige muziek droeg
er niet weinig toe bij, de feesteliike
stemming te verhoogen. Deze optocht
had steeds in den avond plaats en
werd door fakkelmuziek opgeluisterd.
Gewoonlijk werd de stoet, die zoo
vroolijk door de straten trok, al grooter en grooter, doordat vriendinnen
van de bruid, ieder met een fakkel
in de hand (ale Aant. r), het jeugdige
paar tegemoet gingen en dan aan den
optocht naar het huis van den i)ruidegorn deelnamen.
In onze gelijkenis nu spreekt de
Heere Jezus van tien maagden, die
uitgingen, den bruidegom tegemoet. Zij
hebben ieder een brandende fakkel in
de hand en gaan samen den weg op,
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waarop zij den vroolijken stoet zullen
ontmoeten. Nadat zij eenigen tijd geloopen hebben, staan zij stil. Zij besluiten, niet verder te gaan, maar daar
te wachten, totdat de blijde menigte
komt, om zich dan bij den optocht
aan te sluiten. Maar de bruiloftsstoet
blijft lang weg. Zij luisteren al, of zij
het gejuich en het gezang nog niet
hooren ; zij kijken al, of zij in de verte
den rossen gloed der fakkels nog niet
zien, doch alles blijft stil en niets valt
te bespeuren.
Op 't laatst, nadat zij geruimen tijd
tevergeefs gewacht hebben, vallen zij
alien in slaap. Zij bemerken niet, dat
haar fakkels, die zij bij zich hebben
nedergezet, al flauwer en flauwer gaan
branden en eindelijk bijna geheel uitgaan. Voor vijf van de tien maagden
was dit niet zoo erg, want die waren zoo
verstandig geweest, olie met zich mede
te nemen. Doch de vijfanderen hadden
dat niet gedaan , zij hadden gemeend,
dat haar fakkels wel lang genoeg zouden branden en er niet op gerekend,
dat zij wel eens konden moeten
wachten. Nu zal echter blijken, hoe
dwaas deze laatste vijf gehandeld hebben. Daar worden te middernacht de
maagden plotseling gewekt dcor een
gedruisch en luide stemmen, die roepen : „Ziet, de bruidegom komt, gaat
uit, hem tegemoet !" Verschrikt grijpen
zij haar fakkels, maar deze branden
bijna niet meer, dewijl de olie verteerd is. Doch de fakkels der vijf
maagden, die olie medegenomen hebben, branden weldra weer helder.
Fluks hebben zij olie in den schotel,
die boven aan den staaf bevestigd is,
gegoten, en alles is weer in orde. Zij
zijn gereed en kunnen nu aan den
optocht deelnemen. Wel was het wijs
en verstandig van deze maagden gehandeld, dat zij, olie medegenomen
hadden ! Maar even dwaas was het
van de andere vijf, dit te verzuimen.

Want nu staan zij verlegen ! Wat
moeten zij doer). P Zij wenden zich tot
haar vriendinnen met het verzoek :
„Geeft ons van uwe olie, want onze
lampen gaan uit". Maar dezen moeten
dit verzoek weigeren. „Dat kunnen
wij niet doen", antwoorden zij, „want
dan is er misschien voor ons en voor
u nict genoeg. Maar weet ge, wat ge
doet ? Gaat gauw olie koopen en als
ge dan uw fakkels in orde gebracht
hebt, kunt gij u ook bij den optocht
aansluiten".
Ja, dat zullen zij dan maar doen.
Er schiet haar niets anders over. Zij
gaan heen om olie te koopen. Maar
in dien tijd nadert de bruiloftsstoet.
De „wijze maagden" voegen zich bij
de blijde schare. Weldra is men bij
het huis van den bruidegom aangekomen. De deur wordt geopend, alien
gaan binnen en bevinden zich spoedig
ill de feestzaal, waar nu eerst recht
de vreugde een aanvang zal nemen.
Doch daar konden ook de andere
maagden, die geen olie medegenomen
hadden, de „dwaze maagden", aan.
Zij haasten zich, zooveel zij kunnen,
want zij willen ook zoo gaarne aan
het feest deelnemen. Zie, hoe zij zich
reppen om zoo spoedig mogelijk bij
het huis van den bruidegom te zijn.
Doch als zij daar zijn aangekomen,
zien zij, dat de deur reeds gesloten
is. Zij keeren evenwel nog niet terug.
Zij wachten en hopen nog toegang
tot de bruiloftszaal te verkrijgen. Zij
kloppen op de deur en roepen : „Heere,
Heere, doe ons open !" Doch het baat
haar niet. De deur blijft gesloten. Zij
hebben bruidegom en bruid geen eer
bewezen, zij hebben weinig belangstelling ten opzichte van het bruidspaar aan den dag gelegd ; toen de
bruiloftsstoet kwam, waren immers
haar fakkels niet eens in orde, zoodat
zij niet aan den optocht konden deelnemen ? Nu wordt hun de toegang
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tot de feestza,a1 geweigerd. „Ik ken u
niet", roept de bruidegom haar toe.
Hoe zij ook kloppen en roepen, de
deur wordt niet geopend. En terwijl
daarbinnen blijde lach weerklinkt en
vroolijke liederen worden aangeheven,
terwijl de feestvreugde al meer en
meer toeneemt en al luider de juichtoon schalt, moeten zij buiten blijven.
Straits keeren zij teleurgesteld huiswaarts met het verwijt in het hart,
dat zij door eigen schuld een genot
moeten missen, dat haar vriendinnen
thans met voile teugen indrinken.
En wat de Heiland ons nu met
deze gelijkenis wil leeren ? Wel, Hij
zegt ons bier, hoe het gaan zal, als
Hij komt op de wolken des hemels.
Dan zal Hij al de Zijnen tot zich
nemen in Zijn heerlijkheid. Dan zal
dat hemelsche bruiloftsfeest beginnen,
dat nimmer eindigen zal. Dan zullen
al de verlosten des Heeren geroepen
worden tot „het Avondmaal van de
Bruiloft des Lams" (Openb. XIX : 9)
om aan te zitten met Abraham, Isaak
en Jakob. Welk een heerlijkheid, welk
een genot zal dat zijn ! Dan geen
droefheid meer en geen smart, geen
rouw meer en geen ellende, maar
eeuwige blijdschap en ongestoorde zaligheid. „Verzadiging der vreugde is
bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in
Uw rechterhand eeuwiglijk" (Ps. XVI:
I r). Zullen ook wij aan dat hemelsche bruiloftsfeest deelnemen P De
Heiland antwoordt : dat hangt er van
af, of ge olie hebt in uw vaten, d. w. z.
of de Heilige Geest in u woont, of
uw hart is vernieuwd, of gij den Heere
in waarheid dient, of heel uw leven
Hem is toegewijd, zoodat gij als fakkels zijt, die Hem ter eere. branden.
Alleen als dat zoo is, zijn we gereed,
Hem te ontvangen en zullen ook wij
met Hem ingaan tot de bruiloft. Dan
zullen ook wij een plaats ontvangen
aan dien vreugdedisch en mogen in-

stemmen met den feestzang, het nieuwe
lied, dat tot in eeuwigheid ruischen
zal door de hemelzalen. Maar als dat
bij ons niet zoo is, als ons hart niet
is veranderd, als de Geest Gods niet
in ons woont, als wij derhalve den
Heere niet waarlijk liefhebben en Hem
niet vreezen en dienen, dan zullen
wij nimmer de woning der blijdschap
binnengaan. Want dan zijn wij, als
de Bruidegom komt, niet gereed,
Hem te ontvangen. En als Hij Zijn
yolk, dat met banden der liefde aan
Hem verbonden is en in het doen
van Zijn wil zijn hoogste vreugde
vindt, dan tot zich neemt, zullen wij
niet merle ingaan. Al kloppen we dan
en al roepen we luide : „Heere, Heere,
doe ons open !" het zal tevergeefs
zijn. D2 deur is dan gesloten voor
goed. „Ik ken u niet !'' zal Jezus ons
toeroepen. Dan is het te laat, voor
eeuwig te laat ! En dat „te laat !" zal
dreunen door onze ziel en OM met
ontzetting vervullen. Voor ons dan
geen plaats aan den hemelschen bruiloftsdisch, maar voor ons het eeuwig
verderf, waar geen straal der vreugde
ons verblijdt.
Welk een ernstige waarschuwing
geeft ons derhalve deze gelijkenis! 0,
dat wij nu den Heere zoeken, nu,
terwijl Hij te vinden is (Jes. LV : 6).
Bidden wij Hem, dat Hij ons hart
vernieuwe en in ons werke de vreeze
van Zijn Naam ! Dat wij niet rusten,
voordat wij weten, dat wij behooren
tot Zijn yolk, hetwelk Hem liefheeft
en dient ! Dan behoeft Zijn komst ons
niet te verschrikken. Wanneer Hij dan
ook verschijnt, wij zijn dan steeds
bereid, Hem te ontmoeten, want er
is dan „olie" in onze vaten. Dan zullen wij verlangend naar Zijn komst
uitzien, dan zullen wij die komst met
vreugde begroeten. En dan zal Hij
ons tot zich nemen in Zijn heerlijkheid en ons een plaats geven aan den
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eeuwigen vreugdedisch, dien Hij voor
Zijn yolk heeft bereid.
II. De gelijkenis der Talenten.
In de vorige gelijkenis zagen wij,
hoe al de tien maagden, die op de
komst van den Bruidegom wachtten,
in slaap vielen. Wel gingen vijf van
haar in tot de bruiloft, dewijl zij
immers olie medegenomen hadden,
maar de Heiland wil daarmede niet
zeggen, dat wij, wanneer onze vaten
maar met olie gevuld zijn, m. a. w.
-wanneer de Heilige Geest in ons woont
en wij met Hem, onzen Zaligmaker,
verbonden zijn, in rust en ledigheid
onzen tijd kunnen doorbrengen. Integendeel. Hij wil, dat wij arbeiden
zullen voor Zijn Naam en tot Zijn
eer, dat wij de krachten, die Hij ons
schonk, zullen besteden in Zijn dienst.
Dat leert Hij ons in de gelijkenis der
Talenten.
Een heer gaat op reis. Geruimen
tijd zal hij afwezig zijn. VOOr zijn
vertrek stelt hij natuurlijk eerst orde
op zijn zaken. Zie, wat hij doet. Hij
verkoopt zijn bezittingen en geeft het

geld, dat hij er voor ontvangt, aan
Brie zijner dienstknechten, opdat dezen
daarmede voor hem ha ndel zullen drijven. Als Hij dan terugkomt, kunnen zij
hem dit geld met de winst, die het opleverde, teruggeven. Hij verwacht, dat
deze dienstknechten zijn geld goed
zullen beheeren. (Zie Aant. 2.) Merk
hieromtrent drie zaken op :
I. De heer vertrouwde zijn dienstknechten. Hoe aangenaam zal dit hun
geweest zijn Wie wordt niet gaarne
vertrouwd ? Voorbeeld. Aan een
meisje word' voor den eersten keer
opgedragen, op haar broertje to passen;
hoe b4/de is zii dan!) Maar als

iemand ons iets toevertrouwt, moeten wij daarvoor ook zorg dragen;
wij moeten er voor waken en er op
passen, alsof het het onze ware. Hebt
gij dit ooit gevoeld ten opzichte van

Gods gaven? — Het is een blik Zijner
genade, dat Hij ze aan ons toevertrouwt vergeten wij onze verantwoordelijkheid niet.
2. Zij ontvingen ieder een groote
som gelds. De eene ontving vijf taler,
ten, de andere twee talenten, de derde
een talent. En wanneer wij nu weten,
dat een talent ongeveer f 4500 waard
is, is het ons duidelijk, dat aan deze
dienstknechten een aanzienlijke geldsom werd toevertrouwd. Hebt gij er
wel eens over nagedacht, hoeveel
God ons heeft geschonken? Wij hebben allen eenig geld en hoeveel goeds
kan men daarmede niet doen ? Maar
dat bedoelen we nu niet alleen. Ge
hebt kracht van den Heere ontvangen,
aanleg, verstand, geheugen, bekwaamheid. Van iemand, wien de Heere
ruimschoots met deze gaven bedeelde,
zeggen we, dat Hij vele talenten van
God ontving (dit woord is aan deze
gelijkenis ontleend). Aan ieder onzer
heeft de Heere talenten gegeven.
3. Zij ontving en niet alien evenveel,
vers 15 ; een iegelijk „naar zijn vermogen". ( Voorbeeld. — Twee kr antenong ens worden door hun meester
uitgestuurd; aan den een geeft hij
viittig, aan den ander ,. twintig dagbladen; waarom? De een is vlugger
en vrijmoediger of heeft een betere
standplaats dan de ander.)

Zoo heeft de Heere ons ook niet
allen evenveel talenten geschonken.
De een ontving meer, de ander minder gaven. En wij hebben dit bestel
van onzen God te eerbiedigen en te
erkennen, dat Hij vrij is, een iegelijk
in 't bijzonder te geven, gelijkerwijs
Hij wil.
De heer is vertrokken. Nu gaan de
dienstknechten aan het werk.
Welk gebruik kan er nu van het
geld gemaakt worden? Misschien vertrekt de een naar Egypte of Perzie
en koopt hij koren of zijde, hetwelk
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hij weder met voordeel verkoopt; dan
koopt hij weder een nieuwe partij
goederen, die hij eveneens weder met
winst van de hand doet. Zoo groeit
de geldsom, die zijn meester hem gaf,
steeds aan.
Maar hij kan verliezen, indien hij
het goed slecht beheert. Zijn werk
vereischt dus voortdurende zorg,
waakzaamheid en inspanning. De
ander koopt land, bewerkt het, zaait
koren, enz. — Ook hij moet onvermoeid arbeiden, wil hi .; straks zijn
heer de geldsom, die hem werd toevertrouwd, met winst teruggeven. Maar
waartoe al die moeite ? Werken zij
voor zichzelf? Is niet de geheele winst
voor den heer? Ja, maar zij zijn getrouw en handelen met het geld van
hun meester, alsof het het hunne ware.
Maar een van hen is geheel anders:
hij doet niets. Hij bewaart zijn talent.
Zie, wat hij doet. Hij graaft een gat
in den grond en verbergt daarin het
geld, dat zijn meester hem gaf. Waarom deed hij dat ?
De oorzaak is niet ver te zoeken.
Hij was „boos en lui" (vs. 26). Hij
dacht: „Alles, wat ik verdien, is toch
niet voor mij, maar voor mijn meester. Als hij straks terugkomt, zal hij
mij wellicht straffen, omdat hij acht,
dat ik niet genoeg geld verdiend
heb". Misschien dacht hij ook wel:
„Waarom heeft mijn heer mij slechts
een talent toevertrouwd? Waarom gaf
hij aan mij niet evenveel, als aan de
anderen?" Daarbij, hij moist, dat hij,
wilde hij met de hem ter hand gestelde geldsom ander geld verdienen,
arbeiden moest, voortdurend bezig
moest zijn, zich moest inspannen. En
van arbeid en inspanning had hij
een afkeer. Veel liever zat hij ledig
en genoot hij rust. Welnu, zijn meester is afwezig en komt waarschijnlijk
vooreerst niet terug. Welk een heerlijke gelegenheid, nu eens een ge-

makkelijk leventje te leiden ! Hij zal
zijn geld in de aarde verbergen; dan
loopt hij ook geen gevaar, het in den
handel te verliezen en straks zal hij
aan zijn heer teruggeven, wat deze
hem toevertrouwde.
Wal doet gij met uw „talenten"?

Denkt gij alleen aan uzelven? Of
tracht gij naar uw vermogen goed te
doen? Gij moet de talenten, die de
Heere u gaf, aanwenden in Zijn
dienst; gij moet den tijd, dien Hij u
schenkt, nuttig besteden ; gij moet
van de gelegenheid, voor Hein te
arbeiden, gebruik maken; gij moet
het werk, dat Hij u op de hand zette,
getrouw en ijverig verrichten ; al de
gaven en de krachten, die Hij u verleende, moet gij gebruiken in Zijn
dienst en tot Zijn eer.
Zegt gij, evenals de booze dienstknecht : De Heere eischt zoo veel van
mij ! Nimmer kan ik Hem voldoen!
Het is tevergeefs, het te beproeven
(verg. Job XXI : 15; Mal. I : 13)!'
Dat is een verkeerd denkbeeld; wij
zullen aanstonds zien, hoe edelmoedig
Hij is.
Zegt gij : „Ik kan niets doen, ik
heb zoo weinig?" Maar ook gij hebt
toch minstens een talent van den
Heere ontvangen. Wend dat dan aan
in Zijn dienst en arbeid naar . de
mate der gaven en krachten, die Hij
u schonk. Denk aan het Joodsche
dienstmeisje van Naaman (2 Kon. V),
de weduwe van Zarfath (1 Kon. XVII),
de weduwe van Jerusalem (Mark.
XII : 41-44). Zie ook 2 COLVIII : 12.
De meester is teruggekomen. Allen
komen bij hem om rekenschap te
geven.
1. Hoe verlangend zijn de getrouwe
dienstknechten, te vertellen, hoeveel
geld zij gewonnen hebben ! ( Voorbeeld. -- .Een iongen, die varier vertelt van zijn eersten dtzg. in de werk-

plaats.
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Zonder vrees gaan zij tot hun
heer en zeggen zij : „Hier is uw geld
terug en hier is ook hetgeen wij met
dat geld hebben gewonnen !"
Zle nu het antwoord. Spreekt een
„hard mensch" zoo P Is hun heer ontevreden, omdat er niet meer gewonnen is? Maakt hij aanmerkingen ?
Zegt hij : „Uw winst had grooter
kunnen zijn ?" Hoe geheel anders !
Hij prijst de getrouwe dienstknechten,
die zoo ijverig tijdens zijn afwezigheid hebben gewerkt. En hoe rijk
worden zij beloond ! De knechten,
die voor hun heer hadden gearbeid, hadden slectts hun plicht gedaan en op niet de minste belooning recht, loch hun heer is mild en
goed ! Zie, wat hij zegt (vs. 21, 23).
Hij overlaadt hen met weldaden ;
misschien geeft hij hun de vrijheid
(zie Actni. 3).
2. Daar nadert ook de luie dienst-

knecht. Komt hij met schaamte en
zelfverwijt? Neen, hij slaat een toon
aan, alsof zijn meester niets op zijn
gedrag heeft aan te merken. Deze gaf
hem een talent, welnu, dat eene talent
geeft hij nu terug. Daarmede is de
zaak afgedaan. Zijn meester heeft niets
meer van hem te eischen. Toch gevoelt hij wel, dat er iets aan schort,
dat hij moet verklaren, waarom hij
met het hem gegeven geld geen handel dreef. En zie nu, wat Hij zegt (vs.
24, 25). „Ik wist", zoo spreekt Hij,
„dat gij hard waart en streng. Als ik
met dat geld gewerkt had, zou ik het
geheel of gedeeltelijk hebben kunnen
verliezen en dan zoudt gij mij zwaar
hebben gestraft. Daarom heb ik uit
vrees het geld voor alle zekerheid in
de aarde verborgen ; nu kan ik u alles
teruggeven, wat gij mij hebt toevertrouwd".
Maar zijn meester neemt met deze
verklaring geen genoegen. „Als gij dan
wist", zoo voegt hij den ontrouwen
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knecht toe, „dat ik hard en streng ben,
en bevreesd waart in den handel uw
geld te verliezen, waarom hebt gij het
dan niet op interest gezet? Wanneer gij
het den wisselaren gegeven hadt, zou
er geen gevaar zijn geweest, dat gij het
verloren hadt, en het zou mij in alle
geval nog rente hebben opgeleverd"
(Zie Aant. 6). Zijn heer doorziet, dat
die dienstknecht uit luiheid en boos-'
heid zoo gehandeld heeft. En nu zal
deze zijn straf niet ontgaan. Hij heeft
het vertrouwen zijns meesters verbeurd.
Het talent, dat , hem toevertrouwd
was, worth hem ontnomen en het
wordt gegeven aan den trouwen knecht,
die vijf talenten won. En hij wordt geworpen in de buitenste duisternis, waar
weening zal zijn en knersing der tanden.
wij moden ook rekenschap geven
aan God (Rom. XIV : 12; 2 Cor. V :
to. Waarvan ? Van alles. ( Voorbeeld.
— Aan een /oven zijn lien gulden
lor.,erlrouwd ; is het genoeg, indien hij
er van negen rekenschap gee ft, of van
negen en een half ?) De Heere wil, dat
wij al de talenten, die Hij ons gaf,

besteden in Zijn dienst, uitdankbaarheid voor de weldaden, die Hij ons
schonk, en dat wij Hem danken, dat
Hij ons de eere wil verleenen, voor
Hem te arbeiden.
Zal een onzer daarmede loon verdienen P Niet een. Meent gij, dat Paulus iets verdiende ? Hoe dacht hij er
zelf over ? Lees 1 Cor. XV : to; verg.
Luk. XVII : to. Toch moist hij, dat hij
een belooning zou ontvangen, 2 Tim.
IV : 8. Waarom ? Omdat Christus.een
goedertieren Meester is. Zie de teksten
om te leeren; zie ook Matth. V : 12;
VI : 4, 6, 18; X : 41, 42; Rom. II : 6, 7;
Gal. VI : 9 ; 2 Joh. : 8.
Laten wij echter nooit vergeten, dat
de Heere die belooning uit genade ons
schenkt. Wel mogen wij Hem danken
voor de liefde, die Hij ook daarin ons
bewijst.
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Of zijn wij als de. „booze en luie"
dienstknecht ? Luistert dan naar de
vermaning, die in deze gelijkenis tot
ons komt. Gij moet, evenals Paulus,
kunnen zeggen : „Wiens ik ben, welken
ik ook lien" (Hand. XXVII 23). Zie

het doopsformulier. Door den loop zijt
gij gebonden, Hem aan te hangen, te
betrouwen en lief te hebben van ganscher harte, van ganscher ziele, van
ganschen gemoede en met alle krachten. Doet gij dit werkelijk ?

AANTEE KENINGEN.
1. De fakkels, waarvan in de gelijkenis
gesproken wordt, waren slaven, aan Welker
boveneinde schotels waren bevestigd. In deze
schotels werd de olie gegoten.
2. Deze gelijkenis is tot de discipelen gericht — de heer riep zijn eigen dienstknechten
— en stelt het gewicht van den arbeid in
den dienst des Heeren in het licht. Er wordt
gewezen op het gevaar van traagheid, en deze
traagheid wordt verklaard uit een geheel
verkeerd en zondig gebrek aan vertrouwen :
de luie dienstknecht acht het te moeilijk,
den Heere te dienen. Met de talenten worden
de gaven bedoeld, die de Heere aan een iegelijk
gegeven heeft.
3. De slaven van de Grieken en de Romeinen waren dikwijls menschen, die allerlei
kundigheden of bekwaamheden tot handenarbeid bezaten ; diegenen onder hen, welke
geschikte handwerkslieden, bekwame dokters
of vlugge schrijvers waren, worden voor een
groote som gelds gekocht. Het was in het
geheel geen ongewone zaak, dat zij diensten
verrichten, gelijk in deze gelijkenis beschreven
wordt.
4. De uitdrukking „de vreugde uws Heeren"
doelt op die vreugde, welke Christus was
voorgesteld, voor welke Hij het kruis had
verdragen (Hebr. XII : 2; verg. Jes. LIII : 11);
de vreugde, die Hem wachtte na het Middelaarswerk, dat Hij had volbracht. Zie over
het deel der discipelen hierin les LVIII,
Misschien vinden wij hier ook wel een toespeling op de gewoonte, volgens welke een
meester de vrijheid gaf aan een slaaf door
dezen uit te noodigen, met hem aan te zitten.

„TVel" is een uitroep, die bij openbare
spelen gebruikt werd, en dezelfde beteekenis
heeft als ons „Bravo".
5. „Gij wist, dat Ik maai, waar lk niet
gezaaid heb", enz. (vs. 26). Waarschijnlijk
ironisch: „Het zij zoo : gesteld, dat ik zoo
ware, als gij zegt".
6. Wisselaars", d. z. bankiers. „Woeker"
beteekent eenvoudig interest: de rente was
in vroeger dagen zeer hoog.
7. „Een iegelijk die heeft", enz. Dit is de
wet der natuur. Kracht wordt door inspanningverkregen. Ongebruikte ledematen verzwakken,
terwijl de rechterarm van den krijgsman
grooter wordt dan zijn linkerarm. Voorbeelden,
dat het verbeurde talent aan een ander gegeven wordt, komen voor in 1 Sam. XV en
Hand. I; verg. Openb. III :11.
8. De Gelijkenis van de Talenten verschilt
in vele opzichten van die van de Ponden.
De eerste werd tot de discipelen gesproken,
de laatste tot de menigte. Hier is de heer
een koopman, daar een koning. Hier zijn wij
alleen dienstknechten, daar ook de hem vijandige „burgers". Hier is de grootte der
gaven verschillend, terwijl de getrouwe dienstknechten dezelfde belooning ontvangen, daar
wordt aan alien een „pond" gegeven, maar
de winst is verschillend en de dienstknechten
worden in overeenstemming met deze winst
beloond. In de gelijkenis der Talenten is de
verrichte arbeid in overeenstemming met de
geschonken kracht ; in de gelijkenis van de
Ponden is het resultaat van den arbeid verschillend bij gelijke omstandigheden.
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Les LXV. — Op den Olijf berg. — Net Laatste Oordeel.
„Want wij alien moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus".
T e leven : Matth. XXV : 31-46.
T e leer en : Joh. V : 28b, 29;Hand. XVII: 30, 31; Openb. I : 7; Openb. XX :
(Ps. 96 : 9; Ps. 62 : 8; Ps. 7 : 4, 12.)

I I, 12..

V OOR DEN ONDERWIJZER.

In het laatste gedeelte der toespraak van den Heere Jezus tot Zijn discipelen, die ons in Matth. XXIV en XXV staat opgeteekend, spreekt hij over
het Laatste Oordeel. Hierover handelt dan ook deze les. Christus wordt ons
hier voorgesteld, bekleed met de heerlijkheid, die Hem door den Vader
gegeven zou worden als loon op Zijn volbracht Middelaarswerk. Hij, de Zoon
des Menschen, zou niet slechts gezien worden, „zittende ter rechterhand der
kracht Gods", maar ook „komende op de wolken des hemels". De wereldhistorie loopt uit op het wereldgericht, dat aan het einde der eeuwen zal
worden gehouden. Christus, de Koning, zal dan zitten op den rechterstoel,
door de engelen omstuwd, en alle menschen zullen voor Hem verschijnen.
Door Hem zal 'God den aardbodem rechtvaardiglijk oordeelen. En dan zullen
zij, die Hem niet als Koning hebben erkend en Hem niet hebben ged-iend,
nederstorten in het eeuwig verderf, doch diegenen, die zich in ootmoed voor
Hem nederbogen en in het doen van Zijn wil hun hoogste vreugde vonden,
zullen ingaan in het eeuwige leven.
Men wijze er op, dat allen, die voor Christus' rechterstoel geschaard
zullen staan, van nature gelijk zijn. Allen zijn zondaren, overtreders van de
wet Gods en derhalve het oordeel des doods waardig. Doch zij, die Jezus
aanbidden als hun Zaligmaker en tot Zijn yolk behooren, zullen niet
veroordeeld worden : hun Heiland vervulde voor hen de wet en droeg voor
hen de straf. In Christus zijn zij „rechtvaardig voor God en erfgenamen
des eeuwigen ;evens".
Ook in deze les Legge men er wederom alien nadruk op, dat wij door onze
goede werken den hemel niet verdienen. Wij worden gerechtvaardigd door
het geloof in Christus, zonder de werken der wet. En nu blijkt ons geloof
uit onze werken, welke wij doen uit dankbaarheid voor de verlossing, die
wij in Christus hebben. De goede werken der geloovigen zijn vruchten van
het werk, dat de Heilige Geest in hen tot stand bracht en openbaren, dat
zij waarlijk door dien Geest zijn vernieuwd. En deze werken nu wil de
Heere uit genade beloonen.
De Onderwijzer trachte de leerlingen te doordringen van de hooge beteekenis, die dit onderwerp ook voor hen heeft. Hij behandelde het met ernst
en teederheid en verzuime niet, te wijzen op de vermaningen en de waarschuwingen, die in deze les tot ons komen. Zoo kan, onder den zegen Gods,
de bespreking van de wederkomst van Christus, voor Wiens rechterstoel wij
alien moeten geopenbaard worden, rijke vrucht afwerpen.
In het laatste gedeelte der schets wordt gesproken over het verband tusschen
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het onderwerp, dat in deze les behandeld is en het begin van het thans volgende hoofdstuk. De Onderwijzer vestige op dit verband de aandacht en sta
naar aanleiding daarvan stil bij het verlossingswerk van Christus als den
,eenigen grond onzer A.ligheid.
SCHETS VAN DE LES.
Wanneer er een gewichtige zaak
voor de rechtbank behandeld wordt,
met hoeveel belangstelling worden de
rechiszittingen dan gevolgd ! ( Voorbedd . — _Rechtszittingen — menigten
van menschen in en voor het gerechtshof — ong-eduld, de nieuwsbladen in
handers te krijgen). De uitspraak —

met hoeveel verlangen wordt er naar
uitgezien ! Het vonnis — welk een
stilte, wanneer het uitgesproken wordt!
En indien reeds de toeschouwers er
zooveel belang in stellen, hoeveel
meer belang zal een rechtzaak ons
inboezemen, wanneer wij er zelf in
betrokken zijn, wanneer ons eigendom
of de naam van iemand, die ons
dierbaar is, op het spel staat ! Maar
indien een onzer voor de rechtbank
moest komen, indien het van onze
schuldig- of niet.schuldigverklaring
afhing, of wij vrij gesproken of in
de gevangenis geworpen zouden worden, gerechtvaardigd of wel met
schande overdekt, hoe groot is dan
het belang, dat wij er in stellen !
Die eene zaak zou ons steeds in de
gtdachten wezen, al het andere werd
niets geacht !
Er is een rechtbank, waarvoor wij
alien eens moeten staan. „Wij moeten

alien geopenbaard worden voor den
rechterstoel van Christus". Hiervan
sprak Jezus ook lien avond op den
Olij f berg.
Het is langzamerhand laat geworden; missehien is de zon reeds ondergegaan, en is de nacht al ingevallen,
doch de Apostelen luisteren nog met
aandacht naar Jezus; zij vreezen, een
enkel Zijner plechtige woorden te ver-

liezen (herhaal de twee vorige lessen).
Hij spreekt dan ook over een hoogst
ernstig onderwerp, n.l, over het Laatste Oordeel, dat aan het einde der
eeuwen zal worden gehouden. Ook
voor ons is dit onderwerp van het
grootste belang. Luisteren wij dan met
aandacht en eerbied naar hetgeen
Hij thans tot ons spreekt.
I. De Rechter.

Wie zal dat zijn ? Zie Joh. V : 22,
27 ; Hand. X : 42 ; XVII : 31 ; Rom.
XIV : io. Hoe zal Hij komen ? vers
31. (a) Denk aan de kribbe te Bethlehem, de timmerma*nswerkplaats te
Nazareth, het visschersvaartuig op het
Meer, het kruis op Golgotha en denk
dan aan „dezen Jezus'' (Hand. I :
I r), zittende „op den troon Zijner
heerlijkheid". Wel is hij door God
„uitermate verhoogd" (Fil. II : 9). (b)
Bedenk, hoe Hij op aarde omringd
was door onwetende, zondige menschen, door onstandvastige vrienden
en booze vijanden en denk dan aan
Hem in het midden der „heilige engelen", die Zijn troon omringen en
Hem eeuwiglijk dienen (Openb. V :
I i). Hoe is Hij met glorie omstraald,
met luister omgeven !
Nu keeren velen zich van Hem af,
versmaden Zijn roepstemmen, verach .
-tenZijword,spmetZijn
dienst, maar als Hij straks in beerlijkheid komt op de wolken des hemels,
bekleed met den verblindenden glans
Zijner majesteit, sullen zij vreezen en
beven (Openb. I : 7).
H. Zij, die geoordeeld worden.

Wie lean zich een voorstelling
maken . van die menigte ! Indien alle
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bewoners eener stall bijeen waren,
welk een schare zou dat dan zijn,
(loch voor Christus zullen ,,alle volkeren" vergaderd worden. De dooden
herleven en verrijzen uit hun graven. Ook de zee geeft haar dooden
weder, en alien, levenden en dooden
scharen zich voor Christus' rechterstoel; er wordt er niet een gemist
(Openb. XX : 11-13).
Doet dit het oordeel minder schrikwekkend lijken ? Meent gij, dat het
gemakkelijk voor een enkel mensch
zal zijn, onopgemerkt te blijven in
die schare? Bedenk dan, dat aller oog
Hem niet alleen zal aanschouwen,
maar dat Hij ook iedereen zal zien.
Wat zal dan de Rechter doen? vers
32, 33. Is het moeilijk voor een
herder, de schapen van de bokken
te scheiden ? Vergist hij zich wel
eens ? Wees er zeker van, dat de
groote Herder zich niet vergissen zal.
— En in hoevele groepen worden
nu al die millioenen menschen verdeeld ? In slechts twee groepen. Bedenk, hoevele groepen er nu zijn :
rijken en armen, ouden en jongen,
zieken en gezonden, en onder deze
nog zoovele graden, maar welk verschil maakt het dan, tot welke dezer
klassen wij behooren ?
Niemand zou die verdeeling kunnen
maken dan Hij alleen, want Hij is
de Heere, die ons hart kent. Nu
reeds weet Hij, tot welke groep wij
gerekend moeten worden, maar nu
laat Hij alleen nog bijeen, degenen,
die Hem dienen en degenen, die Hem
niet dienen. En Zijn wensch is, dat
er nog velen zullen komen tot Zijn
dienst, opdat hij die straks kunne
zetten aan Zijn rechterhand. Maar
dan worden zij voor eeuwig gescheiden !
Zie de gelijkenis van het Onkruid en
de Tarwe en die van het Vischnet,
Matth. XIII. En dan zullen ezvij zien,
aan welken karat ieder komt te staan.
RENKEMA II.
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III. De Bewijzen.

Maar waartoe zijn nu nog bewijzen
noodig ? Ziin alien niet reeds gescheiden ? Ja, de Rechter weet alle
Bingen en Zijn oordeel kan niet falen
(Gen. XVIII : 25), maar alien moeten
Zijn rechtvaardigheid zien, alien moeten
hooren, waarom de een aan Zijn
rechter-, de ander aan Zijn linkerhand staat. ( Foorbee/d. — Zelfs al
had een rechter de misdaad met el en
oogen gezien, zoodat hij volkomen
zekerheid had, dat de gevangene
schuldig was, zou hij dan een vonnis
uitspreken zonder een rechtszitting ?).

Zoo zal ook Christus voor aller oor
uitspreken, waarom de een een plaats
aan Zijn rechterhand ontvangt, terwijl de ander naar Zijn linkerzijde
wordt verwezen.
En welke zijn nu de bewijzen ?
Wij beoordeelen iemands godsvrucht naar zijn woorden en zijn
laden. „De mensch ziet aan, wat voor
oogen is" (I Sam. XVI : 7). Wij
kunnen in iemands hart niet lezen en
kunnen slechts oordeelen naar den
schijn. Maar de werkelijkheid is vaak
met den schijn in strijd. En tengevolge
daarvan is ons oordeel vaak geheel
verkeerd. Dikwijls blijkt het, dat wij
ons bedrogen hebben. Het gebeurt
wel, dat wij menschen ontmoeten, die
uiterlijk zeer vroom zijn en van wie
wij zeggen, dat zij den Heere vreezen,
terwijl zij toch in werkelijkheid vijanden zijn van God en Zijn dienst.
De Heere echter oordeelt antlers
dan wij. Hem kunnen wij niet bedriegen. Hij toch kent ons hart en
weet onze gedachten. Niets is voor
Hem verborgen (Ps. XXXIII: 13— 15).
„De Heere ziet het hart aan" (I Sam.
XVI : 7). Dientengevolge is Zijn oordeel altijd rechtvaardig. En als Hij
ons dus een plaats aan Zijn rechterof aan Zijn linkerhand aanwijst, dan
kunnen wij er zeker van zijn, dat Hij
20
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daarin geheel naar recht en billijkheid handelt. Geen schuldige zal onschuldig, maar ook geen onschuldige
schuldig verklaard worden.
En wie ontvangen nu aan Zijn
rechterhand een plaats? Lees vs.
33 : „de schapen". Wie dat zijn? Dat
zijn diegenen, die den Heere Jezus
liefhebben, die Hem volgen, voor Hem
zich nederbuigen, zich geheel door
Hem laten Leiden en in Zijn dienst
hun grootste blijdschap smaken.
Doch aan Zijn linkerhand zullen „de
bokken" staan, d.w.z. zij, die zich
tegen Hem verharden en verzetten,
die niet naar Hem willen hooren, die
te wandelen,
weigeren, in Zijn
die Hem niet als
als
hun K oning erkennen en Zijn vermaningen en waarschuwingen verwerpen. Van nature
behooren wij alien tot deze bokken.
Dan zijn wij alien vijanden Gods en
keeren wij ons of van den rechten
weg. Dan dienen wij de zonde en sluiten wij voor des Heilands stem ons
oor. Maar als de Heilige Geest ons
hart vernieuwt, wordt het anders. Dan
luisteren wij naar de stem van den
goeden Herder en wandelen wij op
den weg, lien Hij ons aanwijst. Dan
strijden wij tegen de zonde en is het
de begeerte van ons hart, het pad van
Gods geboden te bewandelen. Dan
vragen wij : „Heere, wat wilt Gij, dat
ik doen zal?" En dan dienen wij Hem
met geheel ons hart.
Allen, die voor Christus' rechterstoel zullen staan, hebben het oordeel
des floods zich waardig gemaakt. Het
zijn immers alien zondaren, menschen,
die de wet des Heeren hebben geschonden. Maar Christus is op aarde
gekomen om zondaren zalig te maken.
Hij vervulde de wet Gods, die zij
geschonden hadden. Hij droeg de
straf, die zij hadden verdiend, opdat
zij behouden zouden worden. En diegenen, in wier hart de Heilige Geest

nu het geloof werkte, dat Christus
ook voor hen die wet vervulde en die
straf droeg, worden niet veroordeeld.
Zij worden zalig op grond van Zijn
gerechtigheid.
Maar als dat oprecht geloof in
Christus als onzen Verlosser in ons
woont, dan kan het niet anders, of
het zal *zich openbaren. Wij zullen
dan „goede werken" doen, niet om
den hemel te verdienen — dat zouden
wij niet kunnen doen, maar dat behoeven wij ook niet te doen, want
Christus heeft de zaligheid voor ons
verdiend — maar uit dankbaarheid.
Uit onze werken blijkt dan ons geloof
(Jak. II : i8). Wanneer die goede
werken bij ons gevonden worden,
kunnen wij daaruit afleiden, dat het
waarachtig geloof in onze harten
woont.
En nu zal Christus in den jongsten
dag niet spreken over het geloof, dat
in ons hart werd gewerkt, maar over
die werken, waarin dat geloof naar
buiten trad. En dan wijst Hij op hetgeen wij gedaan hebben aan „Zijn
broeders". Lees vs. 35-40. Daar
wordt gesproken van den dienst der
liefde, die Christus' broeders bewezen
werd. Wie die broeders zijn? -Daarmede worden bedoeld diegenen, die
in den Heiland gelooven, Hem als
hun Zaligmaker erkennen en al hun
heil in Hem vinden. Door den band
des geloofs zijn ze immers met Hem
vereenigd. Ze hebben Hem lief met
hun gansche hart. Met Hem verbonden, zijn zij kinderen Gods. En Christus is hun Broeder. Zij richten hun
gangen naar het woord des Heeren
en doen den wil des Vaders, Die in
de hemelen is (Matth. XIII : 50).
Daarom zijn zij Jezus' broeders. Hij
schaamt zich niet, hen broeders te
noemen (Hebr. II : i i). En wanneer
wij nu een van deze broeders een
dienst bewijzen, wanneer wij hem te
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eten geven, als hem hongert, hem
laven, als hem dorst, hem een rustplaats aanbieden in onze woning, hem
kleeden als hij naakt is, hem bij
krankheid verzorgen of hem in de
gevangenis bezoeken, dan rekent
Christus, dat zulks Hem wordt gedaan. ( Poorbee/d.. lna'ien een kind
ziek is en anderen verzorgen en verplegen het, zullen de ouders dit dan
niet een weldaad achten, die hun bewezen wordt ?) Wij moeten Christus'
broederen weldoen om Christus' wil.
Het moet ons een vreugde, ja, het
moet ons een eere zijn, hun van het
onze te mogen geven, hen te helpen
met raad en daad, hen te ondersteunen op hun weg. Even gaarne als
wij Hem een liefdedienst zouden willen
bewijzen, even gaarne moeten wij het
Zijn broeders willen doen. En als wij
zoo werken der barmhartigheid verrichten, dan zal het ons ook wel gaan.
Christus zal het ons duizendvoudig
vergelden. Zelfs de geringste weldaad
wil Hij beloonen. Al geven we een
Zijner broeders slechts een beker
koud water, dan reeds ontvangen we
een rijk loon uit Zijn hand (Matth.
X : 42).
Doch evenals Jezus nu elke weldaad, Zijn broeders bewezen, beschouwt als Hem geschied, evenzoo
rekent Hij, dat wij Hem den liefdedienst weigeren, waartoe wij ons voor
Zijn broeders niet willen geven (vs.
41-45). Inderdaad, wanneer wij waarlijk den Heiland liefhebben, dan zal
het ons onmogelijk zijn, ons hart te
sluiten voor Zijn broeders, die onze
hulp noodig hebben. Doen zij dit, dan
is dit een zeker bewijs, dat de liefde
van Christus niet in ons woont. Lees
I Joh. III : 14 ; V :1. Zoo zal Christus ons oordeelen naar onze werken.
En een onbarmhartig oordeel zal dan
gaan over degenen, die geen barmhartigheid gedaan heeft (Jak. II : 13).

Maar dan zal het woord des Heilands
ook bewaarheid worden : „Zalig zijn
de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden". (Matth. V : 7).
Iv. De uitspraak.
En welke is nu de uitspraak ? Lees,
wat Christus zegt tot hen, die aan
Zijn rechterhand staan (vs. 34) :
„Beerft het koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der
wereld". Van eeuw igheid had God
gedachten des vredes over hen (Jer.
XXXI : 3). Zij worden op grond van
Christus' verlossingswerk niet alleen
vrijgesproken, maar zij gaan ook de
eeuwige heerlijkheid in, die God hun
uit genade wil schenken als een belooning voor de goede werken, die zij
hebben verricht. En welk een zaligheid zal dat zijn (r Cor. II : 9)! Zij
zullen verzadiging van vreugde genieten en lieflijkheden aan Gods rechterhand eeuwiglijk.
Maar lees nu, wat Hij zal zeggen
tot diegenen, die aan Zijn linkerhand
staan : „Gnat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den
duivel en zijn engelen bereid is" (vs.
41). Welk een vreeselijk lot wacht
hun ! Evenmin als wij ons de zaligheid kunnen voorstellen, die God Zijn
yolk zal doen beerven, evenmin kunnen wij ons een denkbeeld vormen
van de schrikkelijke straf dergenen,
die den Heere hebben veracht en
Hem niet hebben gediend. Lees, wat
Gods Woord hiervan zegt (Dan. XII :
2 ; Matth. XII : 42 ; Mark. IX : 4348 ; Rom. II : 8, 9 ; 2 Thess. I : 9).
En lees nu ten slotte vs. 46 : „Dezen
(n.l. de onrechtvaardigen) zullen gaan
in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven". Welk
een onderscheid ! De poorten des
hemels worden ontsloten en zij, die
den Heere liefhebben, gaan de zalen
des lichts binnen, waar zij God eeuwiglijk zullen loven en prijzen. Maar zij,
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die den Heere verwierpen en zich
tegen hem hebben verhard, worden
geworpen in de plaats der pijniging,
de buitenste duisternis, waar weening der oogen is en knersing der
tanden.
Ook wij zullen eenmaal voor Christus' rechterstoel staan.. Waar zal onze
plaats dan zijn, bij de schapen of
bij de bokken, aan Jezus' rechter —
of aan Zijn linkerhand P 0, als wij
moeten zeggen : „ik behoor tot de
bokken", laten wij dan toch bedenken,
hoe verschrikkelijk ons lot eenmaal
zal wezen ! Dan zal het ons toeklinken : „Gaat weg van Mij !" „Vreeselijk is het, te vallen in de handen
des levenden Gods" (Hebr. X : 31).
Doch nu roept Jezus ons nog. Nu
strekt Hij Zijn armen nog tot ons
uit. Luisteren wij dan naar Zijn waarschuwingen ! Nu is het nog niet te
laat. „lleden, zoo gij Zijn stem hoort,
verhardt uw hart niet !" Bidt, dat
de Heere door Zijn Heiligen Geest
uw hart vernieuwe en u make tot
een schaap van den goeden Herder.
Dan behoeft gij den oordeelsdag niet
met angst en vreeze tegemoet te zien,
maar dan kunt gij Christus' wederkomst met blijdschap begroeten. Want
dan zult gij niet veroordeeld worden !
Dan zal ook tot u gezegd worden :
„Beerft het koninkrijk, dat u bereid
is voor de grondlegging der wereld !"
En dan zult gij ingaan in de vreugde

uws Heeren en eeuwiglijk zijn bij
uw God.
Welke wonderbare woorden werden
door Jezus op den Olijfberg uitgesproken ! Met welk een verbazing en
een ontzag zullen de discipelen er
naar geluisterd hebben ! Welk een
diep gevoel zullen zij gehad hebben
van de ware grootheid van hun
Meester !
Doch let nu eens op de woorden,
die Jezus onmiddellijk op Zijn verheven toespraak volgen liet. Zie de
eerste twee verzen van het volgende
hoofdstuk : „de Zoon des Menschen
zal overgeleverd worden om gekruisigd
te worden". Diezelfde Koning en
Rechter zal twee dagen later op het
schandhout sterven !
Geen wonder, dat de discipelen
verschrikt en verslagen zijn.
En toch behoeft ons dit niet te
verwonderen. Christus moest sterven,
zou Hij onze Zaligmaker kunnen
wezen. In Zijn dood toch ligt ons
leven, in Zijn vernedering onze heerlijkheid. „De straf, die ons den vrede
aanbrengt, was op Hem." Hij leed
en stierf, opdat wij, zoo wij in Hem
gelooven, niet veroordeeld, maar vrijgesproken zouden worden. Er is nu
geen verdoemenis voor degenen, die
in Christus Jezus zijn (Rom. VIII : 1).
Zij zullen de eeuwige zaligheid beerven, die Hij voor hen heeft bereid.

AANTEEKENINGEN.
1. Dit gedeelte der Schrift wordt wel eens
verkeerdelijk de Gelijkenis van de Schapen
en de Bokken genoemd. De overgang van
beeldspraak tot gewone taal in vers 31 —
„Wanneer de Zoon des Menschen komen zal",
enz. — is zeer duidelijk. De scheiding der
menschen in twee groepen, die der kinderen
Gods en die dergenen, die den Heere niet
vreezen, wordt slechts in een enkele zinsnede
(vs. 32) bij de scheiding van schapen en bokken vergeleken: „Hij zal ze van elkander

scheiden, gelijk de herder de schapen van de
bokken scheidt", enz.
2. Ongetwijfeld doelt Christus hier op het
Laatste Oordeel, dat aan het einde der
eeuwen gehouden zal worden. Pit oordeel zal
gaan over het gansche menschelijk geslacht,
over alle menschen zonder onderscheid, dus
ook over de geloovigen. De vele uitdrukkingen, welke er op wijzen dat de heiligen niet
in het gericht zullen komen, 'zijn niet in
strijd met deze opvatting. Zij komen overeen
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met de belofte, dat zij, die gelooven, niet
deel is voor hen slechts de openbare kwijtzullen sterven. Letterlijk genomen, zullen zij I schelding hunner schuld en hun rechtvaarsterven en geoordeeld worden; maar de dood 1 diging voor de verzamelde volkeren.
is voor hen de poort des levens en het oor-

Le LXVI. — De Samenzweerders.
„Zij leg wen mijncr ziele lagen".
Te lezen : Joh. XI : 47-53 ; XII : 1— II ; Luk. XXII : i-6.
Ye leeren : Hand. III :17, 18 , Ps. XLI : io ; I Tim. VI : 1 o (Ps. 31 : 1 1 7
12 ; Ps. 55 : 7, 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het samenbrengen van de verschillende voorvallen, die in deze les behandeld worden, heeft de volgende voordeelen : — (1) Het verband van de
omstandigheden, die leidden tot de gevangenneming van Christus, komt
duidelijker aan het licht ; (2) de Onderwirzer heeft gelegenheid, gelijktijdig
het karakter en de zonde van Judas te schetsen ; (3) er wordt een scheiding
gemaakt tusschen de gelijkenissen en toespraken, welke bet onderwerp zijn
geweest van de laatste negen lessen, en den Paaschmaaltijd, die in de volgende les behandeld wordt, welke scheiding overeenkomt met de tusschenruimte tusschen den Dinsdagavond en den Donderdagavond van de Lijdensweek ; (4) de gewichtige en ernstige waarheden betreffende het raadsplan
Gods en de schuld van den mensch kunnen aan het einde der les besproken
worden door een verwijzing naar Matth. XXVI : 24 en Hand. II : 23 (zooals
in de Schets gedaan wordt).
Op den voorgrond stelle men, dat alles, wat met Christus geschiedde,
door Gods hand en raad te voren bepaald was. De vijanden waren instrumenten, waarvan de Heere zich bediende om Zijn raad uit te voeren (Hand.
Iv : 28). De zonde is een macht, die wel tegen God ingaat, maar die toch
staat onder Zijn bestuur en die Hij dienstbaar weet te maken aan de bereiking van Zijn doel. Doch dit heft de verantwoordelijkheid van den mensch
in het minst niet op. Dat Christus zou sterven, was van eeuwigheid door
God besloten, maar de Joden, die Hem ter dood brachten, maakten zich
aan een verschrikkelijke zonde schuldig. Nimmer kunnen wij in het feit,
dat ook de zonde in het raadsplan Gods, hetwelk zeker uitgevoerd wordt,
opgenomen is, eenige verontschuldiging vinden. Wij hebben ons eenvoudig
te onderwerpen aan den geopenbaarden wil Gods en te doen, hetgeen Hij
ons in Zijn Woord bevolen heeft.
SCHETS VAN DE LES.
Wat Jezus den volgenden dag,
Woensdag, en een gedeelte van den

Donderdag gedaan heeft, weten wij
niet. Naar alle waarschijnlijkheid
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bracht Hij deze laatste twee dagen
in eenzaamheid door. Verlaten wij
Hem dan heden en zien wij, waarmede Zijn vijanden bezig zijn.
I. De openbare vijanden.
1. Run oude plannen. Wij hebben
reeds in de vorige lessen gezien, hoe
de Overpriesters en de Farizeen Jezus
wenschten te dooden, zie Joh. V : x6,
i8; Mark. 111:6; Joh. VII: 1, 25,
32 ; Joh. VIII : 59 ; Joh. X : 31, 39.
Maar dit waren alle aanslagen, die
door eenige personen afzonderlijk gedaan werden, of plotselinge uitbarstingen van woede. Wanneer werd er plechtig besloten, dat Hij sterven zou ? Zie :
2. Hun pasgmomen besluit. Lees
Joh. XI : 47-53. Dit besluit wordt
genomen na de opwekking van Lazarus.
Het wonder heeft geheel Jerusalem
in opschudding gebracht. Velen uit
de Joden geloofden in Hem, (Joh.
XI : 45 ; XII :1 i). De groote raad,
het „Sanhedrin" (zie Aant. 1), wordt
dus bijeengeroepen om de zaak te
bespreken.
Naar alle waarschijnlijkheid duren
de beraadslagingen lang. Sommigen
stellen dit voor, anderen hebben die
meening ; er zijn er, die er tegen opkomen, Jezus te dooden (zie Joh.
VII : 5o, 51 ; Luk. XXIII : 5o, 51) ;
misschien deinzen anderen, ofschoon
Hij zelf hun onverschillig is, terug
voor het vergieten van onschuldig
bloed ; doch anderen achten het raadzaam, dat Hij gedood worde ; het
yolk, zoo zeggen zij, zal tot opstand
komen, als Hij niet ter dood wordt
gebracht en dan hebben wij den toorn
der Romeinen te duchten (vers 48).
Wie staat eindelijk op (vs. 49) ? Een
Sadduceer (Hand. V : 17), dus iemand,
die zich niet veel bekommerde om
hetgeen Jezus leerde.
Hij richt zich tot de weifelende

leden van het Sanhedrin en zegt :
„Wat aarzelt gij toch ? Ziet gij dan

niet, welk een groote schare zich om
Jezus heen verzamelt ? Weldra zal
het oproer losbarsten ; dan zullen de
Romeinen komen, die het yolk streng
zullen straffen. Die Jezus is een persoon, die land en yolk in gevaar
brengt. Hij moet hoe eer hoe beter
uit den weg worden geruimd. Het is
beter, dat een mensch sterve voor
bet yolk, dan dat het geheele yolk
verloren ga. Het heil van ons land,
de toekomst van ons yolk staan op
het spel ; beide eischen Zijn dood.
Zoo spreekt Kajafas, die gaarne wil,
dat zijn yolk in goede verstandhouding leve met de Romeinen, die hem
in het hoogepriesterambt gezet hebben
(Zie ..4ant. 2). En zijn woord vindt
ingang bij de leden van het Sanhedrin.
Het noodlottige besluit wordt genomen , sommigen verheugen zich,
anderen onderyverpen zich aan de
„treurige noodzakelijkheid". Spoedig
daarna hebben zij Jezus gedood ; was
het yolk toen gered ? Integendeel,
door Jezus ter dood te brengen, haalden zij zich dat vreeselijk oordeel op
den hall, waarvan wij kort te voren
gesproken hebben.
En toch was het, zooals Kajafas
zeide, ofschoon deze zelf den diepen
zin zijner woorden niet begreep (vs.
51, 52). Ja, waarlijk, Jezus moest
sterven voor het yolk, opdat dat yolk
niet zoude verloren gaan. En niet
alleen den Joden, ook den Heidenen
zou zijn dood ten zegen zijn (Jes.
XLIX : 6). Door dien dood toch zouden zij, die in Hem gelooven, een
schrikkelijker lot ontgaan dan dat,
hetwelk Jerusalem wachtte en zouden
zij het ware leven en den vollen vrede
deelachtig worden. Zoo gebruikt God
Kajafas er toe, evenals weleer Bileam,
een groote waarheid uit te spreken.

3. Hun verlegenheid gedurende die
week. „Van dien dag at" (vers 53)
hielden zij voortdurend beraadslagin-
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gen. Denk nu aan hetgeen de eerste
Brie dagen gebeurd was : de Plechtige
Intocht, het Reinigen van den Ternpel, enz., enz. — „de geheele wereld
ging Hem na", naar het scheen (Joh.
XII : 19). Zijn vijanden zijn geheel
uit het veld geslagen (Luk. XIX : 47,
48); door hun strikvragen wordt Hij
niet gevangen (Matth. XXII) ; hun
boosheid wordt openlijk aan de kaak
gesteld (Matth. XXIII). Nu roepen
zij nogmaals den raad bijeen (Matth.
XXVI : 3-5), maar zij weten nog
niet, wat zij doers zullen. Zij zijn vast
besloten, dat Hij gedood moet worden, doch de vraag is nu, op welke
wijze zij dit besluit ten uitvoer zullen
brengen? Vooreerst: hoe zij Hem in
.handen krijgen ? Doch zie, daar wordt
hun plotseling een gelegenheid opengesteld van een zijde, van welke zij
die wel het minst verwachtten. Een
van Jezus' discipelen biedt zich aan,
Hem hun over te leveren. Het is Judas,
Simons zoon, Iskarioth.
H. De valsche vriend.
Eenigen tijd geleden hebben we
gezien, hoe velen, die den Heiland
langen tijd gevolgd waren, doch zich
in Hem teleurgesteld zagen, van Hem
waren weggegaan (Joh. VI : 6o, 66).
Hadden alien Hem toen verlaten ?

Neen, Zijn twaalftal was Hem getrouw
gebleven. „Heere, tot wien zullen wij
henengaan ?" zoo had Petrus uitgeroepen, „bij U zijn de woorden des
eeuwigen levens en wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de
Christus, de Zoon des levenden Gods".
(Joh. VI : 68; 69.) En dit woord was
uit hun aller hart gegrepen. Uit hun
aller hart ? Zie, wat de Heiland, die
weet, wat in den mensch is, zeide :
„Een uit u is een duivel" (Joh. VI:
7o). En toen Hij deze woorden sprak,
had Hij niemand antlers op het oog
dan Judas, Simons zoon, Iskarioth,
die Hem verraden zou.
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Hoe kwam Judas er toch toe, zich
aan Jezus' zijde te scharen ? Om deze
vraag te beantwoorden, moeten wij
ons herinneren, wat we vroeger gezegd hebben omtrent de opvatting,
die ook de discipelen hadden van
Jezus' koninkrijk. Zij meenden, dat
Hij een aardsch koning zou zijn, die
de menigte om zich been zou verzamelen, zich dan aan de spits van het
yolk zou stellen, de Romeinen, die
gehate overweldigers, zou verdrijven,
den troon van David zou beklimmen,
Israel zou brengen tot ongekenden
luister en een hooge trap van bloei,
heerschen zou tot ver buiten de grenzen van Palestina en omstraald zou
zijn met een glorie, die alien aardschen glans overschitteren zou, De
Heiland had steeds getracht, dat denkbeeld van een aardsch koninkrijk nit
den geest der discipelen te bannen
en zijn jongeren er van te doordringen, dat Zijn koninkrijk geestelijk van
aard zou zijn. Doch terwiji deze overtuiging bij de overige elf discipelen
al meer veld won , had Judas de gedachte aan een aardsch koninkrijk
niet kunnen opgeven. Reeds droomde
hij zich een gouden toekomst : Jezus
in Jerusalem op den troon, alle volken zich voor hem nederbuigende en.
hij, Judas, een der eerste staatsdienaren, een der voornaamsten aan het
hof, man van hoog aanzien en grooten
invloed. En die gedachte streelde hem
en bracht hem in verrukking. Want
Judas was een man, jagende naar eer
en hakende naar geld en goed. Eerzucht en geldzucht waren de twee
zonden, die hem geheel beheerschten.
Om zijn gouddorst te lesschen deinsde
hij voor geen middel terug. Hij moest
bet geld bewaren, dat den Heiland
voor de armen gegeven werd. Maar
hij ontzag zich niet, een deel van dat
geld voor zich te houden. Hij was
een lief, lezen we in Joh. XII : 6.
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En nuvleide hij zich, zijn geldzucht
ten voile te kunnen bevredigen, als
straks zijn ideaal verwezenlijkt zou
zijn. Doch zie, allengskens bemerkt
hij, dat zijn droombeeld zich in nevelen oplost. Al meer wenden de
aanzienlijksten zich van Jezus af. Al
heviger wordt de vijandschap van
Israels oversten tegen Hem. Al verder
buigt zijn weg zich naar de diepte. En
Jezus, in plaats van tot zijn discipelen te spreken van glorie en zegepraal, zegt tot hen, dat Hij lijden zal
en vernederd zal worden tot in den
flood. Het blijkt, dat Judas zich heeft
vergist. Zijn schoone droom zal nimmer werkelijkheid worden. Hoe ziet
hij zich teleurgesteld ! Ontstemd en
terneergeslagen is hij. Een doodelijken haat voelt hij in zich tegenover
Jezus, die zijn luchtkasteelen heeft
doen ineenstorten en alle hoop op
verwezenlijking zijner vow stellingen
hem ontnomen heeft. Hij wil zich op
Hem wreken over de geleden teleurstelling. Een helsch plan komt in
hem op. Hij zal tot de Overpriesters
gaan, die zoo gaarne Jezus in hun
macht widen hebben en hun voorstellen, Hem in hun handen over te
leveren. Zoo kan hij zijn haat op
Jezus uitstorten en tevens aan zijn
geldzucht voldoen. En de omstandigheden leiden er toe, dat hij zijn plan
spoedig volvoert.
Zie Joh. XII : i-8. Den avond
v6Or den intocht te Jerusalem waren
allen te zamen aan den avondmaaltijd in het huis van Simon den melaatsche te Bethanid.
Wat bracht Maria er toe, Jezus te
zalven ? (a) Zij had Hem meer lief
dan zichzelf ; (b) zij achtte niets te
goed voor Hem ; (c) zij gaf dus het
beste, wat zij had om Hem te eeren.
Doch Judas bejammert het, dat die
kostbare zalf over Jezus wordt uitgegoten. „Die zalf", zoo zegt hij, „had

duur kunnen verkocht en de penningen den armen gegeven worden''.
Dit zeide hij echter niet, omdat hij
zoo bezorgd was voor de armen,
maar omdat hij wist, dat, indien die
zalf verkocht ware, de opbrengst hem
in bewaring zou zijn gegeven, zoodat
hij zich dan gemakkelijk een deel van
die 30o penningen (ongeveer 120
gulden) had kunnen toeeigenen. En
zie, de andere discipelen, hoewel ze
niet de goddelooze bedoeling van Judas
hadden en ook niet wisten, waarom
deze zich zoo bezorgd toonde, stemmen met hem in en zijn van meening,
dat hun mede-apostel daar een verstandig woord spreekt (Matth. XXVI :
8, 9).
Maar wat denkt Jezus er van ? Wij
zouden misschien verwachten, dat Hij
Judas gelijk gaf, omdat Hij altoos
aan de armen dacht (Luk. XII : 33 ;
XIV : 13). Neen, zonder twijfel was
Maria goed voor de armen, maar
waarom zoude zij ook niet Hem eeren ?
Wie het meest weldoet, houdt toch
nog Teel voor zichzelf ; welnu, Maria
bracht Jezus, wat niet voor de armen,
maar voor haarzelf bestemd was.
Jezus berispt Judas dan ook en prijst
Maria, die dit offer der liefde Hem
bracht. Hij kent Maria's liefhebbend
hart, dat haar tot dit offer dreef. En
haar loon zal haar niet ontgaan. Haar
naam zal met eere worden genoemd,
zoo dikwijls het lijdensevangelie gepredikt wordt.
Deze berisping heeft Judas' ontevredenheid gaande gemaakt. Voeg
daarbij de strikken, did Jezus in de
laatste dagen werden gespannen. A
verder verwijderen zich Israels grooten
van den Heiland. En Judas ziet zijn
schoon toekomstbeeld al meer verflauwen, tot hij bemerkt, dat het
nimmer werkelijkheid zal worden.
Zijn droomen van rijkdom en macht
verdwenen alle ; bittere wrok bleef in
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zijn hart over. En als Jezus ten slotte
op den Olijf berg zegt, dat Hij na twee
dagen zal sterven (Matth. XXVI :1,
2), dan is al zijn hoop vervlogen en
blijft in zijn hart slechts vijandschap
en haat.
En zie nu, wat er met hem gebeurt, Luk. XXII : 3. De Satan, die
omgaat „als een brieschende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden" (i Petr. V : 8), vaart in het
hart van den zelfzuchtigen, begeerigen, ontevreden man.
Hij begeeft zich tot de Overpriesters
en belooft hun, dat hij hun Jezus zal
overleveren, indien zij hem dertig zilveren penningen geven (zie Aant. 6).
Zoo wordt tevens zijn gouddorst bevredigd. Want good had steeds voor
hem een wondere bekoring. Zijn geldgierigheid droeg er niet weinig toe
bij, dat hij er toe kwam, zijn Meester
te verraden. Wel mocht Paulus
zeggen : „De geldgierigheid is een
wortel van alle kwaad !" Hoevelen
zijn er reeds door ten val gebracht !
Denk slechts aan Achan en Gehazi.
Zij het maar geduriglijk onze bede :
„Last gierigheid mij in haar strik
niet vangen I"
Nu weten wij, waarom de oversten
eensklaps zoo verheugd waren. De
overeenkomst wordt gesloten ; Judas
zal hun den Heiland overleveren voor
minder den vijftig gulden !
Welk een toonbeeld van boosheid !
Eerst haat en kwaadwilligheid, dan
zelfzucht, geldgierigheid, laagheid,
verraad !
En toch heeft God uit al deze
boosheid het goede voortgebracht.
Dit doet Hij altijd. Herinner u de
geschiedenissen van Jozef en Esther ;
zie Spreuk. XIX : 21. Zoo is het ook
hier. Christus moest sterven, zou Hij
onze Zaligmaker kunnen zijn. God
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had van te voren bepaald, dat al
deze dingen over Christus komen
zonden, ook, dat Hij in den dood zou
gaan (Hand. II : 23 ; III :18). In lien
dood toch ligt ons Leven en al ons
heil. Zoo moest Judas, hoewel hij
het wilde noch wist, er toe medewerken, dat Gods raad uitgevoerd
werd !
Maar maahte dit de schuld van
Jezus' vijanden minder ? De schuld
der oversten ? Zie Hand. II : 23. De
schuld van Judas ? Zie Matth. XXVI:
24. Zoo is het altijd. Gij kunt liefdeloos, zelfzuchtig, verraderlijk handelen, gij zult toch Gods plannen
niet verijdelen. „Zijn raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen
doen" (Jes. XLVI : i o). Ja, hoewel
gij het niet wilt, zal Hij er u dan
toch toe gebruiken, Zijn raad uit te
voeren. Maar gij, die Zijn wet hebt
overtreden en van het pad Zijner
geboden afgeweken zijt, zult Zijn
rechtvaardige en gestrenge straf niet
ontgaan.
Hoe diep was Judas gezonken
En zegt nu niet : „tot zulk een zonde
zou ik niet kunnen komen !" Wat
vroegen de discipelen, toen Jezus
hun zeide, dat een hunner Hem verraden zou (Matth. XXVI : 22) ?
Wanneer wij ons zelf kennen, weten
wij, dat de kiemen van alle zonden
in ons hart gevonden worden, dat
wij steeds tot alle boosheid geneigd
zijn (Jer. XVII : 9). Wij hebben er
den Heere voor te danken, dat Hij
ons van zulke schrikkelijke zonden
terughoudt. En, wel verre van uit de
hoogte op Judas neer te zien, moeten
wij steeds met David bidden : „Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart ;
beproef mij, en ken mijn gedachten ; en
zie, of bij mij een schadelijke weg
zij, en leid mij op den eeuwigen
weg" (Ps. CXXXIX : 23, 24).
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AANTEEKENINGEN.

1. Het Sanhedrin was de Joodsche Raad,
die de hoogste rechterlijke en uitvoerende
macht bezat. Waarschijnlijk bestond deze
Raad uit twee en zeventig leden, welke in
Brie klassen verdeeld waren, nl. (1) de hoopepriesters, d. z. de hoofden van de vier en
twintig „dagorden", waarin de priesters verdeeld waren (1 Kron. XXIV ; Luk. 1 : 15) ;
(2) de Schriftgeleerden, de uitleggers der wet;
(3) de ouderlingen, mannen van leeftijd en
van invloed. De macht van het Sanhedrin
was eenmaal zeer groot, ofschoon zij door
Herodes den Grooten en de Romeinsche Stadhouders zeer verminderd was. De leden er
van worden in het N. T. n oversten" genoemd.
Nicodemus was een dezer leden (Joh. III : 1),
evenals Jozef van Arimathea (Mark. XV 43)
en . de rijke jongeling (Luk. XVIII : 18).
2. Kajafas was destijds Hoogepriester. Diens
schoonvader, Annas, had vroeger langen tijd,
bijna twintig jaar, het Hoogepriesterambt
vervuld. Maar de Romeinsche Stadhouders
zetten naar willekeur de Hoogepriesters of en
stelden er weer andere aan, en vier der zonen van Annas, zoowel als zijn schoonzoon
Kajafas, hebben na elkander dit ambt bekleed. Annas behield klaarblijkelijk veel invloed, zooals verwacht kon worden (Zie Joh.
XVIII : 13), en in Hand. IV : 6 (verg. Luk.
III : 2) wordt hij zelfs nog „de hoogepriester" genoemd, ofschoon hij toen geen Hoogepriester meer was.
3. Het zalven van den Heiland door Maria
ntoet wel onderscheiden worden van de andere
zalving door de vrouw, „die een zondares
was" (Luk. VII). Men zie over het gebruik
van zalven, de albasten kruik, enz. de Aanteekeningen bij les XXVIII.

4. Velen hebben gepoogd, de boosheid van
Judas te verzachten. Men heeft b.v. verondersteld, dat hij, in zijn ongeduld, Jezus met
de koninklijke waardigheid bekleed te zien,
dacht, dat hij door zijn verraad Hem er toe
zou brengen, het yolk tot zijn verdediging
op te roepon. Het eenvoudige antwoord hierop
is, dat de Schrift geen grond geeft voor deze
gedachte. De Evangelisten stellen de laagheid
van het karakter des verraders voor zonder
een verzachtenden trek. Duidelijk wordt ons
gezegd, dat hij een lief was. Hij verrijkte
zich met het geld, dat Jezus voor de armen
gegeven werd. Judas had gehoopt, door Jezus
te volgen tot eer en aanzien en rijkdom te
komen. Hij steide zich Jezus voor als een
aardsch Boning, Die den troon van David
weer zou oprichten. En als hij zich nu in zijn
verwachtingen teleurgesteld ziet, wordt zijn
ziel met haat tegen Jezus vervuld en tracht
hij zijn gouddorst te bevredigen door Jezus
te verraden.
5. De „zaal" van Kajafas (Matth. XXVI : 3),
waar de overeenkomst met Judas gesloten
werd, was volgens de overlevering gelegen
op den heuvel, die zich aan den overkant
van de vallei van Hinnom verheft, ten zuiden van Jerusalem, en die nog de Berg des
Boozen Raads genoemd wordt.
6. Judas verried den Heiland voor dertig
zilverlingen of zilveren sikkels, die een waarde
vertegenwoordigen van ongeveer veertig gulden. Deze som was de prijs, die als schadevergoeding betaald moest worden aan een
Neer, wiens slaaf door een os was gedood
(Ex. XXI : 32. Vergelijk ook Zach. XI : 12 en
Gen. XXXVII : 28).

Les LXVII. — De Paaschmaaltijd.
vleesch is waarlijk spas en min Hoed is waarlijk drank".
Ye leden : Matth. XXVI : 17-29 ; Mark. XIV : 12-25 ; Luk. XXII : 7-38;
Joh. XIII.
re leeren : Joh. XIII : i ; Matth. XX : 25-28
Cor. XI : 23-26
Zach. XIII : I. (Ps. 116 : I ; Ps. 22 : 13 ; Ps. 103 : 2.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Aan den vooravond van Zijn lijden houdt Jezus met Zijn discipelen het
Pascha. Hij begeeft zich met hen van Bethanid naar Jerusalem om daar
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aan den heiligen maaltijd aan te zitten. Wat bij dien maaltijd voorviel
bespreken we in deze les.
Eerst staan we stil bij het wasschen van de voeten der discipelen. Jezus'
jongeren twistten over de vraag, wie van hen de meeste was. De Heiland
zelf zal op die vraag een antwoord geven. En Hij geeft aanschouwelijk
onderwijs. Hij legt Zijn opperkleed af, vult het bekken met water en wascht
hun voeten, een werk, dat steeds door slaven werd verricht. Daarmede wil
Hij hun leeren, dat in het koninkrijk der hemelen hij het grootst is, die
zich het diepst wil vernederen en in het dienen van anderen zijn hoogste
vreugde vindt. Jezus' volgelingen hebben af te zien van het zoeken van
„ijdele eer" en met ootmoed bekleed te zijn, zoodat de een den ander
uitnemender acht dan zich zelven. Zij moeten 'elkander de voeten wasschen,
d.w.z. op elkander ernstig toezicht houden, den broeder, wien in de worsteling tegen zonde en ratan de moed begeeft, sterken en steunen, hem, die
afwijkt van den rechten weg, vermanen en waarschuwen en niet rusten,
voor de afgedoolde weer in het goede spoor wandelt. Onder Jezus' volgelingen moet heerschen het beginsel der liefde, die vrijwillig zich aanbiedt,
die zich zelf geheel geeft, die voor geen offer terugdeinst, die tot den geringste
zich nederbuigt, die den afgedwaalde weer leidt op het rechte pad en den
diepstgezonkene de hand der redding toesteekt. De onderwijzer spreke tot
zijn leerlingen over deze dienende liefde en wijze hen er op, hoe ook zij
die jegens elkander hebben te beoefenen.
Nadat de Heiland de voeten Zijner discipelen gewasschen heeft, wordt de
Paaschmaaltijd gehouden. Gedurende dien maaltijd spreekt Jezus tot hen
over het lijden, dat Hem zal treffen en over het gevaar, dat hen bedreigt,
nu de ure is gekomen, waarop de machten der duisternis met al hun geweld
zich tegen Hem verzamelen zullen. De strijd, die aanstaande is, zal hevig
zijn en fel. Satan toch is een vijand, die over grooten invloed beschikt,
wiens heerschappij zich verre uitstrekt. Is hij niet geslopen in den kring
van Jezus' discipelen en vindt hij in een hunner niet zijn gewilligen dienaar ?
Zal een der twaalven Jezus niet verraden ? Door zoo te spreken toont de
Heiland, dat hij zich ten voile bewust is, hoe bang de worsteling zal zijn,
die Hem wacht en ook, dat Hij alles weet, wat over Hem komen zal. En
Judas, die zich ontdekt ziet door het alziend oog zijns Meesters, gaat heen
om zijn snood plan ten uitvoer te brengen. Nu volgt de instelling van het
Heilig Avondmaal. De Heiland geeft aan Zijn discipelen het brood, dat Hij
had gebroken, reikte hun den beker, dien Hij had gevuld en zeide hun, dat
zij tot Zijn gedachtenis dat brood, hetwelk heenwees naar Zijn lichaam, dat
gekruisigd zou worden, zouden eten en dien wijn, zinnebeeld van Zijn bloed,
dat zou worden vergoten, zouden drinken. De onderwijzer moet nu
trachten, bij zijn leerlingen heldere begrippen omtrent dit Sacrament des Heiligen Avondmaals aan te brengen. Hij herinnere aan de plechtige Avondmaalsviering in onze kerken, die de kinderen zeker alien wel hebben bijgewoond. Men legge er den nadruk op, dat het brood en de wijn bij het
Avondmaal niet slechts _ teekenen, maar ook zegelen van het Verbond der
Genade zijn en wijze er op, hoe de Heere ons daardoor niet slechts de beloften des Evangelies des te beter te verstaan geeft, loch ons daardoor ook
ten voile verzekert, dat al onze zonden volkomen vergeven zijn door de
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offerande van Christus, aan het kruis volbracht, waar Hij voor ons feed en
stierf. Brood en beker spreken ons van Jezus' hartelijke liefde en trouw
jegens ons en zijn ons tot een gewisse gedachtenis en een zeker pand, dat
Hij voor ons Zijn lichaam aan het kruis heeft doen verbreken en Zijn bloed
heeft doen vergieten en onze zielen met Zijn gekruist lichaam en Zijn vergoten bloed ten eeuwigen leven spijst en laaft. Aan den disch des Avondmaals wil God het geloof van Zijn yolk versterken, hun hoop bevestigen,
hun liefde aanwakkeren en hun een voorsmaak geven van de zaligheid, die
Hij voor hen heeft bereid.
SCHETS VAN DE LES.
Het is Donderdag, de 14e Nisan Zijnen zal overgeven en voor hen in
den dood zal gaan. Hoe vervuld is
(Zie Aanh. XI), de dag, waarop,
toen de Israelieten nog slaven in Zijn geest van hetgeen komen zal !
Egypte waren, God bevel gaf tot het Doch, hoewel Hij weet, dat zwaar en
slachten der lammeren voor het Paasch- bitter lijden aanstaande is, toch denkt
feest (Exod. XII : 6). In Jerusalem zijn Hij nog aan Zijn discipelen. Onwetend,
alien druk bezig ; de Tempel is vol van zwak, zondig zijn zij, dock „Hij heeft
menschen, die met hun offeranden ko- hen lief tot het einde" (vers 1), hoe
men; zij, die thuis zijn, vegen zorgvuldig groot Hij ook is (vers 3), welk een
alle vertrekken om zeker te wezen, heerlijkheid Hij ook ontvangen zal
dat niet de minste zuurdeesem blijft (vers 31, 3a; verg. R_om.VIII : 35 —39).
liggen. Hier is een man, die een Zie, hoe Zijn liefde aan den disch
groote opperkamer heeft, van welke zich openbaart !
I. De liefde van Christus ge=
hij geen gebruik maakt. Natuurlijk
wil hij die wel leenen aan eenige toond in Zijn vrijwillige ver=
andere Joden, die van verre zijn ge- nedering.
Jezus neemt Zijn plaats aan de
komen voor het feest. Daar komen
twee mannen, welke hem vragen, die tafel in. Doch zie nu naar de discizaal dien avond aan hun Meester of pelen (Luk. XXII : 24). Zij twistten
te staan. Wie zijn zij ? Hoe treffen er over, wie van hen de meeste zou
zij den heer des huizes aan ? Zie zijn. leder wilde zeker de beste en
Luk. XXII: 7-13. Is de kamer ge- voornaamste zitplaats hebben. Waarreed ? Ja, er is een tafel, een rust- aan hadden zij moeten denken? Zie
bank, schotels, enz.; er is ook water, Luk. XIV : 7— I I. Doch er is nog
een bekken en een doek voor het zooveel ijdelheid en eerzucht bij hen.
wasschen der voeten (zie Aant. 3). Daar staat het bekken, dat voor het
Nu moeten Petrus en Johannes den wasschen der voeten gebruikt werd.
maaltijd bereiden : het lam, onge- Zooals ge weet (zie les XXVIII), was
zuurde koeken, bittere kruiden en het in het Oosten de gewoonte, dat,
wijn (zie Aant. 8). Daarna komen voor zulk een maaltijd gehouden werd,
des avonds Jezus en de andere tien de voeten der gasten, die aan zouden
zitten, gewasschen werden, een werk,
discipelen.
Voor de laatste maal voor Zijn dat door de slaven werd verricht.
sterven zal Jezus met Zijn discipelen Doch hier zijn geen slaven, die dat
aanzitten. Zie, hoe Johannes zijn ver- werk kunnen doen. Wie der discipelen
haal begint, vers I. De ure is geko- zal nu dien slavendienst vervullen?
men, dat de Heiland zich voor de Niemand hunner is geneigd, zich zoo
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diep te vernederen. Allen zijn daarvoor te trotsch en staan daarvoor
naar hun meening te hoog. Reeds
zijn alien aangezeten en nog zijn de
voeten van niet een der discipelen,
evenmin als de voeten van Jezus zelf,
gewasschen.
Maar zie, de Heiland staat op. Hij
legt Zijn opperkleed af, giet water in
het bekken en begint hun voeten te
wasschen. Hij, hun beer en Meester
(vers 13, 14), „van God uitgegaan en
tot God heengaande" (vers 3), vervult
hier de plichten van een slaaf voor
Zijn discipelen. Hier is zelfvernedering
en nederbuigende liefde. Wel wilde
Hij diep tot hen nederdalen ! (zie
Aant. 3),
Stel u hun sprakelooze verlegenheid voor, terwijl Hij rondgaat. Een
gevoel van diepe schaamte maakt zich
van hen meester, wanneer Hij hun
voeten wascht. Maar een hunner kan
niet langer stilzwijgen. Petrus' voeten
gewasschen door Feints' lleere?
„Nimmer, nimmer!" (Zie Aant. 4).
En toch vraagt hij een oogenblik
daarna, geheel gewasschen te worden,
vers 9. Hoe komt dit? Hij begrijpt,
wat Jezus bedoelt. Dit wasschen moet
hen herinneren aan een ander wasschen,
het wasschen der zielen van de zonde.
En Petrus, die zijn eigen hart kent,
weet, hoezeer hij dit van noode heeft
(verg. Luk. V : 8). Zie nu echter,
wat Jezus zegt (vs. To). Zij waren
reeds rein. Hij had hun immers hun
zonden vergeven. Zij waren reeds
door Hem gereinigd van hun ongerechtigheden. Daarom behoeven zij
nu niet geheel gewasschen te worden;
het is voldoende, dat Jezus hun de
voeten wascht. Evenals hun voeten,
ook nadat zij zich geheel hadden
gebaad, bij het loopen weer door
het stof werden verontreinigd, zoo
worden ook zij, die eenmaal door
Christus zijn gewasschen, door de
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aanraking met de zonde telkens
weer besmet (zie Aant. 5). De boosheid kleeft hun immers altijd aan.
Door de zonde worden zij steeds weer
bezoedeld en bevlekt. Voortdurende
reiniging is daarom noodig. Zij moeten steeds opnieuw door den Heiland
van hun ongerechtigheden gewasschen
worden.
Weder zit Hij aan tafel. Aller voeten zijn gewasschen. Hoor nu, wat
Hij hun vraagt (vs. 12). Laten wij
trachten, te verstaan, wat Jezus Zijn
discipelen had willen leeren.
I. Dal Christus ons van de zonde
mod reinigen. Dit is beslist noodzakelijk, vers 8. Hoe reinigt Hij ons ?
Zie Openb. 1 : 5 ; I Cor. VI : Ir.
Er is een fontein geopend (Zack.
XIII : r), en zondaren, die daarin
gewasschen worden, verliezen al hun
onreine vlekken.
Maar het moet ons niet genoeg
wezen, eenmaal gereinigd te zijn. Zondigen wij niet elken dag ? Dan hebben
wij ook dagelijks behoefte aan nieuwe
reiniging. Wij bidden dus in het Gebed des Heeren even goed om dagelijksche schuldvergeving als om „dagelijksch brood", zie 2 Cor. VII : 1 ;
I Joh. 1 : 7.
2. WO Hij deed om ons van de
zonde te reinigen. In die opperkamer

zien wij een beeld van hetgeen Hij
voor ons alien gedaan heeft. Hij
„leidde Zijn kleederen af", 2 Cor.
VIII : 9. Hij deed het werk eens
dienstknechts. Zoo heeft Hij voor ons
„de gestaltenis eens dienstknechts
aangenomen", Phil. II : 7.
Hij wiesch de voeten van menschen,
die Hem zouden verlates en verloochenen. Zoo heeft Hij geleden en is
Hij gestorven voor Zijn vijanden, voor
zondaren en goddeloozen (Rom. V :
6, 8 ; verg. Luk. XIX : io). Was dit
niet een nog dieper zich nederbuigen?
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3. Hoe wij elkander moeten dienen
in liefde en ootmoed. vs. 13 —17 (verg.
Luk. XXII : 25-27). Wij zijn schuldig, elkanders voeten te wasschen.
Wij moeten elkander helpen en bijstaan. Zien wij een onzer broederen
struikelen, wij moeten hem de broederhand toereiken. Dwaalt hij, dan
moeten wij trachten, hem weer op
den rechten weg te brengen. Wij
hebben te vermanen en te waarschuwen alien, die afwijken van het pad
van Gods geboden. Geen opoffering
moet ons te groot, geen arbeid te
vernederend zijn. Ach, onder Jezus'
discipelen is zoo vaak het streven
waar te nemen, de eerste te zijn !
Zoo dikwijls worden zij nog door
hoogmoed en zelfzucht gedreven ! En
de Heiland wil joist, dat zij klein zullen
zijn. Om Jezus' wil moeten zij aller
dienaar wezen. In Christus' koninkrijk staat hij het hoogst, die het
diepst zich nederbuigt en is het grootst,
wie zich vrijwillig en gaarne geeft
tot het verleenen van den meest vernederenden liefdedienst. „De meeste
van u zal uw dienaar zijn" (Matth.
XXIII : I I).
II. Deliefde van Christusgetoond
in Zijn lankmoedigheid.
I. Zijn lankmoedigheid leg-enover
den verrader.
Het Avondmaal wordt voortgezet.

Maar een vreemd stilzwijgen heerscht
aan de tafel. Jezus is „ontroerd"
(Joh. XIII : 2 .t). Waarom ? Misschien
om twee redenen : — (a) Smart vervult Zijn ziel over de ondankbaarheid en de trouweloosheid van den
verrader (vs. 18 ; verg. Ps. XLI : io).

Deze is geen openbare vijand; ware dit
het geval, de Heiland, „zou het hebben
gedragen" (Ps. LV : 13-15); doch die
Hem verraden zal is een, die met
Hem omging als een vriend en, naar
het scheen, Hem liethad en in Hem
geloofde ; (b) Hij is beangst over het

lot van den verrader. Matth. XXVI:
24 (verg. Joh. XVII : 1 2). Maar bedenk toch : hoe lang is die dief en
verrader bij Jezus geweest ! Hoeveel
voorrechten heeft hij gehad ! Welke
teedere waarschuwingen en raadgevingen heeft hij ontvangen ! Welk een
wonderbare lankmoedigheid, dat Christus hem al dien tijd in Zijn tegenwoordigheid duldde !
Niemand der andere discipelen
weet, wat er in Judas' hart omgaat.
Maar Jezus weet het wel en Hij zal
den verrader aanwijzen. „Voorwaar,
voorwaar zeg ik u", zoo spreekt Hij
met weemoed, „dat een van ulieden
Mij zal verraden" (Joh. XIII : 21).
Stel u de ontstelde gezichten voor
rondom de tafel ! Twijfelen de discipelen aan de waarheid van Jezus'
woorden ? 0 neen, zij weten wel, dat
Zijn woorden steeds waarheid hevatten. Maar de vraag dringt zich aan
hen op : „Wie onzer zou die verrader
zijn !" En nu zeggen zij niet ; „Het
is onmogelijk, dat ik Jezus verraden
zou!" Neen, zij kennen hun eigen
hart te goed. Zij weten het wel, hoe
zij nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn, hoe zij de kiemen van
alle zonden in zich omdragen. En
daarom vragen zij niet : „Is hij het?"

of „Zijt gij het ?", maar „Ben ik het?"
Zeker is het met ontroerde, bevende
"),
stem (zie Matth. — „zeer bedroefd
dat zij een voor een (Mark.), die
vraag doers,
Deelt Jezus het verschrikkelijk geheim merle ? Slechts aan twee : —
(a) aan Johannes, zie vers 23-26;
(b) aan den verrader zelf. Maar waartoe is het noodig, dat dit nog aan
Judas wordt gezegd ? De Heiland wil
ook den verrader toonen, dat Hij
alles weet, wat over Hem komen zal
en door woord en blik Judas nog
waarschuwen. Zie, hoe deze om ontdekking te voorkomen evenals de
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overigen de nederige vraag doet
(Matth.), waarop bet fluisterend antwoord volgt (zie Aant. 2) : „gij hebt
het gezegd" (Joodsche wijze van „ja"
te zeggen). Brengt de onderzoekende
blik des Heilands hem tot inkeer ?
Doet diens teedere stem zijn hart
versmelten ? Ach, hij heeft zijn hart
aan een anderen meester gegeven (vers
27) en weg gaat hij, uit de verlichte
kamer in de donkere straten (vers 3o)
— een beeld van de donkere gedachten in zijn ziel en van die „buitenste
duisternis" (Matth. XXV : 3o), waarin
elke „booze dienstknecht" geworpen
wordt.
Judas is heengegaan. Zijn tegenwoordigheid was den Heiland een last.
Hoe zal Hij zich gevoelen, nu die
last weggenomen is ? Zie, hoe Zijn
geest zich verheft, vs. 31, 32, (vijfmaal het woord „verheerlijkt"). Judas'
vertrek is het teeken, dat de Heiland
nu spoedig sterven zal. Weldra zal de
ure des floods voor Hem aanbreken.
En die dood zal zijn tot verheerlijking van God (verg. Joh. XII : 23).
2. Ziln lankmo2digheid tegenover
Petrus en de anderen.
Doch van de zijde Zijner discipelen
moet Jezus nog meer verdragen. Hij
weet, wat lien nacht geschieden zal :
hoe zij Hem alien zullen veilaten
(Mark. XIV : so), hoe een hunner,
Petrus, Hem zelfs driemaal zal verloochenen. En de gedachte daaraan
vervult Hem met weemoed en smart.
Zie nu, hoe Jezus Zijn liefde voor
deze zwakke en wankelmoedige discipelen toont, Luk. XXII : 31-34
(a) Een liefderijke waarschuwing : de
Satan tracht hen tot kwaad te verleiden ; (b) Een liefderijke verzekering,
in het bijzonder aan Petrus gegeven,
omdat deze het diepst zal vallen : —
„Ik heb voor u gebeden". Als hij
valt, wordt hij niet weggeworpen.
Waarom niet ? Zie Ps. XXXVII : 24.
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Hooren wij nu het nederige „Ben ik
het ?" weder ? Ach neen I Petrus gelooft niet, dat hij zal kunnen komen
tot de zonde, waarvan Jezus spreekt.
„Hoe !" vraagt hij vol zelfvertrouwen
en overmoedig, „zal ik U verlaten ?
Dat zullen anderen misschien doen,
maar ik niet !" (Matth.). — 0 neen,
hij zou nimmer den Heiland verloochenen. Liever zou hij met Hem
sterven, dan dat hij dat zoude doen.
Welk een tegenstelling 1 Aan den
eenen kant de rijkdom van Christue
goedertierenheid, verdraagzaamheid
en lankmoedigheid (Rom. II : 4 ; verg.
I Tim. I : 16) — aan den anderen
kant afgunst, tweedracht, ondankbaarheid, trouweloosheid en zelfs zwart
verraad !
Nu is dezelfde tegenstelling er
nog.
De zonde der discipelen woont ook
in ons hart. Meent gij, dat gij zulke
verschrikkelijke dingen niet zoudt
kunnen doen P Ach, denkt toch niet,
dat gij beter zijt dan zij. Wanneer
wij waarlijk ons zelven kennen, dan
belijden wij, dat wij steeds „tot hinken gereed" zijn.
En is er niet een vijand, die even
waakzaam is als ooit en „zoekt, wien
hij zou mogen verslinden" ?
Maar Christus is ook dezelide
(Hebr. XIII : 8), dezelfde in liefde, in
lankmoedigheid, in trouw. Gaat dan
met al uw zonden en zwakheden
tot Hem. Belijdt Hem de zonden van
het verleden en smeekt Hem, dat Hij
u kracht geve in den strijd tegen het
kwaad en u voor struikelen beware,
waar zoovele gevaren u bedreigen.
En zij het steeds uw bede, dat Hij,
die voor Petrus bad, ook voor u moge
bidden (Zie Rom. VIII : 34 ; Hebr.
VII : 25 , I Joh. II : I) I
III. De instelling van het Neil*
Avondmaal.
De Paaschmaaltijd loopt ten einde.
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Be Heiland heeft met Zijn discipelen
het Paaschlam gegeten en de ongezuurde koeken, gedoopt in de bittere
saus ; in hun lofliederen hebben zij
den Naam Gods geloofd en weer her,dacht de groote laden des Heeren,
die Zijn yolk uit het diensthuis, uit
Egypte, uitleidde en hen verloste uit
Farao's macht. De discipelen zullen
zeker niet vermoed hebben, dat dit
de laatste Paaschmaaltijd was, waaraan zij zouden aanzitten. En toch
was dit zoo. Zie slechts, wat Jezus
doet. Hij neemt het brood, dankt
den Vader, breekt het en deelt het
rond aan Zijn jongeren, terwiji Hij
zegt „Neemt, eet, dat is Mijn lichaam".
Vervolgens neemt hij den drinkbeker,
die met wijn gevuld is, spreekt weer
de dankzegging uit en reikt hem dan
den discipelen toe, zeggende : „Drinkt
alien daaruit ; want dat is Mijn bloed,
het bloed des Nieuwen Testaments,
hetwelk voor velen vergoten wordt
tot vergeving der zonden" (zie Aant.
1o). Pit was de instelling van het
Heilig Avondmaal.
Dat Heilig Avondmaal wordt nu
door ons op geregelde tijden gevierd.
Ge hebt alien in de kerk zulk een
Avondmaalsviering zeker wel eens
bijgewoond. Ge weet, hoe de domino
dan het brood breekt, evenals de
Heiland deed, en het geeft aan de
verschillende menschen, die rondom
de tafel zitten, terwijl hij daarna den
beker met wijn vult, waaruit alien
dan een teug nemen. Daarbij spreekt
hij dan dezelfde woorden, die de
Heiland bezigde in dien gedenkwaardigen nacht. Ge hebt u zeker
wel eens afgevraagd, wat dit alles
beteekent. Het Avondmaal is in de
plaats van het Pascha gekomen. Het
Paaschlam was een afschaduwing van
Christus, Die komen zou, en vervalt
dus, nu Christus gestorven is. Geen
mffer behoeft meer to worden gebracht,

nadat Christus zichzelf heeft opgeofferd tot een slachtoffer voor de
zonden (Hebr. VII : 27 ; XI : 26 X :
12) (zie Aant. 12). Maar evenals een
Israelietisehe jongen wist, wat het
Pascha beduidde, zoo moeten wij nu
de beteekenis van het Avondmaal
verstaan.
I. In het Heik,../Ivondmaalworden
ons de beloftetz des Evangelies des to
beter le verstaan gegeven. Het brood

wijst heen naar Christus' lichaam,
dat aan het kruis verbroken werd,
de wijn beteekent Zijn bloed, dat Hij
heeft doen vergoten. In het Avondmaal vieren wij gedachtenis van
Christus' lijden en sterven. Toen Hij
het Avondmaal instelde, sprak Hij
dan ook : „Doet dat tot Mijne gedachtenis". Zijn dood is voor ons
van zoo groot belang en van zoo
uitnemende waardij, dat wij daaraan
telkens wel weer mogen worden herinnerd. Wanneer het Avondmaal gevierd wordt, denken wij bij dat gebroken brood en dien vergoten wijn
aan het bittere lijden en sterven van
den Heere Jezus, Die zichzelven heeft
overgegeven tot een verzoening der
zonden en in den dood is gegaan,
opdat Hij zondaren het leven zou
schenken. Zoo getuigt het Avondmaai
ons steeds van de liefde van Christus,
Die voor goddeloozen stierf.
2. In het Heilig Avondmaal worden ons de beloften des Evangelies
verzegeld. Wanneer een boosdoener,
die een zware misdaad begaan had,

eens een brief kreeg, waarin de koning,
wiens wetten hij zoo snood had overtreden, hem groote schatten en aanzienlijke rijkdommen toezegde, hoe
verwonderd zou de man zijn ! Hij
zou zijn oogen nauwelijks kunnen gelooven en dien brief lezen en herlezen. Onwillekeurig zou hij vragen :
Is de brief werkelijk wel in naam
des konings geschreven ? Maar als
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hij nu op lien brief het zegel van
den koning zag staan, zou hij dan
nog twijfelen, of die brief wel echt
was ? Neen, door dat zegel zou hem
de echtheid worden gewaarborgd. Nu
geeft de Heere ons in Zijn woord
heerlijke beloften. Hij zegt ons, die
zoo diep schuldig staan aan de overtreding Zijner geboden, Zijn wet hebben
geschonden en Zijn Naam hebben
onteerd, dat Hij ons uit genade wil
schenken vergeving der zonden en
het eeuwige leven. Het is haast te
groot en te heerlijk voor ons om te
gelooven. Doch Hij werkt dat geloof
door Zijn Heiligen Geest in ons hart.
En waar wij nu, ziende op onze menigvuldige zonden en afwijkingen, telkens weer zouden gaan twijfelen, of die
rijke beloften wel waarlijk voor ons
zijn, daar komt de Heiland in het
Avondmaal tot ons en zegt : „O,
zeker, gij hadt den eeuwigen dood
verdiend. De toorn Gods rustte op u
vanwege uw ongerechtigheden. Maar
Ik ben voor u in den dood gegaan.
Den last van Gods toorn heb Ik gedragen. Ik heb Mijn lichaam voor
u aan het kruis doen nagelen en
Mijn bloed doen vergieten, zoo zeker,
als gij met uw oogen ziet, dat dit
brood gebroken, en deze drinkbeker
u gegeven wordt, en Ik wil uw hongerige en dorstige zielen spijzen en
laven met Mijn gekruist lichaam en
Mijn vergoten bloed, zoo zeker, als gij
dit brood en dezen drinkbeker ontvangt en tot Mijn gedachtenis met uw
mond eet en drinkt." Zoo oefenen
wij aan het Avondmaal gemeenschap
met den Heere Jezus, Die het ons
daar betuigt, dat al onze zonden
volkomen vergeven zijn en dat Hij ons
de eeuwige zaligheid heeft verworven.
Maar nu gevoelt ge ook wel, dat
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niet ieder aan dat Heilig Avondmaal
mag aanzitten. Daar is geen plaats
voor hem, die niet gevoelt, dat hij
door zijn zonden ligt onder den vloek
Gods en niet erkent, dat hij zich
door zijn kwaad de eeuwige straf
heeft waardig gemaakt. Daar is geen
plaats voor hem, die nog leeft in de
zonde en de hoogste vreugde smaakt
in het bewandelen van een weg, die
van God afwijkt. Maar zij, die zich
voor den Heere hebben leeren verootmoedigen vanwege al hun boosheden, welke zij hebben bedreven,
zij, Wier hart door schuldbesef getroffen en versiagen is en die oprecht berouw gevoelen over hun zonden, zij, die hun zaligheid alleen bij
Jezus zoeken en slechts bouwen op
het werk, dat Hij heeft volbracht,
zij, die waarlijk begeeren den Heere
te dienen en te doen, wat Hem welbehagelijk is, zij mogen tot het Avondmaal toetreden. Maar zij moeten het
ook doen. Aan het Avondmaal wil
de Heere hun geloof versterken en
hun kracht vernieuwen. Daar wil
Hij hun zielen spijzen en laven met Zijn
vleesch en met Zijn bloed, de waarachtige spijze en de waarachtige drank
des eeuwigen levens. Daar roept Hij
het alien, die bekommerd zijn vanwege hun zonden, toe : „Vreest niet!
Ik heb uw schuld betaald ; Ik heb
uw ongerechtigheid verzoend ; in
Mij hebt ge de volkomen vergeving
van al uw zonden. Ik werd gesmaad
en bespot, opdat gij verheerlijkt zoudt
worden ; Ik werd onschuldig ter dood
veroordeeld, opdat gij voor het gericht
Gods zoudt worden vrijgesproken ;
Ik stierf, opdat gij leven zoudt !"
Geve de Heere, dat ook wij in Jezus'
dood het leven mogen vinden, in Zijn
bloed onze reiniging.
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AANTEEKENINGEN.

1. De volgende tabel doet ons de voorvallen van den Paaschmaaltijd zien, zooals

zij door de vier Evangelisten gerangschikt
zijn :
JOH.
LUK.
MATTH.
MARK.
XIII.
XXVI.
XXII.
XIV.
1. Voorbereidselen voor het Avondmaal . . Vers 17-20 Vers 12-17 Vers 7-14
2. Strijd tusschen de discipelen ..
24
Vers 1-1t
3. Voetwassching
4. Toespraak daarover ...
25-30
15-18
5. De „eerste beker" wijn
21, 22
6. Aankondiging van het verraad .
21-24
21-23
18-21
7. Aanwijzing van den verrader . . .
25
8. Vreugde van Christus bij het vertrek van
Judas ..........
31, 32.
26-29
9. Instelling van het Avondmaal .
22-25
19, 20
10. Eerste waarschuwing tot Petrus .
33-38,
31-38
11. Tweede waarschuwing tot Petrus
30-35
26-31
De grootste moeilijkheid in het doen overJoh. XIV—XVI en het gebed van hoofdst..
eenstemmen van de verhalen geeft de vraag
XVII komen.
waar in Job. XIII de instelling van des
2. Alle voorstellingen betreffende dezen,
Heeren Avondmaal ingevoegd moet worden;
Paaschmaaltijd, die aan de bij ons gebruikehetgeen daarna de vraag doet rijzen Was
lij ke Avondmaalsviering of Leonardo da Vinci's.
Judas bij de instelling van het Avondmaal
beroemd schilderij zijn ontleend, moeten op
tegenwoordig of niet? Over dit punt bestaat
zijde gezet worden bij het lezen van dit gegroot verschil van gevoelen bij de Schriftuitdeelte der Schrift. De ,,tafel" bestond waarleggers. Andrews (Leven van den Heiland)
schijnlijk uit drie tafels, die zoo geplaatstnoemt een groot aantal namen op van welwaren, dat zij de drie zijden van een vierbekende schrijvers, die verschillende meehoek vormden, terwiji de vierde zijde openningen zijn toegedaan.
gelaten werd voor de knechten, die de aan(a) Indien Judas er bij tegenwoordig was,
zittenden bedienden. Rustbanken, zoo hoop
moet die instelling geplaatst worden tusschen
(of bijna zoo hoog) als de tafel, stonden
vers 20 en 21 van Joh. XIII, hetgeen zeer
de buitenzijde, niet binnen het vierkant. Op
bezwaarlijk is, daar dan de. volgorde der
deze vlijden zich de gasten in een half ligfeiten bij Matthews en Markus niet aangegende houding neder, waarbij ieder op dem
nomen kan worden.
linkerarm leunde, met de voeten in schicine
Men zou alleen uit het nauwe verband
richting naar buiten uitgestrekt achter de
van het 208 en het 21e vers van Lukas kunschouders van den persoon, die naast hem.
nen afleiden, dat Judas tegenwoordig was ;
zat. Johannes zat naast den Reiland, zoodat
en het is duidelijk, dat Lukas' rangschikking
hij zijn hoofd op de borst van Jezus kom
in andere opzichten niet juist is, daar vers
doen rusten om Hem fluisterend de vraag om25--30 ongetwijfeld op het wasschen van de
trent den verrader to doen.
voeten der discipelen bij het begin van den
„De hand in den schotel doopen" doelt ook
maalttd doelt. (De woorden, vertaald door :
op de Oostersche gewoonte, volgens welke de.
„als het avondmaal gedaan was" (Job. XIII :
gasten met hun hand het brood vasthieldenr
2), kunnen ook worden overgezet door: pals
dat in den schotel gedoopt werd. De „bete"'
het avondmaal gereed was").
was waarschijnlijk een stukje brood, gedoopt
(b) Wanneer men aanneemt, zooals in de
in een schotel, charoseth genaamd, welke gebovenstaande tabel gedaan is, dat Judas wegvuld was met vijgen, noten, enz., met wijn,
gegaan was, voordat het Avondmaal werd inen azijn vermengd, en die toen een deel van
gesteld, kan de volgorde van Matthews en
het Paaschmaal uitmaakte.
Markus behouden worden en het verhaal van
3. Het veelvuldige wasschen der voeten is
die instelling worden geplaatst na Joh. XIII:
onontbeerlijk in een land, waar slechts san32, hetgeen minder bezwaar oplevert. Deze
dalen gedragen worden (Zie Gen. XVIII : 4
schikking verkrijgt nog meer grond van waarXIX : 2; XXIV : 32). Hengstenberg, die een
held door hetgeen de Talmud ons meldt ombijzonder goede beschrijving geeft van het
trent de regeling der Paaschfeestviering in,
geheele tooneel, voert terecht aan, dat de
lien tijd (zie Aant. 8). De tweede waarschunederbuigende daad van den Heiland vooral
wing werd Petrus gegeven op den weg naar
daarom zulk een ernstige les voor ons is,,
Gethsemane, zoodat tusschen de afdeelingen
omdat het werkelbk noodzakelijk was, dat de10 en 11 van de tabel de toespraken van
voeten gewasschen werden. Het was geen on-

DE PAASCHMAALTIJD.
noodige dienst, die alleen om de zinnebeeldige beteekenis verricht werd. Indien dit
zoo is, volgt hieruit vanzelf hetgeen in de
Schets is aangenomen, n.l. dat de eigenaar
van het huis voor het bekken, enz. zorgde,
maar, daar hij zijn eigen Paaschmaal te houden
had, aan de discipelen overliet, zichzelven
verder te helpen ; dit gaf dan waarschijnlijk,
in alle geval voor een deel, aanleiding tot de
„twisting", bij Lukas vermeld. Om hieraan
een einde te maken en tegelijk Zijn discipelen een les in nederigheid en ootmoed te
geven, nam Jezus, evenals de geringste
dienstknecht met den onontbeerlijken handdoek omgord, den slavendienst op Zich. De
vernedering, welke deze daad in zich sloot,
wordt aangetoond door Abigalls woorden tot
David, 1 Sam. XXV : 41 ; verg. Tim. V : 10, en
zie les XXVIII. Aant. 3.
4. „Zult GI) Ivy de voeten wasschen Y" De
voornaamwoorden hebben beide den nadruk,
ook door hun plaatsing ; letterlijk is het dus:
„Zult Gij de voeten van mij wasschen ?"
Christus neemt de daarin liggende tegenstelling
aan en gebruikt die weder in Zijn antwoord :
„Wat lk doe, weet gij nu niet", alsof Hij
zeggen wilde : „Indien gij Mijn meerderheid
erkent, waarom doet gij dan vragen over hetgeen Mij behaagt te doen ?"
5. „Die g avasschen is, heeft niet van noode,
dan de voeten te wasschen." Het „gewasschen
is" is in het Grieksch een ander woord dan
hetgeen elders in dit hoofdstuk gebruikt
wordt. Het beteekent „gebaad heeft" en doelt
op het bad, dat gewoonlijk genomen werd,
voor men naar een feest ging, waardoor alleen
de noodzakelijkheid overbleef, bij aankomst in
het huis de voeten van het stof of de molder
van den weg te reinigen. Wij denken hier aan
Paulus' woord in Tit. III : 5, waar gezegd
wordt, dat Christus ons zalig maakt door
„het bad der wedergeboorte en vernieuwing
des Heiligen Geestes''.
Deze uitdrukking doelt ontegenzeggelijk op
de oude gewoonte van doopen door onderdompeling en rechtvaardigt ten voile de bijna
eenstemmige meening der Schriftuitleggers,
dat de woorden van Jezus in Joh. XIII : 5
beteekenen : „Hij, die gebaad heeft, — die in
den Zoon van God heeft geloofd, zich van de
wereld heeft losgemaakt en in het bad des
doops gegaan is, als een teeken en zegel van
de verlossing der zonde door het bloed van
Christus (zie Hand. II : 38 ; XXII : 16) — heeft
alleen van noode, dat zijn voeten gewasechen
worden ; hij moet elken dag en elk uur reiniging zoeken van de vlekken der zonde,
waarmede hij door zijn noodzakelijke aanraking met de wereld (de voeten zijn de ledematen, die den grond aanraken) bezoedeld is".
Luther zegt : „De duivel laat niet toe, dat
een Christen den hemel bereikt met voeten,
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die gedurende de geheele reis rein zijn".
6. Melanchton zegt, dat de Brie grootste
kenteekenen van medelijden en lankmoedigheld zijn: (1) het dulden der boozers voor
een zekeren tijd; (2) het zich onthouden van
het openleggen hunner zonden, zoolang als
dit mogelijk is ; (3) de duidelijke en zachte
waarschuwingen, die men hun geeft, wanneer
men hen voor altijd veriaat. Het gedrag van
Jezus tegenover Judas is hiervan een treffend
voorbeeld. Het was noodi g , dat Jezus Zijn bekendheid met de plannen des verraders deed
zien om den Apostelen te toonen, dat de
wijze, waarop Hij gevangen werd genomen,
Hem niet verraste.
De woorden van Ps. XLI : 10, door den
Reiland aangehaald (Joh. XIII : 18), doelden
oorspronkelijk op Achitofel, den raadsman
van David. „Heeft de verzenen teg en Mij
verheven" : een beeld, dal op het schoppen
van een wederspannig paard zinspeelt.
7. Christus' woorden in Lukas XXII :
25-30 zijn bijna een letterlijke herhaling
van Matth. XX : 25-28 en Matth. XIX : 28;
zie hierover les LVIII en LIV. In vs. 27
wordt gezinspeeld op het voorval, dat juist
plaats had gehad. „Weldadig'' was een titel,
die door vele Oostersche vorsten werd aangenomen; Ptolemeiis .Energetes (d. weldoener) is hiervan het meest bekende voorbeeld.
8. Er waren een menigte voorschriften
voor het houden van het Paaschmaal. De
regel, welke in het algemeen gevolgd werd,
kan het best beschreven worden, indien men
de verschillende plechtigheden rangschikt
om de vier bekers ivtjn. Wanneer het gezelschap bijeen was, sprak het hoofd des gezins de dankzegging uit met de woorden :
„Wees geprezen, o Heere, onze God, Boning
der wereld, die de vrucht van den wijnstok
geschapen hebt 1", waarna de eerste beker
rondgegeven werd. Daarna wiesch ieder zich
de handen, de „bittere kruiden" (Exod. XII :
8) werden gegeten en verklaringen werden
gegeven in antwoord op een vraag van een
der jongste leden des gezins. Dan werd het
eerste gedeelte van het „Hallel" of den lofzang, Ps. CXIII en CXIV gezongen. Vervolgens kwam de tweede beker wijn, waarna
de huisvader een stukje brood met eenige
kruiden in den charoseth, (zie Aant. 2) doopte
en at, zeggende: „Dit is het brood der beproeving, hetwelk onze vaderen in Egypte
gegeten hebben". De maaltijd werd dan verder
voortgezet, terwij1 hij werd geeindigd met
den derder beker, de beker der dankzegging
genaamd. Het zingen van het overige gedeelte
van het Hallel, nl. Ps. CXV—CXVIII,
volgde, en de vierde beker besloot het
feest.
Somtijds werd nog een vijfde beker wijn
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gebruikt en werd Ps. CXX—CXXXVII (het
groote Hallel genaamd) gezongen.
Ons wordt niet gemeld, dat al deze voorschriften, die door menschen gegeven waren
en geen goddelijke autoriteit hadden, bij den
Paaschmaaltijd, waaraan Jezus aan den vooravond van Zijn sterven aanzat, werden gevolgd,
maar van sommigen vinden wij sporen in
het Evangelieverhaal. Luk. XXII : 17 schijnt
te doelen op den eersten beker wijn, terwijl
de derde beker waarschijnlijk die was, welke
bij de instelling van het Heilig Avondmaal
gebruikt werd ; de naam zelf, ,,beker der
dankzegging", wordt door Paulus op den
beker des H. Avondmaals toegepast (1 Cor.
X : 30). Het indoopen van de bete doelt waarschijnlijk op het reeds gemelde gebruik ; indien dit zoo is, dan is het een krachtig bewijs,
dat Judas de zaal verlaten had voor de instelling van het Sacrament. De „lofzang", door
den Heiland en Zijn discipelen gezongen (Matth.
XXVI : 30), was naar alle waarschijnlijkheid
het tweede gedeelte van het Hallel.
„Jezus nam brood, en als .Hij gezegend had,
brak Bij het" (Mark. XIV : 22). Bij Lukas
staat „als Hij gedankt had" inplaats van
„gezegend", maar de beteekenis is dezelfde.
Het zegenen veranderde niet de hoeveelheid,
niet de hoedanigheid van het brood — door
het zegenen werd het brood afgezonderd, gewijd, geheiligd. De wijze, waarop Christus
het brood brak, was zeker bijzonder plechtig,
zie Luk. XXIV : 30, 31 en les XXXVII,
Aant. 7.
Waarom stelde Christus in, dat er brood
en niet een lam gebruikt werd bij het H.
Avondmaal ? Het antwoord hierop luidt : De
typen en voorafschaduwingen moesten verdwijnen, wanneer de ware Offerande was gebracht. Het Pascha, dat tegelijk een offer
was, moest vervallen, nadat Christus zelf
geofferd was op het altaar des kruises. De
ceremonieele wet, die heenwees naar Christus,
werd krachteloos, toen alles, wat zij afschaduwde, in Hem was vervuld.
10. „Dat is Miin lichaam dat is Mijn
bloed". Indien het brood letterlijk in het
menschelijk lichaam van Christus veranderd
was, hadden de discipelen dat lichaam moeten
nemen en eten. Maar Christus stond lichamelijk voor hen, gaf hun het brood, dat zij
moesten eten en stierf later aan het kruis.
Hoe moeten wij, met betrekking tot het

woord „is", de uitdrukkingen verklaren :
„Het zaad is het woord; de akker is de
wereld ; de maaiers zijn de engelen ; de oogst

is de voleindiging der wereld ; Ik ben de
deur" ? Wij kunnen hier niet aan een verandering. in zelfstandigheid denken, maar
moeten aannemen, dat de woorden figuurlijk
zijn gebruikt. En dit was ook bij het Avondmaal het geval, want ofschoon wij niet alleen
erkennen, dat Christus bij het Avondmaal
tegenwoordig is, maar ons er ook in verheugen,
toch achten wij niet,. dat Hij lichamelijk
tegenwoordig is in brood en wijn. De woorden : „dat is Mijn lichaam, dat is Mijn bloed"
willen zeggen : dat brood is het teeken van
Mijn lichaam, die wijn is het teeken van
Mijn bloed. Christus zeide immers ook ,,Doet
dat tot Mijne gedachtenis" (Luk. XXII : 19) ?
Gedachtenis en lichamelijke tegenwoordigheid zijn twee denkbeelden, die moeilijk te
vereenigen zijn.
11. ,,Duet dat". Het Grieksche woord, door
„doen" vertaald, is hetzelfde, dat in de Vertaling der Zeventigen voor het „houden" der
Geboden en het „in acht nemen" der Mozalsche
inzettingen gebruikt wordt. Het kan dus hier
in deze beteekenis genomen worden, maar
niet in den zin van een offerande „brengen",
want dit zou het ontvangen uitsluiten bij het
eten en drinken, terwijl toch in 1 Cor. XI
het ,,doen" van vers 24, 25 gelijk staat met
het „eten en drinken" van vers 26. Het
Avondmaal wijst ons op de offerande van
Christus, die Hijzelf eenmaal aan het kruis
volbracht heeft. Tevens herinnert het ons
aan onze verplichting, onszelven Hem tot
een levend dankoffer te offeren.
12. „Het Nieuwe Testament is Mijn bloed" ;
beter : ,,Het Nieuwe Verbond". Het Oude
Verbond van den Sinai was door bloed bezegeld, zie Exod. XXIV : 7 en 8. Het Nieuwe
Verbond, waarvan reeds in het Oude Testament gesproken wordt (Jer. XXXI : 31-34 ;
verg. Hebr. VIII : 7-13 ; IX : 14-26 ; X :
15 —18), krachtens hetwelk de wet „in hun
harten geschreven" moest worden, en hetwelk verzekerde, dat de zonden van hen, die
in dat verbond werden opgenomen, niet meer
werden gedacht, werd door het bloed van
Christus bekrachtigd.
Merk op, dat Christus niet zegt : ,,Drinkt
het tot vergeving der zonden". Het is het
vergieten, niet het drinken van het bloed van
Christus, waarvan gezegd wordt, dat het is
„tot vergeving der zonden". Door het Sacrament wordt niet de vergeving der zonden
zelve gegeven, maar wordt die vergeving beteekend en verzegeld.

AANHANGSEL XI. — De Dag van den Paaschmaaltijd en die der Kruisiging.
Een van de moeilijkste tijdrekenkundige vraagstukken, die zich in de Evangelie-geschiedenis
voordoen, is dit : Viel het Avondmaal of de Kruisiging in tbd samen met het Paaschfeest ?
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Bij de bespreking van dit vraagstuk hebben wij de volgende vaste datums : — (1) De
Kruisiging had plaats op den dag voor den wekelijkschen Sabbath, nl. op onzen Vrijdag.
(2) Het Paaschmaal had plaats op den avond van den 14n Nisan of Abib (Exod. XII : 6).
Nu moet er alleen beslist worden : Was de Donderdag of de Vrijdag van de Lijdensweek de
14e Nisan ? En de moeilijkheid in het beantwoorden van het feit ligt daarin, dat door de
drie eerste Evangelien het eene en door dat van Johannes het andere aangeduid schijnt te
worden. Mattheiis, Markus en Lukas zeggen, dat het Avondmaal op Donderdag plaats had,
hetwelk met het Pascha samenviel, terwijl wit verschillende uitdrukkingen bij Johannes
opgemaakt zou nroeten worden, dat het Pascha nog niet gevierd was, toen Christus gekruisigd werd.
De volgende oplossingen van de moeilijkheid worden aangegeven :
1. dat tengevolge van verschillende berekeningen omtrent het verschijnen der nieuwe
maan het Pascha op twee dagen gehouden werd, op den eenen dag door de Galileers en de
uitlandsche Joden, op den anderen door de Joden van Jerusalem, en dat de Reiland zich
naar de eersten regelde ;
2. dat de Joden, door een font in hun berekening, het feest een dag voor den door de wet
bepaalden tijd vastgesteld hadden en dat Christus het op den juisten dag hield ;
3. dat de Joden het feest met opzet een dag later stelden, opdat de uitvoering hunner
plannen tegen Jezus er geen stoornis in teweeg zou brengen ;
4. dat het Pascha op Vrijdagavond viel en dat de Heiland het een dag vroeger vierde,
wetende, dat ZO1 flood voor den bepaalden tijd van het feest plaats zou hebben ;
5. dat het Paaschfeest op Donderdagavond viel en de uitspraken in Johannes hiermede
overeenkomen.
Voor No. .4, 1 zijn de bewijzen zeer gering. No. 2 en 3 zijn zeer onwaarschijnlijk. Het gevoelen dezer meeste schriftuitleggers is ten gunste van No. 4 of No. 5. De meeste oudste
kerkvaders namen de beschouwing van No. 4 aan, daar zij geloofden, dat Christus, als het
ware Paaschlam, op hetzelfde uur geleden heeft, waarop de lammeren voor het feest werden
geslacht. Vele anderen meenen, dat No. 5 de juiste verklaring geeft en daar er zeer veel voor
deze opvatting schijnt te zijn, wordt zij ook in deze lessen aangenomen. Het volgende is een
korte opsomming van de bewijsgronden, die aangevoerd worden :
1. Verhlaringen der Synoptici. De drie Evangelisten noemen den dag, waarop Petrus en
Johannes uitgezonden werden om het Avondmaal te bereiden, „den eersten dag der ongezuurde brooden" ; Markus voert er bij „wanneer zij het Pascha slachtten" en Lukas : „op
denwelken het Pascha moest geslacht worden" (Matth. XXVI : 17 ; Mark. XIV : 12 ; Luk.
XXII : 7). Verder valt op te merken, dat de Heiland zelf zeide (Matth. XXVI : 2) ; „Gij weet,
dat na twee dagen het Pascha is, en de Zoon des menschen zal" — niet gekruisigd, maar —
,overgeleverd worden om gekruisigd te worden". Dit schijnt voorzeker vast te stellen, dat
Donderdag de 14e Nisan was.
Maar indien dit waar is, dan was Vrijdag natuurlijk de 15e Nisan, d. i. de eerste dag
van de zeven dagen, die op het Paaschmaal volgden, en dus een „feestsabbath" (Exod. XII :
16 ; Lev. XXIII : 4, 7) ; en men voert hiertegen aan, dat, daar de „feestsabbathen" evenals de wekelijksche sabbathen gehouden werden, de veroordeeling en kruisiging van Christus
niet op den 15n Nisan plaats heeft kunnen hebben en men toen ook de specerijen en zalf
niet heeft kunnen koopen (Luk. XXIII : 56 ; Joh. XIX : 38-40); daarom kon die Vrijdag
niet de 15e Nisan geweest zijn. Hierop is een tweevoudig antwoord :
(1) dat wij eigenlijk geen duidelijk bewijs hebben, dat de „feestsabbathen" streng gehouden werden, daar er noch in het N. T., noch bij Josephus op gezinspeeld wordt : (2) dat
men zich onmogelijk voor han stellen, dat Mattheiis — om niet van Markus en Lukas te
spreken — gebeurtenissen beschrijft als geschied zijnde den dag na het Paaschfeest (d. i.
den 15n Nisan), wanneer al zijne lezers (volgens deze theorie) wisten, dat zij niet op dien
dag plaats konden gehad hebben.
II. Verhlaringen van Johannes.
(a) „Voor bet feest van het Pascha", XIII : 1. Men zegt : dit moet beteekenen, dat het
Avondmaal voor het feest plaats had. Maar het beteekent eerder, dat Jezus voor het feest
Zijn nederbuigende liefde toonde door de voeten Zljner discipelei3 te wasschen, hetgeen Hi.j
voor het Avondmaal deed (zie Sant. 1 van deze les).
(I) „Sommigen meenden dat hem Jezus zeide : Koop, hetgeen wij van noode hebben
tot het feest", enz., XIII : 29. Men zegt : hierdoor wordt aangegeven, dat het feest nog niet
was begonuen. Maar inderdaad is het een bewijs voor het tegendeel. Indien er nog vier en
twintig uren voor het Paaschfeest moesten verloopen, hoe konden dan de woorden van
Christus „Wat gij doet, doe dat haastelijk" zoo verkeerd begrepen worden ?
(c) „Zij gin gen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar
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opdat zij het Pascha eten mochten", XVIII : 28. Dit was des Vrijdagsmorgens vroeg ; hoe,
vraagt men, kan dan het Pascha Donderdagavond gevierd zijn ? Sommigen denken, dat zij
in hun Paaschmaaltijd gestoord waren geworden door hun bemoeiingen voor de gevangenneming
en het verhoor van Jezus en dien maaltijd gaarne verder wilden voortzetten. Op die wijze
overtraden zij wel Deut. XVI : 4, maar zij verlangden zoo vurig, hun booze planners tegen
Christus ten uitvoer te brengen, dat zij tegen die overtreding weinig of geen bezwaar hadden.
Men merke op, dat Jozef van Arimathea des Vrijdags naar Pilatus ging, zonder dat hij
vreesde, verontreinigd te zullen worden, waaruit blijken kan, dat hi) het Pascha gegeten
had, hetwelk dan op Donderdagavond moet hebben plaats gehad. Anderen denken, dat
Johannes de uitdrukking ,,Pascha" in een ruimere beteekenis gebruikt en de zeven gezette
feestdagen (2 Kron. XXX : 22), zooals hij ook elders schijnt te doen (II : 13 ; VI : 4; XI : 55),
er bij neemt.
(d) ,,Het was de voorbereiding van het Pascha", XIX : 14. Dit beteekent, naar men zegt,
dat het Paaschfeest nog niet had plaats gehad. Maar de andere Evangelisten noemen de n
Vrijdag ook „voorbereiding" (Matth. XXVII : 62 ; Mark. XV : 42 ; Luk. XXIII : 54) en bedoelen dan klaarblijkelijk den voorbereidingsdag voor den wekelijkschen Sabbath (zie in het
bijzonder Markus); en deze benaming was inderdaad gelijkluidend geworden met Vrijdag,
daar de voorbereiding door de strenge wetten voor den Sabbath noodzakelijk was geworden.
Johannes bedoelt dus met deze uitdrukking „den Vrijdag van de Paaschweek".
(e) „Die dag des Sabbaths was groot", XIX : 31. Omdat, zegt men, de feest-sabbath op den
15n Nisan op een Zaterdag viel, was het een dubbele Sabbath. Maar waarschijnlijk werd
de wekelijksche Sabbath, die in de Paaschweek viel, „een groote dag" genoemd.
De uitspraken van Johannes schijnen dus zeer goed vereenigbaar met die van de Synoptici.
Donderdag was de 14e Nisan, Vrijdag de 15e ; het Pascha viel op Donderdagavond, op
welken dag het ook door den Heiland gevierd werd.
Men zal misschien vragen : Kan niet nit het jaar opgemaakt worden, hoe de dagen der
week en der maand overeenkwamen ? Maar op die berekeningen kan niet geheel staat gemaakt worden en er bestaat verschil van gevoelen over de vraag, in Welk jaar de Reiland
gestorven is. In deze lessen wordt aangenomen, dat de Heere Jezus geboren werd in het
jaar 5 of 4 voor onze jaartelling (A. U. C. 749 of 750) en gedoopt in het jaar 27 (zie les
IV. Aant. 1) en dat Zijn openbare prediking drie jaar duurde, waaruit volgen zou, dat Zijn
dood in het jaar 30 onzer tijdrekening plaats had. Volgens Wieselers berekening viel in dat
jaar de 15e Nisan op Frijdaq, den 7n April, hetgeen overeenkomt met de hierbov en aangenomen beschou wing.

Les LXVIII. — Het Hoogepriesterlijk gebed.
„Ik bid voor hen".
le lezen : Joh. XVII.

Te /eeren Joh. XVII : 4, 5, I 1, 24; Hebr.

: 24,

25 ; Joh. I 2

(Ps. I Io : 4 Ps. 72 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

V6Or Jezus de laatste bange worsteling aanvaardt, sterkt Hij zich door
het gebed. Terwill de machten der hel zich tegen Hem samentrekken en
Satan zijn dienaren opwekt tot den strijd, terwijl Zijn vijanden alle krachten
inspannen tot het ten uitvoer brengen van hun snood plan en de bende
zich verzamelt, die straks, met zwaarden en stokken gewapend, tegen Hem
oprukt, slaat Hij, wetende, dat nu „Zijn ure" gekomen is, het oog naar
boven en stort Hij Zijn ziel uit voor Zijn Vader in de hemelen. Over dit
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gebed, gewoonlijk het Hoogepriesterlijk gebed genoemd, spreken we thans.
De behandeling van deze les ievert ongetwijfeld groote moeilijkheden op;
feiten geeft ze niet en evenmin leeft ze zich tot levendige beschrijvingen.
Daarbij komt, dat de stof zelve niet gemakkelijk order het bereik der leerlingen kan worden gebracht. In de lagere klassen is de behandeling van
dit onderwerp dan ook niet op haar plaats. Voor oudere leerlingen is de
bespreking er van echter van veel nut en van groot belang. Dit gebed toch
teekent ons den Heiland in Zijn groote zondaarsliefde en vestigt ons oog
op het verlossingswerk, dat Hij tot stand heeft gebracht. De aard van het
.onderwerp brengt mede, dat de Onderwijzer zich ernstig en zorgvuldig voor
de les moet voorbereiden.
Men vestige er de aandacht op, dat Christus hier optreedt als de Middelaar
Zijns yolks. Hij wordt ons hier voorgesteld als onze Hoogepriester. Ook tot
het Hoogepriesterambt was Hij gezalfd. En dit ambt oefent Hij volledig
uit. Hij offert zichzelf niet alleen aan het altaar des kruises. Hij bidt ook
voor degenen, die Hem van den Vader gegeven zijn. Hem eeren wij dan
ook als „onzen eenigen Hoogepriester, Die ons met de eenige offerande Zijns
lichaams verlost heeft en ons met Zijn voorbidding steeds voortreedt bij den
Vader".
Verder wijze men er op, dat Christus dit ambt nog steeds uitoefent. „Met
deer' offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden", doch Zijn gebed voor Zijn yolk gaat altoos tot den Vader op. „Hij
leeft altijd om voor hen to bidden." Dat bidden van Jezus voor Zijn yolk
is een stuk van Zijn verlossingswerk. Hij is „onze Voorspraak bij den Vader".
„Christus is het, Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die
ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt." En de Vader hoort
Hem altijd (Joh. XI : 4 2); wat Christus begeert, geschiedt, wijl Hij pleit op
een werk, dat volkomen volbracht is.
In de Schets is Jezus' gebed in twee deelen verdeeld. In het eerste deel
(vs. 1-5) bidt Hij, dat de Vader Hem verheerlijke, nu Zijn werk op aarde
welhaast voleindigd is; in het tweede deel (vs. 5-26) bidt Hij voor Zijn
yolk en vraagt Hij, dat zij bewaard mogen worden in het midden der
wereld, waarin zij wonen, dat zij zich onderling vereenigd mogen gevoelen
en die eenheid ook naar buiten mogen openbaren en dat zij eens mogen
deelen in de heerlijkheid, die Hij als loon op Zijn Middelaarswerk zal ontvangen.
SCHETS VAN DE LES.
Een vrij lange toespraak heeft Jezus
tot Zijn discipelen gehouden, nadat
zij de zaal, waar de Paaschmaaltijd
gehouden was, hadden verlaten (Joh.
XV en XVI), een toespraak, waarin
Hij hun gesproken heeft van Zijn
aanstaand heengaan, waarin Hij hun
lijden en verdrukking heeft aangekondigd, maar hun ook heeft gezegd,

dat Hij met hen zal zijn en hen
nimmer zal verlaten. En nu is „Zijn
ure" gekomen, de ure van angst en
lijden, van bittere benauwdheid en
bangen strijd. Dat weet Jezus. En
\TO& Hij nu in het strijdperk binnentreedt, heft Hij Zijn ziel op tot
God en bidt Hij met Zijn discipelen.
Wij weten niet, of zij neerknielden
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of stonden (waarschijnlijk stonden zij,
zie Mark. XI : 25 ; Luk. XVIII : 1 1,
13), maar een zaak wordt ons medegedeeld, vers I : „Jezus hief Zijn
oogen op naar den hemel" (verg.
Ps. CXXIII : r ; Matth. XIV : 19;
Mark. VII : 34; Joh. XI : 41). Johannes was zeer oud, toen hij zijn
Evangelie schreef, maar dat kon hij
niet vergeten (Zie Aant. 1).
Dit is een wonderschoon en heerlijk
hoofdstuk I Indien gij in de kamer
van een koning waart en prinsen en
prinsessen met hem kondet hooren
spreken, met hoeveel belangstelling
zoudt gij dan luisteren ! Hier is de
Zoon van den grooten Koning, Die
tot Zijn Vader spreekt. Zijn woorden
zijn toch zeker wel waard, dat wij
er onze aandacht aan schenken !
I. Jezus' gebed voor Zichzelf.
Eerst bidt de Heiland voor Zichzelf.
Hij spreekt : a. van Zijn vroegere heerlijkheid (vs. 2). Toen de aarde nog niet
geschapen was, toen mensch noch engel
bestond, was Jezus reeds. En toen
bezat Hij Goddelijke Heerlijkheid.
„Eer de wereld was" (vs. 5), van
eeuwigheid was Hij met die heerlijkheid bekleed. Wel blijkt ook hieruit,
dat Jezus waarachtig God was (Joh. r :
1-3 ; Spr. VIII : 22-30) ; b. van
Zijn werk op aardee (vs. 2-4). Welk
was dat werk P Hij was op aarde gekomen om zondaren zalig te maken,
om hun het „eeuwige leven" te geven.
Daartoe was Hij geboren, daartoe had
Hij al die vernedering en verachting
gedragen, daartoe zou straks dat
vreeselijk lijden over Hem komen,
daartoe zou Hij in den dood gaan.
En voor wie zou Hij dat alles doen ?
Voor diegenen, die Hem van den
Vader gegeven zijn (vs. 2), d. w. z.
voor degenen, die de Heere van
eeuwigheid had uitverkoren. Door
hun zonden lagen dezen onder het
oordeel des doods, maar Jezus was

gekomen om voor hen de straf te
dragen en de wet Gods te vervullen,
opdat zij rechtvaardig voor God zouden zijn en erfgenamen des eeuwigen
levens.

c. Van Zijn .toekomstige heerlijkheia
(vs. 5). De Heiland had onze door
de zonde verzwakte menschelijke natuur aangenomen. Zijn Godheid was
achter Zijn menschheid schuil gegaan.
Maar zoo zou het niet blijven. Zijn
menschelijke natuur zou niet langer
Zijn Godheid als een kleed bedekken.
Ten voile, op 't luisterrijkst zou die
Godheid zich weer openbaren. De
Zoon zou weer schitteren in al den
glans Zijner Goddelijke heerlijkheid.
Doch nog een andere heerlijkheid zou,
Hij ontvangen. Hij zou verheerlijkt
warden als Middelaar.. Hij zou immers
zitten aan de rechterhand des Vaders.
Alle dingen zouden onder Zijn voeten
worden onderworpen. Als Koning zou
Hij heerschen met macht en majesteit.
Een naam zou Hij ontvangen, die
boven alien naam is. En straks zou
Hij komen op de wolken des hemels
en zou God door Hem den aardbodem rechtvaardiglijk oordeelen (Ef.
I : 20-22 ; Fil. II : 9-IT ; Hebr.
II : 9 ; Hand. XVII : 31). Zoo wacht
Hem na het kruis de kroon, na het
lijden de heerlijkheid. Dat zou het
loon zijn voor Zijn volbracht Middelaarswerk.
Hoe zullen de Apostelen ontrodrd
zijn geweest, toen zij deze woorden
hoorden ! Hij, die zich weinige oogenblikken te voren als een slaaf omgord
en hun voeten gewasschen had, spreekt
nu van de heerlijkheid, die Hij had,
„eer de wereld was", en van de heerlijkheid, die Hij weldra zal ontvangen,,
en zegt hur, dat het eeuwige leven.
daarin bestaat, dat zij niet slechts.
den Vader, maar ook Hem kennen,
(vs. 3).
H. Jezus' gebed voor Zijn yolk._
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Doch Jezus bidt niet slechts voor
Zichzelf, Hij bidt ook voor de Zijnen.
Hij bidt :
I. Dat zij bewaard mogen worden

in het midden der wereld, waarinzij
woven.
Wanneer de Heere Zijn yolk van
de aarde wegnam en hen de heerlijkheid deed ingaan, zou geen kwaad
hen meer kunnen treffen. Somtijds
laat God hen dan ook we 1 sterven
om hen voor kwaad te behoeven (Jes.
LVII : x). Vraagt Jezus dit ? vers 15.
Waarcm moeten de Apostelen in de
wereld blijven ? Lees vers 18. Zij zijn
juist in de wereld „gezonden". Welke
generaal zou zijn soldaten naar huis
laten gaan, uit vrees, dat zij gewond
zouden worden ? Elia's gebed (1 K on.
XIX : 4) was niet goed. Neen, zij
moeten op de aarde blijven. Zij hebben hier een roeping te vervullen.
Zij moeten hier strijden voor de zaak
hens Gods. En ze moeten zich ook
niet van de wereld terugtrekken en
zich opsluiten in hun eigen ,kring.
Neen, zij moeten in het midden der
wereld hoog opheffen de barrier van
hun Koning, zij moeten door woord
en daad opkomen voor Zijn eer en
Zijn naam uitroepen voor aller oor.
Dat is een heerlijk werk, zeker, maar
het is ook een moeilijk werk. Want
als zij het doen, zal die wereld zich
tegen hen stellen, zullen zij ten bloede
toe sours moeten worstelqn, zal spot
en smaad, vervolging en verdrukking
hen niet gespaard blijven. Zoo gemakkelijk toch laat Satan zich zijn
koninkrijk niet ontrukken. De volgelingen van Jezus, die den Naam huns
Konings belijden, kloek en onvervaard, zijn zijn vijanden. Onder hen
gaat hij rond als een brieschende
leeuw, zoekende, wien hij zou mogen
verslinden (1 Petr. V : 8). En hij bezielt zijn dienaren met woede en haat
tegen alien, die strijden voor Jezus'
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koninkrijk. Bang zal de worsteling
zijn, waarin zij zullen worden gewikkeld ; hevig het lijden, dat zij,
hebben te verduren. Alles zal Satan
doen om hen van het geloof of te.
trekken. Alle middelen, van list en
van geweld, zal Hij aanwenden, opdat
zij toch maar de zaak van hun Koning verloochenen. Jezus ziet de gevaren, die hen bedreigen. Zullen zij
er weerstand aan kunnen bieden ?'
Zullen zij staande blijven in de ure
der verzoeking ? Ach, Hij weet het,
in zich zelf hebben zij geen kracht.
Zij zouden spoedig bezwijken en Hem,,
hun Koning, verlaten. Doch zie nu,
hoe Hij voor de Apostelen bidt. „Heilige Vader", zoo roept Hij, „bewaar
ze in uw Naam !" (vers II). Tot nog
toe was Hij bij zijn jongeren en bewaarde Hij hen. Wel had Satan ()plc
toen beproefd, hen te verleiden en,
hen te brengen tot verloochening van
hun Heere, maar het was hem niet
gelukt. De Heiland had hen trouw
beschermd en behoed. Slechts Judas
was hem toegevallen, maar die had
Jezus dan ook nooit in waarheid toebehoord, had zijn Meester nooit in
oprechtheid liefgehad. Doch nu zal
de Heiland weldra van Zijn discipelen
henengaan. Zijn werk op aarde is,
haast voleindigd. Zullen zij dan alleen
staan ? Neen, want de Heiland draagt
hen aan Zijn Vader op. Hii bidt, dat de
Vader hen neme onder Zijn hoede en,
bescherming. En Jezus weet het : dat
gebed zal worden verhoord. De Vader
hoort Hem immers altijd (Joh. XI: 42).
Hij zal de discipelen beschutten en
alle kwaad van hen weren of te
hunne beste keeren. En zooals Hi}
voor de discipelen bad, bidt Hij ook
voor ons, als wij Hem volgen en
Hem van ganscher harte dienen. Maar
dan behoeven ook wij niet te vreezen.
Dan kunnen wij zingen in het bangst
gevaar en in den feisten strijd : „God
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is ons een toevlucht en stetkte". „De
Heere der heirscharen is met ons, de
God Jacobs is ons een hoog vertrek !"
(Ps. XLVI 2, 8.)
Wel neemt Gods yolk op aarde
een eigenaardige plaats in. Zij leven
,,in de wereld" (vers i8), doch zijn
niet „van de wereld" (vers 16). Zij
hebben in het midden der wereld
hun roeping te vervullen en daarbij
te toonen, dat zij aan de kinderen
der wereld niet gelijk zijn. De Heilige
Schrift spreekt ons van menschen,
wier leven met dit woord van Jezus
in overeenstemming was. Denk slechts
aan Jozef in Egypte, aan Daniel in
Babel. Deze mannen waren getrouw
in het werk, dat zij hier op aarde te
doen hadden (Gen. XXXIX : 3, 4 ;
Dan. VI : 4, 5). Zij leefden te midden van menschen, die den Heere
niet dienden, doch het was duidelijk
te zien, dat zij aan die menschen niet
gelijk waren. En zoo moet het nu ook
bij ons zijn. De Heere heeft ons in
bet midden der wereld een plaats gegeven. De taak, die Hij ons op de
schouders legde, hebben we getrouw
to vervullen, maar het moet daarbij
uitkomen, dat wij niet tot de wereld
behooren, Uit ons woord en uit ons
gedrag moet het blijken, dat we dienstknechten des Heeren zijn ; dat we
zijn een heilig, een afgezonderd yolk;
dat ons leven Hem is gewijd. En
opdat we nu meer aan onze roeping
beantwoorden, is het noodig, dat we
het Woord Gods steeds biddende onderzoeken en overdenken. Daarin toch
heeft ons de Heere Zijn wil geopenbaard. Het moet ons streven wezen
lien wil Gods recht te verstaan. En
als we dan den weg volgen, die ons
in dat Woord is voorgeschreven, dan
zal ons leven waarlijk onzen Koning
tot eer zijn en zullen de menschen,
in wier midden wij wonen, onze goede
Nverken ziende, den Vader in de heme-

len verheerlijken. Wij moeten toonen,
dat wij zijn „een heilig yolk" (i Petr.
II : 9), dat met David getuigt : „Ik
zal Uwe inzetting bewaren" (Ps. CXIX
: 8). En waar wij nu uit ons zelven
die hooge en heilige roeping niet
kunnen vervullen, moeten wij bij den
Heere kracht zoeken en bidden : „laat
mij van Uw geboden niet afdwalen"
(Ps.. CXIX : to).
2. Da/ zij een mocen zijn. Zie
vers I I, 20-23. Hij wil, dat de geloovigen een zijn ; dat hun eenheid
gelijk zij aan de eenheid. van hem
met den Vader. Zij moeten in liefde
met elkander 'even, een van hart en
den van zin, schouder aan schouder
strijdende voor de eer van hun Koning. Maar ach, hoe dikwijls zijn de
geloovigen verdeeld ! Hoe dikwijls
heerscht nijd en twist onder hen !
Zoolang deze er zijn, • is er geene
eenheid, zooals Hij die bedoelt. Zie
Rom. XV : 5, 6 ; i Cor. I : io
III : 4 ; Ef. IV : 3-6 ; Phil. II : 1-4.
En wanneer de kinderen dezer
wereld zien, dat Gods yolk een is,
verbonden door den band der liefde,
dan zullen zij voor Christus gewonnen worden, vers 21 en 23. De wereld
zal dan gelooven ! De kinderen Gods
zijn waarlijk een in Christus, hun
Hoofd, maar nu moet het ook aan
hen gezien kunnen worden, dat zij
leden zijn van hetzelfde lichaam, broeders van hetzelfde huis. Wanneer de
geloovigen zich ZOO een toonen, zullen
zij anderen ten zegen zijn. Zie Hand.
IV : 32. En lees nu Hand. V : 14.
Dan ziet ge, welk een gezegende invloed er van de gemeente van Christus uitging, toen de ware eenheid in
haar tot openbaring kwam. De heidenen plachten te zeggen „Zie, hoe
deze Christenen elkander liefhebben".
Zouden zij dat nu ook kunnen zeggen ?
floe kan zulk een eenheid bereikt
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worden ? Slechts op een wijze, vers 21:
„dat zij in Ons een zijn". Hoe zijn
de ranken van een wijnstok vereenigd ?
Zijn zij samengebonden ? Wat zou
dit bates ? Zij zijn een in den wijnstok. Om derhalve anderen lief te
hebben, zooals Christus dit wenscht,
moeten wij Hem eerst lief hebben.
3. Dal zij verheer4/kl mogen wor den.
Denkt eens na : hoe zijn wij ? Zelfzuchtig, ondankbaar, zondig. Welk
,een voorrecht is het reeds, dat Jezus
voor ons gestorven is om ons van de
hel te verlossen. Doch Hij doet meer.
Hij schenkt ons de eeuwige zaligheid. Lees vers 24 (verg. Joh. XII
: 26 ; XIV : 3 ; Openb. III : 21).
Eenmaal neemt Hij al de Zijnen tot
zich. Hij is hun naar den hemel
voorgegaan. Zij zullen zijn, waar Hij
is. En zij zullen deelen in Zijn heerlijkheid. Eeuwiglijk zullen zij de zaligheid genieten, die Christus voor hen
verwierf.
Verlangt ook gij daarnaar ? Dan zal
er volmaakte heiligheid, volkomen
eenheid zijn, want dan zullen alle
verlosten Hem gelijk wezen, Phil.

vereenigd zijn in Christus. Is dit het
niet, wat Jacobus den „zuiveren godsdienst" noemt ? Jak. I : 27. Wanneer
gij dus tot vrienden kiest dezulken,
die in zondige genoegens behagen
scheppen pent dit toe), en hen, die
Christus liefhebben, vermijdt en een
afkeer van hen hebt, hoe kunt gij
dan zingen van verlangen naar den
hemel ?
0, uit ons zelf kunnen wij aan de
roeping, die de Heiland ons oplegt,
niet beantwoorden. De zonde woont
immers in ons hart en Satan tracht
immers steeds, ons van den rechten
weg of te voeren. Indien het dan ook
van onze pogingen afhing, of wij al
dan niet de hemelsche heerlijkheid
zouden ingaan, er zou geen hope voor
ons zijn. Maar zie, Christus waakt
voor de zijnen. Hij bewaart hen. Hij
houdt hen staande. Het is door Hem,
dat zij eenmaal de eeuwige zaligheid
zullen beerven. Hij is de groote Hoogepriester, die Zichzelf gaf tot een offer
voor Zijn yolk en voor hen bad. Hoe
spreekt dit gebed, dat we nu behan-

Zoo zien wij, welke menschen deel
zullen hebben aan de heerlijkheid van
.Christus zij, die schoon niet „van
de wereld", toch in die wereld kloek
den Naam huns Konings belijden en
underling door den band der liefde

dezelfde. Christus bidt nog steeds
voor de Zijnen (Rom. VIII : 34 ;
I Joh. II : 1) en daarom kunnen
wij ook „volkomen zalig" worden
(Hebr. VII : 25).

III : 21 ; I Joh. III : 2.

delden, ons van Zijn liefde en trouw !
En die liefde en trouw zijn nog

A AN TEEKENINGEN.
1. Hoe krachtig getuigt Joh. XVII van de
rechtstreeksche Goddelijke ingeving der Heilige Schrift I Het is zeker, dat dit geen „ver'slag" is, hetwelk Johannes op het oogenblik,
.dat de Heiland dit gebed uitsprak, zelf opmaakte. Herinnerde hij zich dan den inhoud
en bracht hij dien zelf onder woorden ? „De
wonderbare vereeniging van eenvoud en verlevenheid maken het", zooals Alford zegt,
„onmogelijk, het gebed antlers te beschouwen dan als de woorden van Jezus zelf", welke
-den Evangelist door den Heiligen Geest wer,Aen ingegeven. De vermelding, dat „Jezus

Zijne oogen ophief", is echter klaarblijkelijk
een van Johannes' persoonlijke herinneringen.
2. Vers 3 wordt op onverantwoordelijke
wijze door de modernen aangehaald als een
bevestiging voor hun *vatting van het eeuwig
Leven. Maar, zooals Alford zegt, „de kennis
van God en van een schepsel kan het eeuwige
leven niet zijn : het is onmogelijk, deze twee
naast elkaar te plaatsen". Hij voegt er bij :
„Ik aarzel niet, dit vers te gebruiken als een
duidelijk bewijs, dat Jezus waarlijk God is".
Merk op, dat het „Mennen van God" niet
genoemd wordt de weg tot het eeuwige leven,
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maar het „eeuwige leven" zelf. Zie les ',VII,
Inleiding en Aant. 3.
3. „Ik bid niet voor de wereld". Dit is het
hoogepriesterlijk bidden van den Heere Jezus
in den Hemel. Het geschiedt niet voor de
wereld, maar voor degenen, die door God nitverkoren en door Christus' bloed vrijgekocht
zijn.
4. „Niemand nit hen is verloren gegann dan
de g oon der verderfenis." Dit beteekent niet:
„Ik heb niemand verloren dan Judas", alsof
Judas' verderf aan Christus te wijten ware.
„Loon der verderfenis" is een HebraIsme
evenals „kind der helle," „kinderen dezer
wereld", enz. en doelt zoowel op de schuld
als op het lot van Judas. lib „ging henen
in zijne eigene plaats", Hand. I: 25.
5. Het woord „heiligen" (vers 17 en 19) beteekent afzonderen. Christus bezigt het zoowel in betrekking tot Zichzelf als in betrekking tot de Zijnen. Bij deze laatsten geschiedde deze afzondering langzaam en trapsgewijze de heiligmaking, maar bij Hem was
het de zuivere en volkomen toewijding van
Zichzelf aan God door Zijn onderwerping aan
Gods heiligen wil, Welke de oorzaak van de
heiliging der geloovigen is en ook hun voorbeeld moet zijn.

6. Christus spreekt hier van de gemeenschappelijke vereeniging der Zijnen met Rena
door het yeloof, zooals de gelijkenis van den
Wijnstok (zie de toelichting in de Schets)duidelijk aantoont. Het spreekt vanzelf, dat
het de eenheid is van geest en onderlinge
liefde tusschen degenen, die voor het niterlijk gescheiden zijn, wake indruk maakt op.
de wereld. Tegelijkertijd is het duidelijk, dat
ook de uiterlijke eenheid in deze belle bedoeld
wordt ; want ofschoon wij de treurige ondervinding hebben, dat zij in zichzelf nog geen
waarborg is voor de ware eenheid, toch kam
ware eenheid niet bestaan zonder dit uiterlijke kenteeken ; en de afwezigheid hiervan
is een hinderpaal voor de uitbreiding van
het Christendom.
7. „Varier, Ik wil, dat waar ik ben", enz.
Het „Ik wil" is zeer krachtig en beteekent:
„Het is Iijn wil". Stier noemt het terecht
een testamentisch, woord. Er is werkelijk
verschil tusschen het bidden van Christus
in den staat der vernedering en dat in den
staat der verhooging. Het eerste was smee-ken en werd niet altijd verhoord ; het tweede
is eischen op grond van het volbracht verlossingswerk en vindt steeds verhooring.

Les LXIX. — Gethsemane.

„Mijne ziel is greheel bedroefd tot den dood toe".
Te lezen : Matth. XXVI : 32-46 (verg. Mark. XIV : 32-42 ; Luk.
XXII : 39-46).
Te leeren : Hebr. V : 7, 8 ; z Joh. III 8b ; Ps. XL : 9 ; Fil. II : 8. (Ps. 69 :
Ps. 55 : z ; Ps. 42 4.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Zal de behandeling van Christus' lijden in het Gethsemane Joel treffen,
dan moet de Onderwijzer zich de beteekenis van dat lijden recht indenken.
De Zoon van God was op aarde gekomen om de werken des duivels te
verbreken. En deze, die dat zeer wel wist, deed, wat hij kon, opdat het
werk der verlossing, dat Christus op zich genomen had, zou mislukken. In
de woestijn had hij gepoogd, den Heiland door glans van rijkdom en schittering van eer te verblinden en Hem tot zonde te verleiden, opdat Hij zoo
Jezus voor zich onschadelijk maken zou. Maar zijn toeleg was mislukt
Christus was niet gevallen in de strikken, die Satan Hem had gespannen,
maar was staande gebleven in de ure der verzoeking. Al de pogingen, die
Satan sedert dien tijd had aangewend, Christus in Zijn loopbaan te stuiten,,
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hadden schipbreuk geleden. En nu weet hij, dat de laatste bange worsteling
weldra komen zal, dat de ure is aangebroken, waarop het pleit tusschen
hem en Christus zal worden beslecht. Die eindworsteling vreest hij. Hij
gevoelt, dat Christus de kroon hem van het hoofd zal rukken, den schepter
hem uit de hand zal slaan, ja, den kop hem vermorzelen zal. Veel liever
dan zich in zulk een noodlottigen strijd te begeven, wil hij beproeven,
Christus van deze worsteling terug te houden door Hem te doen zien en
te doen gevoelen, hoe vreeselijk en zwaar de worsteling zal zijn. Hij zal
met schrille kleuren Hem voor oogen teekenen het bange lijden, dat Hij
zal moeten ondergaan; hij zal Hem de scherp gewette wapenen toonen,
waarmede hij Hem zal treffen; hij zal over Hem doen komen de smarten
des doods, die Zijne ziel zullen v erscheuren om onzer zonden wil, de benauwdheid der hel, waaronder Hij voor ons zal zuchten, als een voorproef
van hetgeen Hem te wachten staat, opdat Christus, ontzet en beangst,
terugschrikke voor zoo groot een offer, terugdeinze voor zoo bang een strijd.
En ja, zwaar, onbeschrijfelijk zwaar is het lijden, dat hij nu over Christus
brengt. Als een worm kruipt de Heiland in het stof; de angst der hel perst
Hem bloedig zweet uit en Hij klaagt: „Mijn Vader, indien het mogelijk is,
laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan!" Maar toch bezwijkt Hij niet.
Kennelijk wordt Hij door den Vader bekrachtigd en ondersteund, zoodat
Hij den Vorst der duisternis kan wederstaan. Hij verklaart zich bereid, dat
lijden te dragen, ook die laatste worsteling aan te binden, ja, neer te dalen
in de diepte des doods. „Niet Mijn wil, maar Uw wil, o Vader, geschiede !"
roept Hij uit en Hij aanvaardt den lijdenskelk, die Hem wordt aangeboden.
De, overste dezer wereld komt en heeft aan Hem niets.
Doch niet slechts toont Christus zich bereid, het werk onzer verlossing
te volbrengen, het blijkt ook, dat Hij daartoe geschikt is. Het is immers
des Vaders wil, dat al dat lijden over Hem komt. Aan dien wil des Vaders
zal Hij zich onderwerpen, wat het Hem ook kosten moge. Moet Hij lijden,
Hij wil in den zwartsten nacht des lindens nederzinken ; moet Hij sterven,
welnu, Hij is bereid, Zijn leven te geven. Den drinkbeker, dien de Vader
Hem te drinken geeft, zal Hij dien niet drinken ? Hij zal in alles des Vaders
wil doen. Gehoorzaam zal Hij zijn tot in den dood, ja, tot in den dood des
kruises. Juist uit die volstrekte, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid blijkt, dat
Hij geschikt is, het werk onzer verlossing tot stand te brengen, dat Hij
waarlijk is „het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Het goud
wordt in den smeltkroes gedaan en in het vuur beproefd en zie, het blijkt
echt te zijn. Satan, die zijn oogmerk verijdeld ziet, moet afdeinzen en
Christus staat voor ons in Zijn voile kracht en in Zijn uitnemende schoonheid, de Hoogepriester, Die ons betaamt, de Held, bij Wien hulpe is besteld.
Het zal zeker niet noodig zijn, op te merken, dat de Onderwijzer dit
onderwerp met den hoogsten ernst moet behandelen. Hij moet den kinderen
doen gevoelen, dat we in de geschiedenis van Christus' worsteling in Gethsemane de beschrijving hebben van iets ontzagwekkends, iets verhevens; dat
we hier een lijden zien, waarin we niet vermogen door te dringen, waarvan we de diepte niet kunnen peilen. De eerbiedige stilte, die in de klasse
moet heerschen, moet een gevolg zijn van den eerbied, waarvan de Onderwijzer zeif blijken geeft; en deze eerbied moet de uiting wezen van gevoelens,
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welke het hart des Onderwijzers in beweging zullen brengen, wanneer Hij
van de hooge beteekenis van dit lijden van Christus doordrongen is.
SCHETS VAN DE LES.
Het is middernacht. De Paaschmaan schijnt helder boven Jerusalem
en omstraalt de torens en de tuinen
der stad met een witten glans, waardoor echter de duisternis in de diepe
vallei van Josafat nog te scherper
afsteekt. We zien eenige mannen
een tuin binnengaan, die aan den
voet van den Olijfberg gelegen is
(zie Aant. I). Wie zijn zij ? (Zie vs.
3o; Joh. XVIII : I.) Reeds dikwijls
waren zij daar samen geweest. (Joh.
XVIII : 2; verg. Luk. XXI : 37). Het
is een eenzame plek tusschen de
groote olijfboomen, een geschikte
plaats voor een rustig gesprek en
voor gebed : misschien werden hier
de belangrijke profetieen en gelijkenissen van Matth. XXIV en XXV
uitgesproken.
Maar al de elven moeten nu niet
bij Jezus blijven, vers 36, 37 ; drie
hunner neemt Hij met zich mede,
opdat dezen zich verder met Hem
afzonderen. Wanneer waren deze drie
vroeger met Hem alleen geweest?
Luk. VIII : 51; IX : 28.
Na eenigen tijd met deze drie discipelen voortgegaan te zijn, laat Hij
ook hen achter en zet Hij alleen Zijn
weg voort. Op eenigen afstand van
hen gekomen, knielt Hij neder en
bidt. Nu zal de bange worsteling
tusschen Hem en Satan aanvangen.
Over de worsteling in den hof
van Gethsemane zullen we thans
sprek en.
I. Christus' zielestrijd.
Lees vs. 37 (verg. Mark. XIV : 33).
Christus begon „droevig en zeer beangst" te worden. Aan een hevige
benauwdheid is Hij ten prooi. Zijn
ziel is geheel bedroefd tot den dood

toe (vs. 38). Hij krimpt ineen van
smart en weedom.
Maar vanwaar dit alles ? zoo
vragen we. Hij is daar toch geheel
alleen. , Er is geen vijand te zien.
Judas met de bende is nog niet in den
hof doorgedrongen. Hoe is Hij dan
zoo beangst en benauwd ?
De strijd, dien Jezus in Gethsemane te strijden had, was een zielestrijd. Een onzichtbare vijand is Hem
genaderd. Het is de Satan. Deze valt
den Heiland aan. En een strijd ontbrandt zoo hevig en zoo zwaar, als
wij ons niet kunnen voorstellen.
De Heere Jezus was op aarde gekomen om ons te verlossen uit de
macht des duivels. Door de zonde
was Satan onze meester geworden,
stonden wij onder zijn heerschappij,
waren wij zijn slaven. Hij had hier
zijn troon gevestigd en heel de wereld
lag aan zijn voeten. Maar de Heiland kwam om ons uit zijn klauwen
te rukken, om zijn slavenjuk weer
van onze schouderen te nemen, om
zijn macht te verstoren en zijn troon
omver te werden. „Hiertoe is de Zoon
van God geopenbaard, opdat Hij de
werken des duivels verbreken zou"
(x Joh. III : 8). Dat weet Satan. En
daarom beeft hij, als Jezus geboren
wordt. Maar zoo gemakkelijk laat hij
zijn prooi niet los. Niet voetstoots
geeft hij zijn macht en zijn heerlijkheid prijs. Hij zal met Jezus den
strijd aanbinden en met Hem worstelen om de wereldheerschappij. Hij
weet zeer wel, dat Jezus om de zijnen
te verlossen de wet Gods volkomen
moet vervullen en de straf moet
dragen, die zij zich hadden waardig
gemaakt. En nu richt hij op den Hei-
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land zijn aanvallen. We hebben
vroeger reeds gezien, hoe hij in de
woestijn tot Hem kwam en trachtte,
Hem tot kwaad te verleiden. Maar
zijn toeleg was mislukt. Hij was
er niet in geslaagd, den Heiland te
brengen tot overtreding van de wet
des Heeren. Jezus was in de ure der
verzoeking niet bezweken. Beschaamd
had de Satan moeten afdruipen.
Jezus was niet gevallen in de strikken, die hij Hem had gespannen. Maar
meen nu niet, dat hij nu den Heiland
met rust liet. Voortdurend hernieuwde hij zijn aanvallen. Doch even zoo
vele malen werd hij teruggeslagen.
Nu echter nadert het einde van den
strijd. De laatste bange worsteling zal
aanvangen. En nu vreest Satan. Hij
weet, dat hij dien strijd zal verliezen.
0, hoe gaarne zag hij, dat Jezus van
dien strijd maar afzag ! Hoe wenschte
hij, dat hij Jezus van die worsteling
kon terughouden ! Want die worsteling
is zijn nederlaag, die strijd zijn ondergap g. En zie, nu komt hij tot den
Heiland en toont hij Hem, wat Hij
zal moeten lijden. Hij doet Hem zien
en gevoelen den smaad, waarmede
men Hem zal overdekken, den spot,
die Hem zal w onden, de benauwdheid, die Hem wacht, de smarten,
die Hij zal moeten dragen, den angst
des doods, die Hem zal aangrijpen.
En nu hoopt hij, dat Jezus zal zeggen : „Neen, dat lijden is te zwaar,
die smart te diep, die benauwdheid
te hevig" en dat Hij terugschrikken
zal en weigeren, dat alles voor de
Zijnen te ondergaan. Want Satan weet
het: dan heeft Hij het spel gewonnen,
dan is zijn heerschappij verzekerd,
dan staat zijn troon bier op aarde
vast. En verschrikkelijk is het lijden,
dat nu over den Heiland komt, hevig
de strijd, die nu ontbrandt, zwart de
nacht, die over Jezus' ziel daalt. Zie,
Hij kruipt in het stof als een worm,
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Zijn zweet wordt gelijk groote droppelen bloeds, en Hij roept uit : „Mijn
Vader, indien het mogelijk is, laat
deze drinkbeker van Mij voorbijgaan !" Hier zien wij, hoe zwaar God
de zonde straft. W ant Christus heeft
onze zonden op zich genomen. Hij~
is met onze ongerechtigheden beladen. En nu woedt de toorn Gods
tegen Hem ; nu stort de Heere Zijn
grimmigheid over Hem uit. Is het
dan wonder, dat Zijn lijden ontzettend, Zijn benauwdheid hevig is ? En
toch — Jezus deinst niet terug. Hoe
fel Satan Hem bestrijdt, hoe groot
Zijn smart is en hoe kwellend Zijn
angst, het door Satan zoo vurig verlangde woord komt niet over Zijn
lippen. Hoor, daar klinkt het : „Niet
Mijn wil, o Vader, maar de Uwe geschiede !" (Luk. XXII : 42). Weer is
Satans plan verijdeld. Christus heeft
zich bereid verklaard, dat alles voor
de Zijnen te dragen. Hij wil den last
van Gods toorn voor hen torsen ,
Hij wil den bitteren lijdenskelk geheel
ledigen ; Hij wil voor hen in den
dood gaan. Niets kan Hem weerhouden ; niets schrikt Hem of ; Hij
zal het werk onzer verlossing tot
stand brengen, geheel en volkomen..
En nu blijkt, dat de Heere Jezus tot
dat verlossingswerk geschikt is. Satan
benauwt en beangstigt Hem, maar
niets vermag, Hem op den lijdensweg te doen terugkeeren, niets doet
Hem aarzelen. Het is de wil des
Vaders, dat al dat lijden over Hem
komt. En Hij zal Zijn Vader gehoorzamen zonder eenig beding. De wil
des Vaders geldt bij Hem als het
hoogste. Daaraan zal Hij zich onderwerpen, wat ook van Hem worde gevraagd. Hij zal den Vader gehoorzaam
zijn tot in den dood. Hij moge dan zwaar
moeten lijden, Satan moge Hem fel
beangstigen, niets kan er Hem toe
brengen, tegen des Vaders wil in te

336

GETHSRMANÈ.

gaan. Voor dien wil buigt Hij zich
onvoorwaardelijk. Den lijdensweg, dien
de Vader Hem voorschrijft, zal Hij
ten einde toe afleggen. Wel weet Hij,
dat die weg leidt naar donkere diepten en Hem straks voert in den dood,
maar Loch zal Hij voorwaarts gaan.
Hij zal in alles zich voegen naar des
Vaders wil. In den bangsten nood
roept Hij tot Zijn Vader : „Niet Mijn
wil, maar de Uwe geschiede !" Zoo
blijkt het, dat Christus een volmaakte
gehoorzaamheid bezit, dat geen gebrek
Hem aankleeft en dat Hij dus het
ware offerlam is, welks dood voor
onze zouden betalen kan.
Hoe zal des Vaders oog met welgevallen hebben nedergezien op Jezus,
Die zoo in alles Hem gehoorzaamt !
Ja, deze is waarlijk Zijn geliefde Zoon,
in Wien Hij een welbehagen heeft. Zie,
Hij zendt een engel tot den Heiland,
als Daze zich kromt van benauwdheid en smart. Die engel ondersteunt
en versterkt Hem. Hoe zal dit blijk
van des Vaders gunst Jezus hebben
bemoedigd en vertroost.
En wij, die dien strijd van Christus
in Gethsemane hebben beschouwd,
mogen wel zeggen : „Hoe groot is
Zijn liefde, dat Hij dat alles voor
ons wilde dragen !" Geen offer was
Hem te zwaar, geen lijden te bang
Wel mogen wij Hem voor die onbeschrijfelijke, uitnemende liefde danken. Dat alles wilde Hij ondergaan,
opdat Hij ons zou verlossen. Ja, waarlijk, in Gethsemane hebben we het
weer gezien. Hij is onze Middelaar,
onze Borg, onze Redder, Die ons volkomen zaligmaken kan.
II. Het uur van beproeving
-voor de Apostelen.
De Heiland had zijn Brie jongeren
achtergelaten. „Blijft hier en waakt
met Mij", had Hij tot hen gezegd.
De Heere Jezus wilde, dat zij hun
gebed tot den Vader zouden op-

zenden, terwijl Hij worstelde met den
Satan. En waartoe moesten zij waken
en bidden?
(a) Opdat Jezus troost zou ondervinden van hen, die Hij liefheeft ;
opdat Ilij gevoelen zou, dat zij met
Hem medeleden. Maar had Hij daar
dan behoefte aan ? Ja, Hij was immers
waarachtig mensch, ons „in alles
gelijk" (Hebr. II : 17). Hebben wij
niet gaarne, dat anderen met ons
waken, als gevaar ons dreigt, als wij in
nood verkeeren, als ons benauwdheid
en angst overkomt ? Voorbeeld. -Een zwaar onweer des nachts; geeft
het dan teen troost, wanneer men
iemand bij zich heeft, die ook waakt,
al kan hij eigenlijk niet helpen?).
Zie, Hij komt bij hen terug in Zijn
doodangst. En hoe vindt Hij hen?
Waken en bidden zij ? Denken zij
met liefde aan hun Meester of spreken
zij van Hem ? Lees vers 4o en 43.
Hij vindt hen slapende. Welk een
teleurstelling voor den Heiland ! Hoe
zal het Hem gesmart hebben, dat
zij konden slapen, terwijl Hij ten
doode toe benauwd was ! Geen woord
van troost en bemoediging verkwikt
Hem; alleen moet Hij dien bangen
strijd strijden.
(b) Opdat zij zelf versterkt zouden
worden. De Heiland zeide tot hen :
„Waakt en bidt, opdat gij niet in
verzoeking komt !" Zie, hoe Hij hen
even te voren had gewaarschuwd
(vers 31). Welk een goede gelegenheid hadden zij nu, zich voor te bereiden op deze eenzame plaats, terwijl
Jezus het voorbeeld geeft ! Waarom
grijpen zij die niet aan ? Waarom
sterken zij zich niet alien in het gebed ? Zie vers 33, 35. Zij vertrouwen
op zichzelven : zouden zij hun Meester verlaten ? Hoe zoude zoo iets
kunnen gebeuren ! En zij willen ook
standvastig zijn, Tezus weet dat („de
geest is gewillig"), — maar zij ver-
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geten, hoe zwak het vleesch is. Is
hun vermoeidheid een verontschuldiging ? In het geheel niet, maar een
reden, nog waakzamer te zijn. Indien
zij „niet een aur konden waken" (en
toch, hoe dikwijls hadden zij „den
geheelen nacht over gearbeid", visschende op het meer) — indien zij
op zulk een oogenblik konden slapen,
hoe zullen zij dan de groote beproeving, die komen zal, doorstaan?(Zie
I Kon. XX : II ; Spr. XXVIII : 26;
I Cor. X : 12 ; I Petr. V : 8).
Let nu op het onderscheid tusschen
Jezus en de discipelen. Hij waakt en
bidt, nu voor Hem de bange ure
komt, en zie, Hij ontvangt kracht
tot den strijd en is kalm en onversaagd, als straks de vijanden naderen ;
zij daarentegen slapen en als zij gewekt worden door het gedruisch der
bende, die den hof binnendringt, en
zien, dat Jezus gevangen wordt genomen, worden zij door schrik en
vrees overmand en vluchten zij, Hem
verla tende.
In deze les zien wij :
I. Hoe wij zijn. Wie onzer zou
durven zeggen, dat hij aan deze discipelen niet gelijk is. Hoe dikwijls
zijn wij in de zonde gevallen, terwij1
wij staande zouden gebleven zijn,
indien wij gewaakt hadden in het
gebed ? Satan spant ons steeds strikken. Voortdurend tracht hij, ons tot
kwaad te brengen. En de zonde woont
in ons eigen hart, zoodat wij, o, zoo
gemakkelijk, afwijken ' van den rechten weg. Helaas, hoe dikwijls bezwijken wij voor de stem der verleiding !
Doch deze les leert ons ook :
2. Hoe wij moeten zijn. Zie 1 Petr.
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II : 21. Welk een heerlijk voorbeeld
geeft ons de Heere Jezus van
a, ernstig- gebed. Toen Satan tot
Hem kwam en poogde, Hem te brengen tot verzaking van Zijn roeping,
zocht Hij Zijn sterkte in het gebed.
Lees Luk. XXII : 44. Hij bad te
ernstiger, naarmate de strijd zwaarder
werd. En wij moeten nu Zijn voetstappen drukken. Tegen het geweld
des Satans en de verleiding der zonde
moeten ook wij in het gebed, het
ernstig, aanhoudend, vurig gebed onze
kracht zoeken. Het woord van den
Heiland hebben wij ter harte te nemen:
„Waakt en bidt, opdat gij niet in
verzoeking komt !" (Ps. L : 15 ; CXVI:
3-5 ; CXX : 1 ; Col. IV : 2 ; I
Thess. V : 6.
b. ona'erwerping aan Gods wil. De
wil des Vaders gold bij den Reiland
boven alles. Zijn wil kwam geheel met
den wil des Vaders overeen. In alles
was Hij den Vader gehoorzaam. En
ook hier hebben wij ons geheel naar
Zijn voorbeeld te richten. Ook wanneer de Heere strijd en moeite over
ons brengt, wanneer Hij een zwaar
kruis ons op de schouders legit, wanneer Hij een bitteren beker ons te
drinken geeft, moeten wij ons onderwerpen aan Zijn wil, die altoos wijs
is en goed, en moeten wij zeggen :
„Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede !"
Welk een voorrecht ! In Gethsemane
zien wij Christus, Die onze zonden op
zich nam en onze ongerechtigheden
droeg. Gaan wij steeds tot Hem met
de belijdenis onzer schulden. Bij Hem
is vergeving voor onze menigvuldige
afdwalingen (t Joh. I : 9).

AANTEEKENINGEN.
1. Platen en photographieen geven ons
een voorstelling van den tegenwoordigen hof
van Gethsemane. Deze hof is aan den voet
RENKEMA

II.

van den Olijf berg gelegen, een weinig oostelijk van de brug, welke even beneden de
Stefanuspoort over de beek Kedron gaat, en
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bij de vereeniging van de twee wegen naar
Bethanie. Binnen de omheining staan acht
olijfboomen, die, naar men beweert, 2000 jaar
oud zijn. Het is echter twijfelachtig, of dit
de ware ligging van den vroegeren hof is.
De meeste reizigers denken, dat zulk een afgezonderde plaats hooger op den berg moest
liggen, ver van alle openbare wegen. Aileen
Johannes vermeldt, dit het een hof (of boomgaard) was; Lukas zegt, dat de Reiland uitging naar den Olijf berg. Mattheils en Markus
noemen den naam Gethsemane (d. olijvenpers). Het woord, in Joh. XVIII : 1 door
„beek" vertaald, beteekent letterlijk een
terstroom; de Kedron is negen maanden van
het jaar droog.
2. Over den zielestrijd van Christus ontleenen wij nog het volgende aan Thomsons
werk over den „Dood van Christus":
Christus schijnt hier geheel verslagen bij
een vooruitzicht, hetwelk een Stefanus, een
Ignatius, een Johannes Huss zonder angst tegemoet zagen. Indien Christus slechts den
marteldood tegen ging, zooals zouden wij
een voorbeeld verwachten van kalm vertrouwen op de hulp Gods. Maar wij vinden
zijn vreeselijken doodsangst, het bloedig
zweet, het gebed om verlossing.
Hier is de beschrijving van Zijn grooten
strijd. Jezus is geheel verslagen, ten prooi
aan een verbrijzeling van geest, welke onze
bevatting te boven gaat . Indien wij met
den Apostel gelooven, dat God Hem zonde voor
ons gemaakt heeft, Hem, Die geen zonde
kende, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem, dan is deze benauwdheid en deze zielestrijd ons verklaarbaar. Al
de zonde komt op Hem neer, ofschoon
er onsehuldig aan is . . . De woorden van den
Reiland aan het kruis zijn een echo uit
dezen hof: ,, Waarorn debt Gij Mij verlaten?"
Deze woorden worden door Hem uitgesproken
niet als Zoon van God, maar als beladen met
de zonde der wereld. Hier blijkt duidelijk,
dat de toorn Gods over ooze zonden rustte
op Christus, Die de zonden op zich genomen
had."
Hieraan kan toegevoegd worden, dat deze

vreeselijke strijd in Gethsemane door geen
uiterlijke omstandigheden verklaard wordt..
Er was niet, evenals bij de soortgelijke verslagenheid, die uit den uitroep van den Reiland aan het kruis bleek, een lange reeks
van mishandelingen, van lijden en schandelijke bejegeningen aan voorafgegaan. Het was
hier enkel zielelijden ; de Heiland droeg
den last des toorns Gods tegen de zonde, die
Hij op zich geladen had.
3. „Zidn zweet werd gelijk groote droppelen,
bloeds". Geneesheeren, op weer getuigenis te.
vertrouwen is, hebben in eenige zeldzamegevallen van zeer grooten zielsangst gezien,
dat er, met het zweet, ook bloed uit de huid
werd geperst. Alford haalt een geval aan van
Noorsche zeelieden, bij wie dit plaats had in
een vreeselijken storm. Dat het zielelijden
van den Reiland ontzettend zwaar was, blijkt
wel uit het feit, dat, in de open lucht en im
een kouden nacht, zijn gelaat met zweet was.
.bedekt (verg. Joh. XVIII : 18). Het is opmerkenswaardig, dat alleen Lukas, de geneesheer, ons zegt, dat Jezus' zweet werd „gelijk
groote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen" (Luk. XXII : 44).
4. „Neem dezen drinkbeher van .31i)
De ,,drinkbeker" is een Oud-Testamentisch.
beeld voor iemands toegewezen deel, hetzij
begeerlijk (Ps. XVI : 5 ; XXIII : 5) of bitter
(Ps. XI : 6 ; LXXV : 9 ; Jes. LI : 17).
5. „Niet neat 1h maar seat Gij wilt."'
Wij zien hier, dat Christus een menschelijken wil bezat, onderscheiden van Zijn Goddelijken wil als God. Deze menschelijke wil
deinsde van nature voor lijden terug, maar
toch onderwierp die wil zich geheel aan den
wil des Vaders. In de zevende eeuw was er
een sekte, de Monotheleten genaamd, die geloofden, dat Jezus alleen een Goddelijken,
wil had. Deze leer werd door het Zesde Algemeene Concilie, in het jaar 680, veroordeeld6. ,,Slaapt nu voort en rust". De Heiland
wil zeggen : „Nu behoeft gij voor Mij niet
meer te waken en te bidden. De strijd is nu
volstreden. In deze -w orsteling heb ik de
overwinning behaald. Nu geniet Ik rust en_
vrede in Mijn ziel."
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Les LXX. — Verraden, Verlaten, Verloochend.
„Gij zult in dezen nacht alien aan Mij ,E,, eergerd worden".

Te lezen : Luk. XXII : 47-62 ; Joh. XVIII :1-28 (verg. Matth. XXVI :
47-5 8, 6 9-75 ; Mark. XIV*: 43 —54, 66-72).
Ye leeren : Joh. XVI : 32 ; Zach. XIII : 7 ; Luk. XXII : 6i, 62. (Ps. 69 : 4;
Ps. 51 : 4/ 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het doel van den onderwijzer in deze en de beide volgende lessen moet
zijn, het verhalende gedeelte zoo duidelijk en zoo aanschouwelijk mogelijk
voor te stellen. Voor een enkelen keer moet de „toepassing" een meer
ondergeschikte plaats bekleeden. Men denke maar eens, van hoeveel waarde
het is, den kinderen de bijzonderheden der lijdensgeschiedenis in te prenten.
Wanneer deze grond eenmaal gelegd is, kan daar later op worden voortgebouwd. Het is daarom bepaald der moeite waard voor den onderwijzer,
in zijn gedachten de voorvallen een voor een na te gaan, tot zij zich vormen
tot een reeks van tooneelen, die hij nimmer kan vergeten. Hierdoor zullen
de beschrijvingen, die hij aan zijn klasse geeft, een frischheid en levendigheid verkrijgen, die voor het onderwijs van zoo groot belang is. Bij de
verdere behandeling der lijdensgeschiedenis kan dan op de „toepassing"
meer de nadruk worden gelegd.
Het verhaal van de verloochening van Petrus zou op zichzelf reeds een
les van groot practisch nut zijn, vooral voor oudere leerlingen (zie in het
bijzonder, hoe hij bij elke verloochening dieper zonk, zooals in de Schets
is aangegeven). Maar wanneer de verloochening van Petrus in een afzonderlijke les behandeld werd, zou het noodig zijn, het verhaal van Christus'
gevangenneming in de voorafgaande les op te nemen, hetgeen niet wenschelijk
is, daar Christus' zielestrijd in Gethsemane zoo groote beteekenis heeft, dat
daaraan een geheele les moet worden gewijd.
SCHETS VAN DE LES.
Wat had Jezus in dien gedenkwaardigen nacht Zijn discipelen voorspeld aangaande hun gedrag tegenover Hem ? Zie het Evangelie van
Johannes : (a) XIII : 21 -- een hunner zou Hem verraden ; (b) XVI : 32
— alien zouden Hem verlaten ; (c)
XIII : 38 — een hunner zou Hem
verloochenen. Heden zullen wij zien,
hoe dit alles geschiedde.
I. Christus door Judasverraden.
De overpriesters waren aan den

Paaschmaaltijd gezeten (zie Aanhangsel XI), vol vreugde, dat zij Jezus
nu door tusschenkomst van Judas
in handen zouden krijgen. Eensklaps
verschijnt Judas. Hij heeft jezus zooeven verlaten ; over eenige oogenblikken zal deze naar een welbekende
plaats bij den Olijfberg gaan — een
goede gelegenheid, Hem te middernacht gevangen te nemen. Wel was
het hun plan niet geweest, dit nu
reeds te doen (waarom niet ? Matth.
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XXVI : 5), maar zulk een kans kunnen zij niet voorbij laten gaan. Indien zij slechts snel handelen, den
Raad gedurende den nacht te zamen
roepen en van Pilatus weten te verkrijgen, dat deze spoedig het bevel
tot zijn terdoodbrenging geeft, dan
kunnen zij nu verlost worden van
dezen Nazarener, voor het yolk er
iets van weet.
Met haast wordt een groote bende
krijgslieden verzameld (zie Aant. z),
goed gewapend, van fakkels voorzien,
al is het voile maan, om de donkere
schuilhoeken en boschjes te verlichten.
Heimelijk verlaten zij de stad, door
den verrader geleid. Maar de soldaten kennen Jezus niet. Hoe zullen
zij weten, wie de juiste persoon is ?
Matth. XXVI : 48.
Zij komen in den hof. „Zoekt nu
snel tusschen de boomen", zoo luidt
het bevel, „laat Hem niet ontsnappen !" Eensklaps treedt in het voile
Licht der maan iemand vlak voor hen,
Joh. XVIII : 4, 5. Het is Jezus, Dien
zij zoeken. Hoe kalm is Hij ! Al Zijn
angst is verdwenen. Waardoor is Die
verandering in Hem teweeggebracht?
(vorige les). Maar zie (vers 6), de
geheele bende, de trotsche priesters,
de ruwe krijgslieden, de schuldige
Judas, zij zijn allen ter aarde gevallen ! Kunnen zij nu voortgaan en
Hem gevangennemen ? Zie, zij zijn
opgestaan, zeker beschaamd en vertoornd ; zal Jezus hen weder ter aarde
doen vallen en zoo ontkomen ? Neen,
Hij geeft zich aan Zijn vijanden over.
0, hij had nu gemakkelijk kunnen
henengaan, maar dat wil Hij niet.
Hij is bereid, te lijden en te sterven
voor Zijn yolk. En daarom stelt Hij
zich zelf in de handen Zijner vijanden.
Doch zie ook nu weer, hoe groot
Zijn liefde is. ,.Indien gij dan Mij
zoekt, zoo laat dezen henengaan",
zegt Hij, op Zijn discipelen wijzende.

Zelfs in de ure des gevaars denkt
Hij nog aan hen. Hoe blijkt ook
hieruit weer, hoe Hij voor de Zijnen
waakt en zorgt ! De discipelen blijven
ongedeerd, terwijl Jezus gebonden
wordt. „De goede Herder stelt Zijn
leven voor de schapen" (Joh. X : 15;
XVII : I 2 ; XVIII : 9).
Wordt Judas nu door dit alles niet
getroffen ? Zie, hij loopt op Jezus
toe en kust Hem. Maar het is geen
kus der liefde ; met dien kus verraadt hij den Heiland (lIatth. XXVI:
48). Hoe diep was Judas gezonken I
W elke voorrechten had hij van den
Heere Jezus genoten ! Hoeveel liefde,
hoeveel vriendschap had hij van Hem
ondervonden ! En nu verraadt hij
Hem, ja, en wel met een kus. Hij
veinst hartelijke liefde, doch in zijn
hart woont de bitterste haat (verg. 2
Sam. XX : 9, to). Hoe ondankbaar,
hoe ontzettend ! Doch Jezus ontmaskert hem. „Judas", zoo zegt Hij,
„verraadt gij den Zoon des menschen
met een kus ?" Hoe zal dit woord
den verrader door de ziel gesneden
hebben ! Judas, welk een oordeel
roept gij over u in I Het ware u
goed, zoo gij nooit geboren waakt
(Matth. XXVI : 24).

IL Christus door de elven verlaten.
Wend u nu weder tot de discipelen.
Kunnen wij ons een voorstelling
maken van hetgeen zij gevoelen ? Eerst
schrik bij het zien der vlammende
fakkels en flinkerende zwaarden : hun
vijanden hebben Hem nu eindelijk in
hun macht ! Dan verbazing, wanneer
zij den aanvoerder bemerken : nu
weten zij, wien Jezus bedoelde, toen
Hij zeide : „Een van u zal Mij verraden !" Zij grij pen moed, als hun Meester met een woord Zijn vijanden ter
aarde doet vallen. Diepe verontwaardiging vervult hen, als Judas den
Heiland met een kus verraadt. Doch
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zie, de Heiland schijnt zich aan Zijn
vijanden over te geven. Daar strekken de krijgsknechten de handen naar
Jezus uit. Zullen zij dat alles lijdelijk
aanzien ? Neen, zij zullen hun Meester
verdedigen. „Here", zoo vragen zij,
„zullen wij met het zwaard slaan ?"
En Petrus wacht Jezus' toestemming
niet eens af ; hij trekt zijn zwaard
en slaat er mede om zich heen. Den
dienstknecht des Hoogepriesters houwt
hij het rechteroor af.
Maar nu verliezen zij geheel den
moed. Hij wil gevangengenomen worden I Wat zegt Hij ? zie Matth. XXVI:
53. Indien Hij wenschle, weerstand
te bieden, dan kon Hij machtiger
hulp kriigen dan het zwaard van
Petrus (Zie Aant. I). Hij zou de legerscharen der engelen hebben kunnen
oproepen, die slechts op Zijn bevelen
wachten. Maar zie het volgende vers.
Hij moet de voorzeggingen, die God
fang geleden gedaan heeft, vervullen
(o. a. Jes. LIII : 7) ; den bitteren
drinkbeker, dien Hem de Vader te
drinken geeft, zal Hij ledigen. En om
dit aan alien te toonen (zie ook Joh.
X : 18) geeft Hij zich gewillig aan
Zijn vijanden over. Doch eerst verricht Hij een wonder. Hij heelt het
oor van den gewonden dienstknecht.
Zijn laatste wonder v6Or Zijn sterven
is een daad van barinharii:cheidjegens
een vijand (zie Matth. V : 44). Hoe
toont Hij ook daarin weer Zijn macht
en grootheid ! Doch de vijanden worden door dit alles niet geroerd, niet
verteederd. Lees Joh. XVIII : 12.
De barmhartige Heelmeester wordt
met touwen gebonden als een moordenaar.
Waarom zijn de discipelen niet,
evenals hun Meester, kalm, onderworpen, moedig ? Wij hebben de oorzaak hiervan in de vorige les gezien.
Hij had gewaakt in het gebed, zij
hadden geslapen. En waar Hij nu
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rustig en onversaagd Zijn vijanden
tegentreedt, worden zij met schrik en
vrees vervuld. Zij bezwijken in de
ure des gevaars, ook Petrus, die zoo
hoog van zijn trouw had opgegeven
(Luk. XXII : 33). En als de vijanden
Jezus binden, verlaten de discipelen
Hem en zoeken zij hun Neil in de
vlucht.
III. Christus door Petrus verloochend.
Twee der vluchtelingen zijn spoedig
beschaamd over hun lafhartigheid ;
zij hebben den moed, terug te keeren,
en volgen de bende, die met haast
naar de stad trekt, naar het paleis
des hoogepriesters. Wie waren het ?
Hoe kunnen zij binnenkomen ? Joh.
XVIII : 15, 16.
Wij bevinden ons op een groote
binnenplaats (zie "Ian& 5). Kamers
zijn er om heen gebouwd, die er alle
Qp uitzien ; aan de eene zijde bevindt
zich de zaal, waarin Christus verhoord moet worden. De binnenplaats
is vol dienstboden en krijgsknechten;
zij zullen dien nacht niet kunnen slapen en vereenigen zich daarom om
het vuur (Joh.); de flikkerende vlammen beschijnen hun gelaat. Waarschijnlijk is Johannes in een hoek
van de gerechtszaal gaan staan om
naar het verhoor te luisteren, maar
Petrus, die vreest, dat men hem opmerken zal, voegt zich bij het gezelschap om het vuur ; zij zullen denken,
dat hij tot de bende heeft behoord.
Nu wordt het derde van Jezus' woorden bewaarheid.
re Verloochening. Een dienstmaagd,
de deurwaarster (Johannes) , haar
oogen op Petrus houdende, zegt: „Ik
geloof, dat gij ook een van Jezus'
discipelen zijt". Petrus is onthutst.
Wat zal hij doen ? Zal hij moedig
zeggen : „Ja, ik weer, dat Hij de Messias is, en ik heb Hem lief" ? —
Ach p een ; hij ontstelt, vreest den
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spot en de boosheid dier ruwe mannen en zegt : „Gij vergist u. Ik behoor
niet tot Jezus' discipelen".
2e Verloochening. Petrus begrijpt,
dat het tijd wordt, zich te verwijderen.
Hij gaat de gewelfde gang door, die
naar de voorpoort leidt (Maith.), en
tracht weg te komen, zonder dat hij
gezien wordt. Maar weldra hoort hij
zich weer toevoegen : „Gij waart ook
met Jezus den Nazarener". Zal hij
ditmaal getrouw zijn en openlijk erkennen, dat Jezus zijn Heere is ! Ach
neen, hij volhardt bij zijn leugen en
zegt : „Ik ken den mensch niet". Ja,
hij bekrachtigt zijn woorden met een
eed.
3e Verloochening. Zij schijnen voldaan te zijn en laten hem alleen ; hij
voegt zich dus weder bij het gezelschap. Een uur gaat voorbij (Lukas);
het verhoor van Jezus is nog niet
afgeloopen, Petrus staat te praten bij
het vuur. Spoedig merkt men zijn
bijzondere spraak op (zooals wij het
onderscheid kunnen hooren tusschen
een inwoner van Friesland en een
inwoner van N.-Holland). Zijn eigenaardige tongval verraadt, dat hij uit
Galilea komt. „Als hij een Galileer
is", zoo zeggen de dienaren, die om
het vuur staan, „dan is hij zeker ook
een van Jezus' discipelen". En een
der dienstknechten des Hoogepriesters,
een bloedverwant van Malchus, wien
Petrus het oor afgehouwen had, herkent hem en zegt tot hem : „Ik geloof, dat ik u dezen nacht in den hof
bij Jezus gezien heb". En nu wordt
Petrus beangst. In welk een groot
gevaar bevindt hij zich ! Slechts een
uitweg blijft hem open : brutaal alle
betrekking tusschen zich en Jezus
loochenen.
En dat doet hij nu. „Ik ken den
mensch niet !" roept hij uit. Onder
vloeken en eeden verklaart hij, dat
Jezus hem een vreemde is. Niets ont-

ziet hij, nu het er op aankomt, de
dienaren in den waan te brengen,
dat hij niet tot Jezus' discipelen behoort. God moge hem straffen, indien
hij de waarheid niet zegt. Petrus, wat
zijt gij diep gevallen ! Welk een voorrecht, dat God ons niet doet naar
onze zonden, maar genadig is en
barmhartig, lankmoedig en groot van
goedertierenheid (Ps. CIII : 8, 13) !
Daar kraait eensklaps de haan. En
Petrus verschrikt. Nu herinnert hij zich
des Heilands waarschuwend woord :
„Eer de haan zal gekraaid hebben,
zult gij Mij driemaal verloochenen".
Hij wendt beschaamd het oog naar
Jezus in de gerechtszaal. Deze keert
zich om en ziet Zijn discipel aan. En
Jezus' blik treft Petrus in het diepst
ziiner ziel. Zacht verwijt leest hij in
dien blik, groote droefheid ook, dat
Zijn discipel Hem ontrouw werd. Maar
ook is in dat oog van Jezus de stille
glans der liefde. En Petrus ziet zijn
vreeselijke zonde, gevoelt de grootheid van zijn kwaad. Hoe diep is hij
gevallen ! Hij heeft zijn Meester verloochend, Die hem zoo liefheeft, dat
Hij voor hem in den dood wil gaan.
Diepe smart verscheurt zijn ziel, dat
hij zoo ver is afgeweken. Hij heeft
waarlijk berouw over de zonde, die
hij bedreef. Wat bekommert hij zich
nu om die dienstknechten en die
dienstmaagden ! Hij kan niet langer
daar bij die gerechtszaal blijven. Naar
buiten moet hij om zijn van droefheid vervuld gemoed lucht te geven.
Hij zoekt de eenzaamheid op. Heete
tranen van ware boetvaardigheid vloeien Tangs zijn wangen. Diep gevoelt
hij, hoe zwaar hij gezondigd heeft.
En hij buigt het schuldig hoofd en
klaagt : „Lena, o God, gena !"
Hoe kon Petrus zoo diep vallen,
hij, de discipel, die Jezus zoo innig
liefhad, die eenmaal had getuigd :
„Heere, tot wien zullen wij henen-
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'gaan ? Bij U zijn de woorden des
eeuwigen levens". (Joh. VI : 68) ?
Niet ineens was Petrus tot die zonde
gekomen. Hij had te veel op eigen
krachten vertrouwd. Had hij niet
gezegd : „Al werden zij ook alien aan
U geergerd, ik zal nimmer meer geergerd worden" ? Tengevolge van dat
zelfvertrouwen had hij niet gewaakt
in het gebed en zich onvoorzichtig
in verkeerd gezelschap begeven. En
zoo ving Satan hem in zijn netten.
0, als de Heiland zich niet over
Petrus had ontfermd, als Hij hem
niet bij de hand gevat en weer op
den rechten weg gebracht had, wat
zou er van dezen discipel geworden
zijn ? Maar Jezus' oog waakte over
Zijn afgedwaald schaap en leidde het
weer in het rechte spoor.
Doch hoe zal Petrus' drievoudige
verloochening den Heiland hebben
gesmart ! Bij al het lijden dat Hem
werd aangedaan, voegde zich nu ook
nog de droefheid, dat Zijn discipel
Hem ontrouw werd en zich Zijner
schaamde voor de menschen. Waar-
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lijk, Hij staat daar zonder troost. Ze
verlaten Hem alien. En toch is Hij
niet alleen. De Vader is met Hem.
(Joh. XVI : 32).
Laten wij evenwel niet denken, dat
wij beter zijn dan Petrus. Laten wij
nooit zeggen : „Zoover zou het met
mij niet kunnen komen !” Wij zijn
even zwak als Jezus' discipelen. Hoe
dikwijls schamen wij ons ook, voor
Jezus uit te komen ! Hoe vaak zwijgen wij, waar spreken plicht is ! Hoe
menigmaal verloochenen wij Hem
ook ! 0, als de Heere ons een oogenblik aan ons zelf overliet, zouden wij
zeker een prooi des Satans worden.
Maar zie, Hij bewaart Zijn dienstknechten. Als zij vallen, richt Hij
hen weer op. Als zij afwijken, brengt
Hij ze weer terecht. „Indien wij
ontrouw zijn, Hij hlijft getrouw ; Hij
kan zichzelven niet verloochenen"
(2 Tim. II : 13). Bidden wij Hem,
dat Hij ons voor struikelen beware
en ons getrouw make in het belijden
van Zijn Naam !

AANTEEKE NINGEN.
1. De „schare", die Judas naar Gethsemane
vergezelde, bestond uit (a) sommigen der
overpriesters en ouderlingen (Lukas), die
den tocht regelden ; (b) de „hoofdmannen van
den Tempel" (Lukas), een Joodsche wacht,
,die onder het bevel van het Sanhedrin stond ;
, (e) de „krijgsknechten" (Jok.), ook „van de
overpriesters"; (d) de „dienaars" of slaven
(400,00, van wie IVIalchus er een was; (e)
den Romeinschen „overste" en zijn soldaten, die gewoonlijk in Jerusalem gestationeerd waren. De „stokken" door Mattheiis
en Markus vermeld, moesten den dienstknechten waarschijnlijk als wapenen dienen.
Het zal den overpriesters geen moeite gekost hebben, de legerbende bij elkander te
krijgen, daar zij Jezus slechts behoefden voor
te stellen als een persoon, die voor de rust
Tan den staat gevaarlijk was, en de Romeinsche
gezaghebbers zeer bevreesd waren voor oproer gedurende het feest; Jos. Antiquitates
XV : 5, 3. De tentoonspreiding van zooveel
macht had misschien niet alleen ten doel,

den discipelen vrees aan te jagen, maar ook,
aan Pilatus den indruk te geven, dat het
een belangrijk geval was en hem voor te bereiden op hun verzoek, Jezus dadelijk te
laten terechtstellen.
De uitdrukking van den Heiland : „twaalf
legioenen engelen" schijnt gebezigd te zijn
om aan te toonen, hoe nietig zelfs de sterke
legermacht was, die tegen Hem werd aangevoerd, vergeleken bij de heirscharen, die Hij
tot Zijn hulp kon oproepen. Op Zijn gebed
zouden Hij zelf en de elven ieder een legioen engelen tot hun verdediging ontvangen. Een Romeinsch legioen was gewoonlijk 6900 man sterk.
2. Sommigen denken, dat de aanvallers
van Christus ter aarde vielen na den kus'
van Judas ; maar de volgorde, die in de
Schets is aangenomen, wordt door de beste
schrijvers aanvaard. Het is mogelijk, dat
Judas den Reiland gekust heeft, zelfs nadat
hij zich bekend had gemaakt, met het doe',
den moed der soldaten te verlevendigen en
hun te toonen, dat hij hun niet zou afvallen.
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Zie over het woord „vriend" les LIV, Aant. 7.
Over den kus van Judas halen wij de volgende treffende woorden van Pfenninger aan :
„Wenscht gij te weten, wat de Satan kan
doen en wat God kan verdragen, wat de
diepstgezonkene van het menschdom kan
doen en wat de eerste van het menschdom
kan verdragen ? Aansehouw de lippen van
Judas, wanneer hij kust, en de wang van
Jezus, die den kus ontvangt."
3. Dat de naam des mans, wien Petrus het
rechteroor afhieuw, Malchus was, en dat
Petrus den slag toebracht, zijn feiten, die
alleen door Johannes vermeld worden. De
uitdrukking in Joh. XVIII : 26, dat de man,
die aan Petrus vroeg „Heb ik u niet gezien
in den hof met Hem ?" van Malchus' maagschap was, is het bewijs voor de verklaring,
dat „deze discipel" (d. i. Johannes) „den
Hoogepriester bekend was".
4. Het voorval van den jongeling, die
naakt vlood nit de handen der soldaten,
welke hem wilden grijpen, wordt alleen in
het Evangelie van Markus vermeld ; hieruit
hebben vele Schriftuitleggers afgeleid, dat
deze jongeling Markus zelf was, daar dit
voorval niet in direct verband staat met het
verhaal.
„Naakt" beteekent, zoowel bier als elders,
zonder opperkleed.
5. Het Grieksche woord, door „huffs" vertaald, heeft een dubbele beteekenis, daar het
somtijds voor het geheele gebouw en somtijds
voor de open plaats in het midden van het
gebouw wordt gebruikt, rondom welke de
voornaamste kamers gelegen waren en die
gemeenschap had met de straat door een
gang, de „voorzaal", die hier vermeld wordt.
Verg. Les XXIII, Aant. 3. Het vuur, om
hetwelk de dienstknechten en de krijgslieden
zich hadden geschaard, beyond zich op de
open plaats, terwij1 het verhoor van Jezus
werd gehouden in een van de groote kamers,
die daarop uitkwamen en twee of drie treden
hooger lagen. Dit verklaart, waarom er van
Petrus gesproken wordt als „beneden" (Markus) zijnde en „buiten" (Matth.) zittende.
6. De schijnbare afwijkingen in de vier
verhalen van de verloochening van Petrus
zijn gemakkelijk te verklaren, indien wij be-

denken, dat de drie betuigingen niet een
enkele verklaring waren, die hij aan den beschuldiger gaf. Bij elke gelegenheid waren er
weer andere beschuldigingen en andere ontkenningen.
(a) De vier Evangelisten stemmen hierin
overeen, dat de woorden eener dienstmaagd
aanleiding gaven tot de eerste verloochening;
Markus en Lukas voegen er dat het bit
het vuur gebeurde, en Johannes, dat deze
dienstmaagd de deurwaarster was.
(b) Bij Mattheiis en Markus lezen dat
de tweede verloochening plaats had in de,
„voorzaal", terwijl hij naar de „voorpoort"
uitging (Zie Aant. 5). Mattheiis zegt: „een
andere dienstmaagd beschuldigde Petrus" ;
Markus, dat het „de dienstmaagd" was, n.l.
dezelfde, die te voren gesproken had ; Lukas,
dat bet „een ander" (in het mannelijk geslacht)
was, en dat Petrus antwoordde: „Mensch, ik
ben niet"; terwijl we bij Johannes vinden
„zij zeide tot hem".
(c) In het verhaal van de derde verloochening stemmen Mattheiis, Markus en Lukas
hierin overeen, dat Petrus zich verried door
zijn gewestelijken tongval, en Lukas voegt er
bij, dat deze verloochening n omtrent den uur"
na de tweede verloochening plaats had. Johannes zegt, dat Petrus herkend werd door een
bloedverwant van Malchus. Markus, de eenige,
die verhaalt, dat de Reiland tot Petrus zeide :
„Gij zult Mij driemaal verloochenen, eer de
haan tweemaal gekraaid zal hebben" (Mark.
XIV : 30), is ook de eenige, die melding maakt
van bet eerste kraaien. Misschien had Petrus
dit eerste kraaien niet opgemerkt, doch kwam
het felt, dat zijn oor het had waargenomen, hen)
voor den geest na het tweede hanengekraai.
In Luk. XXII : 55, 56 is het woord „vuur"
een vertaling van verschillende Grieksche
woorden (7-rvQ ,
pur, phoos). Het laatste beteekent eigenlijk licht en wordt op ander&
plaatsen altijd zoo vertaald: blijkbaar duidt
het aan, dat Fetrus herkend werd, doordat
het licht van het vuur op zijn gelaat viel.
Het eigenaardige van den Galileeschen tongval was, dat de keelklanken niet goed worden
uitgesproken en dat gewoonlijk een „t" voor
een",,s" werd gehoord.
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Les LXXI. — Jezus voor den Joodschen Raad.
„Gij hebt den Heilig-e en Rechivaardige verloochend".
Ye leden : Matth. XXVI : 57— 68 ; XXVII : i —to ; Mark. XIV : 58-65 ,

Luk. XXII : 63-71 ; Joh. XVIII : 19-24.
Ye leeren : Hand. XIII : 27 ; Jes. L : 6; Jer. XXIII : 6. (Ps. 58 :1,

2;

Ps. 34: 1 o, 11).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les spreken we over Jezus, staande voor den Joodschen Raad.
Eerst heeft men hem naar Annas gevoerd, die vroeger bijna twintig jaar
het Hoogepriesterlijk ambt had bekleed en nog een man was van grooten
invloed, hoog in aanzien bij de leden van het Sanhedrin. Deze tracht den
Heiland een woord te ontlokken, waaruit een beschuldiging kon worden
afgeleid, loch tevergeefs : heel dit voorloopig verhoor leidt tot niets. Daarna.
wordt Jezus gebracht voor den inmiddels saamgekomen Joodschen Raad,
die nu onder voorzitterschap van Kajafas zitting houdt. Vast staat bij de
leden van het Sanhedrin, dat Hij ter dood veroordeeld moet worden. De
moeilijkheid is slechts, een beschuldiging te vinden, waarop het doodvonnis
kan worden gegrond. Uit deze moeilijkheid wordt de Joodsche Raad verlost
door twee mannen, die verklaren, dat Jezus gezegd had : „Ik kan den
Tempel Gods afbreken, en dien in Brie dagen opbouwen". Op deze beschuldiging van heiligschennis, die met den dood werd gestraft, zwijgt Jezus stil.
Door dit stilzwijgen teekent Hij protest aan tegen de onwaardige handelwijze Zijner rechters, die vooraf besloten hadden, dat Hij sterven moest, en
nu om aan het vonnis een schijn van recht te geven zoeken, of zij niets
tegen Hem kunnen vinden, elk woord, dat ook maar eenigszins te Zijnen
nadeele kon worden uitgelegd, gretig aangrijpende om er een beschuldiging
op te bouwen. Doch tevens wil Hij door dit zwijgen de aandacht van dergelijke zaken van minder beteekenis afleiden en de groote vraag aan de
orde stellen, of Hij de Christus is, de Zoon Gods. Slechts op de verkiaring,
dat Hij Gods Zoon is, wil Hij veroordeeld worden. Zoo is Hij het en niet
Kajafas, die feitelijk de rechtszitting leidt. En als Kajafas dan deze alles
beslissende vraag doet, bewaart Jezus het stilzwijgen niet langer, maar betuigt
Hij plechtig en onomwonden, dat Hij waarlijk de Christus is, de Zoon des
levenden Gods. Zijn rechters mogen Hem als zoodanig niet erkennen, God
zelf zal welhaast toonen, dat Hij inderdaad is, wat Hij zich noemt. Straks
toch zal de Vader Hem zetten aan Zijn rechterhand in den hemel en zij,
voor wie Hij nu staat als een beschuldigde, zullen sidderen voor Zijn macht,
als Hij komen zal op de wolken des hemels en zij voor Zijn geduchten
rechterstoel zullen verschijnen. Doch nu Jezus zoo openlijk heeft verklaard,
dat Hij Gods Zoon is, is het vonnis spoedig geveld. Hij wordt wegens Godslastering ter dood veroordeeld. Zoo verwerpt Israels yolk, bier door zijn
oudsten vertegenwoordigd, den Messias en laadt het op zich den toorn en
den vloek Gods.
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Ook thans weer worde alle nadruk er op gelegd, dat Christus voor den
Joodschen Raad stond als onze Verlosser en Middelaar. Hij was beladen
met de zonden Zijns yolks. Door die zonden hadden zij zich den dood
waardig gemaakt. En dat vonnis des doods wordt nu over Hem uitgesproken,
-opdat zij voor de vierschaar Gods zouden kunnen bestaan.
Men wijze er op, dat in wat thans geschiedde de raad Gods vervuld
werd. Ook deze Bingen „moest" de Christus lijden. Het was onder het
bestuur des Heeren, dat Hij ter dood veroordeeld werd, dat al die spot en
die smaad over Hem kwam. Da profetieen van het Oude Testament (zie o.a.
Jess L : 6) en ook Zijn eigen woorden (Matth. XVI : 21 ; Luk. XVIII : 32)
werden er door verwerkelijkt. Gad zelf leidde den stroom der gebeurtenissen
in de bedding, die Hij had uitgegraven. Jezus' vijanden deden slechts, wat
Gods hand en raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. Doch dit
neemt hun verantwoordelijkheid voor hun goddeloos bedrijf niet weg en
vermindert hun schuld in Been enkel opzicht.
Het treurig uiteinde van Judas is in de les slechts kort behandeld. Naar
aanleiding hiervan sta men er bij stil, hoe verschrikkelijk de gevolgen der
zonde zijn, hoe wreed S ttan zijn dienaren beloont.
Eindelijk herinneren we er aan, van hoe groat belang het is, de bijzonderheden der geschiedenis duidelijk te vertellen. De opmerkingen, hieromtrent
in de vorige les gegeven, Belden ook voor deze les. Daar we thans echter
minder feiten behandelen, zal er meer tijd overblijven, stil te staan bij hetgeen ons in deze les geleerd wordt.
SCHETS VAN DE LES.
Onze eerste tekst om te leeren zegt
ons, dat de Joden elken Sabbath de
stemmen der profeten hoorden. Maar
deze profeten waren reeds lang geleden gestorven ; hoe konden hun
stemmen dan gehoord worden ? De
Schrift werd voorgelezen. Wie had
deze Schrift geschreven ? En wie zeide
Mozes, Jesaja, David, wat zij schrijven
moesten ? Lees 2 Petr. I : 21. De
stemmen der profeten waren dus werkelijk stemmen Gods. Waar de Joden
ook over het groote Romeinsche Rijk
verstrooid waren, zij kwamen elken
Sabbath in de Synagoge bijeen en
hoorden er de woorden Gods. Wat
werd hun door deze Schriften verkon-

hoe werd Hij toen ontvangen ? Zie
Joh. I : II. De Zijnen hebben Hem
niet aangenomen. Zij wilden niet, dat
Hij Koning over hen zou zijn (Luk.
XIX : 14). Toch vervulden zij, toen
zij den Heiland verwierpen zonder
het te weten, Gods woorden ; zij
hebben ze, „Hem veroordeelende
vervuld" (re tekst om te leeren).
Heden zullen wij Jezus zien staan
voor de oversten des yolks, die Hem,
Israels Koning en Verlosser, ter dood
veroordeelden.

digd ? Er werd hun gezegd, dat hun

wordt in het diepst van den nacht

Koning en Zaligmaker zou komen.
Hoe goed moeten alle Joden dit dan
geweten hebben I
. En toen Hij werkelijk gekomen was,

bijeengeroepen, nog wel in den Paaschnacht. Met hoeveel vreugde hooren
alien de tijding : „Eindelijk is Hij gevangen genomen !" Met hoeveel haast

I. Het verhoor.
I. De rechters. Het Sanhedrin —

de Overpriesters, de Schriftgeleerden,
de Oudsten (zie les LXVI, Aant r) —
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begeven zij zich door de donkere straten
naar het paleis van den Hoogepriester !
Wanneer onze rechters zitting houden,
wat is dan hun begeerte ? Leggen
zij het er op toe, de gevangenen
te veroordeelen, omdat zij hen haten ?
Juist het tegendeel. Hoe geduldig
zijn zij, hoe bereidwillig, alles aan
te hooren, wat voor den gevangene
pleit ! Zij verheugen zich, indien
hij onschuldig verklaard wordt. Zoo
wil God, dat alle rechters zijn, Deut.
XVI : 18. Welk een verschil met
deze Joden ! Zij hebben slechts een
gedachte : ,,Hij moet sterven, op
Welke wilze ook I" Zie, wat een
hunner voornaamste rnannen, Annas,
doet, zelfs voordat zij bijeenkomen,
Joh. XVIII : 13, 19 (Zie Aant. r, 2). —
Jezus wordt voor hem gebracht en
ondergaat een voorloopig verhoor.
Annas tracht Hem een woord te ontlokken, dat als een beschuldiging
tegen Hem kan worden gebruikt.
Gelukt het hem ? vers 20, 21. Jezus
heeft niets gezegd, dat zij niet kunnen
weten. Hij is geen hoofd van een
geheime samenzwering. Altijd heeft
Hij in het openbaar gesproken. Dat
men zich dus wende tot degenen, die
Hem gehoord hebben, die kunnen
verklaren, of Hij ooit iets gezegd
heeft, dat in strijd was met de Wet
of waardoor het gezag der overheid
werd aangetast. Als Jezus voor het
Sanhedrin verschijnt, moeten dus getuigen tegen Hem worden opgeroepen.
2. De getztigen. Welk soort van
getuigen wordt opgeroepen ? Velen
kennen den Heiland. Hoe dikwijls
had Hij zieken genezen, ellendigen
geholpen, treurenden getroost, moedeloozen opgebeurd ! Maar het getuigenis derzulken wil het Sanhedrin
niet hooren. Zij, die eens blind, lam,
ziek waren, zij zouden getuigen van
Zijn liefde en Zijn macht. Zou dit
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dezen onrechtvaardigen rechters bevallen ? Zij dragen wel zorg, dat er
geen getuigen ter verdediging komen.
Welke getuigen dan ? Nimmer heeft
Jezus iets misdaan, niemand kan Hem
van eenig kwaad betichten (Mark.
XIV : 55). Zij moeten leugenachtige
getuigen zoeken, die valsche eeden
doen ! (Verg. I Kon. XXI : r o ; Ps.
XXXV : I I Hand. VI : I 1). En wat
moeten zij noodzakelijk hebben ?
Deut. XVII : 6. Zullen zij Hem ter
dood kunnen veroordeelen, dan moeten
minstens twee personen een eenparige
getuigenis tegen Hem afleggen. En
zie, eindelijk komen twee mannen,
die verklaren „Wij hebben Hem
hooren zeggen : 1k zal dezen Tempel,
die met handen gemaakt is, afbreken
en in drie dagen een anderen, zonder
handen gemaakt, bouwen" (Mark.
XIV : 58). Had Jezus deze woorden
werkelijk gesproken ? Neen. Wel had
Hij, twee jaren geleden, gezegd :
„Breekt dezen Tempel, en in drie
dagen zal Ik hem oprichten" (Joh.
II : 19). Maar daarmede had Hij niet
gedoeld op den Tempel te Jerusalem,
maar op den Tempel Zijns lichaams. Dit
woord werd vervuld, toen Hij op den
derden dag na Zijn dood opstond van
de dooden. Doch deze getuigen verdraaien Zijn woorden en geven ze
onjuist weer. En gaat het Sanhedrin
ook nog op het getuigenis van deze
lieden in ? Zeker, voor geen middet
deinzen deze mannen terug, nu het
er op aankomt, iets te vinden, dat
aan hun vonnis een schijn van recht
kan geven. Op grond van deze verklaring kunnen zij den Heiland immers van heiligschennis beschuldigen ?
Zullen zij dan niet gretig van het getuigenis dezer twee personen gebruik
maken om daarop hun vonnis te
gronden ?
3. De gevangene, Hij heeft alles
geduldig aangehoord, wat tegen Hem
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wordt ingebracht. En nu, na deze
laatste beschuldiging, wordt Hij opgeroepen, zich te verdedigen. En wat
zegt Hij ? Toont Hij aan, dat deze
beschuldiging valsch is ? Bewijst Hij,
dat Hij geheel onschuldig is aan hetgeen Hem ten laste wordt gelegd ?
Lees Mark. XIV : 61 : „Hij zweeg
stil en antwoordde niets". Niet omdat Hij niets tot Zijn verdediging
aanvoeren kan. Maar het is Hem
niet der moeite waard, op zulke beschuldigingen antwoord te geven.
Zijn rechters mogen zich dan niet
schamen, op zulke verklaringen in te
gaan, Hij wil zich niet met zulk een
onwaardige handelwijze inlaten. Zijn
zwijgen is veroordeelend voor Zijn
rechters.
Hoe blijkt ook hier weer Jezus' geduld en zachtmoedigheid ! Al die beschuldigingen hoort Hij aan, zonder
tegen de valsche getuigen, die ze inbrachten, of tegen de rechters, die er
op ingingen, te toornen. Die zachtmoedigheid had Hij ook reeds betoond bij het voorloopig verhoor
voor Annas, toen een der dienaren
Hem een kinnebakslag gaf. Geduldig
verdroeg Hij al dien hoon en al dat
lijden. Als Hij gescholden werd,
schold Hij niet weder. Als Hij iced,
dreigde Hij niet. Welk een heerlijk
voorbeeld geeft Hij hier aan ons, 'die
steeds heftig in verzet komen, als
anderen ons onrechtvaardig smaden
of kwalijk bejegenen (verg. i Petr.
II : 19-23).
Jezus zwijgt op al die valsche beschuldigingen om daarmede aan Zijn
rechters te toonen, hoe streng Hij
het in hen afkeurt, dat zij zich niet
ontzien, tot dergelijke middelen hun
toevlucht te nemen. Toch is er nog
een andere reden, waarom Hij geen
antwoord geeft. Jezus wist, dat Hij
veroordeeld zou worden. Hij is ook
bereid, in den dood te gaan. Aileen

toch door te sterven kan Hij den
Zijnen het leven geven. Hij was immers
gekomen om Zijn ziel te geven tot
een rantsoen voor velen (Matth. XX:
28). In Gods raad was van eeuwigheld bepaald, dat Hij sterven zou.
Zijn rechters kunnen niet anders
dan dien raad des Heeren tot uitvoering brengen, al neemt dit hun
verantwoordelijkheid niet weg en al
blijven zij toch even schuldig. Maar
als Hij dan ter dood veroordeeld
zal worden, dan wil Hij, dat dit
vonnis zich gronden zal op Zijn verklaring, dat Hij is de Zoon Gods. Van
alle zaken van bijkomstig belang wil
Hij de aandacht afleiden en de vraag
gesteld zien, of Hij al dan niet Gods
Zoon is. Dat toch is de vraag, waarop
het aankomt. Is hij de Zoon Gods,
dan moet men Hem als zoodanig
erkennen, voor Hem zich nederbuigen,
Hem alle hulde brengen en zich geheel
wijden aan Zijn dienst. Maar is Hij
het niet, dan moet men zich van Hem
afwenden als van een leugenaar en
een bedrieger, dan moet Hij als Godslasteraar worden ter dood gebracht en
zijn zij, die Hem volgen, misleiden
en dwalenden. En zie, Kajafas stelt
die belangrijke vraag, die alles beslist.
Hij is er wel toe genoodzaakt, want
hij bemerkt, dat hij, nu Jezus zwijgt,
met al die getuigenissen niet verder
komt, te meer, daar die getuigenissen
niet eenparig zijn, zelfs niet omtrent
des Heilands woorden aangaande het
afbreken en weer opbouwen van den
Tempel (Mark. XIV : 59). Hij wil uit
Jezus' eigen mond een verklaring
vernemen, waarop deze ter dood veroordeeld kan worden. „Ik bezweer u
bij den levenden God", zoo spreekt
hij, „dat Gij ons zegt, of Gij zijt de
Christus, de Zone Gods?" (Zie Aant.
2). En nu zwijgt Jezus niet. TerwijI
aller oog op Hem gevestigd is en
alien met aandacht luisteren naar
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hetgeen Hij zal antwoorden, verklaart
Hij „Ik ben waarlijk Gods Zoon".
0, Hij weet het, Zijn rechters gelooyen dat niet en willen Hem niet als
den Zoon Gods erkennen. Maar welhaast zullen zij het moeten doen. De
dag Zijner verheerlijking is aanstaande.
Dan zal de Vader Hem zetten aan
Zijn rechterhand als loon op Zijn volbracht verlossingswerk en daarmede
openlijk verklaren, dat Jezus waarlijk
Zijn Zoon is. En straks komt Hij
weder op de wolken des hemels om
levenden en dooden te oordeelen. Ook
zij, die nu als rechters over Hem
zitten, zullen dan voor Hem verschijnen. Hoe zullen dan de rollen verwisseld zijn ! De beschuldigde is dan
rechter, de rechters zijn dan de beschuldigden. En die Rechter zal een
rechtvaardig vonnis vellen en veroordeelen alien, die Hem niet als Gods
Zoon hebben erkend (verg. Dan
VII : 9-14).
4. Bet vonnis. Beven de leden van
het Sanhedrin niet, als zij deze woorden hooren ? Grijpt ontzetting hen
niet aan, als Jezus hun spreekt van
den grooten dag des gerichts, die
komt ? Werpen zij zich neder aan
Zijn voeten en bidden zij Hem om
vergeving voor hetgeen zij misdreven ?
En brengen zij Hem de hulde, die
Hem, hun Koning, toekomt ? Ach
neen ! Zie, de lloogepriester verscheurt
zijn kleederen. 't Is, of hij met verontwaardiging vervuld is over Jezus'
woorden. „Hij heeft God gelasterd",
zoo spreekt hij tot de leden van den
Joodschen raad, „wat hebben wij nog
getuigen van noode ? Zie, nu hebt gij
Zijn Godslastering gehoord. Wat dunkt
ulieden ?" En het antwoord laat zich
niet lang wachten. Godslastering moest
immers met den dood worden gestraft
(Lev. XXIV : i6) ! Reeds vroeger
hadden zij Hem wegens Godslastering
willen steenigen (Joh. X : 33). Nu zul-
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len zij aan den eisch der wet voldoen.
En den schijn aannemende, alsof zij
optreden als handhavers der Goddelijke gerechtigheid, roepen zij in gehuichelde vroomheid uit : „Hij is des
doods schuldig !"
II. Na het verhoor.
I. In de zaal. Al den tijd, dat het
verhoor duurde, had Jezus gebonden
voor Zijn rechters gestaan als een
misdadiger (Joh. XVIII : 24 Luk.
XXII : 63). Maar zie nu, welk een
smaad en welk een lijden Hij na afloop van het verhoor moet ondergaan.
Hij wordt bespot, geslagen, op wreede
wijze beleedigd (zie in het bijzonder
Lukas). Wij zouden den ergsten boosdoener niet zoo behandelen, loch deze
mannen ontzien zich niet, met spot
en hoon Hem te overdekken, Die in
de wereld gekomen was om zondaren
zalig te maken. Hoe groot is Zijn
liefde, dat Hij dat alles verdroeg (zie
Jes. L : 6 ; Ps. XXII : 7) !
2. Voor den .Raad. Met het aanbreken van den dag wordt nogmaals een
vergadering van het Sanhedrin gehouden (zie Luk. XXII : 66-71) (zie
Aant. 1). In nog grooter getale dan
des nachts zijn de leden opgekomen.
Jezus wordt opnieuw ondervraagd,
opdat ook zij, die des nachts niet
tegenwoordig waren, zullen hooren,
dat Hij verklaart, Gods Zoon te zijn.
En als Hij Zijn plechtige verklaring
herhaalt, spreken alien het : „des doods
schuldig" over Hem uit. Dan volgt
een ernstige beraadslaging (Mark. XV:
1). Hij moet sterven, dat staat vast.
Maar zij hebben de macht niet, iemand
ter dood te brengen. Die macht berust bij den Romeinschen stadhouder
(zie volgende les, Aant. 4). Hoe zullen zij Pilatus er nu toe bewegen,
dat ook deze het vonnis des doods
over Hem uitspreke ? hebben Jezus
wegens Godslastering veroordeeld,
maar Pilatus zal niet naar zulk een
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aanklacht luisteren. De volgende maal
zullen wij zien, welk plan zij beramen.
empel.
3. in den Tempel.
Sommige der overpriesters zijn nu
geroepen, hun heilige plichten te gaan
vervullen, toebereidselen te waken
voor de morgen offers op Gods altaar.
Welk een verschil tusschen hun gemoedstoestand en lien van David,
Ps. XXVI : 6, 7 ! Maar wie vertoont
zich daar eensklaps in de heilige
plaats ? Matth. XXVII : 3. Judas ziet
nu, welk een ontzettende zonde hij
heeft bedreven. Door zijn laag verraad is dat onrechtvaardig oordeel
over zijn Meester uitgesproken. Zullen
deze priesters hun bloedprijs terugnemen en den onschuldige vrijlaten ?
Hoor hun tergende woorden, vers 4.
Maar het geld kan hij niet behouden,
hij kan het niet langer zien (Spr.
_X : 2). Zie, hoe hij het hun voor de
voeten werpt en den Tempel verlaat.
Ongetroost laten hem de priesters vertrekken. Hij is een willig werktuig in
hun handen geweest ; nu kan hij
hun niet meer van dienst zijn ;
waarom zouden zij zich nu om hem
nog bekommeren ? En waarheen gaat
Judas ? Naar Jezus, met tranen van
berouw ? Ach, de Satan zal zijn
slachtoffer niet laten ontkomen. Wanhoop maakt zich van Judas meester.
Hij vindt nergens troost of steun.
En, ten einde raad, voortdurend gefolterd door de knagingen zijner conscientie, stort hij zich in de armen
van den dood. Hij wordt een zelf moor.
denaar . Hier zien we de ontzettende gevolgen der zonde. Hoe schrikkelijk is het loon, dat Satan zijn dienaren geeft.
En werp nu ten slotte nog eens den
blik terug en den blik vooruit.
I. Zie terug — op Jezus, staande
voor Zijn rechters. Waartoe moest

Christus ter dood veroordeeld worden ? Zie i Pete. II : 21. Hij heeft
voor ons geleden I Over Christus werd
het vonnis des doods uitgesproken,
opdat wij het oordeel Gods zouden
ontgaan. Hij is „overgeleverd om onze
zonden" (Rom. IV : 25). Door die
zonden hadden wij ons het oordeel
des doods waardig gemaakt. Maar
Christus nam onze zonden op zich
als onze Borg en onze Middelaar.
En nu werd Hij ter dood verwezen,
opdat Hij de straf, die wij hadden
moeten ondergaan, dragen zou, zoodat
wij straks voor het gericht Gods vrijgesproken zouden worden.
2. Zie vooruit — op jezus, zittende op den rechter stoe4 Lees Openb.
I : 7 : „aller oog zal Hem zien".
Dan zullen ook deze onrechtvaardige,
goddelooze rechters voor Hem verschijnen, Dien zij onschuldig ter dood
veroordeelden, evenals alien, die Hem
hebben geslagen en bespuwd, gesmaad
en gehoond. Ontzetting zal hen dan
aangrijpen en zij zullen zeggen tot de
bergen en tot de steenrotsen : „Valt
op ons en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon
zit, en van den itoorn des Lams I"
(Openb. VI : x6). En zwaar zal dan
de straf zijn, waartoe zij veroordeeld
zullen worden.
Maar hoe schrikkelijk is ook het
lot, dat ons wacht, als wij dezen
Zaligmaker verwerpen ! Dan zal ook
over ons, die zoo groote schuld
hebben, het oordeel des doods worden
uitgesproken. En vreeselijk is het, te
vallen in de handen des levenden
Gods (Hebr. X : 3 i). Bidden wij dan,
dat de Heere Jezus door Zijn Geest
in onze harten werke bet geloof in
Hem, opdat Hij ook onze Zaligmaker zij !
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AANTEEKENINGEN.
1. Uit het verhaal der Evangelisten blijkt,
dat de Heiland drie maal verhoord is. Johannes spreekt van het voorloopig verhoor
N Annas, hetwelk plaats had, voordat het
Sanhedrin was vergaderd, en blijkbaar ten
doel had, Hem eenige bekentenis te ontlokken,
hetzij aangaande Zijn volgelingen, hetzij
aangaande Zijn leer (XVIII : 19). Matthews
en Markus geven verslag van het geregeld verhoor, onder voorzitterschap van.
Kajafas. Lukas zegt, dat het Sanhedrin bijeenkwam, „als het dag geworden was", welke
vergadering overeen schijnt te komen, niet
met het verhoor zelf, maar met de daaropvolgende beraadslaging, die, volgens Matthews en Markus, in den morgen werd gehouden. Deze tweede bijeenkomst had ten doel,
het vonnis op wettige wijze te bekrachtigen
en te bespreken, hoe het het best ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. Daar deze
vergadering waarschijnlijk beter bezocht was
dan de vorige (zie Mark. XV : 1 : „de geheele
raad"), is er niets vreemds in, dat de beslissende vragen weder aan Jezus werden
gedaan, opdat Zijn „Godslastering" ook door
die leden van het Sanhedrin, die de vorige
vergadering niet hadden lAjgewoond, zou
worden gehoord.
2. „Ik bezweer u bij den levenden God". Dit
was de gewone, wettelijke formule voor het
afnemen van den eed. „G ii hebt het gezegd"
(Matth.) en „Gij zegt, dat lk het ben"
(Lukas) zijn eenvoudige Joodsche wijzen van
bevestiging en staan gelijk met: „Ik ben
het". (Mark.).
3. De „Tempel", waar Judas de overpriesters zocht, was de vaog (naos), dat is het
heiligdom zelf, waar niemand dan de priesters
mocht komen.
Het Grieksche woord voor „berouw" is niet
het gewone woord. Judas' berouw was dan
ook alleen wroeging.
4. Het verhaal van den dood van Judas in
Hand. I verschilt van dat van Matthews. Gewoonlijk worden beide verhalen met elkander
in overeenstemming gebracht door de veronderstelling, dat, in zijn poging, zich op te
hangen, de verrader over de steile rotsen viel
en verbrijzeld werd, zooals in de rede van
Petrus gezegd wordt.
De „akker des pottenbakkers" werd door

de overpriesters voor het terugontvangen geld
gekocht, maar Petrus, gebruik makende van
een gewone spraakfiguur, schrijft den koop
aan Judas toe en bedoelt daarmede, dat alles,
wat hij voor „het loon der ongerechtigheid"
verkreeg, die akker was, waar vreemdelingen
werden begraven. De naam, die aan den akker
gegeven werd, Akeldama, wijst op den prijs
des bloeds, die er voor betaald was. Op die
plek staat nu een beenderhuis, en het is opmerkenswaard, dat de schedels, die daar gevonden zijn, tot verschillende rassen behooren,,
hetwelk bewijst, dat de akker tot een begraafplaats voor vreemdelingen werd gebruikt. .
5. In Jer. XIX lezen we, dat de profeet
een pottenbakkerskruik moest koopen en die
in het dal Hinnom, een pottenbakkersakker,
aan stukken slaan om daarmede de straf te
verzinbeelden, die over Juda, dat den Heere
verworpen had, komen zou. Deze geschiedenis
nu was profetie van wat later zou geschieden.
Het koopen toch van den akker des pottenbakkers voor het geld, dat Judas ontvangen *
had als loon voor het verraden van zijn
Meester, was een bewijs, dat Israel den Heiland
had verworpen.
De woorden van den profeet, door Matthews
aangehaald, lezen we in Zach. XI : 12, 13.
Hetgeen Barnes opmerkt over de toepassing
van dit gedeelte van Zacharias is wel waard,
aangehaald te worden : —
„Zacharias werd door de Joden met verachting behandeld. Hij vraagt hun om zijn
loon, opdat zij toonen zouden, hoe hoog zij
zijn werk waardeerden. Indien zij het van
groote waarde achtten, moesten zij hem een
aanzienlijke geldsom betalen; zoo niet, dan
moesten zij het nalaten, d. w. z. niets geven.
Om hun verachting voor hem en zijn ambt
te toonen gaven zij hem dertig zilverlingen,
den prijs voor een slaaf. God beval hem, dit
aan den pottenbakker te geven, in de pottenbakkerij, d.i. weg te werden. Zoo was het ook
in Jezus' tijd. Dat deJoden Jezus verachtten,
blijkt wel daaruit, dat zij voor Hem niet meer
dan een prijs betaalden, waarvoor een slaaf
gekocht werd. Die prijs was ook voldoend e
voor het koopen van een akker, die aan een
pottenbakker had behoord en waarvan de
grond uitgeput was en weinig of geen waarde
had" (omdat al de klei gebruikt was).
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Les LXXII. — Jezus voor Pilatus.
„De Heere heel? onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen".
7e lezen : Matth. XXVII : i i —3o ; Mark. XV : 1-19 ; "auk. XXIII : 1 —2 5 ;
Joh. XVIII : 28-40 ; XIX : 1-15.
le leeren:. Hand. III : 13, 14; i Petr. II : 21-24; Jes. LIII : 5; Rom. VIII : r.

(Ps, 2 : I ; Ps. 69 : 2, 5 ; Ps. 32 : 1.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Van Kajafas' zaal volgen we den Heiland naar Pilatus' rechthuis. Wat daar
voorviel bespreken we in deze les.
De leden van den Joodschen Raad hadden Jezus wegens Godslastering
ter dood veroordeeld. Daar zij echter wel weten, dat de Romeinsche Stadhouder hun eisch, Jezus ter dood te veroordeelen, niet zal inwilligen, wanneer
zij Jezus geen andere misdrijven ten laste weten te leggen, zoeken zij beschuldigingen, die zij Pilatus kunnen voorleggen. En weldra hebben zij gevonden, wat zij zochten. Zij zeggen : „Wij hebben bevonden, dat deze het
yolk verkeert en verbiedt, den Keizer schatting te geven, zeggende, dat Hij
zelf Christus de Koning is". Muiterij is derhalve het kwaad, waarvan zij
Hem betichten. En nu verwachten zij, dat de Stadhouder van den Keizer,
die steeds elke poging, zich aan zijn gezag te onttrekken, streng strafte, Jezus
weldra hun zal overgeven. Doch zoo gemakkelijk bereiken zij hun Joel niet.
Pilatus neemt Jezus in verhoor en vraagt Hem, of Hij de Koning der joden is.
En dan zwijgt de Heiland niet, maar legt Hij voor Pilatus „de goede belijdenis"
af. Openlijk verklaart Hij, dat Hij waarlijk op den titel van Koning aanspraak
maakt. Pilatus make zich echter van zijn koningschapgeen verkeerde voorstelling.
Zijn Koninkrijk is niet met andere koninkrijken op een lijn te stellen. Hemelsch is
het van afkomst, geestelijk van card, eeuwig van dour. Het komt niet met uiterlijke heerlijkheid en schittert niet in aardsche pracht, doch bekoort altijd
weer door den eenvoud, waarin het zich openbaart, en vindt in de almacht
van zijn Koning den waarborg van zijn voortbestaan. Inderdaad, Rome's
Keizer behoeft niet te vreezen, dat Jezus hem zal dringen van den troon.
Een Koning, ja, is Hij, een groot en machtig en heerlijk Koning, doch Zijn
koninkrijk is van deze wereld niet. Zoo spreekt de Heiland. En Pilatus, al
verstaat Hij Jezus' woorden niet, gevoelt wel, dat de Keizer van den man,
Die voor hem staat en Zich den Koning der Joden noernt, ,geen gevaar te
duchten heeft. Hij is van Jezus' onschuld overtuigd en spreekt dat onomwonden uit voor der Joden oor. En toch laat hij Jezus niet los. Vrees voor
de Joden weerhoudt hem daarvan. Pilatus ziet zich voor een groote moei•
lijkheid geplaatst. Hij durft Jezus niet vrij verklaren, doch zijn rechtsgevoel
verzet er zich tegen, een onschuldige ter dood te veroordeelen. Tevergeefs
tracht hij zich uit die moeilijkheid te redden door eerst de beslissing aan
Herodes over te laten, daarna Barabbas naast Jezus te stellen, en tenslotte
een beroep te doen op het medelijden des yolks : Herodes zendt Hem terug,
Barabbas wordt boven Jezus verkozen, en als de Heiland straks voor het

JEZUS VOOR PILATUS.

353

yolk staat, ten bloede toe gegeeseld, de doornenkroon op het hoofd en het
spotkleed om de schouders, roepen alien als uit een mond : „Kruis Hem,
kruis Hem !" Nogmaals wordt Jezus door Pilatus ondervraagd. Dit nieuwe
verhoor stelt het boven alien twijfel bij hem vast, dat Jezus onschuldig is.
Alle pogingen stelt hij nu in het werk, Jezus los te laten. Doch ten slotte
zwicht hij voor den eisch des y olks : vreezende dat een oproer zal uitbreken en dat de Joden bij den Keizer een aanklacht tegen hem zullen
indienen, zoo hij hun wil niet doet, legt hij de stem zijner conscientie het
zwijgen op en veroordeelt hij Jezus tot den kruisdood.
Men wijze er op, hoe in clit alles de hand Gods duidelijk merkbaar is.
De Heere stiert het zoo, dat Jezus' onschuld eerst tot driemaal toe openlijk
door Zijn rechter wordt uitgeroepen, doch dat ten slotte toch het vonnis des
doods over Hem uitgesproken wordt. Hij, Die geen zonde gekend heeft, wordt
door God zonde gemaakt. Ook Pilatus is slechts een werktuig, waarvan Hij
zich bedient om Zijn raad ten uitvoer te brengen. En wel blijft het Pilatus'
zonde, het recht te hebben verkracht door een onschuldige te veroordeelen,
doch in dit alles doet hij niet antlers dan verwezenlijken, hetgeen God van
eeuwigheid had bepaald (Hand. IV : 27, 28).
Ook thans worde alle nadruk er weder op gelegd, dat Jezus voor Pilatus
staat als de Borg en de Middelaar der Zijnen. De Heere heeft hun aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen. Als de wereldlijke rechter, Pilatus,
die met Goddelijk gezag is bekleed, het vonnis des doods over Hem uitspreekt, is het God zelf, Die Hem ter flood veroordeelt. Dee veroordeeling
van Jezus, Die, onschuldig in zich zelf, de schuld der Zijnen droeg, was de
voldoening van de Goddelijke gerechtigheid, welke den flood des zondaars
eischte. Maar zijn vonnis is de vrijspraak Zijn's yolks. Hij heeft hen daarmede bevrijd van het strenge oordeel Gods, dat over hen gaan zoude. Allen,
die Hem door een oprecht geloof ingeplant zijn, kunnen er zich nu van
verzekerd houden, dat zij nimmermeer zullen komen in het gericht Gods.
Voor degenen, die in Christus Jezus zijn, is er nu geen verdoemenis meer
(zie Catech. Zondag XV, Vr. 38).
Uit het feit, dat de vier Evangelisten alien bij dit verhoor van Jezus voor
Pilatus uitvoerig stilstaan, blijkt wet de groote belangrijkheid van het in
deze les behandelde onderwerp. Het zal aanbeveling verdienen, met jongere
leerlingen dit gedeelte der lijdênsgeschiedenis te bespreken aan de hand van
het Evangelie van Lukas, terwijl in de hoogere klassen het Evangelie van
Johannes, dat het gesprokene tusschen Jezus en Pilatus nauwkeuriger weergeeft, kan worden gevolgd.
In Aant. i vindt de onderwijzer de rangschikking der verschillende voorvallen van het verhoor voor den Stadhouder.
SCHETS VAN DE LES.
In de Twaalf Geloofsartikelen wordt
van den Heere Jezus gezegd, dat Hij
„geleden heeft onder Pontius Pilatus".
In Luk. III : 1 lezen we, wie Pilatus
was (zie Aant. 2). Hij was door den
RENKEMA II.

Romeinschen keizer aangesteld om de
afgelegen provincie Judea te besturen.
Een moeilijke taak was hem opgedragen. De Joden hadden zich slechts
aan de Romeinen onderworpen, omdat
23
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zij wel hadden ingezien, dat Langer
verzet vruchteloos zou zijn. Zij konden
geen vreemde overheersching dulden
en verlangden er altijd naar, dat de
Messias zou komen om hen van de
Romeinen te verlossen (zie Hand. I :
6). Cesar& was de Romeinsche hoofdstad, maar Pilatus was genoodzaakt,
gedurende, het Paaschfeest met een
buitengewone krijgsmacht te Jerusalem
te zijn, dewij1 er altijd gevaar was,
dat een oproer zou uitbreken, wanneer zoo veel yolks zich in de stad
beyond.
Ook thans is hij weer met het
Paaschfeest te Jerusalem. Weinig vermoedt hij, voor welke moeilijkheden
hij geplaatst zal worden. De nacht
gaat rustig voorbij. Doch reeds vroeg
in den morgen wordt Pilatus geroepen,
uitspraak te doen in een rechtzaak,
die aan zijn oordeel wordt onderworpen, Jezus wordt voor hem gebracht. Wij zullen thans over deze
rechtszitting spreken.
I. De Onschuldige valschelijk
beschuldigd. Joh. XVIII : 28-38 ,
Luk. XXIII : 1-3 ; Matth. XXVII :
11-15 ; Mark. XV : 2-5.
Pilatus ziet onmiddellijk, dat er
iets bijzonders gaande is. Hij herkent
de oversten van het Joodsche yolk ;

wat kan de aanleiding zijn, dat zij
met zooveel haast tot hem komen
en dat wel op een hunner heilige
dagen ? Wel moet de gevangene, dien
zij met zich voeren, een gevaarlijk
misdadiger zijn ! Het schijnt noodzakelijk, dat Hij onmiddellijk worde
veroordeeld ! Hij ziet op den gevangene. Ja, deze is stevig gebonden,
maar is (tat gelaat het gelaat van een
woesten boosdoener of van een oproerling ? Jezus' voorkomen maakt op
Pilatus een gunstigen indruk. De Joden
eischen Zijn dood, maar Pilatus heeft
geen lust, het doodvonnis over Jezus
lift te spreken, zonder te weten, welk

misdrijf Deze heeft begaan. Daarom
vraagt hij (Joh. XVIII : 29) : „Wat
beschuldiging brengt gij tegen dezen
mensch ?"
De priesters zijn geergerd. Zij hadden gehoopt, dat Pilatus het doodvonnis zou hebben geteekend zonder
onderzoek. Zie, wat zij antwoorden
(vs. 3o). Zij spreken in dat antwoord
hun teleurstelling uit, dat Pilatus hun
vonnis niet eenvoudig overnemen wil.
Zij hebben Hem ter dood veroordeeld;
is dat . voor Pilatus niet een bewijs,
dat, Hij schuldig is ? Maar de trotsche
Romein zal zich niet naar hun wil
voegen. Hij behoudt ook zijn waardigheid, vers 31. „Oordeelt gij Hem
zelt", voegt hij den Overpriesters toe.
„Welnu", zegt ge, „dat wasjuist, wat
zij wenschten. Nu hadden zij de handen ruim en was Jezus aan hen overgegeven." Ja, maar vergeet niet, dat
de Joden het recht niet meer hadden,
de doodstraf toe te passen (zie Aant.
4). Wel konden zij iemand ter doo t
veroordeelen, maar de Romeinsche
stadhouder moest dat vonnis bekrachtigen en doen voltrekken. En sterven
moet Jezus ! Zij zijn niet tevreden,
voor Hij ter dood gebracht is. Pilatus
wil Hem echter niet veroordeelen, zoo
hij niet weet, dat Jezus schuldig is.
Zij moeten dus de misdaden opnoemen, waarvan zij Jezus beschuldigen.
De ware reden, waarom zij Hem
haten (welke was die ? Joh. VII : 7),

kunnen zij niet opgeven, ook niet de
misdaad, waarvoor zij Hem ter dood
veroordeeld hadden (vorige les) : de
Romeinsche stadhouder zal Hem daarvoor niet straffen. Zij moeten nu
andere beschuldigingen tegen Hem
inbrengen. En lees thans, wat zij tot
Pilatus zeggen (Luk. XXIII : 2). Zij
noemen Jezus een oproermaker en
verklaren, dat Hij het yolk aan het
gezag van den Keizer wil onttrekken
en Zich zelf tot Koning der Joden,
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wil opwerpen. Welk een onware beschuldiging. Hoe had Jezus steeds
het wereldlijk gezag hoog gehouden
(zie Matth. XXII : 16-22) 1 Toen
men Hem eens tot Koning wilde uitroepen, had Hij zich teruggetrokken
(Joh. VI : 15). Nimmer had Hij gepoogd, het yolk tegen den Keizer in
verzet te doen komen. Dat weten de
overpriesters ook zeer wel. Maar geen
middel ontzien ze om Pilatus er toe
te brengen, Jezus ter flood te veroordeelen. En daar zij wel weten, dat
elke aanranding van des Keizers gezag streng werd gestraft, beschuldigen
zij Hem, den opstand te prediken en
het yolk tegen Rome's opperheerschappij in verzet te willen brengen.
Maar Pilatus is nu nog meer achterdochtiggeworden. Hij vindt het vreemd,
dat deze Joden, die de Romeinen
haten, zoo beducht zijn voor het keizerlijk gezag en zoo vurig begeeren,
een man te dooden, die verbieden
zou, den keizer schatting te geven.
— Wat kan dat beteekenen ? Hij roept
Jezus tot zich in het Rechthuis en
vraagt Hem, of Hij waarlijk de Koning
der Joden is. En lees nu het antwoord, dat de Heiland Pilatus geeft
(Joh. XVIII : 36, 3 7). Vol verbazing
staart de stadhouder Jezus aan, als
Deze zich een Koning noemt. Ja, Hij
is een Koning, loch Zijn koninkrijk
is niet van deze wereld. Indien Hij
een aardsch koning ware, Zijn die-,
naars zouden voor Hem hebben gestreden, toen men Hem in den hof van
Gethsemane wilde gevangennemen.
Maar Hij had Zijn discipelen verboden, tegenstand te bieden, en had
Zich vrijwillig in han den Zijner vijanden
gesteld (Matth. XXVI : 52). Neen,
Zijn Koninkrijk is een geestelijk en
hemelsch koninkrijk. Onderdanen er
van zijn alien, die door Hem van de
macht der zonde en het geweld des
duivels zijn bevrijd en Hem eeren als
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hun Verlosser en Zaligmaker. Uitwendigen glans heeft dat koninkrijk
niet, maar het is sterk door Zijn
Koning en zal bestaan tot in eeuwigheid. Pilatus kan echter gerust zijn. Wel zal voor dien Koning alle knie zich buigen en
zullen alien Zijn macht erkennen,
maar Jezus' heerschappij is van dien
aard, dat de Keizer van Rome van
Hem geen gevaar te duchten heeft.
Zijn koninkrijk is niet van hier (zie
Aant. 7).
Doch de Stadhouder begrijpt Jezus'
woorden niet. „Wat is waarheid ?"
zoo vraagt hij, als Jezus zegt, dat
Hij in de wereld gekomen is om der
waarheid getuigenis te geven. Hij
wenscht niets meer van zulke zaken
te hooren. Een ding staat bij hem
vast : deze man, hoe vreemd Zijn
denkbeelden ook molten zijn, is geen
boosdoener.
II. De onschuld van den Onschuldige openlijk betuigd. Luk.
XXIII : 4-16; Matth. XXVII : 19 ,
Joh. XVIII : 38.
Wie kennen iemands karakter het
best beoordeelen ? Ongetwijfeld zij,
die hem het best kennen. Somtijds
zijn zij hem te veel of te weinig genegen om geheel onpartijdig te zijn ;
maar indien iemand, die er bij zou
winnen, wanneer hij hem laakte, hem
daarentegen prijst, dan pleit het getuigenis van zoo iemand toch zeker
wel voor de persoon, die dien lof
ontvangt. Wie kenden Jezus nu het
best ? Judas kende Hem ongetwijfeld
zeer goed ; hij was waarlijk Jezus'
vriend niet ; wat zeide hij echter ?
Matth. XXVII : 4. En zoo bleek het
ook te zijn. Niet een zaak kon tegen
Hem ingebracht worden bij het verhoor voor het Sanhedrin. Geen enkel
misdrijf kon men Hem ten laste
leggen. Men veroordeelde Hem, omdat Hij zeide, dat Hij de Zoon Gods
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was. En wat zegt nu Pilatus, nadat
Jezus door hem verhoord was (Luk.
XXIII : 4)?
De priesters zijn buiten zichzelven
van woede (Luk. XXIII : 5). Maar er
zullen nog meer getuigenissen voor
Jezus' onschuld komen.
Pilatus ontvangt een boodschap
van zijn vrouw (Matth. XXVII : 19).
Zij raadt hem, den Joden toch geen gehoor te geven. Zie, hoe zij Jezus noemt.
Zij had in den droom veel geleden
om Jezus' wil. Wie zou Naar lien
droom hebben doen droomen ?
Pilatus is met de zaak verlegen.
Hij wil ze gaarne van zich afschuiven. Hij durft Jezus niet loslaten,
uit vrees voor het yolk, dat Zijn dood
eischt, en hij wil een onschuldige
niet veroordeelen. Daar ziet hij een
uitweg. Hij hoort, dat Jezus uit
Galilea komt.. Welnu, hij zal Jezus
naar Herodes, den Viervorst van Galilea, zenden, dan kan die deze rechtzaak overnemen (zie Aant. 5). Wel
staan Herodes en Pilatus tot elkaar
in vijandelijke verhouding. Doch door
Herodes in dit rechtsgeding uitspraak
te laten doen, zet Pilatus een lastig
geval van zich en wordt de weg tot meer
vriendschappelijkebetrekking geopend.
De omstandigheden zijn Pilatus
gunstig. Herodes is met het Paaschfeest te Jerusalem. De Stadhouder
draalt dan ook niet, zijn plan nit te
voeren, en geeft zijn soldaten last,
Jezus naar den Viervorst van Galilea
te brengen.
Daar verschijnt Jezus voor Herodes.
En deze is verblijd, als hij Jezus ziet.
Hij had veel van Hem gehoord,
van Zijn aangrijpende prediking, van
Zijn groote wonderen. En de gedachte
was bij hem opgekomen, dat Jezus
Johannes de Dooper zou zijn, die op
zijn bevel was gedood. Die gedachte
had hem met schrik en ontzetting
vervuld. Zou waarlijk de Dooper van

de dooden zijn opgestaan ? 0, hij
krimpt ineen van angst, als hij zich
voorstelt, hoe Johannes, verrezen uit
het graf, weer voor hem verschijnt,
Johannes met zijn verheven gestalte
en zijn strengen blik, Johannes, die
hem wees op zijn zonden, die hem
sprak van het naderend oordeel !
Doch als Jezus voor hem staat,
blijkt het, dat zijn vrees ijdel is geweest, dat wat hem schrik heeft aangejaagd slechts het spel was van zijn
verbeelding. Nu zal zijn geweten hem
niet meer pijnigen, nu zullen de
hamerslagen daar binnen ophouden,
nu zal er weer rust en kalmte komen
in zijn hart. Geen wonder, dat hij
verblijd is, nu de profeet, Wiens naam
gehoord werd door het gansche land,
voor hem staat, en hij ziet, dat het
Johannes niet is. En zijn vreugde
wordt nog grooter, als hij bedenkt,
dat hij zich nu met eigen oogen kan
overtuigen, of het waar is, wat van
Jezus wordt verteld; of deze inderdaad zulke buitengewone dingen kan
doen, als waarvan men spreekt. Hij
hoopt, dat Jezus nu voor hem een
wonder zal verrichten en hem nu
eens zal toonen, wat Hij wel vermag.
Maar hoe vergist hij zich ! Jezus
weigert, een wonder te doen om Herodes te vermaken. Hij geeft zelfs
geen antwoord op de vragen, die
deze Hem voorlegt in de hoop, iets
te vernemen, dat zijn nieuwsgierigheid bevredigt en hem een verklaring geeft van wat hem tot nu toe
verborgen was. 0, indien Jezus voor
Herodes een teeken gedaan had of
op de vragen van Herodes was ingegaan en hem iets vreemds, iets bijzonders had doen zien of hooren,
wellicht had de Viervorst hem op
vrije voeten gesteld. Maar de Heiland
wil er zich niet toe verlagen, als een
toovenaar voor Herodes te staan. Hij
wil geen wonderwerken doen om.
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Herodes eenige genoegelijke uren te
verschaffen, ook al kan Hij daarmede Zijn vrijheid koopen. Tot zoo
onheilig spel leent Hij zich niet.
Wonderen had Hij gedaan aan armen
en ellendigen, die Zijn hulp inriepen,
wonderen van ontferming en genade.
En woorden van troost en verkwikking sprak Hij tot diegenen, wier hart
verbrijzeld was door het gevoel hunner
schuld en die over hun zonden weenden. Ook woorden van waarschuwing
en bestraffing had Hij doen hooren
om zondaren te brengen tot bekeering. Maar voor dezen vorst, in
wiens hart geen vreeze Gods woont,
die ,in de zonde zijn vermaak vindt
en met het heilige spot, doet hij geen
teeken ; voor hem heeft Hij zelfs geen
woord. Wel snijdt Hij zich daardoor
de mogelijkheid af, dat Hem de vrijheid gegeven wordt, maar Hij is
immers bereid, voor de Zijnen te
sterven en voor hen te gaan in den
dood ?
Herodes is teleurgesteld. Jezus wil
geen wonder t oor hem verrichten en
weigert zelfs, hem te antwoorden !
Toch moet 't een uur worden van vroolijkheid en spotternij. Wil Jezus Herodes geen vermaak verschaffen, dan
zal Herodes zich vermaken ten koste
van Jezus. Deze heeft immers gezegd,
dat Hij de Koning der Joden is ?
Welnu, hij doet Jezus een wit, blinkend kleed omwerpen, zooals door
hooggeplaatste personen gedragen
werd, en zendt Hem zoo tot Pilatus
terug. Hij veroordeelt Jezus dus niet.
Dat hadden de Overpriesters en de
Schriftgeleerden wel gaarne gewild.
Zij hadden Jezus van het rechthuis
des Stadhouders naar het paleis van
Herodes vergezeld, ontevreden over
deze vertraging in den voortgang
van het proces. En voor Herodes
staande en Jezus blikken vol haat
toewerpend, hadden zij weer, even-
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als voor Pilatus, gezegd, dat Hij zich
den Koning der Joden noemde. Doch
Herodes vatte de zaak niet ernstig op.
Hij dreef er den spot mee. Hoe,
Jezus een Koning ! Welk een dwaas
denkbeeld ! Neen, Jezus is niet schuldig aan hetgeen Hem ten laste wordt
gelegd. En, wat de Overpriesters ook
mogen beweren, Herodes lacht er om;
hij geeft bevel, Jezus een spotkleed
om te doen en zendt Hem dan weder
tot Pilatus met de betuiging, dat hij
in Hem geen schuld vindt. Zoo toont
hij tevens den Stadhouder, dat hij
wel geneigd is tpt toenadering. En als
Pilatus nu weder Jezus voor zich ziet
en hij het oordeel van Herodes verneemt, verklaart hij nogmaals voor
aller oor : „Ik vind geen schuld in
dezen mensch !" (Luk. XXIII : 13-15).
Vijf getuigenissen alzoo voor zijn
onschuld: Judas, het Sanhedrin (vruchtelooze pogingen, schuld te vinden),
Pilatus, de vrouw van Pilatus en
Herodes.
III. Den schuldige de voorkeur
gegeven boven den Onschuldige.

Matth. XXVII : 15-26 ; Luk. XXIII:
17— 21 ; Joh. XVIII : 39, 4o.
Pilatus is van Jezus' onschuld overtuigd. Maar waarom stelt hij Hem
dan niet in vrijheid ? Och, hij is bevreesd, de priesters te ergeren. Hij
zal iets anders beproeven. Het is de
gewoonte, den een of anderen Joodschen gevangene op het Paaschfeest
los te laten ; het yolk mag dan den
gevangene aanwijzen, die op vrije
voeten zal worden gesteld. Welnu,
Pilatus verwacht, dat het yolk thans
Jezus zal kiezen. Misschien heeft hij,
terwijl de beschuldigers en de beschuldigde zich bij Herodes bevonden,
nader onderzoek naar Jezus gedaan,
en een zaak is hij met zekerheid te
weten gekomen (Mark. XV : ro). Hij
is er zeker van, dat Jezus geen enkele
misdaad heeft begaan, maar dat de
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Overpriesters Hem door nijd overgeleverd hebben. Het is hem duidelijk,
dat Jezus in de gunst des yolks staat ;
de priesters zijn afgunstig op Zijn
invloed ; daarom zal het, meent Pilatus
ongetwijfeld de keus des yolks zijn,
dat Jezus de vrijheid hergeven wordt.
Om hiervan nog zekerder te zijn, zal
hij een beruchten gevangene, een
moordenaar, Barabbas, naast Hem
stellen (Joh. XIX : 40; Mark. XV : 7),
wiens bevrijding het yolk toch wel
niet zal begeeren.
De did gaat voorbij. Er heerscht
groote drukte in de stad ; het nieuws
wordt overal verspreid : „Jezus is gevangengenomen !" Scharen yolks zijn
om het rechthuis van Pilatus vergaderd (Matth. XXVI : i 7). Al meer
stijgt de ergernis der priesters. Dat
uitstel zal hun plan doen mislukken.
— Wat zij vreesden (Matth. XXVI:
5) zal gebeuren : er zal oproer komen
onder het yolk. En als de menigte
nu straks Jezus boven Barabbas verkiest, wat wel te verwachten is, zal
hun geheele toeleg verijdeld zijn, zal
al hun moeite tevergeefs zijn geweest en zullen zij van hun gehaten
vijand niet worden verlost. Maar zij
gev en den moed niet op. De keuze
des yolks moot op Barabbas vallen.
Barabbas is wel een moordenaar, maar
daar bekommeren zij zich weinig om.
Liever, dat deze in vrijheid wordt
gesteld, dan dat hun prooi hun ontsnappen zou. Zie, daar gaan zij onder
de schare rond en zeggen zij tot
alien : „Kiest Barabbas I Kiest Barabbas !" En waarlijk : zij bereiken hun
doel. 't Volk geeft hun gehoor. En
als Pilatus vraagt : „Wien zal ik u
loslaten, Barabbas of Jezus ?" roepen
alien uit : „Laat ons Barabbas los !"
Hoe waar was het verwijt, dat Petrus
twee maanden later tot het yolk richtte
(re tekst om te leeren) ! Barabbas,
een oproermaker tegen de Romeinen,

die de misdaad heeft bedreven, waarvan men Jezus beschuldigde, wordt in
vrijheid gesteld, en Jezus wordt ter
dood veroordeeld ! 0, wel was het
Joodsche yolk diep gezonken, dat
het een moordenaar het leven liet en
den Vorst des levens doodle !
Pilatus verliest nog niet alle hoop.
Hij ziet, dat het yolk Barabbas gunstig
gezind is, maar misschien wil men,
dat beiden losgelaten worden. Welnu,
hij wil gaarne voor ditmaal edelmoedig zijn, Matth. XXVII : 22. Maar
weer wordt zijn hoop verijdeld. Als
uit een mond klinkt het hem toe :
„Laat Hem gekruisigd worden !" Zelfs
de hartvochtige Romein wordt door
die woorden getroffen. „Gekruisigd !
waarom ?" Ach, zij kunnen geen antwoord geven op dat „waarom"; toch
wordt het geroep luider dan ooit, Hem
een slavendood te doen ondergaan
Dien zij vijf dagen te voren (les LX)
met juichkreten als den Messias hebben begroet !
De ongelukkige stadhouder kan niet
'anger weerstand bieden ; maar de
schuld zal niet op hem rusten, en
iedereen zal zien, wat hij er van denkt.
Hoe toont hij dit ? (Matth. XXVII : 7,
24 ; verg. Deut, XXI : 6, 7).
Maar kon hij daarmede zich van
de schuld ontheffen ? Wat had hij
moeten doen ?
„Gijlieden moogt toezien !" had
Pilatus het yolk toegeroepen,
hetzelfde woord, dat de Overpriesters Judas hadden toegevoegd
(vs. 4). En wat is het antwoord ?
Lees vs. 25 : „Zijn bloed kome over
ons en over ooze kinderen !" Welk
een schrikkelijk woord ! Zij roepen
het oordeel Gods over zich en hun
nakomelingen in. Nu, dat oordeel is
over hen gekomen. Jerusalem is verwoest, de Joden zijn uit hun land
verdreven en over de geheele aarde
verspreid. Door andere volken zijn zij
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voortdurend bespot, veracht, gehoond,
vervolgd. En nog steeds drukt Gods
hand zwaar op hen en ondervinden
zij er de ontzettende gevolgen van,
dat zij den Heilige en Rechtvaardige
hebben verloochend, dat zij den Messias hebben gedood.
Doch laten wij niet verzuimen, in
dit alles de hand Gods op te merken.
0, zeker, schrikkelijk was de zonde
van het Joodsche yolk, dat zij Jezus'
dood eischten. Groot was ook het
kwaad, dat Pilatus bedreef, toen hij
Jezus overgaf om gekruisigd te worden,
hoewel hij van Zijn onschuld overtuigd was. Maar God bestuurde den
loop der dingen. Christus moest worden
veroordeeld, Christus moest sterven.
Zoo was het van eeuwigheid door God
besloter. en zoo zou het geschieden.
Des Heeren raad zal bestaan. Ook
Pilatus moet er toe medewerken, dat
die raad uitgevoerd wordt, al vermindert dit zijn schuld ook in het
geheel niet. En Pilatus en Kajafas en
alien, die in dit rechtsgeding betrokken zijn, zijn instrumenten in de hand
Gods, waarvan Hij zich bedient om
te doen alles, wat Hij te voren had
bepaald.
Barabbas wordt dus vrijgelaten en

Jezus- wordt aan de Romeinsche krijgs=
knee ht en overgegeven.
IV. De Onschuldige op onrechtvaardige wijze gestraft. Matth.
XXVII : 27-40; Mark. XV :15-19
Joh. XIX :1-16.
Bij de Romeinen bestond de wreede
gewoonte, een misdadiger, die tot den
kruisdood veroordeeld was, te geeselen
vOOrdat de straf werd voltrokken.
Die geeseling was een vreeselijke
marteling. Het vleesch werd geheel
vaneengereten, zoodat bet bloed langs
den rug vloeide (zie Aant. 6). Doch
.00k deze straf onderging Jezus gewillig. En the nu, hoe deze ruwe
soldaten Hem bespotten. Hij heeft
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immers gezegd, dat Hij de Koning
der Joden is ? Welnu, zij zetten Hem
een doornenkroon op en werpen Hem
een purperen mantel om. Met een
rietstok slaan zij Hem op het hoofd,
zoodat de scherpe doornen in Zijn
slapen dringen ; zij geven Hem kinnebakslagen, zij bespuwen Hem en vallen voor Hem neer, zeggende: „Wees
gegroet, gij Koning der Joden I"
Welk een boon, welk een lijden !
Merk echter op, hoe in dit alles
Jezus' eigen woord vervuld wordt
(\huh. XX : 19). Doch bewonder ook
de liefde en de •zachtm.oedigheid
des Heilands, die dat alles geduldig
droeg. Dit was nu de derde maal
dat Jezus dien morgen zulk een smadelijke behandeling werd aangedaan
(Luk. XXII : 63 ; XXIII : 1). En
Hij beklaagde Zich niet, Hij verzette
Zich niet, Hij dreigde niet. Wel is
Zijn liefde tot Zijn yolk oneindig groot,
dat Hij al dat lijden gewillig voor
hen onderging.
Pilatus ziet toe ; hij heeft vele gee.selingen bijgewoond, maar was er ooit
zulk een zachtmoedig lijder als deze?
Zelfs nu wil hij nog trachten, Hem
te redden. Hij brengt Hem naar
buiten, naar de breede trappen, waar
alien Hem kunnen zien en zegt : „Zie,
de mensch !" Zullen zij door dien
aanblik niet getroffen worden ? Zullen zij niet erkennen, dat Hij nu genoeg geleden heeft P Daar staat Hij,
ten prooi aan de vreeseiijkste lichaamspijn, bleek en met bloed bedekt. En
wat roept het yolk, dat Hij zoo liefhad, waarvoor Ii ij zooveel gedaan
had ? Lees Joh. XIX : 6. Wederom
klinkt het : „Kruis Hem, kruis Hem!".
Pilatus deinst terug. Hij ziet, dat hij
tevergeefs heeft getracht, op het medelijden van het yolk te werken. Zij
willen Jezus' bloed, zij eischen Jezus'
dood. Toch geeft Pilatus nog niet toe.
„Neemt gijliecien Hem", zoo zegt hij
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tot de Joden, „en kruist Hem, want
ik vind in Hem geen schuld". Maar
dit is in het geheel niet naar den
wensch der Overpriesters. Zij durven
het niet aan, Jezus te dooden, na den
Stadhouder deze toestemming als 't
ware te hebben afgedwongen. Zij
vreezen, dat het gebruikmaken van
die toestemming wel eens verkeerde
gevolgen voor hen zou kunnen hebben. Daarbij : zij mogen Jezus toch
niet kruisigen, en het is hun niet genoeg, Hem ter dood te brengen, zij
willen, dat Hij gehangen worde aan
het hout des vlotks. Zie nu, wat zij
tot Pilatus zeggen. „Het is beslist
noodzakelijk", roepen zij den Stadhouder toe, „dat Hij gedood worde,
want Hij heeft een zonde begaan
waarop in onze wet de doodstraf is
bedreigd ; Hij heeft a. 1. beweerd, dat
Hij de Zoon Gods is" (Joh. XIX : 7 ;
verg. Lev. XXIV : 16). Van de vroegere misdrijven, die zij Jezus ten laste
gelegd handen, n. 1. dat Hij een oproermaker was en verbood, den Keizer
schatting te geven, spreken zij nu niet
meer. Zij keeren tot de beschuldiging
terug, op grond waarvan zij Hem,
toen Hij voor hun Raad stond, ter
dood hebben veroordeeld. Aan de
eerste beschuldigingen hecht Pilatus
toch geen waarde. Zij willen het nu
op een andere wijze beproeven.
Pilatus verschrikt, als hij dit woord
.hoort. In heel dit rechtsgeding is voor
hem iets vreemds, iets onverklaarbaars. Wie is deze Jezus toch, die
voor hem staat ? Zou Hij soms cen
wezen van hoogeren oorsprong, zou
Hij misschien een zoon der goden
iijn? De bijgeloovige Stadhouder neemt
Jezus weer met zich in het Rechthuis
en vraagt Hem : „Vanwaar zijt Gij?"
Doch Jezus geeft geen antwoord. Pilatus toch moet zijn oordeel niet laten
afhangen van de vraag, of Hij al
dan niet Gods Zoon is. Hij heeft

recht op vrijspraak, omdat Hij onschuldig is. Het moet duidelijk zijn,
dat Hij, als Hij veroordeeld wordt,
onschuldig sterft. Maar dit stilzwijgen
wekt Pilatus' toorn op. Zie, wat hij
tot Jezus zegt (vs: io). Maar Jezus
antwoordt hem : „Gij zoudt geen macht
hebben tegen Mij, indien het u niet
van boven gegeven ware". Dat Pilatus
toch niet meene, met Jezus te kunnen
doen, wat hij wil. Hij is met macht
bekleed, zeker, hij heeft die macht
van God ontvangen. En Pilatus kan
niet anders doen dan den raad Gods
tot uitvoering brengen. Niet Pilatus,
maar God is Souverein. En Jezus'
lot is in des Vaders hand. Zeker,
zwaar zal Pilatus' schuld zijn, als hij
den Onschuldige ter dood veroordeelt..
Maar veel grooter is de zonde van
Kajafas, die Jezus aan hem heeft overgeleverd. Niet Pilatus, maar Kajafas
toch heeft dit rechtsgeding aanhangig
gemaakt. Pilatus schendt het recht uit
vrees voor de Joden en durft Jezus
niet vrijspreken. Doch het is Kajafas'
bepaalde toeleg, dat Jezus ter dood
worde gebracht ; hij rust niet, v6Or
Jezus de doodstraf heeft ondergaan,
Pilatus handelt uit zwakheid en angst
Kajafas uit vijandschap en haat.
Ten voile is Pilatus van Jezus' onschuld overtuigd. Hij doet, wat hij
kan om Jezus te redden. Allerlei
middelen wendt hij aan om te bewerken, dat het yolk den eisch, Hem
ter dood te brengen, weer intrekke.
Maar de Overpriesters willen zijn dood.
Zij zijn vast besloten, niet te rusten,
v66r Jezus ter dood is gebracht. En
als zij zien, hoe de Stadhouder weifelt,
als zij bemerken, hoe hij poogt, Jezus
uit hun ' handen te verlossen, dreigen
zij 'Pilatus, dat zij een aanklacht bij
den Keizer tegen hem zullen indienen,
zoo hij Jezus, den oproermaker, den
man, die het yolk aan Rome's gezag
zoekt te onttrekken, loslaat (vs. 12).
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Als Stadhouder toch is hij verplicht,
te veroordeelen en daarvoor het gezag des Keizers te handhaven ; diens
toorn zou hij zich op den hals halen,
indien hij Jezus vrij uit liet gaan. Zoo
spreken de Joden tot Pilatus. En zie,
zij bereiken hun Joel. Pilatus wordt
bevreesd. Hij ducht des Keizers toorn,
Hij weet wel, dat een zware straf hem
wacht, 'als deze verneemt, dat hij
iemand losliet, die zich den Koning
der Joden noemde. En als dan tegelijk
eens een onderzoek ingesteld werd
naar zijn bestuur, zou zijn onrechtvaardigheid en zijn wreedheid aan
het licht komen. Nu komt zijn eigenbelang met zijn rechtsgevoel in botsing. En zie, hij legt de stem zijner
conscientie het zwijgen op. Wel stuit
het hem tegen de borst, een Onschuldige te veroordeelen, wel grieft het
hem ook, voor den wil des yolks te
moeten bukken, maar zijn macht, zijn
eer, zijn aanzien gaan hem boven
alles. Nog een poging zal hij aanwenden tot Jezus' redding. Hij brengt
Hem uit naar buiten. „Zie, uw Koning I" zegt hij tot de Joden. Maar
niets is meer in staat, hen terug te
brengen van hun besluit, Jezus te
dooden. Hij met sterven, eerder zijn
zij niet tevreden. „Neem weg, neem
weg, kruis Hem !" roepen zij. „Zal
ik uw Koning kruisigen ?'' vraagt
Pilatus. En het antwoord is : „Wij
hebben geen Koning dan den Keizer!"
Zoo verwerpen zij den Messias, Die
hun van God gezonden was.
Pilatus ziet, dat alles vergeefsch
is. Welke pogingen hij ook aanwendt,
zij lijden alle schipbreuk op den haat
der 0 verpriesters, die het yolk tegen
Jezus hebben opgezet. Hij vreest, dat
er, als hij aan hun wil geen gehoor
geeft, een oproer zal uitbarsten. Hij
denkt aan de bedreiging, die zij hem
hebben toegevoegd. En zie, de zwakke
stadhouder zwicht voor den eisch des
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yolks en spreekt het vonnis des doodsover Jezus uit.
Dit was onze Heiland !
Hij was zonder schuld en zonder
zonde. Zelfs Zijn bitterste vijanden
konden Hem niet van eenig kwaad
betichten. Hij werd ter dood veroordeeld, hoewel Hij geen onrecht gedaan
had en in Zijn mond geen bedrog ge-vonden werd (Petr. II ; 22 ; Joh.
VIII : 46 ; I Joh. III : 5). Dit is voorons van het hoogste belang. Hoe zou
iemand, die zelf zonde had bedreven
en daarvoor straf verdiende, de straf
voor onze zonden op zich kunnen
nemen ? Hij, Die voor schuldigen zou.
lijden, moest zelf onschuldig zijn. Hij
is „Jezus Christus, de Rechtvaardige",
en daarom kan Hij onze „Voorspraak
bij den Vader" zijn (I Joh. II : 1).
En de Onschnldig-e werd Arestra ft.

Over Hem werd het vonnis rtes
doods uitge'sproken. Door den rechter
Pilatus, in naam var.. den Keizer van
Rome. Het is derhalve door de
wereldlijke overheid, die met Goddelijk gezag is bekleed, dat Hij ter dood
wordt veroordeeld. God bedient zich
van die overheid als een instrument,
waardoor Hij Zijn Zoon tot den dood
overgeeft. God zelf veroordeelt Hem,
niet om Zijn eigen schuld en Zijn
eigen zonde, want die had Jezus niet,
maar om de schuld en de zonde
Zijns yolks, die de Heiland op zich
genomen had. Christus wordt veroordeeld in onze plaats en degenen,
die in Hem gelooven, zullen nu niet
meer veroordeeld worden. Hun Verlosser bevrijdde hen van het strenge
oordeel Gods, dat zij zich hadden
waardig gemaakt. Hij werd veroordeeld, opdat zij voor het gericht
Gods zonden worden vrijgesproken.
Hij betaalde voor hen de schuld,
Hij droeg voor hen de straf (x Petr..
III : i8 ; 2 Cor. V : 21.) Zij zijn in
Hem voor God rechtvaardig. Aare
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het recht Gods heeft Hij voor hen
voldaan. Hij leed en stierf, opdat
zij zouden worden behouden. „De
straf, die ons den vrede aanbrengt,

was op Hem en door Ztin striemen
is ons genezing geworden" (Jes. LIII:
5 ; z Petr. II : 24).

AANTEEKENINGEN.
1. De verschillende voorvallen van het verhoor voor Pilatus, door de vier Evangelisten
vermeld, kunnen aldus gerangschikt worden:
Het gezag van Pilatus voor de eerste maal
ingeroepen. Joh. (vs. 28-32).
Formeele beschuldiging. Luk. (vs. 2, 3) ;
Matth. (vs. 11) ; Mark. (vs. 2).
Eerste gesprek tussehen Christus en Pilatus.
Joh. (33-38).
Onschuldigverklaring. Verdere aanklachten.
Jezus' stilzwijgen. Matth. (vs. 12-14) ; Mark.
(vs. 3-5).
De zaak aan het oordeel van Herodes onderworpen. Luk. (vs. 6-12).
Weder voor Pilatus. Christus opnieuw onschuldig verklaard. Luk. (vs. 13-16).
„Jezus of Barabbas ?" Boodschap van de
vrouw van Pilatus. Barabbas gekozen. Matth.
(vs. 15-21) ; Mark. (vs. 6-11); Lukas (vs.
17-19) ; Joh. (vs. 39-40).
„Kruis Hem !" Matth. (vs. 22, 23) ; Mark.
(vs. 12-15) ; Lukas (vs. 20-23).
Pilatus wascht zich de handers. (Matth.
(vs. 24, 25).
Het vonnis. Barabbas losgelaten. Jezus gegeeseld en bespot. Matth. (vs. 27-30) ; Mark.
(vs. 15-19) ; Luk. (vs. 24, 25) ; Joh. (vs. 1-3).
Pilatus doet tevergeefs een beroep op het
medelijden der Joden. Tweede gesprek van
'Christus met Pilatus. Verdere pogingen van
Pilatus. De eisch der Joden ingewilligd. Joh.
(vs. 4-16).
Bovenstaande volgorde is in de Schets aangenomen, behalve dat de boodschap van de
vrouw van Pilatus op een andere plaats is
gebracht om de getuigenissen voor Christus'
onschuld bijeen te brengen.
2. Pontius Pilatus was de zesde der Romeinsche stadhouders van Judea ; zie les IX,
Aant. 1. Hij bekleedde dit anibt gedurende
Lien jaar, en wordt door Josephus en Philo
(die echter beiden Joden waren) als een willekeurig en tyranniek bestuurder beschreven.
De bedreiging der Joden, hem bij den keizer
aan te klagen, was niet zonder beteekenis,
want hij werd van verkeerde handelingen beschuldigd. Ten laatste werd hij naar Rome
teruggeroepen en naar Vienne in Gallie verbannen, waar hij zich om het leven bracht.
V olgens de overlevering heette zijn vrouw
Claudia Procula.
S. Het is onzeker, waar het verhoor van

Jezus plaats had. Sommigen denken, dat Pilatus den burcht Antonia, aan de noordzijde
van den Tempel, had betrokken, terwijl Herodes in het prachtige paleis van zijn varier,
Herodes den Grooten, op den Berg Zion,
woonde. Anderen meenen, dat Pilatus zijn
verblijf hield in dat paleis (van Josephus
weten dat sommige Romeinsche stadhouders het voor zich hadden ingericht) en dat
Herodes zich in een ander paleis had gevestigd. Het „rechthuis" (Joh. XVIII : 28, 33;
Matth. XXVII : 27) is letterlijk het Pretod. i. het hooldh2vartier der kripsmacht.
Deze naam geeft ons geen nadere aanwijzing
omtrent de plaats waar Jezus verhoord werd,
daar het hoofdkwartier natuurlijk was op de
plaats, waar Pilatus zijn verblijf hield. De
naam „Lithostrotos" (Joh. XIX : 13) doelt
waarschijnlijk op een plaveisel van tegels, die
weggenomen en weder neergelegd konden
worden, telkens wanneer er een rechterlijke
uitspraak gedaan moest worden, hetgeen altijd
in de open lucht plaats had.
De overpriesters, vreezende, door het betreden van een Heidensch huis verontreinigd
te worden (waar natuurlijk de zuurdeesem
niet voor het Paaschfeest verwijderd was),
bleven buiten staan, waarschijnlijk op een
open plaats tegenover het gebouw. Pilatus
kwam tot hen nit, maar nam Jezus met zich
merle naar binnen om Hem te ondervragen.
De geeseling had ook daarbinnen plaats ; later
kwam Jezus uit en werd Hij aan het yolk
voorgesteld, omhangen met het purperen kleed
en met de doornen kroon op het hoofd.
Zie over de reden, die aangevoerd wordt
voor de vrees der pliesters, verontreinigd te
worden, Aanhangsel XL
4. Het recht, de doodstraf toe te passen,
was sedert eenigen tijd aan het Sanhedrin
ontnomen. Vandaar dat de Joden zich tot Pilatus wendden ; hetgeen, zooals Johannes opmerkt (XVIII : 32), Jezus' eigen voorspelling
tot vervulling deed komen, nl. dat Hij „verhoogd" (Joh. III : 14 ; VIII : 28 ; XII : 32,
33), d.w.z. gekruisigd zou worden, daar de
kruisiging een Romeinsche en niet een Joodsche straf was. In een later tijdperk, gedurende den tusschentijd van het vertrek van
den Romeinschen stadhouder Festus (de Festus
van Hand. XXV) en de komst van diens opvolger Albinus, liet het Sanhedrin Jacobus
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ter flood brengen, om welke reden de toenmalige hoogepriester (een zoon van Annas)
afgezet werd. Het steenigen van Stefanus was
geen wettelijke terechtstelling, maar een
moord.
5. De Herodes, tot Wien Jezus gebracht
werd, was Herodes Antipas, viervorst van
Galilea en Perea; zie aangaande hem les XVI
en les XXXVI. Herodes hoopte, dat de stem
van zijn geweten zwijgen zou, als hij zag, dat
Jezus en Johannes niet dezelfde persoon waren.
Vandaar, dat hij verblijd was, toen Jezus
voor hem verscheen.
6. Aan de kruisiging ging bij de Romeinen
altijd de geeseling vooraf (zie b. v. Josephus,
Antig. V : 11. 1. Bell. Jud. II : 14, 19). De
geese's, welke de Romeinen gebruikten, bestonden uit verscheidene riempjes of touwtjes,
waaraan stukjes metaal vastgemaakt waren,
die het vleesch op vreeselijke wijze verscheurden. Het slachtoffer werd dikwijls bewusteloos en stierf soms onder deze mishandeling.
7. Christus' eerste gespreli met hiatus (Joh.
XVIII : 33-38) kan aldus in het kort uitgelegd worden :
De bedoeling van Jezus' vraag: „Zegt gij
dit van u zelven, of hebben het u anderen
van Mij gezegd?" was, te weten, of Pilatus
een wereldsch of het Messiaansche koningschap bedoelde; wat Hij verder zal zeggen
hangt van Pilatus' antwoord af.
Bit antwoord komt hierop neer : „Ben ik
een Jood ? Wat heb ik te maken met hun
dwaze denkbeelden omtrent een te verwachten
koning ? 134 eigen yolk heeft U tot mij gebracht." Het antwoord van Christus :
Koninkrijk is niet van doze wereld", enz.
stelde Pilatus van twee zaken op de hoogte
ten eerste, dat de aanspraken van Jezus niet
van dien aard waren, dat hij er zich beangst
over behoefde te maken, d.w.z. niet in strijd
met de Romeinsche wetten ; ten 2e, dat Jezus
in zekeren zin aanspraak maakte op een macht
en een heerschappij, die zelfs grooter waren
dan die van Rome. Hetgeen de Reiland hierop
zegt als antwoord op de vraag, die Pilatus,
vol verwondering over Jezus' woorden, doet :
„Zijt gij dan een koning ?" bevestigt, hetgeen
Hij gezegd had : Hij was in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven.
Dit antwoord zal Pilatus, die met het streven
•en zoeken der Heidensche wereld naar waar-
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heid bekend was (verg. 1 Cor. I : 22 : „de
Grieken zoeken wijsheid") een diepen indruk
gegeven hebben van de grootheid van zijn
gevangene.
8. Aangaande het trveede .qesprek tusschen
Christus en Pilatus (Joh. XIX : 8-11) kan
het volgende opgemerkt worden :
Pilatus vraagt : „Vanwaar zijt Gij ?" en
bedoelt daarmede : „Zijt Gij van aardschen
of van hemelschen oorsprong ?" Jezus echter
geeft op die vraag geen antwoord. Hij wil
nu niet verklaren, dat Hij Gods Zoon is. Als
mensch heeft Hij recht op vrijspraak, daar
Hij immers geheel onschuldig is aan alles,
wat men Hem ten laste legt. Vertoornd over
dit stilzwijgen, voegt de stadhouder Hem nu
toe : „Spreekt Gij tot mij niet ?" Zijn bewering, dat hij macht heeft, Jezus te kruisigen en macht, Jezus los te laten, doet zijn
onrechtvaardigheid aan het licht komen indien hij werhelyk macht had, iemand, van
wiens ouschuld hij overtuigd was, los te laten,
waarom deed hij het dan niet ? Het antwoord
van den Heiland is bijzonder treffend : Ja,
gij zijt met gezag bekleed. Maar 'dat gezag is
van Goddelijken oorsprong. Al uw macht is
van boven (verg. Rom. XIII : 1).
De diepe indruk, dien deze woorden op
Pilatus teweegbrachten, blijkt uit de uitdrukking van Johannes : „van toen af zocht
Pilatus Hem los te laten", alsof zijn herhaalde pogingen niets waren vergeleken met
den ernst, waarmede hij nu te werk ging.
Weldra echter bezweek Pilatus voor de bedreiging der Joden, dat zij bij den Keizer
een aanklacht tegen hem zouden indienen,
wanneer hij den man losliet, die zeide, dat
Hij de Koning der Joden was.
9. Aangaande het laatste antwoord der
Joden : „Wij hebben geen Koning dan den
Keizer", zegt Hengstenberg terecht : „Hun
woorden hadden een diepere beteekenis dan
zij zelven wisten. Nadat zij Christus, hun
waren Koning, versmaad en overgeleverd
hadden, hielden zij werkelijk op, Gods yolk
te zijn, en zij werden geheel aan de macht
der wereld onderworpen, die God er toe gebruikte, Zijn oordeelen over hen te brengen."
10. Zie over het woord „voorbereiding"
(Joh. XIX : 14) Aanhangsel XI en over de
„zesde ure" de volgende les, Aant. 4.
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Les LXXIII. — Golgotha. I.

„Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heel?, maar heeft Rem voor ons
alien overgegeven".
Te lezen : Luk. XXIII : 26-43 (verg. Matth. XXVII : 32-44 ; Mark. XV
2z-32; Joh. XIX : 17-27).
Te leeren : Jes. LIII : 3 ; Joh. X : 17, 18 ; _Rom. III : 23— 26 ; I Cor. I
23, 24 (Ps. 22 : 4, 9 ; Ps. 35 : I ; Ps. 41 4, 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Wij zijn thans genaderd tot het laatste gedeelte der lijdensgeschiedenis,
n.1. tot de kruisiging van Jezus. Pilatus had eindelijk den eisch des yolks
ingewilligd en het vonnis des doods over Jezus uitgesproken. En dat vonnis
wordt nu onmiddellijk voltrokken. De Heiland wordt naar Golgotha geleid
en daar aan het kruis genageld. En aan het kruis geeft Hij den geest en
sterft Hij.
Aan de behandeling van Jezus' kruisiging is een moeilijkheid van prac
tischen aard verbonden : er bestaat gevaar, dat de ondergeschikte voorvallen
in de Evangelieverhalen, van welke er niet een mag worden weggelaten,
door hun talrijkheid de aandacht afleiden van het groote feit, waarop alle
nadruk moet worden gelegd, Christus' verzoenenden dood voor ons. Om
deze moeilijkheid zooveel mogelijk to ondervangen is het onderwerp over
twee lessen verdeeld. In deze les zijn de meer uitwendige omstandigheden
der kruisiging behandeld, evenals drie van de zeven kruiswoorden, en wel
die, welke betrekking hadden op anderen ; in de volgende les bespreken we
dan de overige vier kruiswoorden en het sterven des Heilands. Zoo kunnen
we meer uitvoerig stilstaan bij de hooge beteekenis, welke die dood voor
ons heeft en bij de rijke zegeningen, die Hij door Zijn dood voor ons verwierf.
SCHETS VAN DE LES.
In een vorige les hebben wij een
grooten optocht gezien, welke de poort
van Jerusalem binnenkwam, juichende
en zingende ter eere van den „Koning
der Joden". Al hetgeen wij sedert
dien tijd besproken hebben geschiedde
in vijf dagen. De optocht had plaats
op Zondag ; nu is het Vrijdagmorgen.
Fen andere optocht verlaat de stad :
diezelfde „Koning der Joden" wordt
beschimpt, bespot, gesmaad, gehoond,
naar de plaats der terechtstelling gebracht !
Christus wordt de poort van Jeru-

salem uitgeleid en naar den heuvel
Golgotha gevoerd (zie Aant. 1), waar
Hij ter dood moet worden gebracht.
Pilatus heeft moeten zwichten voor
den wil des yolks en Hem tot den
kruisdood veroordeeld. En dat vonnis
zal nu da,delijk worden voltrokken.
Het is geheel naar den wensch der
overpriesters, dat Hij zoo spoedig
mogelijk worde gedood. Hij zal nu
aan het kruis worden gehecht en aan
dat kruis zal Hij sterven. We zullen
in deze les van Jezus' kruisiging
spreken.

GOLGOTHA. I.
I. Op weg naar Golgotha.
Zie den optocht : (a) Romeinsche
soldaten met hun hoofdman ; (b) drie
ter dood veroordeelden, ieder dragtnde zijn kruis ; de soldaten zien weinig
verschil tusschen hen ; zij denken,
dat deze drie mannen, die tot den
kruisdood zijn veroordeeld, geringe
slaven of eerlooze boosdoeners zijn
(zie Aant. 2) ; en toch, welk een
onderscheid tusschen twee van hen,
moordenaars, en den derde, die volkomen heilig was en onbesmet ! Een
groote menigte volgt hen : priesters,
vol vreugde, dat zij van hun vijand
verlost worden, en vrouwen, die
weenen, omdat de vriendelijke Leeraar, die zoovele kranken genezen
heeft, moet sterven.
De twee kwaaddoeners kunnen hun
kruisen wel dragen ; maar Jezus is
daartoe niet meer in staat. Hoeveel
heeft Hij in korten tijd ook moeten
lijden ! Hoe zwaar was Zijn strijd in
Gethsemane ! Hoe is Hij, gebonden als
een misdadiger van de eene plaats naar
de andere gevoerd ! Hoe is Hij bespot,
geslagen, gegeeseld ! Welke ruwe bejegeningen heeft Hij al moeten verduren ! Is het dan wonder, dat de
krachten Hem nu geheel ontzinken
en Hij onder den last van Zijn kruis
dreigt te bezwijken ? Hij heeft de
hulp van een ander noodig. En wie
helpt Hem, het kruis te dragen ? Niet
een der soldaten wil het schandhout
op zich nemen ; zij dwingen daartoe
een vreemdeling (zie Aani. 5).
In luid geween barsten de vrouwen,
die Jezus volgen, los, als zij zien, hoe
Hij geheel uitgeput is. Zij zijn vervuld met medelijden met Hem, Die
zoo zwaar moet lijden. Doch zie,
daar wendt Jezus zich om. Lees, wat
Hij tot de weenende vrouwen zegt
(Luk. XXIII : 28-31). Hij ziet weder
vooruit, evenals vroeger (Luk. XIX :
41-44 ; XXI : 6, 20-24). Hij spreekt
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van de oordeelen, die zullen komen
over het yolk, dat Hem verworpen
heeft. Dat deze vrouwen toch niet
weenen over Hem, doch over zichzelf
en over haar kinderen. Vreeselijk
toch is het lot, dat den Joden wacht,
die den Messias verwerpen. Schrikkelijk toornt God over de zonde en
streng straft Hij ze. Zie het aan
Christus ! Indien Hij, het groene
hout, zooveel lijden moet, wat zal
aan hen, het dorre, geschieden (zie
.dant. 6)?
Dit is ook een woord voor ons. 0,
zeker, wel molten we weenen, doch
over ons zelf, over onze zonde en
over de ellende, welke de zonde over
ons brengt. Neen, geen tranen van
medelijden met Jezus moeten wij
schreien, doch tranen van berouw
over het kwaad, dat wij bedreven
hebben. Indien wij in oprechtheid
treuren en weenen over onze zonden,
dan zal Hij ons troosten door ons
van onze zonden te verlossen en het
ons te verzekeren, dat Hij al onze

ongerechtigheden vergeeft.
II. Het tooneel op Golgotha.
Zie drie groepen :
(I) De soldaten. Sla hen gade : zij
ontdoen hun slachtoffers van de kleederen, leggen hen op het kruis, slaan
de nagelen in handen en voeten,
richten de kruisen, waaraan nu de
veroordeelden vastgehecht zijn, op en
plaatsen ze in den grond. Boven
het hoofd der kruiselingen is een
bordje aangebracht, waarop geschreven
staat, wegens welke misdaad zij moeten
sterven. Wat • staat op het bordje
boven Jezus' hoofd? „Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden". Zie,
hoe van Zijn kruis Zijn grootheid nog
uitgeroepen wordt. Want ja, waarlijk,
Hij is een Koning, hoewel in anderen zin dan Pilatus het bedoelde.
Hij is de Koning der koningen en
de Heere der heeren, doch — zijn
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koninkrijk is van deze wereld niet
(zie Aant. 3).
En daar hangen nu de kruiselingen ! Zij worden door de verschrikkelijkste pijnen gefolterd ! De
zon blakert hun naakte lichamen.
Hun wonden beginnen to ontsteken.
Hevige koortsen matted hen af. En
straks zullen ze, na een vreeselijk
lijden en een smartelijken doodstrijd, sterven van uitputting en.
lichaamspijn. Hoe wreed en afschuwelijk, niet waar ? Doch die soldaten
zijn !onaandoenlijk. Zij brengen eenvoudig de bevelen ten uitvoer, die
hun zijn gegeven, en bekommeren
zich over den jammer der kruiselingen niet. Zulke terechtstellingen
leveren hun altijd nog voordeel op :
de kleederen van degenen, die ter
flood gebracht worden, vallen hun
ten deel. Zie, hoe zij nu ook de
.kleederen van Jezus en die der beide
moordenaars verdeelen en het lot
laten aanwijzen, aan wien Jezus' rok
zal toebehooren. Doch merk op, hoe
hier het woord der Profetie wordt
vervuld (Ps. XXII : 19).
(2) De. overpriesters en het volk.
Welk een blijde dag was het thans
voor de Overpriesters ! Hoe haatten
zij Hem, omdat Hij hun telkens
openlijk hun huichelarii verweet en
sprak van de goddeloosheden, die
zij bedreven ; omdat Hij hen in hun
ware gedaante deed kennen en hun
invloed op het yolk brak ! En nu
hangt Hij aan het hout des kruises !
Nu kan het yolk zien, wie Hij is !
Voor goed zijn zij nu van Hem bevrijd en de rustige dagen van voorheen zullen nu voor hen weer aanbreken. Zouden zij zich dan niet van
ganscher harte verblijden ? — En het
yolk ? Och, sommigen Radden zich
vroeger aan Jezus' zijde geschaard
en toen Hij, nu enkele dagen geleden, Jerusalem op het veulen eener

ezelin was binnengereden, hadden zij
ook met het : „Hosanna !" dat to
Zijner eer weerklonk, ingestemd, meenende, dat Hij waarlijk de beloofde
Messias was. Maar nu! Hoe hebben
zij toch zoo dwaas kunnen zijn, to
gelooven, dat Hij de verwachte Verlosser, de Koning, naar Wiens komst
zij reikhalzend uitzagen, zou zijn !
Een koning aan een kruis ! Teleurgesteld zijn zij en woedend, dat zij
zich zoo deerlijk hebben bedrogen.
Zie, hoe de Overpriesters en het yolk
Jezus bespotten en beschimpen (Matth.
XXVII : 38-43 ; verg. Ps. XXII:
8, 9) : „Anderen heeft Hij verlost,
Hij kan Zichzelven niet verlossen ;
indien Hij de Koning Israels is, dat
Hij nu afkome van het kruis en wij
zullen Hem gelooven 1" 0, wel was
het lijden des Heilands bang en
zwaar !
(3) De vrouwen, die Hem liefhadden. Ja, ook die vrouwen staan bij
het kruis. En bij haar bevindt zich
ook de discipel, dien Jezus lief had,
Johannes. Hoe diep is haar droefheid,
als zij zien, hoe verschrikkelijk Jezus
moet lijden ! Hoe snijden de honende
woorden van de priesters en van het
yolk haar door het hart ! 0, hoe
gaarne zouden zij Zijn smart hebben
verzacht, maar zij kunnen het niet !
En dan — hoe donker is het in haar
ziel ! Nu hangt Hij aan het kruis, in
Wien zij hadden geloofd als den Zoon
Gods, op Wien zij hadden gehoopt als
Israels Verlosser ! Aan het hout der
schande is Hij genageld en daaraan
zal Hij straks sterven ! Wel wordt
hun geloof zwaar beproefd!
En onder die vrouwen staat er een,
die dubbel lijdt : Maria, Jezus' moeder.
Het is haar Zoon, in Wien zij als haar
Zaligmaker gelooft, Dien zij als haar
Heere aanbidt, Die daar aan het
kruis hangt. Wie zal beschrijven,
wat Maria gevoelt ! Hoe zal zij zich
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het woord herinnerd hebben, dat de
oude Simeon gesproken had, toen
jezus in den tempel den Heere werd
voorgesteld (Luk. II : 35a).
III. Drie woorden van genade
op Golgotha (zie Aant. 9).
I. moor Zijn moordenaars (Luk.
XXIII: 34). Wat noort men Hem
nog uiten op het oogenblik zelf der
marteling, wanneer de nagelen Zijn
vleesch verscheuren ? Geen kreet van
smart, geen bede om het leven, geen
bedreiging van straf, geen roepen
om hulp. Neen, Hij bidt voor Zijn
vijanden. „Vader", zoo roept Hij uit,
„vergeef het hun, want zij weten
niet, wat zij doen !" En wien geldt
nu dit gebed ? 0, zeker, ook den
Romeinschen soldaten. Zij wisten
niet, wat zij deden. Jezus bidt dan
ook your hen, doch ook voor anderen : voor Pilatus, voor Annas,
voor Kajafas, voor al de leven van
het Sanhedrin, ja, voor het geheele
Joodsche yolk. Het is waar, zij
zondigden uit vrije beweging, maar
zij wisten niet, aan welke groote zonde
zij zich schuldig maakten. Hadden
zij geweten, dat Jezus waarlijk de
Messias was, de Zoon Gods, Die onze
menschelijke natuur had aangenomen,
zij zouden Hem, den Heere der heerlijkheid, niet gekraisigd hebben ; zie
Hand. III : 17 : XIII : 27; 1 Cor. II :8
(verg. 1 Tim. I : 13). En deze bede is
niet on verhoord gebleven. Zij behoorde
tot het bidden van Christus in den
staat der vernedering en diende er
toe alle gerechtigheid te vervullen.
Ook voor Zijn vijanden en voor Zijn
beulen moest de Heere Jezus bidden,
en dat bidden is voor velen tot een
rijken zegen geweest. Hoe rijke vrucht
heeft de prediking van het Evangelie
van Christus door de Apostelen
onder de Joden gedragen (Hand. II:
41; IV : 4; V : 14) ! Eeri groote

schare der Priesteren zelfs werd
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den geloove gehoorza.am (Hand.
VI : 7). En zoo vaak nu nog een
Israeliet tot bekeering komt, hebben
we daarin weer een nieuw bewijs, dat

deze bede voor het yolk, dat Jezus
verwierp, voor menigeen ook werkelijk verhooring bij den Vader gevonden heeft.
2. Tot den boetvaardigen kwaaddoener (Luk. XXIII : 39-43) (zie
Aant. I I ). Onder degenen, die Jezus,

terwijl Hij aan het kruis hing, smaadden en bespotten, behoorde ook een
der moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. Hoe is het mogelijk,
zeggen we onwillekeurig, dat die man
toen nog spotten kon ! Maar de andere
moordenaar bestrafte hem. Lees, wat
hij zegt (vs. 40, 41). 111j gevoelt, hoe
groot zijn zonden zijn. Het gewicht
zijner schuld drukt hem op de ziel.
Ja, hij heeft straf verdiend. Het is
rechtvaardig, dat hij daar hangt aan
het schandhout. Maar Jezus hangt
daar geheel onschuldig. „Deze", zoo
zegt hij, „heeft niets onbehoorlijks
gedaan". De Heilige Geest heeft zijn
oogen verlicht en nu ziet hij in Jezus
den Messias, den Verlosser, den Zaligmaker. Hij voelt het : Jezus lijdt daar
niet voor Zichzelf, maar voor zondaren,
om hen te redden van den flood. En
nu voor hem de ure des stervens aanbreekt, is op Jezus alleen zijn hope
gevestigd. Die kan Hem bevrijden van
de eeuwige straf, welke hem wacht ,
Die alleen kan hem de eeuwige zaligheid schenken. En zie, in den
geloove wendt hij zich tot Jezus en
smeekt hij : „Heere, gedenk mijner,
als Gij in uw Koninkrijk zult gekomen zijn !" Zoo roept hij Jezus'
grootheid uit en erkent hij, dat Jezus
waarlijk is de Zoon van God. En
zijn gebed vindt verhooring. Wel zijn
zijn zonden groot, maar niet te groot
om te worden vergeven. Jezu3 is immers
juist in de were1d gekomen om zon-
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•daren zalig te maken. Zijn bloed
reinigt van alle zonden (1 Joh. I :
7). Deze moordenaar, die zijn schuld
belijdt en zich tot den Heere bekeert,
ontvangt genade. „Heden", zoo klinkt
Jezus' woord hem toe, „heden zult
gij met Mij in het Paradijs zijn".
En als straks de dood zijn oogen
sluit en hij den laatsten adem uitblaast, ontsluit Jezus hem de poorten
van het Vaderhuis en neemt Hij hem
in Zijn heerlijkheid op.
3. Tot Zijn moeder en Johannes
,(Joh. XIX : 25-27). Onder de vrouwen, die bij het kruis staan, ziet Jezus
ook Zijn moeder. 0, Hij weet, hoe
zij lijdt. En de toekomst is donker
voor haar. Wie zal voor haar zorgen,
als Hij zal zijn heengegaan ? Maar
neen, onverzorgd zal zij niet achterblijven. Hij zal Maria een andefen
zoon schenken, die haar zal steunen
in haar ouderdom, „Vrouw, zie, uw
zoon 1" roept Hij haar toe, op Johannes doelende, die zich ook bij de
treurende vrouwen be yond. En tot
dezen discipel zegt Hij : „Zie uwe
moeder !" En Johannes is des Heilands
woord gaarne gehoorzaam. Hij neemt
Maria in zijn huis op en zal wel
zorg dragen, dat het haar nimmer
aan jets ontbreke. Zoo ontvangt Maria
een zoon, die haar zal beschermen
en verzorgen, en ontvangt Johannes
een moeder, die hem met haar liefde
verkwikt. Welk een eere voor Johannes, dit werk voor den Heiland te
mogen doen ! Maar hoe schittert hier
,00k weer de liefde van Jezus, die
in ' al Zijn lijden zoo Zijner moeder
gedenkt !
Hebben wij nu niet twee zaken
gezien ?
I. Op Golgotha zien w ij nj Jezus'
diepe vernedering. Hier wordt Gods
Zoon, Die in heerlijkheid leefde, eer
de wereld geschapen was, Die zelf
alle Bingen heeft gemaakt (Joh. I:

1-3), uit Zijn uitverkoren stad gevoerd door het y olk, dat zoo rijk
door Hem was gezegend ; met twee
misdadigers wordt Hij ter dood gebracht op de smadelijkste wijze ; Hij
wordt ontdaan van Zijn kleederen,
aan het kruis genageld, bespot en
gehoond. Welk een ontzaglijke waarheid ligt er in de woorden van Fil.
II : 8: „Hij heeft Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den
dood, ja, den dood des kruises !"
2. Op Golgotha zien wij Christus'
ware grootheid. Op drie wiizen :
(a) Hetgeen Hem werd aangedaan
bewees, dat Hij de beloofde Messias
was. Zie Ps. XXII : — vers 7-9,
de beleedigingen; vers I7, de nagelen ;
vers 19, de verdeeling der kleederen.
Zie jes. LIII : vs. 3, Zijn verachting
en verwerping ; vers 7, Zijn zachtmoedig stilzwijgen ; vers 12, de kwaaddoeners, die met Hem gekruisigd
worden en het gebed, dat Hij voor
Zijn vijanden doet.
(b) Hij onderwierp zich aan alles
vrijwillig, Joh. X : 17, 18. Hij Wilde
sterven voor Zijn yolk, Joh. X: II,
15. Zij zeiden tot Hem, dat Hij of
moest komen van het kruis ; dan
zouden zij in Hem gelooven. Denk
eens, dat Jezus dit had gedaa,n : wat
zou er dan van ons zijn geworden ?
Dan zou Hij onze Zaligmaker niet
hebben kunnen zijn, dan ware er voor
ons geen redding mogelijk. Maar ook
aan deze verzoeking des Satans bood
Hij weerstand. Hij had de Zijnen lief
tot in den dood. Wel mogen zij die
liefde van Christus prijzen (Ef. III:

19)!
(c) Zie de liefde en de macht, die
Hij zelf aan het kruis ten toon
spreidde : Hij bad voor . Zijn moordenaars, zorgde met teedere liefde voor
Zijn moeder, belootde den armen
stervenden kwaaddoener een plaats
in het Paradijs. Bedenk toch vooral,
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hoe Zijn. groote macht en Zijn rijke
liefde inzonderheid daaruit bleek, dat
Hij dezen kwaaddoener op zulk een
oogenblik aan zich verbond.
En de Christus, gezeten op den troon
Zijner . heerlijkheid, is nog dezelfde
als de Christus, hangende aan het
kruis. Hoe toont Hij nog telkens Zijn
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liefde en Zijn macht, als Hij zondaren
redt van den dood ! Laten wij dan
tot Hem gaan met onze schuld en
onze zonden dan zullen ook wij
Zijn grootheid zien, dan zal Hij ook
aan ons Zijn macht openbaren, dan
zullen ook wij getuigen worden van
Zijn genade en ontferming.

AANTEEK ENINGEN.
1. Het is zeker moeilijk, de juiste ligging
van Golgotha aan te wijzen. Alles, wat wij
weten, is, dat de heuvel buiten de muren der
stad gelegen was (terechtstellingen hadden
altijd „buiten de poort" plaats zie Num.
XV : 35 ; 1 Bon. XXI : 13 ; Hand. VII : 58;
Hebr. XIII : 12). De heuvel welke de over-levering er voor aanwijst en waarop ook de
Kerk van het Heiligo Graf staat, ligt binnen
de tegenwoordige stad ; maar het is twijfelachtig, waar de vroegere muur gestaan heeft,
zoodat de aangegeven ligging toch wel de
juiste kan zijn. Het „Heilige Graf" bevindt
zich in het noordwestelijk gedeelte van het
tegenwoordige Jerusalem. Sommigen zijn geneigd, Golgotha aan de noordoostzijde, vlak
boven de vallei van de beek Kedron, te
plaatsen, anderen meer naar het zuiden toe,
op den „Berg des Boozen Raads". Het is
moeilijk, op dit punt tot een voldoende beslissing te komen.
Golgotha is het Hebreeuwsche woord voor
Hoofdschedelplaats. De naam had of betrekking op het gebruik van die plek als begraafplaats, of op den vorm, daar de oppervlakte een kleine rending, als van een schedel,
had.
2. De kruisstraf werd zulk een schande
geacht, dat zij, evenmin als de geeseling
(Hand. XVI : 37 ; XXII : 25-29) aan Romeinache burgers toegediend werd, maar alleen
aan slaven, oproerlingen, enz. De kruisen
verschilden in vorm ; dat, waaraan men den
Heiland hing, was zonder twijfel het „La,tijnsche kruis", dat den vorm had van een t,
maar het was niet zoo hoog, als men zich
gewoonlijk voorstelt: het lichaam was slechts
twee of drie voet boven den grond verheven.
In de onderaardsche kerk van St. Clemens
te Rome ziet men een muurschildering van
de Kruisiging, waarschijnlijk de oudste voorstelling die er van bestaat. Het kruis heeft
den gewonen „Latijnschen" vorm, maar is
zeer laag.
3. Het „opschrift" was gewoonlijk een
houten bordje, waarop de misdaad van den
veroordeelde geschreven stond. Het werd hem
om den hall gehangen, wanneer hij naar
RENKEMA

de plaats der terechtstelling werd gebracht.
Toen Pilatus de beschuldiging van Jezus
schreef, sloot hij zich aan bij hetgeen de
Joden zelf hadden gezegd, n.l. dat Jezus zich
den Boning der Joden had genoemd (Luk.
XXIII : 2). Teller, die aanspraak op dien naam
maakte, verdiende als oproermaker den dood.
Maar de Overpriesters dachten er niet aan,
zulk een blijk van berusting in hun af hankelijkheid te geven ; vandaar hun aanmerkingen op de beschuldiging van Pilatus. Diens
antwoord : „Wat ik geschreven heb, dat heb
ik geschreven", was een uiting van zijn leedvermaak, dat hij hen gegriefd had.
4. Markus zegt, dat het „de derde ure was"
n.l. 9 uur des voormiddags, toen Christus
gekruisigd werd ; Johannes, dat Pilatus het
vonnis „omtrent de zesde ure" uitsprak. Sommigen hebben gemeend, dat Johannes niet,
zooals de gewoonte was, van zonsopgang,
maar van middernacht of rekent, en dat hij
niet 12 uur, maar 6 uur in den morgen bedoelt ; het is echter zeer twijfelachtig, of in
die dagen het uur op zulk een wijze werd
aangegeven. Anderen zeggen, dat de vier
deelen, waarin de Joodsche dag verdeeld was
(zie Matth. XX : 3, 5), overeenkomende met
de vier „nachtwaken" (Mark. XIII : 35), niet
zoo juist afgebakend. waren ; zij meenen, dat
men van den tijd tusschen 9 uur des voormiddags en 12 uur kan spreken als van „de
derde" of „omtrent de zesde ure", op dezelfde
wijze als wij b.v. 5 of 6 uur 's nam. zoowel
avond als namiddag noemen. Uit een nauwkeurige berekening van den tijd, welke verloopen moet zijn gedurende de verschillende
voorvallen, in de vorige lessen besproken,
blijkt, dat het vonnis waarschijnlijk niet voor
10 uur des voormiddags uitgesproken werd,
terwijl de kruisiging niet later dan 11 uur
kan hebben plaats gehad.
5. Cyrene was een Grieksche Kolonie op
de kust van Libye in Noord-Afrika. In deze
stad hadden zich verscheiden Joden metterwoon gevestigd. Of Simon te Jerusalem woonde
of zich bij gelegenheid van het Paaschfeest
ttjdelijk daar ophield, weten we niet. Of hij
iu Jezus geloofde, kunnen wij natuurlijk niet
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zeggen, maar hij was de varier van twee
manners, wier namen in de Gemeente later
een goeden klank hadden, Mark. XV : 21.
Indien Rufus, een zijner zonen, dezelfde is
als de Rufus van Rom. XVI : dan zou
daaruit blijken, dat Simons vrouw op den
een of anderen tijd als een moeder voor Paulus
gezorgd had.
6. De ,,dochters van Jerusalem", die ,,weenden en Jezus beklaagden", waren geen discipelinuen, maar vrouwen, die tot tranen toe
bewogen waren door het lijden van Hem, Dien
zij als een vriendelijken Leeraar en Heelmeester kenden. Christus spreekt blijkbaar
tot haar als de vertegenwoordigsters van het
Joodsche yolk. Het gezegde omtrent het aanroepen van de bergen en de heuvelen (verg.
Jes. II : 19 ; Hos. X : 8 ; Openb. VI : 16)
is beeldspraak ; toch kan het op treffende
wijze tot vervulling zijn gekomen voor sommigen van diezelfde vrouwen en haar kinderen,
toen de Joden een schuilplaats zochten in de
onderaardsche gangen onder de stad. Het
,,groene hout" is Christus zelf, het „done
hout" is het yolk van Israel. „Indien een
vruchtbare boom, zooals Ik ben, aldus wordt
afgehouwen, wat zal dan het lot wezen van
hen, die geheel onvruchtbaar zijn ?" Verg. 1
Petr. IV : 17, 18.
7. Er is veel geschreven over den edik of
wijn, die Jezus werd aangeboden. Na een zorgvuldige vergelijking van de verschillende
meeningen schijnt de natuurlijkste uitlegging
te zijn, dat er slechts een drank was, de gewone wijn der soldaten (posea genaamd), die
zeer Licht en zoo zuur als azijn was ; een
mengsel hiervan met myrrhe, werd Jezus
aangeboden, zooals steeds geschiedde, vOOrdat
de straf aan misdadigers voltrokken werd.
Men deed dit om hen eenigszins te bedwelmen
en hen gevoelloos te maken voor de ontzettende pijnen, die zij zouden moeten verduren.
Jezus wilde echter lijden met 'voile bewustzijn. Daarom wilde Hij niet drinkers. „Gal"
was de benaming voor alle soorten van bittere
artsenijen, ook voor myrrhe. Later, toen Jezus
riep : „Mij dorst" (Joh. XIX : 28) en Hem
edik werd aangeboden, nam Hij lien. Hij
wist, dat toen alles volbracht was. Hierin
werd de profetie van Ps. LXIX : 22 vervuld.
8. Het is merkwaardig, dat de Overpriesters, toen zij Jezus beschimpten, de woorden
van Ps. XXII : 9 gebruikten en aldus, zonder
het te wezen, bijdroegen tot het vervullen
der profetieen. Hun woorden: ,,Indien G ij
de Zoon Gods zijt", enz., zijn de echo van de
vleiende woorden, waarmede de Satan den
Reiland in de woestijn tot kwaad wilde verleiden.
9. De Heere Jezus sprak „zeven woorden"
aan het kruis. De eerste drie hadden betrekking op anderen: een gebed voor Zijnyijanden,

een belofte aan een boetvaardigen zondaar en
een laatste woord tot twee menschen, die Hij
liefhad. De volgende twee woorden zijn een
uiting van Zijn eigen eerst van het
lijden Zijner ziel („1VIijn God, Min God, waarom hebt Gij Mij verlaten 1"), dan van Zijn
lichamelijke smart („Mij dorst !"). In het zesde
kruiswoord roept Hij triomfantelijk uit, dat
Hij voor Zijn yolk de volkomen zaligheid
heeft verworven; dat Hij voleindigd heeft het
werk, hetwelk de Vader Hem opgedragen had ;
terwijl Hij in het laatste kruiswoord Zijn
geest in Zijns Vaders handen stelt.
Drie der kruiswoorden worden alleen door
Lukas vermeld, drie alleen door Johannes,
het vierde alleen door Mattheiis en Markus.
Bengel maakt de volgende schoone opmerking :
Er zijn zeven kruiswoorden bij de vier Evangelisten, maar geen van hen heeft ze alle neergeschreven. Hieruit blijkt dat deze
boeken als het ware de vier stemmen zijn,
die te zamen een schoone harmonie vormen.
10. Zie over het woord „vrouw”, door den
Heiland tot Zijn moeder gesproken, les XIV,
Aant. 3. Het feit, dat zij aan de zorg van
Johannes werd toevertrouwd, schijnt een
krachtig bewijs te zijn voor de meening, dat
Jezus' „broeders" niet haar zonen waren.
11. Het is zeer goed mogelijk, dat de twee
kwaaddoeners tot de bende behoorden, waarvan Barabbas de aanvoerder was (zie Mark.
XV : 7). Misschien nam Pilatus een zekere
wraak op de Joden, die hem hadden genoodzaakt, Jezus te veroordeelen, door met Hem
twee volgelingen van den gunsteling des yolks
te kruisigen.
Het verschil tusschen Lukas. die zegt, dat
„een" van de kwaaddoeners Jezus bespotte,
en Mattheiis en Markus, die in het meervoud
spreken, wordt op verschillende wijzen uitgelegd. Sommigen denken, dat zij Hem in het
begin beiden smaadden en dat het daarna den
eenen moordenaar berouwde ; anderen, dat
Mattheiis en Markus het meervoud gebruiken, daar zij eenvoudig het feit van het lasteren vermelden, hoewel slechts een van de
kwaaddoeners Jezus beschimpte. Dit laatste
schijnt de natuurlijkste opvatting te zijn.
„lleden zult gij met in het Paradijs
zijn." Deze woorden zijn een duidelijk bewijs
(1) voor het afzonderlijk voortbestaan van den
geest, wanneer het lichaam is gestorven ; (2)
dat de gestorven geloovige dadelijk bij Christus is ; (3) dat er geen plaats van tijdelijk
lijden als het vagevuur bestaat, ook niet
voor menschen als deze kwaaddoeners. „Het
Paradijs" was een Joodsche uitdrukking,
welke, evenals „Abrahams schoot", het gelukkige gedeelte van den „Hades" beteekende
(zie les LI Aant. 3e). Zij komt in de Schrift,
behalve op deze plaats, alleen voor in 2 Cor.
XII : 4 en Openb. II : 7.
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Er ligt een ernstige waarheid in het oude
gezegde: „Eën kwaaddoener werd gered, opdat niemand zou wanhopen ; maar ook slechts
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ben, opdat niemand zich met een ijdele hoop
zou vleien".

Les LXXIV. — Golgotha. IL
„Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften" .
Te lezen Matth. XXVII : 45-53 (verg. Mark. XV : 33-38 ; Luk. XXIII :

44-4 6 ; Joh. XIX : 21-3o).

Te leeren : Gal. III :13 ; 1 Petr. III :18a ; Rom. V : 6-9 ; Hebr. X : 14
(Ps. 22 :1, 6, 7 ; Ps. 69 : 9 ; Ps. 68 : ro).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De behandeling van des Heilands sterven wordt in deze les voortgezet.
We bespreken thans de duisternis, die tegen den middag inviel, de vier
overige kruiswoorden en eindelijk Jezus' dood met de teekenen, die daarmede
vergezeld gingen. Eerst geven we eenvoudig de verschillende voorvallen, die
bij de kruisiging plaats grepen, daarbij het Evangelisch geschiedverhaal op
den voet volgend ; daarna gaan we de beteekenis der laatste vier kruiswoorden na, terwijl we ten slotte . stilstaan bij Jezus' dood en het hooge
gewicht daarvan voor ons. Het vierde kruiswoord geeft daarbij aanleiding
te spreken over dat lijden van Christus, hetwelk in onze geloofsartikelen
zijn nederdaling ter helle genoemd wordt. Aan deze wijze van behandeling
zijn groote voordeelen verbonden : 1. het verband der verschillende voorvallen valt meer in het oog en de Onderwijzer is in staat, een levendig
en onafgebroken •beeld te geven van hetgeen op Golgotha geschiedde;
wanneer de belangstelling der leerlingen opgewekt is door deze beschrijving,
zal het gemakkelijker zijn, hen ook in de verklaringen belang te doen
stellen ; 3. bij het geven dezer verklaringen kunnen de verschillende besproken feiten ter herhaling aan de kinderen gevraagd worden ; 4. het is
ongetwijfeld van groot nut, den leerlingen nog eens aan te toonen, hoe Jezus'
dood voor ons van de hoogste beteekenis is.
Bij deze bespreking van de beteekenis van des Heilands sterven worde
alle nadruk er op gelegd, dat die dood een plaatsvervangend karakter heeft.
Wij hebben door onze zonden ons den dood waardig gemadkt : „de bezoldiging der zonde is de dood". En nu stierf Jezus voor ons, d.w.z. in onze plaats,
opdat wij den dood niet zouden smaken. Ongestraft kon de zonde niet
blijven. Gods gerechtigheid eischte vergelding. En nu heeft God in Christus
dien aanbiddelijken weg der verlossing geopenbaard, waarin Zijn gerechtigheid niet slechts ongerept bleef, maar ook op het hoogst verheerlijkt werd,
en waarin tevens Zijn genade en ontferming op 't rijkst schittert. Eer Hij
de zonde ongestraft liet blijven, strafte Hij ze met den bitteren en smadelijken
dood des kruises aan Zijn lieven Zoon, maar dat Hij ze aan dien Zoon
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wilde straffen, opdat zij, die in dien Zoon gelooven, van de straf zouden
worden ontheven en het eeuwige leven zouden deelachtig worden, getuigt
van Zijn groote liefde tot zondaren. Christus droeg onze zonden in Zijn
lichaam op het bout ; op Hem drukte aan het kruis de last des toorns Gods
tegen de ongerechtigheid ; Hij voldeed ten voile aan het recht Gods, hetwelk den dood des zondaars eischte, en wie nu in Hem gelooft, kan verzekerd zijn, dat al zijn schuld is betaald en dat zijn straf geheel is geboet.
En een eeuwige gerechtigheid brengt Hij den Zijnen aan door Zijn vrijwillige
gehoorzaamheid, waarmede Hij Zich voor hen gaf in den dood. Hij onderwierp zich aan Zijn Vader, Die wilde, dat Hij zich voor de Zijnen tot in den
dood toe zou vernederen. En deze gehoorzaamheid aan des Vaders wil wordt
hun toegerekend, zoodat zij in Hem niet alleen vrij zijn van schuld en straf,
maar ook het eeuwige leven hebben. „Met 66n offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden."
Men wijze er op, van hoe groot gewicht het ook is, dat Christus gekruisigd
werd en niet een anderen dood stierf. De dood des kruises was niet slechts
een smarteiijke en een smadelijke, maar ook een vervloekte dood. Door
onze overtreding van de wet Gods liggen wij onder den vloek (Gal. III : to).
En de vloek, dien God uitspreekt, is niet maar een ledig woord, maar komt
werkelijk in al zijn verschrikking. Hij, op wien de vloek Gods rust, is van
God verlaten en ondervindt den geduchten toorn des Allerhoogsten. En nu.
wordt Christus gekruist, opdat Hij ons van dien vloek verlosse : een opgehangene toch was Gode een vloek. Hij neemt dien vloek op zich om ons
er van te ontheffen. Zelf wordt Hij een vloek door Zich te laten hangers
aan het kruis. En daarom buigt de Kerk van alle tijden zich voor dat
kruis in aanbidding neer, vindt zij in den Gekruiste al haar zaligheid en
weet zij geen anderen roem dan in dat kruis van onzen Heere Jezus Christus.
SCHETS VAN DE LES.
Wij moeten heden weder naar Golgotha gaan om het laatste gedeelte
van dat grootsche schouwspel te zien
en de laatste wonderbare kruiswoorden
te hooren. En dan zullen we Jezus
zien sterven aan het bout des vloeks.
Dat is voorzeker een allerbelangrijkst
onderwerp, al onze aandacht waard.
Laten we dan nu spreken over dien
dood van Jezus en trachten, de beteekenis van dien dood te verstaan.
I. Wat geschiedde er op Gol=
gotha ?
De duisternis (Zie Aant. r). Het
is middag ; de zon schijnt in haar
voile kracht aan den helderen hemel
van Palestina ; haar stralen hebben
menig verschrikkelijk tooneel ontdekt

voor het oog maar nog nooit een
tooneel, gelijk wij hier aanschouwen :
de Schepper des hemels en der aarde,
hangende aan het kruis tusschen twee
misdadigers, een vreeselijken dood
stervende onder den spot en de beleedigingen der voornaamste mannen
van Zijn eigen uitverkoren yolk ! Eensklaps komt een schrikwekkende duisternis over het geheele land ; de zon
en de hemel worden als door een
sluier omfloersd ; op den heldersten
tijd van den dag is het donkere nacht
gedurende drie lange uren. Toen Jezus
geboren was, scheen een heeriijk licht
in de duisternis, doch nu Hij sterft,
wordt alles in donkerheid gehuld. Wat
wordt ons van deze drie plechtige
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uren gezegd ? Niets. Waaraan zullen
de zwijgende omstanders gedacht
hebben ? Wordt de hoop, dat Jezus
nu van het kruis zal afkomen om Zijn
vijanden Zijn macht te toonen, in
het hart der getrouwe discipelinnen
weder levendig ? Knielen de priesters
voor Hem seder, door schrik en berouw gedreven ? Dit is zeker niet het
geval, zie vers 46-49 ; gedurende
deze drie uren spreekt Jezus geen
enkel woord. Eindelijk hoort men een
luiden en smartvollen kreet ; zeker
zullen de priesters hierdoor getroffen
worden en medelijden hebben met
den lijder. Doch neen, zij gevoelen
geen deernis met Hem ; de duisternis
is plotseling weggetrokken en nu is
hun ontsteltenis ook geweken en
wonden zij Jezus' ziel weder met hun
wreeden spot (zie Aant. 2).
De laatste vier kruiswoorden. Die
kreet is het vierde kruiswoord, een
kreet van smart, van zielelijden ; nu
volgt het vijfde kruiswoord (zie Joh.
XIX : 28), een uitroep, die Zijn lichaamslijden Hem ontperst ; het woord,
waarin Hij klaagt over den brandenden dorst, die Hem kwelt, Is er nu
medelijden ? Een krijgsknecht ontfermt
zich over Hem. Hij vult een spons
met edik, steekt die op een rietstok
en brengt haar dan aan Jezus' mond.
Doch zie, ook hij ke pt het ware
medegevoel niet. Hij spreekt geen
woord dat Jezus verkwikken kon ;
integendeel, ook hij voegt zich bij de
spotters (zie Markus), alsof hij zich
schaamde voor een medelijdende gedachte betreffende dezen „Koning der
Joden". Doch nu is Jezus' lijden
weldra voorbij. Nog twee woorden
klinken van het kruis (Joh. XIX : 30 ;
Luk. XXIII : 46) en dan geeft Hij
den geest. Hij is gestorven.
De teekenen. — Op dit oogenblik
strekt God Zijn hand uit om de
vijanden met schrik te vervullen, vers
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51 : de grond onder hun voeten beeft;
de steenrotsen scheuren ; de graven
worden geopend ! En nog iets anders
wordt „gescheurd"; op datzelfde oogenblik zijn er menigten van menschen
in den Tempel ; het is de tijd van
het avondoffer ; de priesters branden
wierook (zie Luk. I : 8— To); het voorhangsel (Exod. XXVI : 33; Hebr. IX :
3) hangt voor hen en verbergt de
heilige plaats, waar alleen de Hoogepriester eenmaal des jaars, op den
Grooten Verzoendag, in mocht gaan,
voor hun oog. En zie, dat voorhangsel
scheurt in een oogenblik tijds van
boven naar beneden.
II. Wat was de beteekenis
van hetgeen op Golgotha ge=
schiedde ?

a. De duisternis.
Welk een verschrikkelijk schouwspel
was daar op Golgotha te zien I De Zoon
Gods, het Woord waarvan Johannes
spreekt, dat bij God was, en zelf God
was, door Hetwelk alle dingen zijn gemaakt (Joh. I : 1-3), wordt aan het
kruis gehangen, wordt daar op het smadelijkst gehoond en gelasterd en sterft
straks aan het hout des vloeks. Zal
nu de natuur niet toonen, dat zij zich
ontzet, nu Hij, Die haar Schepper en
haar Koning is, in den dood gaat ?
Is het niet, of zij rouw bedrijft over
het gruwelstuk, dat op Golgotha wordt
gepleegd ? Vindt ge het niet alleszins
verklaarbaar, dat geheel die natuur
als in nacht wordt gehuld ? Voegt
haar het zwarte, sombere gewaad niet,
nu Jezus sterft aan het kruis ?
En hoe getuigt God door die duisternis van Zijn toorn over het snood
bedrijf der goddelooze menschen !
Aan Welk een vreeselijke zonde maakt
hier de mensch zich schuldig ! Welk
een oordeel brengt inzonderheid het
yolk van Israel over zich ! 0 zeker,
het was van eeuwigheid reeds in Gods
raad bepaald, dat Jezus den vervloekten
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dood des kruises sterven zou, maar
dit vermindert Israels zonde in geen
enkel opzicht. Jezus kwam om Israel
te redden, maar Israel stiet Hem van
zich en hing Hem aan het kruis. „Hij
is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen
hebben Hem niet aangenomen" (Joh.
I . : I x). Integendeel, zij hebben Hem
verworpen, bespot, gehoond, ter dood
gebracht. Zou God dan niet toornen
over zulk een ontzettende zonde ?
In die duisternis spreekt Hij van Zijn
gramschap over het gruwelijk misdrijf,
waaraan en flood en Heiden op Golgotha zich schuldig makers, maar geeft
Hij tevens te kennen, dat Hij op
vreeselijke wijze die zonde wreken
zal, dat Hij komen zal met Zijn oordeelen en een nacht van verschrikking zal doen dalen over degenen,
die zich niet ontzien, Zijn Zoon te
doen sterven aan het kruis.
Doch hoe was deze duisternis ook
volkomen in overeenstemming met
de benauwdheid en den angst van
Christus aan het hout der schande!
Onbeschrijfelijk was Zijri lijden gedurende die drie uren, Zijn lichaamslijden, ja, maar vooral het lijden Zijner
ziel. Hij droeg immers aan het kruis
ooze ongerechtigheid. De voile toorn
Gods over de zonde werd nu over
Hem uitgegoten. Hij is daar geheel
verlaten, verlaten van Zijn vrienden,
verlaten ook van Zijn varier. Een
donkere nacht van lijden en ontzetting is over Hem gekomen. Straks
zal Hij ingaan in den nacht des doods.
Zoo schaduwt de duisternis in de natuur Zijn ellende en Zijn benauwdheid af.

b. De laatste vier kruiswoorden.
Het vierde kruiswoord: „Mijn God,
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten !" Zoo roept de Heiland nit, als
de duisternis drie uren heeft geduurd.
Maar had de Vader werkelijk Zijn
geliefden Zoon verlaten ? Voorzeker.

Laten wij niet vergeten, dat Jezus
daar aan het kruis hangt als de Borg
en de Middelaar Zijns y olks. Hun
zonden had Hij op zich genomen ,
hun ongerechtigheden droeg Hij. En
hoe ontzettend is de toorn Gods over
die zonden en die ongerechtigheden
(Hab. I : 13; 2 Thess. I : 9) ! De
zonde maakt scheiding tusschen ons
en den Heere (des. LIX : 2 ; LXIV :
7). Door de zonde is Gods aangezicht
voor ons verborgen. En waar Christus nu de zonden der Zijnen draagt,
trekt God Zich ook van Hem terug
en geeft Hij Hem over aan al den
jammer des doods. Ja waarlijk, Jezus
is aan het kruis van God verlaten.
En nu klaagt Hij : „Waarom moet
die verlatenheid over Mij komen !"
0, Hij weet het wel, dat het is om
de zonden Zijns yolks, maar Hij wil,
dat dit nu in den bangsten nood
helder voor Zijn bewustzijn sta. En
wel lijdt Hij zwaar ! Wij kunnen het
ons niet voorstellen, hoe ontzettend
Jezus aan het kruis leed. Hij droeg
daar aan het kruis de benauwdheid
der hel. Den eeuwigen dood met al
zijn verschrikkingen hadden wij ons
waardig gemaakt. En in dien dood
daalde Jezus nu af. Al Gods grimmigheid werd over Hem uitgegoten.
Nu kwam de angst der hel over
Hem. Van God verlaten, wordt
Hij overgegeven aan Satan, die Hem
foltert en kwelt. Nameloos was het
lijden, dat Hij moest doorstaan. Dat
Hij in dien nacht des lijdens niet
bezweek, was alleen, doordat Hij was
de Zoon van God. Daardoor koff Hij
den last des toorns Gods tegen de
zonde dragen. Maar toch gevoelt Hij
het ontzettende van dien rechtvaardigen toorn en in Zijn benauwdheid
slaakt Hij deze bange klacht.
Ge weet alien wel, hoe in de twaalf
artikelen van ons geloof, die elken
Zondag in de Kerk worden voorgelezen
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ook staat, dat Christus nedergedaald
is ter helle. Daarmede wordt inzonderheid op dit bange lijden van den
Heiland aan het kruis, op deze benauwdheid en dezen zielsangst gedoeld.
En het was deze verschrikking der
hel, die Hem den smartelijken kreet
ontperste „Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten !"
Het vijfde kruiswoord: „Mij dorst!"
Toen Jezus het vierde kruiswoord
uitsprak, was de nood Zijner ziel op
het hoogst gestegen. Als de duisternis
van de aarde verdwijnt, wordt het ook
weder licht in Jezus' ziel. Maar zoodra
het gemoed tot rust is gekomen, gevoelt het lichaam de pijn weder dieper; verg. Luk. IV : 2. (Zie les X,
.4ant. 3). (Voorbeeld. — In de opwinding- van het gevecht gevoelt de
soldaat de woad niet, maar wanneer
het gevecht gaindl:cd is, dan doe/ de
pijn zicli sevoelen). Maar waarom

spreekt Hij nu ? Hij had nog niet
geklaagd over Zijn lichamelijk lijden,
niettegenstaande al de folteringen, die
Hij had rnoeten verduren. Zie Joh.
XIX : 28. Hij weet, dat nu alles bijna
voorbij is; nog zijn echter niet alle
profetieön werkelijkheid geworden. De
profetie van David (Ps. LXIX : 22)
is nog onvervuld. Ook deze echter
moet in vervulling treden. David is
in heel zijn verschijning een type van
Christus. Zijn geschiedenis zegt ons,
wat er met Christus geschieden zal.
In David leed Christus reeds van te
voren de benauwdheid, die Hem
wachtte. En de klacht, die Hij eerst
door David uitte, roept Hij nu zelf
uit : „Mij dorst !"
Het zesde kruiswoord : „Het is volbracht !" (a) Al de voorafschaduwingen
en voorspellingen zijn volbracht; de
laatste is zooeven vervuld. (b) Al zijn
lijden is geeindigd; de „beker" (zie
les LXIX is tot den bodem toe uitgedronken. (c) Zijn verzoeningswerk
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is voltooid. Hij heeft al de straf gedragen, al de zonde geboet. Hij heeft
voor de Zijnen aan het recht Gods
volkomenlijk voldaan. Hij heeft hun
schuld geheel betaald en heeft hun
een eeuwige gerechtigheid verworven.
Hij heeft voleindigd het werk, dat de
Vader Hem te doers gegeven had
(J oh. XVII : 4). ,Het is volbracht !"
Het zevende kruiswoord „Vader,
in Uwe handen beveel Ik Mij nen geest".
De doodsangst is verdwenen. Hoe
kalm klinken deze woorden ! Nu wil
Jezus sterven. Zelf legt Hij uit vrije
beweging Zijn leven of (Joh. X : i8).
Hij geeft Zich niet, worstelensmoede,
aan den dood over, neen, die dood
is Zijn dienaar, die nu tot Hem komen
kan, die nu tot Hem komen moet.
En stervende geeft Hij Zijn geest in
Zijns Vaders handen. „Vader", zoo
roept Hij uit, „in Uwe handen beveel
Ik Miinen geest!" (zie Rant. 4).
c. De teekenen.
„Het voorhangsel des Tempels
scheurde in /wean van boven tot beneden".

Elken dag kwamen er menschen
om in de voorhoven des Tempels te
aanbidden ; priesters deden dienst in
de „heilige plaats'', maar dat voorhangsel was altijd vO6r hen en scheidde
hen van het Heilige der Heiligen ;
verder mocht niemand gaan, behalve
de Hoogepriester 6enmaal des jaars
(Hebr. IX : 3-8). Waarom was dat
voorhangsel daar F Als een teeken,
dat de menschen niet in Gods nabijheid mochten komen. Waarom niet ?
Zie nogmaals Jes. LIX : 2. Maar indien hun zonden zijn weggenornen,
dan is de toegang tot God voor hen
geopend, dan mogen zij tot den Vader
gaan. En waar nu door Jezus' dood
onze zonden worden bedekt en onze
ongerechtigheden worden verzoend,
daar scheurt God het voorhangsel,
als Jezus sterft, ten teeken, dat wij ,
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kunnen komen in zijn gemeenschap.
Zie Joh. XIV : 6 ; Ef. II : 13-18 ;
Hebr. , X : 19-22 ; I Petr. III : 18.
Wij kunnen nu alien met vrijmoedigheid tot Hem gaan door Jezus Christus, onzen Heere.
„De aarde beefde" . Als Jezus sterft,
wordt de aarde op Naar grondvesten
bewogen. Het is, alsof heel de natuur
ontroerd is, nu het ontzaglijk feit, de
dood van Gods Zoon, geschiedt. En
in dat beven der aarde hooren we
de stemme Gods, die luide de grootheid verkondigt van Hem, Die daar
sterft aan het kruis.
„De steenrotsen seheurden". Een
vernieuwd blijk van de ontzetting,
die de gansche natuur doortrilt. Maar
ook in dat splijten der rotsen spreekt
de Heere van de macht en de heerlijkheid van Jezus, Die in den dood is
gegaan.
„De graven werden geopend en vele
lichamen der heiligen, die ontslapen
waren, werden opgewekt" . Hoe blijkt
hieruit Jezus' majesteit en verhevenheid ! Gestorven heiligen herleven en
verrijzen straks, na Christus' opstanding, uit hun graven. Dit teeken verwijst ons naar de toekomst, waarin
al Gods kinderen zullen worden opgewekt, en, opgestaan nit hun graven,
zullen ingaan in de heerlijkheid Gods.
Wenden we ons ten slotte nog eenmaal naar Golgotha's kruis.
Hoe - deinzen wij alien voor den
dood terug I Hoe huiveren wij bij de
gedachte, dat wij eenmaal moeten
sterven ! De dood is ons een vijand,
dien wij alien vreezen. Door de zonde
is de dood in de wereld gekomen.
„De bezoldiging der zonde is de dood"

delaar is. Hij had de zonde der Zijnen
op zich genomen. En nu droeg Hij
de straf, die zij zich hadden waardig
gemaakt. „Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor
ons gemaakt" (2 Cor. V : 21). Hij
stierf voor ons, d. w. z. in onze plaats
(I Petr. III : 18). Zijn dood was een
offer voor de zonde. Het bloed van
stieren en bokken kon de zonde niet
wegnemen ; alleen door Christus' bloed
worden ze uitgedelgd. Christus is
waarachtig God en ook waarachtig en.
rechtvaardig mensch ; alleen Zijn dood
kon ons het leven geven. Hij offerde
Zich zelf en alleen dat offer was voldoende. Hij is het lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt (Joh. I:.
29). Door dat offer zijn de zonden
der Zijnen volkomen verzoend' (Nebr.
IX : 13, 14, 26, a8; X : ii). Wel
moeten zij nog sterven, maar hun
dood is geen betaling meer voor de
zonde, de dood is voor hen geen straf.
Al hun straf droeg Jezus. Hun dood
is slechts „een afsterving van de zonde
en een doorgang tot het eeuwigeleven".
Ja, tot in den dood wilde Jezus
zich voor de Zijnen vernederen. Hoe
veel leed Hij voor hen ! Geleden heeft.
Hij den ganschen tijd Zijns levens
op aarde, maar inzonderheid aan het
einde Zijns levens. Denk slechts aan
Gethsemane, aan de zaal van Kajafas,
aan het paleis van Herodes, aan het
rechthuis van Pilatus, aan Golgotha
vooral. Maar geen lijden was Hem
to zwaar, waar het gold de verlossing
Zijns yolks. Het was des Vaders wil,
dat Hij voor dat yolk zou sterven..
En aan dien wil des Vaders onder-

(Rom. VI : 23). En die dood heerscht

wierp Hij zich, geheel vrijwillig. Hij,

over alien, wiji alien zondaren zijn.
Maar waarom moest Christus dan
sterven ? Hij was toch geheel heilig ?
Hij heeft immers nooit zonde gegaan P
Ja, maar bedenk, dat Hij de Mid-

werd gehoorzaam tot den dood, ja,
tot den dood des kruises (Fil. II : 8).
En ook die volmaakte gehoorzaamheid aan des Vaders wil komt den
Zijnen ten goede ; ze wordt hun toe-
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gerekend. In Christus zijn zij niet
alleen vrij van alle schuld en ontheven van alle straf, maar bezitten
zij ook een gerechtigheid, die hen
het eeuwige leven beerven doet. Hoe
heerlijk is derhalve het werk, dat
Christus tot stand bracht ! Zij hadden
in het verderf moeten nederzinken,
maar zij zien zich de poorten des
hemels ontsloten. Christus leed voor
hen de benauwdheid en den angst
der hel, Hij gaf voor hen Zijn leven.
En daarbij verwierf Hij hun een gerechtigheid, die voor het gericht Gods
kan bestaan. Waarlijk, Hij is een
volkomen Zaligmaker. In Hem hebben
de Zijnen alles, wat tot bun zaligheid
noodig is.
En let er nu ten slotte nog op, dat
Jezus aan het kruis stierf. Ook dit is
van veel beteekenis. Op ons lag de
vloek Gods vanwege onze zonden.
„Vervloekt is een iegelijk, die niet
blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet om dat te doen"
(Gal. III : io). Die vloek Gods rust
op ons alien. En nu stierf Christus
om ons van dien vloek te verlossen.
Hij Dam dien vloek op zich. De Heere
toch had gesproken : „Vervloekt is
een iegelijk, die aan het bout hangt!"
(Deut. XXI : 23 ; verg. Gal. III : 13).
Aan het kruis draagt Christus den
vloek der zonde in de plaats der
Zijnen. Hij heeft al den vloek van
hen weggenomen.
Zoo heeft Christus dan het verzoeningswerk volkomen volbracht. En
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het is nu voor ons maar de vraag,
of ook wij deel hebben aan het heil,
dat Hij verwierf. Hij moet onze Zaligmaker, onze Verlosser zijn. Wij moeten
kunnen zeggen : Hij heeft ook mine
zonden gedragen, ook mine schuld
betaald, ook den vloek, die op mij
lag, weggenomen, ook mij de zaligheid
verworven. Bedenk het wel : Hij is
de volkomen Zaligmaker, maar ook
de eenige Zaligmaker. Fen andere
weg des behouds dan die, welken Hij
gebaand heeft, is er niet. „Die in den
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven,
maar die den Zoon ongehoorzaam is,
zal het leven niet zien, maar de toorn
Gods blijft op hem" (Joh. III : 36).
En wat dat zeggen wil, dat de toorn
Gods op ons blijft, zie dat aan
Christus, Die dien toorn droeg : hoe
ontzettend was Zijn lijden, hoe vreeselijk Zijn smart en Zijn benauwdheid !
0, dat wij dan tot Hem gaan met
al onze schuld en met al onze zonden ! Smeeken wij Hem, dat Hij ook
ons wassche in Zijn bloed ! En zij het
steeds onze bede, dat Hij door Zijn
Heiligen Geest in ons werke dat waarachtig geloof, hetwelk ons Christus en
Zijn weldaden deelachtig maakt !
Zalig zijn we, als Christus waarlijk
onze Heiland, onze Verlosser is ! Dan
behoeven we flood noch oordeel te
vreezen. Zonder schrik, ja, met vreugde
zien we dan onze stervensure tegemoet.
En we zullen, nu en tot in eeuwigheid, roemen de liefde van Christus,
die de kennis te boven gaat.

AANTEEK ENINGEN.
dat Hij van God verlaten was, Hem nameloos
lijden. De doodsangst van Gethsemane kwam
met grootere kracht tot Hem terug en bleef
die drie uren voortduren, totdat het lijden
zijn toppunt bereikte, toen Christus dien smartelijken kreet uitte : „Min God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten 1" (Dit is, althans voor zoover ons vermeld is, de eenige
maal, dat Christus den Vader aansprak met
den naam „Iqn God"). Dat deze kreet Hem

1. De duisternis bij de kruisiging werd niet
veroorzaakt door een zonsverduistering, daar
Christus den dag voor het Paaschfeest, den
tijd der voile maan, gekruisigd werd. De
langste zonsverduistering duurt ook slechts
eenige minuten, terwij1 deze drie uren lang
aanhield.
2. Gedurende de duisternis was Christus
ongetwijfeld ten prooi aan een onbeschrijfelijke zielsbenauwdheid en deed het gevoel,
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niet ontperst werd door lichamelijke uitputting, blijkt duidelijk daaruit, dat Hij „riep
met een groote stem" (hetzelfde woord wordt
gebezigd van de schare, die voor Pilatus
„riep"). Zelfs de ontzettende marteling aan
het kruis was niets, veigeleken bij het zielelijden van Christus, Die de zonde der Zijnen
droeg.
„Eli" is de Chaldeeuwsche vorm van den
Hebreeuwschen naam van God : „Eloi" de
Syro-Chaldeeuwsche. De Joden konden onmogelijk de woorden van Jezus verkeerd begrijpen ; het zeggen, dat Hij „Elias" riep, was
dus een opzettelijke verdraaiing van Zijn uitroep. Hun spottende woorden zullen zij wel
niet gesproken hebben, toen de duisternis
alles nog omhulde. Waarschijnlijk werd deze
dadelijk na den kreet des Heilands opgeheven.
3. Psalm XXII kan als een van God ingegeven profetisch beeld van Christus' lijden
aan het kruis beschouwd worden en (van vers
22 tot het einde) van de heerlijkheid, die Hij
verwachtte. Stier zegt terecht : Deze psalm
worde gelezen, in zijn geheel gelezen, door
,een Christen, die, onder den indruk van
hetgeen op Golgotha geschied is, als het ware
in de ziel zelve van Jezus leest ; dit zal meer
uitwerken dan alle mogelijke geleerde uitleggingen. De Psalm was zonder twijfel oorspronkelijk de uitdrukking van Davids zielsangst toen hij zich in bijzondere gevaren of
benauwdheden be y ond ; maar de Heilige Geest,
Die hem de woorden ingaf, deed hem vele
zaken zeggen, die zijn eigen ondervindingen
ver te boven gingen en in den volsten zin
alleen betrekking konden hebben op Jezus
aan het kruis.
4. Het is opmerkelijk, dat de gewone uitdrukkingen ,.stierf" in geen der vier Evangelien van Christus gebruikt wordt.ln plaats
daarvan vinden wij „gaf den geest", als om
te kunnen te geven, dat het Zijn wil was,
te sterven ; verg. Ps. XXXI : 6.
5. Het is onmogelijk, een nadere verklaring
te geven van hetgeen Matthews eenvoudig als
een feit vermeldt, nl. de opwekking van „vele
lichamen der heiligen, die ontslapen waren".
Men merke op, dat, ofschoon de graven door
de aardbeving, die onmiddellijk na den dood
des Heilands plaats had, geopend werden, de
opgewekte heiligen niet verschenen dan na
.Zijn opstanding. Misschien verschenen zij gedurende de veertig dagen op dezelfde wijze,
waarop Christus verscheen, nl. zoo, dat zij
plotseling kwamen en even plotseling weer
verdwenen. Wat er verder met hen geschied
is weten wij niet.
6. Een geleerd en geloovig geneesheer heeft

beproefd, langs wetenschappelijken weg de
natuurlijke oorzaak van den dood van Christus te vinden. Pit heilig onderwerp wordt
met eerbied en kieschheid behandeld, en daar
zijn theorie door vele Christenen is aangenomen en veel licht over de Schrift verspreidt,
kan een korte opsomming van zijn redeneeringen zeer nuttig zijn.
(a) De kruisiging veroorzaakte in het algemeen een zeer langzamen dood, daar geen
der edele deelen geraakt werd ; het slachtoffer leefde dikwijls nog drie of vier dagen.
Verg. Mark. XV : 44 : „en Pilatus verwonderde zich, dat Hij alreede gestorven was".
Het breken van de beenderen der kruiselingen was eigenlijk een genadig verhaasten
van den dood. Hoe kwam het dan, dat Christus
zoo spoedig stierf ?
(b) Gewoonlijk stierf de kruiseling eindelijk
van louter uitputting. Maar dit was niet het
geval met Jezus ; want even voor Zijn dood
riep Hij „met een groote stem".
(c) Johannes vermeldt het merkwaardige
feit, dat, toen de zijde des Heilands na Zijn
dood doorstoken werd, er bloed en water
uitvloeide. Wanneer dit aan geen bovennatuurlijke oorzaak moet toegeschreven worden
(en er is geen reden, waarom men dit zou
doen), kon het alleen geschieden, indien het
hart gebrohen was en bet bloed dientengevolge
voor den dood in de holte gevloeid was, die
het hart omringt. (De medische gronden voor
deze bewering kunnen hier niet nader gegeven
worden.)
(d) Christus stierf dus, doordat Zijn hart
brak tengevolge van Zijn overweldigenden
zielsangst. Letterlijk gold van Hem Ps. LXIX :
21 : „De versmaadheid heeft Mijn hart gebroken" en Ps. XXII : 15 : ,,Mijn hart is als
was ; het is gesmolten".
(e) De kruisdood ging klaarblijkelijk niet
met veel bloedvergieten gepaard. Toch wordt
gedurig in de Schriftgesproken van het bloed,
door Christus vergoten, als den prijs onder
verlossing. Al deze plaatsen spreken ons meer
toe, indien men aanneemt, dat de zooeven
vermelde inwendige bloedstorting plaats had.
(f) Daar het breken van het hart het gevolg
was van zielelijden, trekt deze theorie onze
gedachten of van de lichamelijke pijnen, die
Christus leed, en bepaalt ze ons bij het verschrikkelijk zielelijden, dat Hem benauwde
wegens de zonde, welke Hij op zich had
genomen.
Vergelijk oak de woorden der profetie :
„Zijn ziel zal zich tot een schuldoffer stellen";
„Hij heeft Zijn ziel uitgestort in den dood"
(Jes. LIII : 10, 12).
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Les LXXV. — De avond voor den Sabbath.
„Waar4jk, deze mensch was Gods Zoon I"
Te lezen : Luk. XXIII : 47-56 (verg e Matth. XXVII : 54-66 ; Mark. XV :
39-47 ; Joh. XIX : 31-42).
Te leeren : Jes. LIII : 9 ; Ps. XLIX : 16 ; Rom. VI : 4 (Ps. 16 : 5 ; Ps. 4 2 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Deze les vormt een schakel tusschen de lessen over Christus' lijden en
.die over Zijn opstanding. Na Zijn dood wordt Jezus geeerd door den hoofdman, die belijdt, dat Hij de Zoon Gods is ; door de scharen, die, door bij
den terugkeer naar Jerusalem op hun borsten te slaan, het uitspreken, hoe
diepen indruk zij hebben ontvangen van Jezus' grootheid ; door de overpriesters, in wier vrees voor den gestorven Jezus we een erkennen zien van
diens majesteit ; door. Jozef van Arimathea en Nicodemus, die Hem een
Hem waardige begrafenis bereiden, en eindelijk door de apostelen, wier
diepe droef heid getuigenis aflegt van hun groote liefde tot den Reiland.
Met luide stem roept de Vader na Jezus' sterven diens glorie uit. Toch
moet alles, wat aan Jezus' opstanding voorafging, tot Zijn vernedering gerekend worden. Eerst met Zijn verrijzenis uit de grafspelonk begint Zijn
verheerlijking, al is het ons, als hooren we reeds in de verte de eerste
tonen ruischen van het lied der overwinning, als zien we aan de kim de
lichtstrepen reeds, die in de donkerheid van den riacht ons troosten als
profetie van den dag, die komt.
Van groot belang is het, dat aangaande het in deze les behandelde heldere
begrippen worden aangebracht. yen wijze er op, hoe Jezus' lichaam in het
graf lag, terwijl Zijn ziel in den hemel was bij Zijn Vader (Luk. XXIII : 43).
Daarbij verzuime men niet, op te merken, dat dit lichaam in het graf niet
tot ontbinding overging ; God liet niet toe, dat Zijn Heilige verderving zag
q(Ps. XVI : ro).
De onderwijzer zette uite,en, hoe ook Christus' begrafenis voor ons van
het hoogste gewicht is. In die begrafenis toch hebben wij een klaar bewijs,
dat Hij waarachtiglijk gestorven is en wordt het ons gezegd, dat Hij den
weg van lijden en smaad ten einde toe heeft willen gaan, zoodat aan Zijn
vernedering geen enkel stuk ontbreekt. Doch Jezus' graf biedt den Zijnen
ook rijke vertroosting, daar het hun toeroept, dat nu het geweld des grafs
is weggenomen en hun graven zijn geworden plaatsen van liefelijke rust,
waar hun lichamen den grooten dag des Heeren verbeiden ; terwijl het
tevens tot hen komt met het ernstig vermaan, der zonde of te sterven en
hun harten te reinigen van doode werken om den levenden God te dienen
en in nieuwigheid des levens te wandelen (Rom. VI : 4).
SCHETS VAN DE LES.
De vorige maal hebben wij ge- aan het kruis. We moeten nu met
sproken over des Heilands sterven
onze gedachten nogmaals naar Gol-
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gotha gaan om te zien, wat er gebeurde na Jezus' dood.
I. Jezus, na Zijn dood geeerd.
1. De .Romeinsehe hoofdman. Hij
is meermalen bij een kruisiging tegenwoordig geweest ; heeft vaak de martelingen der kruiselingen gezien ; hun
kreten (dikwijls zoo godslastetlijk en
getuigend van hun innerlijk verzet)
gehoord ; gadegeslagen, hoe hun stem
al zwakker werd en hun de krachten
ontzonken, terwijl zij langzaam wegkwijnden. Maar zulk een kruisiging
als thans heeft hij nimmer bijgewoond.
Wat heeft hem hier zoo verwonderd P
Een man wordt hem overgeleverd
om in plaats van Barabbas gekruisigd
te worden. Welk een diepgezonken
booswicht moet die man zijn, zal
de hoofdman gedacht hebben, die
nog bij een moordenaar achtergesteld
wordt ! Doch zie, hij hoort geen bittere
klacht, geen boos woord ; — stil en
onderworpen, zachtmoedig en geduldig
lijdt Jezus gedurende, die vreeselijke
uren. Dan komt de Brie-urige duisternis, vervolgens, als Jezus gestorven is,
de aardbeving, en wat het verwonderlijkst van alles is, de kruiseling heeft
nog kracht om, eenige oogenblikken
vOcir Zijn sterven, te roepen met luider
stem : „Varier, in Uwe handen beveel Ik
Mijnen geest !" (zie vorige les, Aant.
6). Kalm is Jezus den dood ingegaan. En nu wordt de hoofdman
door vrees en ontsteltenis aangegrepen (Matth.). Wat kan dat alles
beteekenen ? zoo vraagt hij zich af.
En hij gevoelt het : bier is een onschuldige gedood (Lukas). Deze Jezus
moet inderdaad geweest zijn, wat Hij
zich zelf noemde, n. 1. de Zoon van
God. Zijn oogen worden geopend
voor de heerlijkheid van Jezus. Hij
gelooft en spreekt zijn geloof uit, als
hij zegt : Waarlijk, deze mensch was
Gods Zoon !" Zoo getuigt deze heidensche hoofdman van Jezus' groot-

Ifeid. Hier klinkt op den kruisheuvel
een stem, die Jezus' majesteit luide
uitroept.
Welk een macht spreidde Christus
aan het kruis ten toon ! Den moordenaar en den hoofdman weet Hij
tot Zich te trekken en te maken tot
Zijn dienaren : beiden toch verkondigen Zijn grootheid en Zijn glorie.
Beiden spreken van Zijn heerlijkheid
en Zijn majesteit. Beiden getuigen
tot Zijn eer 1
2. De omstanders. Zouden teergevoelige menschen een terechtstelling
gaan bijwonen ? Wat hadden zij, die om
Jezus' kruis geschaard stonden, gedaan ? Lees Matth. XXVII : 39. Doch
nu verstomt alle spot. Zij zijn onder
den indruk van hetgeen er geschied
is. Zij gevoelen het : zij hebben zich
aan een groote misdaad schuldig gemaakt ; zij hebben een rechtvaardige
gedood. Zie, hoe zij langzaam naar
de stad terugkeeren, slaande op hun
borsten ten teeken van rouw en
smart (Luk. XXIII : 48 ; verg. Luk.
XVIII : 13). Vrees en schrik maakt
zich van hen meester. Nu zien zij,
dat hier een snood misdrijf is gepleegd. Zij beseffen iets van Jezus'
grootheid. En hun angst en zelfverwijt legt van die grootheid getuigenis
af. Ook door hen wordt Jezus' eere
vergroot.
3. De overpriesters. Zijn zij, de
schuldigsten van alien, niet tot andere
gedachten gekomen ? Moesten zij
niet door hun geweten aangeklaagd
worden ? Zie, waarover zij denken
(Joh. XIX : 31). Zij moeten zorgen,
dat de wet (Deut. XXI : 22, 23) niet
overtreden worde. Terwijl zij voor
de grootste gruwelstukken niet terugdeinzen, waken zij angstvallig, dat de
uitwendige voorschriften der wet in.
acht genomen worden. Zou zulk een
godsdienst den Heere kunnen behagen ? (Zie Ps. X : 14 ; Jes. I : 14, 15).
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Hun verzoek wordt ingewilligd.
Doch Jezus' beenen worden niet gebroken. Lees Joh. XIX : 32, 33. God
zorgde er voor, dat het lichaam van
Christus, het ware Paaschlam, in het
graf zou worden gelegd, zonder dat
Zijn beenderen gebroken werden (Joh.
XIX : 36 ; verg. Ex. XII : 46 (Zie
,Rant. 2). Doch zie nu, wat een der
krijgsknechten doet. Het zou kunnen
zijn, dat er nog eenig leven in Jezus
overig was. Welnu, dan zal hij Hem
den laatsten stoot toebrengen. Dan
is hij zeker, dat Jezus werkelijk dood
is. En hij heft zijn speer op en doorboort daarmede Jezus' zijde. Een
gapende wond brengt hij aan, waaruit bloed en water vloeit. Doch merk
ook hier de hand Gods op, die de
profetieen omtrent Christus in vervulling brengt (Joh. XIX : 37 ; verg.
Zach. XII : io).
Nu is Jezus dus dood. Hoe zullen
zich de Overpriesters hebben verheugd ! Zij hebben gezegevierd ; van
den gehaten vijand zijn zij verlost; voor
aitoos is Zijn stem tot zwijgen gebracht. Welk een blijde Sabbath
licht voor hen aan ! Doch vergis u
niet. In den weg der zonde wordt
nooit ware vrede genoten (Jes.
XLVIII : 22). Neen, zij hebben nog
geen rust. Ben beangstigende gedachte komt bij hen op. Meer dan
eenmaal heeft Jezus gezegd, dat Hij
van de dooden zou opsta an (Joh.
II : 19 ; Matth. XII : 40). En als nu
de discipelen des nachts het lichaam
van Jezus uit het graf wegnemen en
dan zeggen, dat Hij uit den dood
verrezen is, dan zal het yolk Hem
eeren als den van God gezonden
profeet, Dien zij ter dood hebben
doen brengen, en is hun overwinning
in een nederlaag verkeerd. En zie
nu, wat zij doen (Matth. XXVII:
62-66). Zij verzoeken Pilatus, een
wacht bij het graf te plaatsen. En de
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Stadhouder, ontevreden, dat zij hem,
nu al weer komen lastig vallen, voldoet aan hun verzoek om toch maar
van hen ontslagen te zijn. Zie, de
wacht wordt bij het graf geplaatst
en de steen wordt verzegeld. Nu
hebben zij geen gevaar meer te
duchten (Zie Aant. 6).
Merk op, hoe deze Overpriesters
nog voor Jezus in het graf beefden.
Het was, alsof een innerlijke stem
hun zeide, dat zij Jezus' mond niet
konden doen verstommen, Zijn macht
niet konden breken. Ook zij zijn onder
den indruk van Jezus' mogendheid
en majesteit. Hun vrees getuigt krachtig van Zijn grootheid. Ook zij moeten,
ondanks zichzelf, er het hunne toe
bijdragen, dat Jezus' Naam na Zijn
dood geeerd wordt.
4. Jozef en Nicodemus.
Wat zeide God tot Elia, toen deze
meende, dat niemand in het land
den Heere meer diende en dacht, dat
het geheele yolk God verlaten had ?
Zie 1 Kon. XIX : 18. Evenzoo zouden wij kunnen denken, dat alien
tegen Jezus waren, behalve eenige
verschrikte Galileers, die van Hem
waren gevlucht. Maar zie Matth.
XXVII : 57-6o ; Mark. XV : 42-46 ;
Luk. XXIII : 5 0. 53; Joh. XIX :
3 8-42. Wie zijn die twee mannen ?
Zij zijn beiden rijk, beiden leven van
den Joodschen Raad. En zie, zij zijn
vrienden van Jezus. Zij hebben zich
nooit bij het kleine gezelschap gevoegd, dat zich om Jezus heen verzameld had, want zij waren bevreesd
voor de Jodeh (Joh. XIX : 38 ; verg.
Joh. XII : 42). Wel hadden zij niet
in Jezus' veroordeeling toegestemd,
maar zij durfden niet openlijk verklaren, dat zij, rijke en geeerde Israelieten, in den verachten Nazarener
geloofden. Nu Hij echter als een misdadiger gestorven is, nu Hij door
het geheele yolk is verworpen en
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door Zijn discipelen is verlaten, nu
kunnen zij hun liefde niet 'anger verbergen ; de stoutmoedige Petrus heeft
Hem voor dienstknechten verloochend,
doch de vreesachtige Jozef gaat stoutmoedig naar den stadhouder. Hij
brengt fijn lijnwaad, terwijl Nicodemus kostkare specerijen geeft. Zie,
hoe zij Jezus' lichaam van het kruis
nemen, het in de doeken wikkelen,
waartusschen de specerijen worden
gelegd, en het naar het nieuwe graf van
Jozef voeren. Welk een eervolle begrafenis ! Voor den ingang van het
graf wordt een steep gewenteld (zie
Aant. 4) en dan keeren Jozef en Nicodemus huiswaarts, dankbaar, dat
zij iets hebben kunnen doen voor
Hem, Dien zij zoo hartelijk liefhadden.
Ook hier wordt weer een profetie
vervuld (Jes. Lill : 9). Waarlijk, „Hij
is bij den rijke in Zijn dood geweest". Hoe wordt Hij in Zijn begrafenis door Jozef en Nicodemus

geeerd !
5. De discipelen. Deze zijn alien
verstrooid. Als Jezus sterft, is er niemand bij het kruis dan Johannes
(Joh. XIX : 34) en de trouwe Galileesche vrouwen (zie Aant. 5). Zelfs
toen alien weg waren gegaan, konden deze vrouwen het kruis niet verlaten ; zij bleven wachten op hetgeen zou gebeuren ; zij zagen, hoe
de soldaten terugkwamen en wel de
beenen der moordenaars braken, doch
de beenen van Jezus niet ; zij waren
er getuige van, dat de krijgsknecht
Jezus' lichaam met een Speer doorstak. Ook hebben zij het aanschouwd, hoe dat lichaam van het
kruis werd genomen en, in lijnwaad gewikkeld, in het graf werd
gelegd (Joh. XIX : 35 ; Luk. XXIII :
55). Het wordt nu donker; alles wordt
stil. Wat doen de vrouwen ? Luk.
XXIII : 56. Wat blijkt uit dat bereiden
van specerijen P Daaruit blijkt, hoe

zij er niet aan dachten, dat Jezus van
de dooden zou opstaan. Ach, hadden
zij zich zoo in Hem vergist? Was
Hij dan niet de Christus, de Zoon
Gods ? Hoe waren hun verwachtingen
teleurgesteld (Luk. XXIV : 17-21) !
En de discipelen ? Misschien zouden
wij de meesten hunner den volgenden
dag te midden van de scharen in den
Tempel hebben kunnen zien, maar
met welk een bezwaard hart ! Welke
diepe verslagenheid ! Welke bittere
tranen ! (zie Mark. XVI : 1 o). Komt
er een gedachte bij hen op, het
lichaam huns Meesters te stelen ? Ach,
zij hebben Zijn eigen duidelijke voorspellingen, dat Hij opstaan zal van
de dooden, geheel vergeten. Hoe zwak
is hun geloof ! Hoe flauw is hun
hoop ! 't Is hun, alsof zij Jezus voor
altoos verloren hebben. En in droefheid zitten zij neder, treurende en
weenende, dat hun Heiland gestorven
is. Hoe werd nu het woord vervuld,
dat hun Meester tot hen gesproken
had aan den vooravond van Zijn
bitter lijden (Joh. XVI : 23) ! Doch
spoedig zal ook worden verwerkelijkt,
wat Hij er had bijgevoegd : „Uwe
droefheid zal tot blijdsehap worden !"
Hoe spreekt echter dat bereiden
van specerijen en die diepe droefheid
van de innige liefde, die de vrouwen
en de discipelen Jezus toedroegen !
Hij was hun onmisbaar geworden,
hun hoogste goed, hun grootste schat.
Zij hadden Hem als hun Zaligmaker
leeren kennen. Is het dan wonder,
dat zij Hem van harte lief hebben ?
En door die liefde wordt Jezus' Naam
geeerd en wordt Zijn grootheid en
Zijn heerlijkheid getoond.
II. Jezus, in Zijn graf ten
troost. Zoo was dan Jezus in het
graf gelegd. Hij, Die in alles de baan
van het menschelijk leven volgde,
moest ook, evenals andere menschen,
begraven worden. Toch is er onder-
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scheid. Wanneer wij gestorven zijn,
treedt bij ons de ontbinding van het
lichaam in. Ge kent misschien de
benauwende lucht wel, die dikwijls in
een sterfkamer hangt ? Die doodslucht
is . van deze ontbinding het gevolg.
Maar Jezus' lichaam ging niet tot
ontbinding over. Het bleef geheel gaaf
en ongeschonden. God waakte over
Zijn lichaam in de grafspelonk en
zorgde er voor, dat Jezus geen verderving zag (Ps. XVI : io ; verg.
Hand. II : 25-31).
Hoe verbaasd zullen de engelen geweest zijn ! Zij hadden zich verwonderd, toen de Zoon Gods op aarde
was gekomen en een menschelijk
lichaam evenals een menschelijke
ziel had aangenomen. Zij hadden zich
verwonderd, toen zij hadden gezien,
hoeveel Jezus gedurende den ganschen tijd Zijns levens op aarde had
moeten lijden, hoe Hij aan armoede
en ontbering ten prooi was geweest, hoe
veel smaad en hoon Hem was aangedaan ! Maar hoe zal hun verworidering verhoogd zijn, toen Jezus ter
dood werd veroordeeld, aan het kruis
stierf en begraven werd. En toch, het
is werkelijkheid : Jezus is niet alleen
gestorven, maar ook in het graf gelegd. Zijn ziel was in den hemel, in
het Paradijs (Luk. XXIII : 43) en
genoot volkomen zaligheid bij Zijn
Vader, loch Zijn lichaam rustte in
het graf. Inderdaad, het is, zooals
het in onze geloofsartikelen staat :
Jezus is „gekruist, gestorven en begraven !"
En die begrafenis van Christus is
voor ons van het hoogste gewicht.
Denk eens, dat Zijn vrienden, die
Hem begroeven, nog eenig , teeken
van leven in Hem hadden bespeurd.
Zouden zij Hem dan in het graf
hebben gelegd ? Zouden zij niet
hebben gedaan, wat zij konden, om
Hem in het leven te behouden? Maar
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neen, zij zagen het wel : Hij was werkelijk dood. Hier hielp geen verzorging
en verpleging , geen geneesheer of
medicijn meer. Zij begroeven Hem,
weenende en treurende ; alle leven was
toch nit Hem geweken. En Jezus blijft
in het graf van Vrijdagavond tot
Zondagmorgen. Van schijndood kon
hier geen sprake zijn ; Hij was waarlijk gestorven. Als Hij op den morgen
van den derden dag uit de grafspelonk
te voorschijn treedt, is Hij niet weer
tot bewustzijn gekomen, maar is Hij
uit den dood opgestaan, is Hij weder
levend geworden. Jezus' begrafenis is
ons dus een zeker bewiis, dat Hij
waarlijk gestorven is ! En is het voor
ons niet van het hoogste belang, te
weten, dat Jezus werkelijk in den dood
is gegaan ? Hij moest sterven om dam
het recht Gods te voldoen, om voor
ons de straf te dragen en ons de gerechtigheid en het leven te verwerven. Welnu, Hij is gestorven, waarlijk
gestorven ; Zijn begrafenis geeft er
ons zekerheid van. En door Zijn dood

worden wij met God verzoend.
Wel was het eater een diepe vernedering voor Christus, dat Hij begraven werd ! Hoe machtig en groot,
hoe rijk en aanzienlijk, hoe sterk en
krachtig de mensch ook moge zijn,
het is zeker, dat hij eenmaal in het
graf zal dalen, waar hij den wormen
tot spijze zal strekken. Voor alien
geldt de wet : „Stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeeren !" Waarlijk,
die gedachte kan ons wel verschrikken.
Het graf is onze smaad. En toch, ook
dien smaad wilde Jezus dragen. Hij
wilde ons waarlijk in alles gelijk
worden. Den weg der vernedering
wilde Hij ten einde toe gaan. En
daardoor juist is Hij ons tot een volkomen Zaligmaker. Zijn graf zegt ons,
dat Hij in alles de straf der zonde
heeft willen ondergaan en ons de voile
veriossing heeft aangebracht.
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Doch nog meer troost biedt ons
Zijn graf. Zie, ook wij zullen eenmaal
begraven worden. Lachende oogen,
voile wangen, glanzig haar, frissche gelaatskleur, — het zal alles verdwijnen.
jeugd en kracht en bloei en schoonheid zullen vergaan. Niets blijft van
ons lichaam over dan eenige dorre
beenderen. Voor ons alien komt eenmaal de ure, dat wij in de groeve
der vertering worden gelegd. Wanneer ? Dat weten wij niet ; misschien
na nog verscheidene jaren, doch misschien ook heel spoedig. (Voorbeeld.
Een jongen, die er over nadacht,
wanneer voor hem de ure des floods
wel kon aanbreken, ging naar het
kerkhof om eens te zien, hoe groot
de verschillende graven waren : hij
vond er vele, die kieiner waren dan
hij !) Maar zeker is het, dat ook wij
eenmaal begraven worden. Die gedachte kan ons doen huiveren en ons
vervullen met vrees en schrik. Doch
wanneer wij in Jezus gelooven als
onzen Verlosser en onzen Zaligmaker,
dan behoeft het graf ons niet te beangstigen. Hij heeft al het bange, al
het schrikwekkende van het graf voor
-de Zijnen weggenomen. Hij heeft het
graf voor hen geheiligd. Het is voor hen
geworden een plaats der rust. Ook
dat graf is voor hen geen vergeiding
der zonde meer. En wel worden ook
hun lichamen eenmaal in dat graf
gelegd en aan de verderving prijsgegeven, maar dat graf is voor hen de
weg ten leven ! Heerlijk zullen zij
straks uit dat graf verrijzen om de
teuwige zaligheid deelachtig te worden.
En nu komt dit graf ook nog tot ons
met een ernstige vermaning. Lees
eens Rom. VI : 4 (verg. Col. II : 12) :
„Wij zijn met Hem begraven door
den doop in den dood". Wat beteekent dit P Denk eens na : het
lich'aam van Jezus, dat in het graf
,daalde, was een zwak, sterfelijk

lichaam, onderworpen aan veel lijden
en smart. Maar Hij stond op met
een heerlijk, onsterfelijk lichaam, dat
geen smart kende en hetwelk geen
lijden meer treflen kon. Stel u nu
eens voor, dat Paulus onder de heidenen het Evangelie predikt ; daar
is iemand, die zijn afgoden wegwerpt en tot het Christendom wil
overgaan; hij daalt of in de rivier
en wordt gedoopt ; straks stijgt hij
weer nit het water op. Dat alles had
een zinnebeeldige beteekenis. Het
gaf te kennen, dat hij van zijn zonden was gewasschen, dat hij als het
ware die zonden in het water had
achtergelaten, ze daar „begraven"
had, en nu was opgestaan tot een
nieuw leven, een leven van gehoorzaamheid aan 's Heeren Woord.
Welnu, gij zijt ook gedoopt geworden. Nu moet het met u ook zoo
zijn, dat gij, geheel vernieuwd, leeft
overeenkomstig Gods geboden. Ook
uw zonden moeten begraven zijn.
En ach, er is nog zooveel zonde
in u. Telkens bespeurt gij weer
nieuwe ongerechtigheden en nieuwe
gruwelen. Die moeten ook alle worden begraven. Maar dan moet gij ze
eerst dooden (Col. III : 5 ; Rom. IV :
6; Gal. 11:20; V : 24; Ef. IV : 22).
0, zeker, dat is een moeilijk' en
smartelijk werk. Uit u zelf kunt gij
het niet. Doch God wil er u kracht
toe geven door Zijn Heiligen Geest
(Rom. VIII : 13). In de kracht van
dien Geest zult gij tegen de zonde
strijden en zult gij de zonde overwinnen, zoodat gij wandelt „in nieuwigheid des levens".
Zoo zijn we dan gekomen aan het

einde der lijdensgeschiedenis van
onzen Heere Jezus Christus. We
hebben gezien, hoeveel hij voor
ons heeft willen lijden, hoe Hij zich
voor ons heeft willen vernederen tot
in den dood des kruises toe. En het
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bleek ons, dat ook Zijn begrafenis
een niet gering stuk Zijner vernedering uitmaakte, al werd Zijn lichaam
in fijn lijnwaad gewikkeld, al werden
kostbare specerijen aangebracht, al
werd Hij gelegd in een nieuw graf,
al was Hij „bij den rijke in Zijn dood".
Maar toch, is het niet, of dat alles
naar een verandering, naar een ommekeer henenwijst? Zien we daarin
niet als het eerste flauwe schijnsel
van den dag, die weldra aanbreekt ?
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Nog is het nacht, donkere nacht.
Maar welhaast daagt de derde morgen,
de morgen des lichts. Dan zal Christus
de kluisters van den dood verbreken ;
dan zal Hij zegevierend uit de grafspelonk te voorschijn treden; dan zal
de zonne Zijner verheffing in vollen
luister opgaan dan zal Hij Zijn
voeten zetten op den weg Zijner verheerlijking, die tot de bergtoppen van
de hoogste glorie Hem voeren zal

AANTEEKENINGEN.
1. De Romeinen lieten de lichamen der
kruiselingen aan het kruis hangen, tot zij
wegteerden of door roofvogels verslonden
werden ; maar in Judea lieten zij toe, dat de
Mozaische voorschriften (Deut. XXI : 22, 23)
gevolgd werden en doodden zij de kruiselingen, door het breken der beenen of op een
andere manier, voor zonsondergang ; de lij ken
werden op de plaats der kruisiging zelve
begraven. Wanneer de terechtstelling op een
andere wijze had plaats gehad (door onthoofding, enz.), vergunden zij dikwijls aan
vrienden van den ter-dood-gebrachte, het
lichaam weg te nemen ; dit gebeurde echter
zeer zelden, wanneer de smadelijke kruisstraf was toegepast.
2. Zie over den spoedigen dood van Jezus,
waardoor de krijgsknechten verhinderd werden, Zijn heilig lichaam nog verdere smaadheid aan te doen door het breken der beenen,
,de vorige les, Aant. 6.
Zie over het ,,bloed en het water" dat nit
de zijde des Heilands vloeide, dezelfde Aanteekening. De krijgsknecht doorstak de zijde
van Jezus met zijn speer om zeker te zijn,
.dat Hij waarlijk gestorven was. Johannes
.schijnt ons dit feit ook mede te deelen als
,een zeker bewijs van Jezus' dood. In 4n
dagen toch was er een sekte van ketters, de
Ebeonieten, die de wezenlijkheid van des
Heilands dood ontkenden. Blijkbaar mttakt
de Evangelist ook van dit voorval melding
om de vervulling der profetie te doen opmerken.
„Chen beer van Hens zal verbroken worden"

'verwijst naar het Goddelijk bevel betreffende
het Paaschlam, Exod. XII : 46. Het is opmerkelijk, dat in Zach. XII : 10, welke profetie Johannes ook aanhaalt, het woord „doorstoken" beteekent „doorstoken met een speer"
.en niet hetzelfde woord is, hetwelk in Ps.
XXII : 17 gebruikt wordt.
3. De naam van Jozef van Arimathea wordt
RENKEMA II.

alleen hier genoemd ; van Nicodemus lezen
we ook in Joh. III en VII. Dat zij leden
van het Sanhedrin waren, ligt opgesloten in
de woorden „overste" (Joh. III : 1) en „raadsheer" (Mark. XV : 43 ; Luk. XXIII : 50).
Nicodemus moet evenals Jozef rijk zijn geweest, daar de door hem gebrachte specerijen
(myrrhe en aloe — waarschijnlijk het gedroogde en tot poeder vermalen hout) zeer
kostbaar waren en hij er een groote hoeveelheid van gaf (ongeveer 35 K.G.). De specerijen werden op het linnen gelegd om een
soort van bed te vormen, waarop dan het
lichaam werd neergevlijd ; verg. 2 Kron.
XVI : 14. Blijkbaar wenschten de vrouwen
niet beroofd te worden van het voorrecht,
aan hun gestorven Meester de laatste eei te
bewijzen ; zij waren van plan, met de verdere
specerijen, die zij bereidden, later met grooter
zorg te doen, hetgeen de oversten slechts
inderhaast hadden kunnen verrichten.
4. Zie over den vorm, enz. van het graf
les LVII, Aant. 6. De steen was waarschijnlijk een zeer groot cirkelvormig blok, gelijkende op een molensteen, hetwelk (als een
wiel) gerold werd en in een gleuf in de rots
paste. Dat het graf nog nimmer gebruikt was,
is een gewichtige omstandigheid, daar hierdoor bewezen wordt, dat alleen Jezus' lichaam
er uit kon verrijzen.
5. De vrouwen, van wie vermeil wordt,
dat zij bij de kruisiging en de begrafenis
tegenwoordig waren, zijn (1) Maria Magdalena (Matth., Mark. Joh.) ; (2) Maria, de
moeder van Jacobus den Jongere en van
Doses (Matth. en Mark.), die waarschijnlijk
dezelfde is als Maria, de vrouvi van Klopas
(Joh.), daar „Klopas" slechts een andere
vorm is voor „Alfeils” en dit de naam was
van den varier van genoemden Jacobus (Matth.
X : 3). Doze Maria schijnt ook de zuster geweest to zijn van de moeder des Heilands
(Joh.) en Jacobus en Joses waren dus twee,
25
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zijner neven of „broeders" (verg. Matth. XIII :
55) ; (3) Salome (Mark ), de vrouw van Zebedeiis en moeder van Johannes den Evangelist
en van diens broeder Jacobus (Matth.) ; (4)
Vele vrouwen (Matth.) van Galilea (Luk.).
De moeder van Jezus was bij het kruis tegenwoordig (Job.), maar daar zij later niet vermeld wordt, werd zij waarschijnlijk door
Johannes medegenomen, toen Jezus haar aan
zijn zorg toevertrouwde. De discipel keerde
echter naar Golgotha terug en was getuige
van den dood oozes Heilands (Joh. XIX : 35).
6. Bet schijnt, dat de Farizeen niet voor
Zaterdag naar Pilatus gegaan zijn om hem

te vragen, een wacht bij het graf te plaatsen.
De woorden van Pilatus moeten waarschijnlijk
aldus vertaald worden : „Neemt een wacht",..
d. w. z. ,ik zal u eenige mijner soldaten afstaan". De wachters waren Romeinsche soldaten en niet de Joodsche krijgsknechten van
de Tempelwacht.
7. „Na Brie dagen", d. w. z. „op den derden
dag". De Joodsche wijze van tellen is dikwijls
zeer verwarrend ; zij rekenden elk deel van
den dag als een geheelen dag. De Reiland is,
feitelijk slechts den dag en twee nachten in
het graf geweest.

Les LXXVI. — De Opstanding van Christus.
„Opp; ewekt ten, derden dage, naar de Schriften".
Ye leven : Matth. XXVIII : 1-15 ; Joh. XX : 1-18 (verg. Mark. XVI : i-11;
Luk. XXIV : 1 --i2).
Te leeren : Joh. XVI : 20 ; Openb. 1 :rib ; 18; Ef. II : 4, 5, 6a; Thess. IV : izi..,
(Ps. 118 : II ; Ps. 22 : 12 ; Ps. 21 : 4, 5, 6.)

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Nadat Christus al verder in de diepten van smaad en ellende is nedergedaald, buigt Zijn weg zich nu naar omhoog. Na den donkeren nacht van
lijden daagt nu voor Hem de morgen der heerlijkheid, die den vollen dag
voorspelt. Het kleed der schande glijdt Hem van de schouders, terwij1 het
gewaad der eere Hem omgehangen wordt. Tot in den dood heeft Christus
Zich willen vernederen; nu neemt, met Zijn opstanding, Zijn verhooging
een aanvang. Over die opstanding van Christus spreken we in deze les.
De opwekking van Christus was een daad Gods. „God heeft Zijn Kind
Jezus opgewekt". Door Christus op te wekken uit den dood, sprak de Vadei
het uit, dat het werk der verzoening volkomen was volbracht. Die opwekking
was de plechtige verklaring des Vaders, dat Christus ghee' aan den eisch
der Wet had voldaan en het recht Gods ten voile bevredigd had, zoodat
degenen, die in Hem gelooven, nu bevrijd zijn van alle schuld en straf„
rechtvaardig zijn voor God en erfgenamen des eeuwigen levens ; ze is het
zegel, dat de Vader drukte op Christus' werk. In Christus' verrijzenis uit
den dood ontvangen de Zijnen de verzekering, dat al hun schuld is betaald,
dat al hun zonde is verzoend, en dat hun een eeuwige gerechtigheid is
verworven. Hij, Die overgeleverd is om onze zonden, is opgewekt tot onze
Techtvaareligmaking.
Men stelle Christus in deze les voor als den Overwinnaar des doods. Hij,
heeft den dood te niet gedaan en doet het leven heerschen. De Zijnen verlost Hij van' de macht des doods. Hij doet hen leven door Zijn kracht. Zij
zijn met Hem leveed gemaakt, daar zij dood waren door de misdaden ea
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de zonden, zoodat zij nu zoeken „de dingen, die boven zijn". De dood, die
ook hen wacht, is voor hen niet een betaling van hun zonden, doch alleen een
afsterving der zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En de verrijzenis van Christus, „de eersteling dergenen, die ontslapen zijn" is hun
profetie en waarborg, dat ook hun lichamen door Zijn kracht zullen worden
opgewekt en aan Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig zullen worden.
In het eerste deel dezer les geven wij eenvoudig het Bijbelsch geschiedverhaal weer. Van veel belang is het, dat de onderwijzer een levendige en
uitvoerige beschrijving geve van de hier behandelde gebeurtenissen. Hij wijze
op het onderscheid tusschen Jezus' vijanden, wier blijdschap in ontsteltenis
verkeerde, en Jezus' vrienden, wier droefheid in vreugde veranderde. In het
tweede gedeelte staan we dan stil bij de hooge beteekenis, die de opstanding
van Christus voor ons heeft.
SCHETS VAN DE LES.
De Heiland had aan den vooravond
van Zijn dood tot Zijn discipelen gezegd : „Gij zult schreien en klagelijk
weenen, maar de wereld zal zich verblijden" (Joh. XVI : 20). De vorige
maal zagen we, hoe dit woord vervuld werd bij Jezus' dood en begrafenis. Toen toch treurden Zijn vrienden, terwijl Zijn vijanden juichten.
Doch Hij had er aan toegevoegd:
„Uwe droefheid zal tot blijdschap
worden". Ook dat woord is verwerkelijkt. Jezus toch, Die gekruist is,
gestorven en begraven, is ten derden
dage weder opgestaan van de dooden.
OveS die opstanding van Christus,
die Zijn discipelen stof tot zoo groote
blijdschap gaf, gaan we thans spreken.
Laten wij gaan staan bij het graf
van Jozef aan den morgen van den
derden dag, laten wij zien, wat er
gebeurde en tevens de hooge beteekenis nagaan, die Christus' opstanding
voor ons heeft.
I. Wat geschiedde er op lien
morgen van den eersten dag der
week ?
Den geheelen nacht door loopen
de soldaten bij het graf op en neer.
Voortdurend houden zij de wacht
(een Romeinsch soldaat, die op zijn
post geslapen had, werd met den dood

gestraft). Zij zijn goed gewapend,
zoodat zij alien, die eenig geweld
zonden willen plegen, kunnen verdrijven. Daarenboven staat de verzegelde steen voor de opening van
de grafspelonk. Wie zou het wagen,
dat zegel to verbreken ? Het graf is
„verzekerd" (Matth. XXVII : 66) ,
alles is veilig ; de overpriesters kunnen
rustig slapen ; zij zijn nu voorgoed
van hun vijand verlost. Nu zal nimmer
Zijn stem meer worden gehoord, want
daartoe zou het noodig zijn, dat Hij
van de dooden opstond, en dat is
immers niet mogelijk ? Niel mogelijk?
Lees eens Hand. TI : 24 : „Het was
niet mogelijk, dal Hij van den dood

zou .gehouden worden".
Zoudt gij den wassenden vloed
kunnen tegenhouden (Voorbeeld: koning Kanut). Evenzoo was het onmogelijk, dat Jezus in het graf blijven
zou.
De dageraad is nu aangebroken ;
de eerste lichtstrepen worden boven
den Olijfberg zichtbaar; order de
boomen van Jozefs hof is het echter
nog donker. Plotseling wordt de aarde
op haar grondvesten bewogen ; de
rotsen beven ; een hemelsche gestalte
daalt neder en wentelt den grooten
steen weg. En zie, de Romeinsche
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soldaten, met vrees en schrik vervuld
door de verschijning des engels, slaan
in allerijl op de vlucht (Matth. XXVIII :
4) (Zie Aant. 3).
En nu zullen de engelen boodschappers van Jezus' opstanding zijn.
Want zie, het graf is ledig. Christus
is uit den dood verrezen en is vol
majesteit uit de grafspelonk naar
buiten getreden — de Vorst des
triumfs. 0, engelen zijn dikwijls
nedergedaald om heugelijke tijdingen
op aarde te brengen, maar welk een
heerlijke, blijde boodschap hadden
zij nu te verkondigen I Zij hadden den
Heiland gadegeslagen in de kribbe,
Hem gediend in de woestijn, Hem
gesterkt in Zijn zielestrijd ; nu is Zijn
laatste vernedering voorbij ; nu wordt
Hem eer en heerlijkheid gegeven.
Doch volgen wij de soldaten. Waarheen vluchten zij ? Naar de overpriesters, die hen bij het graf hadden geplaatst. Zij vertellen, wat er in den
morgenstond geschied is. En zie nu,
hoe bevreesd deze mannen zijn (Matth.
XXVIII : I z—x5). Neen, zij hebben
geen berouw over het ontzettende
kwaad, dat zij hebben bedreven. Zij
gelooven niet in den Heere Jezus,
welk een klaar bewijs van Zijn God•
heid hun in Zijn opstanding ook is
gegeven (Rom. I : 4). Zij bekeeren zich
niet, zelfs niet, nu er iemand uit den
dood is verrezen (verg. Luk. XVI :
31), Slechts een gedachte vervult hen
met vrees, deze n.l., dat het yolk zal
hooren, wat heeft plaats gegrepen.
Dat zullen zij trachten te voorkomen.
Zie, wat zij doen. Zij koopen de krijgsknechten om. Veel geld geven zij hun
en zij zeggen, dat zij overal moeten
vertellen, hoe de discipelen des nachts,
toen zij sliepen, het lichaam van Jezus
hebben gestolen. En deze soldaten
deinzen voor een leugen niet terug.
,_,Zij deden, gelijk zij geleerd waren."
Het gerucht, dat Jezus' lichaam weg-

genomen is, wordt overal door hen
verspreid. En helaas, het yolk hecht
aan hun woorden geloof. Gij weet,
hoe ook de Joden van onze dagen de
opstanding van Christus loochenen.
De vijanden hadden gejuicht, wen
Jezus gestorven en begraven was ; nu
is hun gejuich verstomd. Doch Jezus'
vrienden, die bij Zijn dood hadden
getreurd en geweend, zien nu hun
droefheid in blijdschap veranderd.
Vroeg in den morgen, nog v6Or de
zon opgegaan is, verlaten eenige vrouwen de stad. Wie zijn zij P Waarheen
begeven zij zich ? Wat dragen zij ? Zij
gaan naar het graf om Jezus' lichaam
te zalven en om nog eenmaal dat
geliefde gelaat te aanschouwen. Eensklaps echter staan zij stil. Een droeve
gedachte komt bij haar op. „Het
baat niet", zoo zeggen zij tot elkaar,
„of wij al naar het graf gaan ; een
steen is voor de opening van het graf
gewenteld en die steen is verzegeld ;
wie kan ons dien steen afwentelen ?"
(Mark. XVI : 3). Maar zie, zij zijn
reeds dicht bij het graf ; zelfs in het
donker kunnen zij zien, dat de groote
steen niet op zijn plaats is (zie Aant.
4). Jezus' vijanden zullen zeker zijn
lichaam weggenomen en het op een
andere plaats gelegd hebben. Een der
vrouwer, Maria Magdalena, snelt naar
de stad terug om dit aan Petrus en
Johannes te vertellen ; de anderen
gaan door, ja, zij gaan in het graf
(hoe moedig van haar ! — de priesters, die zij van den roof beschuldigd
hadden, konden daar immers nog zijn
— in alle geval is het huiveringwekkend, in het donker in een open graf
te gaan).
En wat zien zij ? Het graf is ledig.
Er .waren geen lijken in, toen Jezus'
lichaam er in gelegd werd. Nu is
derhalve in het graf geen enkel lichaam te vinden.
Doch zie, daar ontwaart het zoekend
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oog der vrouwen twee lichtende gestalten. Het zijn engelen, met den glans
der hemelsche heerlijkheid omstraald.
De vrouwen ontstellen, als zij deze
engelen zien. Vreeze grijpt haar aan,
als zij bemerken, dat zij zich dicht
in de nabijheid dezer hemelsche gezanten bevinden.
Maar een zachte stem spreekt tot
haar : „Vreest gijlieden niet ! (Matth.).
Zijn vijanden )1ebben reden tot vrees,
doch gij, Zijn vriendinnen, behoeft
niet te verschrikken (Zie Aant. 4).
Maar waarom (Luk.) zoekt gij Hem
hier ? Het is nu de derde dag na Zijn
dood ; hebt gij vergeten, hetgeen Hij
gezegd heeft ? Hij is hier niet, maar
Hij is opgestaan ! Hoe verheugd zullen de engelen geweest zijn, dat zij
zulk een tijding aan deze godvreezende vrouwen mochten brengen; verg.
Hebr. I : 14.
Met haast keeren de vrouwen naar
de stad terug. Nog zijn zij geheel
ontsteld. Bevend ijlen zij naar Jerusalem : de heerlijke tijding kwam ook
zoo onverwacht ! Maar toch zijn zij
met blijdschap vervuld. Is het wonder ? Hun Heiland is niet dood meer,
maar Hij leeft ! Zouden zij zich dan
niet verheugen met een onuitsprekelijke vreugde ?
Nauwelijks zijn zij henengegaan, of
twee mannen spoeden zich naar het
graf (Joh. XX : 3, 4). Zij hebben van
Maria Magdalena gehoord, dat de
steen afgewenteld is, en komen nu
onderzoeken, wat er is gebeurd. De
engelen zien zij niet, maar toch merken zij iets vreemds op (vers 7) :
zouden dieven de grafdoeken met
zooveel zorg hebben opgerold en
nedergelegd ? En zie, nu herinneren
zij zich Jezus' woorden. Zegt dit
ledige graf hun niet, dat nu is geschied, wat Hij heeft voorspeld, n.l.
dat Hij uit den dood is verrezen ?
Zie, het licht gaat hun op in de duis-
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ternis en als zij weder naar de stad
terugkeeren, klinkt het lied des geloofs
in hun hart : „De Heere is waarlijk
opgestaan !" (Zie Aant. 6).
Als Petrus en Johannes het graf
verlaten en weer naar Jerusalem teruggaan, vergezelt Maria Magdalena hen
echter niet. Zij blijft alleen bij het
graf achter. Voor haar ziel is het nog
geheel donker. Dat graf moge dan
ledig zijn, die doeken mogen al zorgvuldig zijn samengerold, dat is voor
haar geen bewijs, dat Jezus is opgestaan. Neen, men zal Zijn lichaam
weggenomen hebben en het op een
andere plaats hebben nedergelegd:
Zoo gaarne zou zij Zijn gelaat nog
eenmaal hebben gezien ; zoo gaarne
zou zij Zijn lichaam hebben gezalfd,
en zelfs dat is haar niet vergund. Zie,
hoe zij daar alleen bij het graf staat,
weenende. Nog eens slaat zij een blik
in de grafspelonk. En zie, daar ontwaart zij twee engelen, een aan het
hoofd en een aan de voeten, waar
het lichaam van Jezus gelegen had.
Schrikt zij, als zij die engelen ziet ?
Neen, zij is zoo vol van haar droefheid, de smart heeft haar zoo overweldigd, dat zij niet vreest, nu zij
deze hemelsche gestalten bespeurt.
„Vrouw, wat weent gij ?" vragen haar
de engelen. Lees haar antwoord (Joh.
XX : 13). Daar keert zij zich om.
Een man staat achter haar. Vie het
is ? Het is Jezus zelf, Die gekomen is
om haar tranen te drogen en haar
droefheid weg te nemen. Maar zij
herkent haar Heiland niet. Zij meent,
dat het de hovenier is. En de gedachte komt dadelijk bij haar op :
misschien weet deze man, waar het
lichaam van Jezus zich bevindt ; wellicht heeft hij het zelf weggenomen.
Lees, wat zij zegt, als Jezus haar
vraagt naar de oorzaak van haar
droefheid (vs. 15). Doch nu zal Jezus
zich aan haar openbaren. „Maria !"
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zoo spreekt Hij. En dat woord opent
haar oogen. Zij herkent haar Zaligmaker en roept in blijde verrukking
uit : „Rabbouni !" Meer zegt zij niet.
Meer hate zij niet zeggen, overstelpt
van aandoening als ze is. Maar in
dat eene woord legt zij al de liefde
van haar hart. Hoe verheugd is zij,
haar Heiland te hebben weergevonden ! Zie, nu werpt zij zich aan Jezus'
voeten en strekt zij de handen naar
Hem uit ! Maar Jezus houdt haar
terug (vs. 17). Hij behoort nu niet
meer tot deze aarde. Hij is nu in den
staat der verheerlijking overgegaan.
Van zulk een gemeenschap, als Maria
bedoelt, kan nu geen sprake meer
zijn. Hij zal opvaren ten hemel en
van daar zal Hij den Heiligen Geest
zenden, door Wien de Zijnen voortaan
gemeenschap met Hem zullen uitoefenen. En door dien Geest bereidt
Hij hen voor de heeriijkheid des
hemels, waar zij Hem, hun Heiland,
zullen zien, gelijk Hij is. Want al
heeft de staat der vernedering nu bij
Jezus voor dien der verhooging plaats
gemaakt, Hij vergeet de Zijnen niet.
Daarvan strekt ook de opdracht, die
Hij ten slotte aan Maria Magdalena
geeft, ten bewijs. Lees nog eens het
laatste gedeelte van vs. 17. Zij moet
den discipelen zeggen, dat Hij ten
hemel varen zal om hun daar plaats
te bereiden. En zie nu, hoe Hij Zijn
discipelen noemt : Zijn broeders. Zij
hebben Hem in de ure des gevaars
wel verlaten, zij zijn wel alien van
Hem weggevlucht, toen de vijanden
Hem omringden, maar dat heeft Zijn
liefde tot hen niet verkoeld. Ondanks hun ongeloof en hun ontrouw
schaamt Hij zich niet, hen broeders
te noemen (Hebr. II : xi).
Dit is Jezus' eerste verschijning.
Weldra openbaart Hij zich nu ook
aan , de andere vrouwen, die op weg
waren naar Jerusalem om den disci-

pelen te boodschappen, hetgeen de
engel had gezegd. Plotseling zien zij
Hem. Hoe zullen zij zich hebben
verbaasd ! Ja waarlijk. Hij staat daar
voor haar, haar Heiland, dien zij
zoo innig lief handen. „Weest gegroet !" zoo roept Hij haar toe. Hoe
zal nu haar hart van vreugde hebben
geklopt ! Hoe zullen haar oogen van
blijdschap hebben gestraald ! Zij vallen voor Hem in aanbidding neer.
Zij verheugen zich in haar Zaligmaker, Die uit den dood verrezen is.
En zie, ook haar gelast Jezus, dat
zij tot „Zijn broederen" zullen gaan
om hun te verkondigen, dat Hij waarlijk is opgestaan en dat zij Hem in
Galilea zullen zien (Matth. XXVIII:
9, io).
Nog aan geen der discipelen heeft
Jezus Zich geopenbaard. Doch ook
zij zullen Hem aanschouwen. En aan
wien der elven, denkt gij, verschijnt
Hij het eerst ? Aan den discipel, die
het verst was afgeweken, die het
diepst gevallen was. Gij weet, wien
we bedoelen : Petrus, die Hem driemaal had verloochend. Hem in het
bijzonder moeten de vrouwen de
tijding Zijner opstanding brengen
(Mark. XVI : 7). Maar de Heiland
zelf zal Petrus opzoeken. Ja, Hij
verschijnt aan Petrus, die treurde
over zijn zonde en wiens hart gebroken was van smart en berouw
over het groote kwaad, dat hij bedreven had (Luk. XXIV : 34 ; I Cor.
XV : 5). Wat er toen tusschen den
Heiland en Petrus gesproken is, weten
we niet. Maar dit is zeker : Petrus
heeft toen uit Jezus' mond het troostrijke woord gehoord : „Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven !"
En zie, toen daagde ook voor Petrus
het licht in de duisternis. Hoe zal
zijn ziel met blijdschap vervuld zijn
geworden, toen Jezus dat liefelijk
woord tot hem sprak 1 Voor „den
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benauwden geest" kwam nu „het gewaad des lofs", voor „treurigheid"
„vreugdeolie" (Jes. LXI : 1-3). Zijn
Heiland omringt Hem met vroolijke
gezangen van bevrijding en hij zingt
.den psalm der verlossing „Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde"
(Ps. XXXII :
5, 7).
II. Welke beteekenis heeft
,Christus' opstanding voor Zijn
yolk ?
„Hij is bier niet, maar Hij is opgestaan !" Zoo spraken de engelen tot
de vrouwen, die naar Jezus' graf gegaan waren om Hem, Dien zij zoo
hartelijk liefhadden, te zalven. En
dat woord vervulde haar met groote
blijdschap (Matth. XXVIII : 8). Ook
ons is de opstanding van Christus
een oorzaak van vreugde. Elk jaar
herdenken we die opstanding op ons
Paaschfeest. En dan heffen wij onze
psalmen aan ter eere van Hem, Die
dood is geweest, doch weder levend
geworden is en Die nu leeft tot in
Mlle eeuwigheid (Openb. I: 17, 18).
Die opstanding van Christus is voor
ons dan ook van hooge beteekenis.
Laten wij dat met elkander nagaan.
Ge weet, Jezus was in de wereld
gekomen om Zijn yolk zalig te maken
van hun zonden (Matth. I : 20. Voor
hen had Hij zich onderworpen aan
den eisch der Wet, voor hen had Hij
geleden en was Hij gestorven. Hij
had zich zelf voor de Zijnen opgeofferd. Hun zonden had Hij op zich
genomen en in hun plaats was Hij
in den dood gegaan. En zie, nu wordt
Hij door den Vader opgewekt. Dat
is voor ons een bewijs, dat het offer,
betwelk Hij gebracht had, in het oog
Gods voldoende was. Die opwekking
van Christus zegt ons, dat nu waarlijk
de schuld der Zijnen betaald en hun
straf gedragen is, dat Hij hun een
volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en het eeuwige leven hun
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verwierf. Uit kracht van hun eenheid met Christus zijn zij rechtvaardig voor God. Zij kunnen er nu
verzekerd van zijn, dat al hun schuld
is uitgedelgd, dat al hun zonden zijn
verzoend en dat zij dienvolgens niet
zullen veroordeeld worden. Christus'
gerechtigheid wordt hun geschonken
en toegerekend ; in Hem zijn ze erfgenamen des eeuwigen levens.
Christus is opgestaan. Ja, waarlijk,
Hij heeft den dood overwonnen. Ge
weet, dat de dood door de zonde in
de wereld gekomen is (Rom. V : 12;
VI : 23). Maar Christus heeft de macht
des doods verbroken. Hij verrees uit
het graf als de Levensvorst. En het
leven, dat Hij door Zijn dood verwierf, maakt Hij nu den Zijnen deelachtig. Zij zijn „dood door de misdaden en de zonden" (Ef. II: 1),
maar Hij stort hun nieuw leven in,
zoodat zij nu in de wegen des Heeren
wandelen. Wel woont er nog zonde
in hen, wel wijken ze nog dikwijls
of van het pad van Gods geboden,
maar ze strijden toch tegen de zonde,
ze hebben berouw over hun kwaad,
zij hebben een ernstig voornemen,
de bevelen des Heeren op te volgen
en kennen geen hoogere vreugde dan
te doen, wat den Beere welbehagelijk
is. Zij wandelen „in nieuwigheid des
levens" (Rom. VI : 4). En zeker, ook
voor hen breekt straks de stervensure
aan. Maar de dood heeft voor hen
een geheel antler karakter dan voor
degenen, die dat nieuwe leven niet
bezitten. De dood is voor hen geen
straf, maar slechts een doorgang tot
het leven. Zij behoeven den dood
niet te vreezen. Die dood kan hun
niet meer schaden. Gemoedigd kunnen zij den dood tegengaan. Als zij
sterven, worden zij immers volkomen
van de zonde bevrijd. En ook het
graf verschrikt hen niet. Dat graf is
hun de weg ten leven. Ze weten het
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immers : zij zullen weer uit hun graf
opstaan. Evenals Christus zullen zij
straks in glorie verrijzen. Hun lichaam
zal door de kracht van Christus
worden levend gemaakt. Christus'
opstanding uit de dooden verzekert
hun, dat ook zij in heerlijkheid zullen
worden opgewekt. En dan zal Hij
hen tot Zich nemen in de hetnelsche
zaligheid. Zij hadden zich door hun
zonden het verderf waardig gemaakt.

Maar Christus droeg voor hen de
angsten en de benauwdheid der hel.
Hij verlost hen ook van den eeuwigen
dood. Zij gaan in in de vreugde huns
Heeren. Het eeuwige leven ontvangen
zij als vrucht van het werk, dat
voor hen volbracht.
Zalig zijn wij, als wij den Vorst
des 'evens ook onzen Redder en
Verlosser mogen noemen !

AANTEEKENINGEN.
1. Het is zeer moeilijk, de overeenstemming
to vinden tusschen de vier verhalen van de
gebeurtenissen . op lien gedenkwaardigen
morgen van Christus' opstanding. Wij be-hoeven er niet aan te twijfelen, dat dit geInakkelijk zou zijn, indien al de bijzonderheden der opstandingsgeschiedenis vermeld
waren, maar de Evangeli'dn geven ons slechts
korte iedeelten. Matthews en Markus vermelden het bezoek aan het graf van Maria
Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus
en Joses (verg. de vorige les, Aant. 5). Markus voegt er bij, dat Salome met haar was.
Lukas noemt de twee Maria's en Johanna,
en „de anderen met haar". Johannes is de
eenige, die de ontmoeting van den Heiland
met Maria Magdalena verhaalt.
Het zou onmogelijk zijn, hier de verschillende pogingen na te gaan, welke gedaan
zijn om de voorvallen naar volgorde te stellen, maar de natuurlijkste schikking schijnt
wel de volgende te zijn :
Het is waarschijnlijk, dat al deze vrouwen
tegelijk in de nabijheid van het graf kwamen,.
dat, toen zij den steen afgewenteld zagen,
Maria Magdalena de anderen verliet en met
haast naar de stad ging om Johannes en
Petrus te vertellen, hoe zij het graf hadden
gevonden ; dat de anderen naar het graf
gingen, de engelen zagen en naar Jerusalem
terugkeerden om aan de discipelen merle te
deelen, hetgeen er geschied was (Salome misschien aan haar zonen Jacobus en Johannes ;
Maria, de moeder van Jacobus den Jongere,
aan haar zoon) ; dat, kort nadat zij het graf
verlaten hadden, Petrus en Johannes er
kwameu, gevolgd door Maria Magdalena, die,
daar zij achter b]eef, toen de twee discipelen
reeds vertrokken waren, het voorrecht genoot,
Jezus het eerst (zie Mark. XVI : 9) te zien ;
en dat Jezus spoedig daarna aan de andere
vrouwen verscheen, die, indien zij (hetgeen
zeer wel mogelijk is) een grooteren. afstand
Inoesten afleggen dan Maria Magdalena, waar-

schijnlijk nog op weg waren naar de woningen
der discipelen, die zij zochten.
Indien wij alleen het verhaal van Mattheils hadden, zouden wij denken, dat Maria
Magdalena den Heiland tegelijk met de andere
vrouwen ontmoette, en sommigen hebben gemeend, dat Johannes' verhaal van Jezus
versehijning aan haar slechts eenigszins gewijzigd de ontmoeting, die Matthews vermeld,
weergeeft. moeten het ons echter zoo voorstellen, dat de Heere Jezus eerst aan Maria Magdalena verscheen, toen deze alleen stond bij het
graf, nadat Petrus en Johannes, die haar op
haar terugkeer naar het graf hadden vergezeld, weer naar de stad waren gegaan, en
dat Hij zich later aan de andere vrouwen
openbaarde, toen deze van het graf naar
Jerusalem teruggingen. De volgorde wordt
dan : Matth. XXVIII : 5-8 ; Joh. XX : 3-18;
Matt)]. XXVIII : 9, 10. — Luk. XXIV :1G
kan zeer goed algemeene vermelding zijn en
behoeft niet aan te duiden, dat de vrouwen,
die daar te zamen genoemd worden, aan de
discipelen op den plaats en tegelijkertijd de
tijding overbrachten. Aan den anderen karat
is Johannes' verhaal niet in tegenspraak met
dat der andere Evangelisten, die zeggen, dat
Maria Magdalena de overige vrouwen aanvankelijk vergezelde ; integendeel, het is daarmede geheel in overeenstemming, want we.
lezen in Joh. XX : 2, dat Maria Magdalena
tot Petrus en Johannes zeide : „ Wij weten
nict, waar zij Hem gelegd hebben".
Twee engelen bevonden zich in Jezus' graf;
een daarvan sprak tot de vrouwen.
2. Het is duidelijk, dat de Heiland ook na,
Zijn opstanding een waarachtig menschelijk
lichaam had. Tot de stoffelijke wereld stond
het echter niet meer in dezelfde betrekkingals voor Zijn verrijzenis uit den dood. Al Zijn
verschimingen hebben iets geheimzinnigs..
Hij „verschijnt", „vertoont Zich", „wordt gezien", staat in het midden", „verdwijnt",
maar zonder dat wij weten, vanwaar Hi,v
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komt of waarheen Hij gaat. Aan de wetten
van het aardsche Leven is Zijn lichaam niet
meer onderworpen. Hij heeft nu ,,een hemelsch
lichaam" ; dat Hij nog veertig dagen op
garde blijft is om Zijn discipelen te verzekeren van de waarheid Zijner opstanding
en om hun te spreken „van de dingo, die
het Koninkrijk Gods aangaan".
Wat het voedsel betreft, merkt Augustinus
op, dat Hij de macht, maar niet de behoefte
had, te eten.
3. Hij de opstanding van Jezus was geen
menschelijk wezen tegenwoordig. Niet de
opstanding van Jeans nit het graf, maar de
verschijning van den engel verschrikte de
soldaten. De eigenlijke opstanding wordt in
het geheel niet beschreven ; zij wordt door
de engelen als een feit bekend gemaakt, door
het ledige graf bevestigd en door Zijn verschijningen bewezen.
4. In Matth. XXVIII : 5 : „Vreest gijlieden
niet" — moet op „gijlieden" de nadruk gelegd worden. De soldaten waren uit vrees
voor den engel weggevlucht, doch de vrouwen
behoefden niet voor hem te vreezen. Dit nadrukkelijke „gijlieden" duidt deze tegenstelling tusschen de vrouwen en de wachters
aan : „Giyieden, Zijn vrienden, hebt geen
reden tot vrees".
Toen de vrouwen zagen, dat de steen afgewenteld was, zagen zij de engeleu, die in
het graf waren, nog niet.
Er is geen tegenstrijdigheid tusschen Matth.
XXVIII : 8 en Mark. XVI : 8. Het laatste
vers beteekent, dat de vrouwen op weg naar
de discipelen tot niemand iets zeiden.
5. De leugen, die den soldaten door de
overpriesters in den mond werd gelegd, is
een treffend voorbeeld van de dwaasheid,
waartoe schaamtelooze boosheid kan leiden.
1. Hoe ongelooflijk, dat de vreesachtige discipelen zouden getracht hebben, door te
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dringen tot een graf, dat zoo goed verzekeret
was ! 2. Hoe ongelooflijk, dat het hun zou
gelukt zijn, al hadden zij het ook beproefd t
3. Hoe onwaarschijnlijk, dat een der soldaten
geslapen zou hebben ! 4. Hoeveel onwaarschijnlijker, dat dit met alien het geval zou
geweest zijn 1 5. Hoe kwam het dan, dat geen
hunner gewekt werd, toen de zware steen
van de deur des grafs afgewenteld werd ? 6.
Indien alien geslapen hadden, hoe wisten zij
dan, wie Jezus' lichaam hadden gestolen ?
7. Waarom worden de discipelen, die zij er
van beschuldigden, niet gerechtelijk vervolgd ?
6. Joh. XX : 8 : (Hij) „zag het en geloofde",
n.l. dat Christus van de dooden was opgestaan. Het volgende vers geeft te kennen,
dat de profetieen alleen hen niet tot dat
geloof gebracht hadden ; daartoe waren deze
voor hun ziel niet levendig en helder genoeg.
7. Jezus' woorden tot Maria Magdalena :
„Raak Mij niet aan", enz. zijn op verschillende wijzen uitgelegd.
Na Zijn opstanding was niet alle aanrakingvan Zijn lichaam verboden, want Hij liet aan
de andere vrouwen toe, Hem aan te raken
(Matth. XXVIII : 9) en noodigde de discipelen
(Luk. XXIV : 39) en later Thomas (Joh. XX :
27) daartoe zelfs uit. Hij zag echter, dat
Maria Magdalena weer op dezelfde wijze als
vroeger met Hem wilde omgaan en nu doet
Hij haar verstaan, dat dit nu niet meer kan,
daar Hij nu tot den staat der verheerlijkingis overgegaan en den hemel toebehoort. Geestelijk zal de gemeenschap wezen tusschen
Hem en de Zijnen. Hij zal ten hemel varert
om den Heiligen Geest uit te storten, Die
deze gemeenschap tot stand zal brengen.
Straks, als zij in heerlijkheid zullen zijn opgewekt, zal het oude verkeer met Hem weer
worden vernieuwd (verg. 1 Joh. III : 2).

Les LXXVII. — De wandeling naar Emmaus.
„Was ons hart niet brandende in ons?"
Te lezen : Luk. XXIV : 13-35.
7e leeren: Rom. XV : 4; Hebr. II : io; Jes. LIII : i i (Ps. ii9: 65; P. 25 : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De onderstaande Schets heeft voornamelijk ten doel, aan te toonen, hoe
het verhaal, dat wij thans voor ons hebben, boeiend gemaakt kan worden
en welke de lessen zijn, die er rechtstreeks uit voortvloeien. Voor meerge-
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vorderde leerlingen zal het wenschelijk zijn, uitvoeriger dan in de Schets is
aangegeven stil to staan bij de voornaamste Oud-Testamentische profetieen,
enz., uit Welke de onderwijzer vooraf met zorg een keus moet gedaan hebben.
Voor deze keus en zijn opmerkingen betreffende de gekozen plaatsen zal
les II hem van dienst kunnen' zijn.
Dikwijls wordt het afgekeurd, dat men kinderen teksten van buiten laat
leeren, die zij slechts gedeeltelijk begrijpen. De in deze les behandelde geschiedenis leert ons, van hoeveel belang het is, dat zij vele teksten kennen,
ook al verstaan zij die niet ten voile. De twee wandelaars naar Emmaus
begrepen de voorzeggingen niet recht, maar indien zij niet bekend waren
geweest met de letter der profetieen, hoe had Christus hun dan den zin er
van kunnen verklaren ?
Het woord, om hetwelk zich de gedachten in deze les groepeeren, is, zooals
in de Schets wordt aangegeven: „Brandende harten". Zulke woorden, die in
-de les telkens terugkomen, zijn dikwijls van groot nut, zoowel voor het gemakkelijk opnemen der behandelde stof als voor het verkrijgen van een
helder begrip omtrent de hoofdgedachte der les.
Naar aanleiding van deze les wijze men er op, hoe de Christus der historie ten voile overeenkomt met het beeld, dat in de Schriften des Ouden
Verbonds van Hem geteekend wordt. De leerlingen moeten de beteekenis
gevoelen van des Heilands woord : „Moest de Christus niet deze Bingen
lijden en alzoo in Zijn heerlijkheid ingaan ?" De onderwijzer toone duidelijk
aan, hoe in Jezus al de profetieen des Ouden Testaments vervuld zijn
(Hand. XIII : 32).
SCHETS VAN DE LES,
dat ons hart in ons brands. Zie Ps.
Ge hebt zeker ook wel eens onderCXIX :139 ; 2 Cor. XI : 29.
vonden, hoe de een of andere zaak
Heden zullen we spreken over twee
.ons zó6veel belangstelling inboezemt,
menschen, wier harten „brandende"
dat we aan niets anders denken. Een
waren.
gevoel is dan bij ons opgewekt, dat
ons geheel in spanning houdt en ons
I. Brandende harten.
Twee mannen verlaten Jerusalem
alles rondom ons vergeten doet. Somtijds is het belangstelling ( Voorbeeld. en gaan den weg naar een naburig
Een /oven, die naar de beschrijving
vlek. Waarom is hun gelaat zoo
van een gevecht of een schipbreuk
droevig en gaan zij voort met ter
luistert); somtijds angst (Voorbeeld.
neer geslagen blik ? Ach, zij hebben
hun Heiland verloren. Jezus, Dien zij
— in onverwacht gevaar, als men
b.v. bijna overreden wordt); somtijds zoo innig lief hadden, is gestorven aan
ergernis en toorn ( Voorbeeld. — Een
het kruis. Is het dan wonder, dat zij
hevige twist; diefie verontwaar di ging);
zoo treurig gestemd zijn ? Doch zij
somtijds plotselinge vreugde ( Voor- zijn niet alleen bedroefd over hun
verlies, zij zijn ook diep teleurgesteld.
beeld. — Een onverwachte ontmoetine
Zij hadden in Hem geloofd als den
van een vriend, lien we in Zang niet
lang verwachten Messias (Luk. I:
hebben gezien ; het winnen van een
prijs). Dat gevoel is dan sours zoo 68-75 ; Hand. XXVI : 6, 7); op Hem
hadden zij hun vertrouwen gesteld als
sterk, dat we ons bijna niet meer
kunnen bedwingen. We zeggen dan, op den Verlosser Israels (vs. 21); zij
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hadden zich aan Zijn zijde geschaard,
hadden smaad en vijandschap om
Zijnentwil getrotseerd en hadden vol
vreugde uitgezien naar den dag, waarop alien Hem zouden belijden en
Hem zouden kronen tot Koning van,
Jerusalem. Maar nu, flu is alles voorbij ! Zij hebben de hoop opgegeven.
Het blijkt nu, dat zij zich hebben
vergist. Een gekruisigde kan toch de
Messias niet zijn ! In smaad en schande
is Hij ondergegaan ; Hij beklom niet
den troop der eere, doch werd gehangen aan het hout des vloeks en
toen gezegd in het donkere graf. Neen,
waarlijk, Hij is de verwachte Verlosser niet.
En toch denken zij nog met eerbied aan Hem ! Hoe dikwijls had.
Zijn woord hen vermaand en onderwezen, vertroost en versterkt I Hoe
vele wonderen had Hij verricht, die
van Zijn liefde en van Zijn macht
getuigenis aflegden ! „Hij was een
profeet, krachtig in werken en woorden, voor God en al het yolk 1" En
nu aan het eind dat kruis en dat graf!
0, wel zijn zij diep teleurgesteld 1
Is het wonder, dat ze over deze
dingen spreken, terwijl zij daar samen
voortwandelen ? Zij wijzen elkander
eenerzijds op Zijn heerlijke woorden
en Zijn groote daden, maar anderzijds
op Zijn bitter lijden en Zijn smadelijk
sterven, en diepe droefheid gevoelen
ze, als ze bedenken, hoe Hij, Dien
zij zoo liefhadden, hun werd ontnomen , hoe wreed hun hoop verijdeld werd.
Het is donker in hun hart, donker
en koud. Dof staart hun oog, droef
klinkt hun stem. Het leven is voortaan toch voor hen zonder eenige
vreugd, zonder eenige verheffing. En
zuchtend zetten zij hun wandeling
naar Emmaus voort.
Maar hun droefheid zal tot blijdschap worden. Wacht slechts eenige
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oogenblikken, en hun harten, nu zoo
verslagen en neergebogen, zijn „brandende".
I. Brandende van belangstelling-.
Een vreemdeling, die denzelfden weg
gaat als zij, voegt zich bij hen. Zie,
wat Hij hun vraagt (vs. 17). En lees
nu het antwoord, dat een hunner,
Kleopas, geeft. Waarover zou hun
gesprek nu anders kunnen loopen dan
over hetgeen de laatste dagen in Jerusalem geschied is ? Maar hun metgezel schijnt van dat alles niets te
weten. En nu maken zij Hem op Zijn
vriendelijke vraag de reden hunner
droefheid bekend (vs. 19-24. Hierop
begint Hij tot hen te spreken. Hij
noemt hen „onverstandigen en tragen
van hart om te gelooven al hetgeen
de profeten gesproken hebben" (vs. 25).
En nu luisteren zij gedurende de
geheele verdere wandeling, terwijl zij
de heuvelen bestijgen en weder afdalen,
door de wijngaarden en de korenvelden heen, tot aan Emmaus. Hij
doet hun geen verrassende verhalen
van reizen en wonderlijke avonturen,
doch legt eenvoudig de Schriften des
Ouden Testaments voor hen nit.
Langen tijd spreekt Hij, maar de
tijd valt hun kort. Met belangstelling
hooren zij Hem aan. Zij zijn geheel
aandacht. Hun hart wordt meer en
meer „brandende" in hen, terwijl zij
gretig die woorden van liefde en wijsheid opvangen.
Wat spreekt Hij tot hen ? Hij verklaart hun, dat diezelfde dingen, waaruit zij hadden opgemaakt, dat Jezus de
Messias niet kon zijn — Zijn gevangenneming, Zijn veroordeeling, het kruis,
het graf — juist bewezen, dat Hij
waarlijk de Messias was ! De Messias moest sterven en op die wijze
(niet door tegen de Romeinen te
strijden) ,,in Zijn heerlijkheid ingaan" ! In de Schriften toch was
van den Messias gezegd, dat Hij
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lijden en sterven zou. Jezus beantwoordde dus juist aan het beeld, dat
de Schriften van Hem gaven..En zie,
nu gaat hun een licht op. Nu verstaan
zij het, dat Jezus dat alles lijden
moest. Nu zien zij, dat de Schriften
in Hem zijn verwerkelijkt. De blijdschap des geloofs vervult hen en in
hun hart juicht het blijde : „Ja waarlijk, Jezus is de Christus, de Zone
Gods 1"
2. Brandende van verrassing en
blijdschap. Eindelijk zijn zij te Em-

maus. Maar zij willen niet gaarne van
hun metgezel scheiden. De dag is
gedaald ; waarom zou Hij dien nacht
verder gaan ? Zij verzoeken Hem
dringend, bij hen te blijven. En Hij
voldoet aan hun verlangen en treedt
hun mooning binnen.
Het avondmaal is spoedig gereed.
Maar de vreemdeling wacht niet, tot
Hij bediend wordt, zooals een gast
gewoonlijk doet. Stel u hun stille verwondering voor, wanneer Hij de
plichten van den gastheer vervult.
„Wie kan het zijn ?" vragen zij in
zichzelf. Dan volgt het „nemen" van
het brood, het „zegenen", het „breken",
het „geven" aan hen. En dan worden
hun oogen geopend. Een licht gaat
hun op. Zij herkennen hun Meester.
Ja, waarlijk, het is Jezus, hun Heiland.
Geen zweem van twijfel is er meer
in hen overig (Zie Aant. 2). Maar
zie, plotseling is Hij verdwenen. Zijn
plaats is ledig. Hij is heengegaan.
Welk een vuur brandt er nu in hun
hart ! Niet alleen zijn zij overtuigd,
dat Jezus de Messias is, maar zij
weten nu, dat zij met hun eigen oogen
Hem gezien hebben. Nog houden zij
in hun hand het brood, dat Hij hun
gaf! Inderdaad, hun oog heeft Jezus
aanschouwd, Jezus, Die gekruisigd
was, maar Die van de dooden is opgestaan !
3. Brandende van verlangen. Hoe

verheugd zijn zij nu! Maar nu verlangen zij ook, anderen deelgenooten
hunner vreugde te maken. Och, daar
in Jerusalem zitten de discipelen nog
te treuren en te weenen, meenen zij.
Hoe blijde zullen die ook zijn, als
zij vernemen, dat Jezus leeft. Zij
kunnen geen oogenblik wachten. Aan
de lange wandeling denken zij niet.
Zij begeven zich dadelijk weer op
weg. Buiten is het nu donker, maar
hoe licht is het thans in hun hart t
Stel u voor hoe zij ademloos de
opperzaal binnenijlen om de blijde
tijding mede te deelen.
Maar reeds weten de discipelen,,
dat Jezus leeft. Ook Petrus is Hij
verschenen. En voor Kleopas en zijn
vriend nog een woord hebben kunnen
uiten, roepen de discipelen hun blijde
toe : „De Heere is waarlijk opgestaan,
en is van Simon gezien !"
II. Wat maakte deze harten
brandende ?

Zie vers 32 : „Was ons hart niet
brandende in ons, als Hij tot ons
sprak op den weg en als Hij ons de
Schriften opende ?" Hier zijn twee
zaken :
I. Het openen der Schriften. „Openen", d. i. verklaren, duidelijk maken.
De Schriftgeleerden trachtten uitleggingen te geven, maar zij waren daartoe niet in staat ; zij verstonden de
Schriften zelven niet ; zij hadden geen
sleutel. (Voorbeeld. — Een kist i sgesloten; de kinderen hebben haar
nooit open gezien; hoe kunnen zij
elkander vertellen, wat er in is ? Maar
de vader komt met den sleutel en laat
al de fraaie zaken zien ; de kinderen
verwonderen zich).
Hoe „opende" Jezus de Schriften ?
Zie vers 27. Hij verklaarde, wat daar
omtrent Hem zeif gezegd werd. Hij,
de overwinnaar der slang (Gen. III:
15) ; Hij, het zaad van Abraham, in
wien alle geslachten der aarde ge-
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zegend zouden worden (Gen. XXII:
i8) ; Hij, het Lam, dat geslacht was
(Exod. XII), de zondedragende offerande (Lev. XVI) ; Hij, de ware Hoogepriester (Exod. XXVIIC) ; Hij, de
groote Profeet (Deut. XVIII : 15) ;
Hij, de Koning, die „in gereclitigheld zou regeeren" (Jes. XXXII : i ;
Ps. II ; Ps. XLV ; Ps. LXXII); Hij,
het kind, dat geboren was (Jes. VII:
14 ; IX : 5); Hij, de groote Lijder
(Ps. XXII ; Jes. LIII) ; Hij, „de Heere,
onze Gerechtigheid" (Jer. XXIII : 6);
Hij, „de Zoon des menschen" (Dan.
VII) ; Hij, „de Zon der Gerechtigheid" (Mal. IV : 2), enz. (Zie les II).
2. Het gezelschap van Christus.
„Als Hij tot ons sprak op den weg."
Het is waar, zij wisten niet, wie Hij
was, maar hieruit blijkt te meer Zijn
macht, het hart te doen ontbranden.
Zij voelen zich tot Hem aangetrokken.
Als Hij spreekt, luisteren zij met alle
aandacht en als zij in Emmaus zijn
aangekomen, willen zij, dat Hij niet
van hen scheiden zal, maar zijn zij
niet tevreden, eer Hij, zwichtende voor
hun aandrang, met hen medegaat
naar hun mooning. Zijn gezelschap is
hun zoo aangenaam. Het is hun goed,
bij Hem te zijn. Is het niet Zijn woord,
dat hun hoop weer heeft opgewekt,
dat de stem des ongeloofs in hun
hart tot zwijgen heeft gebracht en het
lied des geloofs weer ruischen doet ?
Met eerbied zien zij tot Hem op,
door dankbaarheid en liefde voelen
zij zich aan Hem verbonden. Ofschoon
zij Hem nog niet kennen, tnaakt Zijn
tegenwoordigheid hen gelukkig.

Ons hart kan, evenals het hunne
„brandende" zijn ; wij kunnen dezelf de blijdschaft smaken als zij, toen
zij naar Jerusalem terugkeera'en. En
op dezelfde wij ze kan ons hart „brandende" gemaakt worden, n.l.
(a) Wanneer de Schriften voor ons
worden geopend. Is uw hart nooit
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„brandende" geweest bij het hooren
en het lezen van hetgeen in Gods
Woord staat ? Waarom niet ? Of waarom zoo zelden ? Omdat wij zoo onverschillig zijn. Dat waren deze mannen niet; onverstandig en traag om
te gelooven waren zij, maar zij hadden den Heere Jezus lief; daarom
luisterden zij met zooveel belangstelling. Zegt gij, dat gij even aandachtig zoudt luisteren, indien Jezus
zelf tot u sprak ? Maar zij wisten
niet, dat Hij het was ; en uw leeraars
en onderwijzers doen u toch Jezus'
woord hooren. Zegt gij, dat het Evangelie niet nieuw voor u is, zooals
het voor hen was P Maar de Schriften
waren niet nieuw voor hen ; zij kenden ze, zonder ze te begrijpen. Bij
het licht des Heiligen Geestes zult
ge in de Schrift een heerlijkheid en
schoonheid ontdekken, die u geheel
met bewondering zullen vervullen (Ps.
CXIX : i 29). Christus heeft den sleutel
der Heilige Schrift; vraagt Hem, dat
Hij Zijn schatten voor u opene.
(b) Wanneer Christus ons vergezelt op onzen weg. Somtijds wandelen
twee uwer samen, evenals deze mannen. Zij j spraken over Rem ; waarover spreekt gij ? Gij spreekt over de
taken, waarin gij het meest belang
stelt, Matth. XII : 34 ; welke zijn die?
(Verg. Deut. VI : 7 ; i Thess. V : i r).
Indien Hij werkelijk bij u kwam,
zou uw gesprek dan ophouden ? En
ook, als gij alleen zijt, waarmede
houden zich uw gedachten dan bezig ?
Is uw hoofd en uw hart niet meestal,
ja, bij sommigen zelfs altijd, met
aardsche, onbeteekenende Bingen vervuld ? Het moet de begeerte van uw
hart zijn, den Heere Jezus te leeren
kennen als uwen Zaligmaker. Dan zal
Hij zich ook aan u openbaren. Want
Hij heeft het ginegd : „Die Mij
vroeg zoeken zullen Mij vinden" (Spr.
VIII : i7)..
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AANTEEKENINGEN.

1. Van Kleopas, niet te verwarren met
Klopas (Joh. XIX : 25), wordt ons niets naders
door de Schrift medegedeeld. Wie zijn metgezel was, wordt ons niet gemeld. Alles, wat
wij weten, is, dat zij niet tot de Twaalven
behoorden (zie vers 33). De ligging van Emmaus kan ook niet met zekerheid aangegeven
werden ; de plaatsen, die men gewoonlijk als
net Emmaus van Luk. XXIV noemt, tijn
verder van Jerusalem gelegen dan 7 1 /2 mijl,
de afstand, door Lukas aangegeven.
2. De twee wandelaars herkenden Jezus
niet, doordat „hun oogen gehouden werden,
dat zij Hem niet kenden". Zij kenden Hem
niet, voordat „hun oogen geopend werden".
Markus XVI : 12 zegt, dat Jezus „in een
andere gedaante" verscheen. De Heiland wilde,
dat zij Hem niet dadelijk herkenden, opdat
niets hun geest zou afleiden van het getuigenis
der Schrift zelve, die Hij voor hen ontvouwde,
en opdat zij zouden begrijpen, hoe Jezus' kruis
Diet met Zijn Messiasschap in strijd was, maar
juist door Zijn Messiasschap werd geeischt.
Hij wilde hen brengen tot het geloof, zonder
dat zij zagen. Waardoor zij Hem eindelijk
herkenden, weten wij niet. Misschien was deze
herkenning een gevolg van onmiddellijke
openbaring ; het kan ook zijn, dat de wijze,
waarop Hij het brood zegende en het hun
gaf of het zien zijner doorboorde handen hen
tot herkenning bracht.
Sommigen hebben gedacht, dat de maaltijd

een viering van het Heilig Avondmaal was,
maar Trench bewijst op overtuigende wijze,
dat dit niet het geval was ; trouwens, dit zou
ook niet duidelijk maken, waarom zij Hem
kenden ,in het breken des brood", want zij
waren niet tegenwoordig geweest, toen drie
dagen te voren het Avondmaal was ingesteld.
3. „Illoest" is het woord
, waarvan
reeds verscheidene malen opgemerkt is, dat
het zoo dikwijls op beteekenisvolle wijze van
het werk van Christus gebruikt wordt. „Was
het van den Messias niet voorzegd, dat Hij
alzOO moest lijden ? Komt de werkelijkheid
niet geheel met de profetie overeen ? Bewijst
de dood van uw Meester niet, dat Hij waarlijk
de Messias was ?"
„In al de Sehriften, hetgeen van Rem geschreven 'was." Alford zegt, dat bier niet alleen op de profetieen wordt gedoeld. „De
geheele Schrift", merkt hij op, ,is een getuigenis van Hem ; in de geheele geschiedenis
van het uitverkoren y olk met haar typen,
Naar wetten en haar profetien wordt Hij ons
geteekend".
De genoegzaamheid van de Schrift alleen,
zonder eenige lichamelijke openbaring van.
Christus, wordt op treffende wijze in dit verhaal aangetoond. „Indien zij Mozes en de
profeten niet hooren, zoo zullen' zij ook, al
ware het, dat er iemand nit de dooden opstond, zich niet laten gezeggen."

Les LXXVIII. — In de Opperzaal.
„Ziet Min handen en Min voeten, want lk ben het zelf'
Y e lezen: Luk. XXIV : 36-43 ; Joh. XX : 19-29.
Te leeren : Hand. X : 40, 41 ; I Petr. I : 8, 9 ; Joh. XX : 29.
(Ps. 3o : 4, 8 ; Ps. 4o : 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De opstanding van Christus is voor ons van de hoogste beteekenis. Met
dit leerstuk staat of valt ons Christelijk geloof. „Indien Christus niet opgewekt is, zoo is onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof." In Christus'
opstanding ligt voor Zijn yolk de zekerheid, dat zij in Hem rechtvaardig
voor God en erfgenamen des eeuwigen levens zijn. Het was derhalve noodig,
dat de apostelen, die straks overal het Evangelie zouden brengen, van de
waarheid van Christus' opstanding ten voile overtuigd waren. Straks zal Hij
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lichamelijk niet meer op de aarde tegenwoordig zijn ; van een mogelijkheid,
door aanschouwen tot gelooven te komen, zal dan geen sprake meer wezen ,.
het geloof in Zijn opstanding zal zich op het getuigenis der apostelen moeten
gronden. Maar dan moet dat getuigenis ook boven alien twijfel verheven
zijn. Dan moeten de apostelen kunnen verkiaren, dat zij verkondigen, hetgeen zij gehoord hebben, hetgeen zij gezien hebben met hun oogen, hetgeen
zij aanschouwd hebben en hetgeen hun handen getast hebben van het Woord
des levens (1 Joh. I : 1-3). Dit is een der redenen, waarom Jezus niet
dadelijk na Zijn verrijzenis uit het graf ten hemel voer. Veertig dagen blijft
Hij nog op aarde en vertoont Hij Zich aan de discipelen „met vele gewisse
kenteekenen". Zoo brengt Hij hen alien, ook Thomas, tot het geloof in Zijn
opstanding. En als zij straks met woord en pen van Zijn opstanding getuigen,
hebben alien zich bij dat getuigenis neer te leggen en het geloovig aan te
nemen. Een andere weg ter zaligheid is er trouwens niet; zalig is slechts hij,
die niet ziet en nochtanss gelooft.
Ongetwijfeld brengt deze les voor den onderwijzer groote moeilijkheden
met zich mede. Het concrete leide hier tot het abstracte. Zoo spreken we
naar aanleiding van Jezus' verschijnen in de opperzaal er over, hoe Hij na
Zijn opstanding een verheerlijkt lichaam had, vrij van alle zwakheid (herinner
aan het onverwacht komen tot en het heengaan van de wandelaars naar
Emmaus). Dat Jezus ook na Zijn opstanding een waarachtig menschelijk
lichaam had, brenge men ter sprake in verband met hetgeen de Heiland
tot de discipelen sprak : „Ziet Mijne handen en Mijne voeten, want Ik ben
het zelf", enz. (Luk. XXIV : 39, 4o), tevens er op wijzende, hoe Christus
voedsel gebruikte. En eindelijk leidt Jezus' woord tot Thomas: „Zalig zijn
zij, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben" (Joh.
XX : 29) er toe, er bij stil te staan, hoe wij niet door aanschouwing tot
geloof, maar joist omgekeerd door geloof tot aanschouwing komen. Zoo behandeld, zullen de moeilijkheden dezer les niet onoverkomelijk blijken.
SCHETS VAN DE LES.
Aan wie verscheen Jezus op dien
eersten dag der week (fierhaal : aan
Maria Magdalena, aan de andere
vrouwen, aan Simon Petrus, aan de
wandelaars naar Emmaus). Heden
zullen wij zien, hoe Hij aan de samenvergaderde discipelen verscheen.
I. De eerste Zondagavond. Luk.
XXIV : 36-43 ; Joh. XX : 19-23.
Aan den avond van dienzelfden
eersten dag der week zijn de discipelen bijeen om te spreken over hetgeen dien dag is voorgevallen (Joh.
XX : 19; Luk. XXIV : 33). Zij hadden
het eerste bericht der vrouwen niet
geloofd (zie Luk. XXIV : I I, 2 2-24),

maar nu zijn nieuwe tijdingen tot
hen gekomen ; niet alleen is het graf
inderdaad ledig, maar de Heiland
werd gezien.
Er wordt aan de deur geklopt. Wie
kunnen daar zijn ? Het zijn vrienden ;
de deur wordt geopend ; de twee
wandelaars komen terug van Emmaus,
„brandende" van verlangen (vorige
les), den discipelen te vertellen, dat
Jezus hun verschenen is. De deur
wordt weder zorgvuldig gesloten ,
waarom ? Zie Joh. XX : 19. Zij zouden
misschien gevangen genomen worden,
daar men hen beschuldigde, hetlichaam
van Jezus gstolen te hebben (zie
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Matth. XXVIII : 12, 13). Dan volgt
een vragen en antwoorden van alle
kanten, een betwijfelen en een bevestigen van alles, wat lien dag gezien en gehoord is.
Eensklaps daar is Jezus I Maar
de deur was met grendelen gesloten.
Hoe kwam Hij binnen? Hij .kan het
niet zijn ! Is het een geest ? Geen
wonder, dat zij „verschrikt en zeer
bevreesd" worden (Lukas). Maar nu
verbreekt Zijn stem de ademlooze
stilte.
„Vrede zij ulieden !" roept Hij den
ontstelden discipelen toe.
Inderdaad, het is Jezus, Die daar
voor hen staat. Hoe Hij dan in die
opperzaal kwam, die toch zorgvuldig
gesloten was? Wel, we moeten bedenken, dat Jezus na Zijn opstanding
een hemelsch, een verheerlijkt lichaam
had. Aan spijs en drank had Hij
geen behoefte meer. Vermoeidheid
was Hem vreemd. En zoo ook kon
Hij nu plotseling verschijnen om even
plotseling weer been te gaan. Ook
was het voor Hem niet onmogelijk,
gesloten deuren te openen.
Verbaasd zien Hem de discipelen
aan. En zie nu, wat Jezus doet :
R# skit hen gerust door hun
to toonen, dal _Hij zelf het is.
Zeker, zij herkennen Zijn stem; dat
is de stem van niemand anders dan
van Jezus. Toch zal de Heiland in
Zijn teedere liefde hen geheel overtuigen. Hij geeft hun Brie bewijzen,
Luk. XXIV : 38-43 :
(a) „Zia` Mijne handen en /Wine
voeten". De teekenen der nagelen zijn
er nog ! Zijn lichaam is veranderd,
o zeker. Eerst had Hij een zwak,
sterfelijk lichaam, gelijk het onze,
onderworpen aan pijn, vermoeienis en
honger, nu heeft Hij een „heerlijk
lichaam" (Fil. III : 21), volmaakt en
onsterfelijk; al de zwakheden zijn in
het graf achtergelaten, , maar in Zijn

handen en in Zijn voeten zijn nog
de teekenen der nagelen zichtbaar en
Zijn zijde is doorboord. Die teekenen
der nagelen en die doorboorde zijde
spreken immers van Zijn lijden en
sterven en wijzen immers op Zijn
volbracht verzoeningswerk (verg.
Openb. V : 6).
(b) „I-as/ Mij aan en ziel". Het is
niet genoeg, dat zij Zijn stem hooren
en Hem met hun oogen zien, neen,
Hij wil, dat zij ook tasten zullen met
hun handen. Toen Hij daar plotseling
binnenkwam, meenden zij immers
dat zij een geest zagen ? Welnu, zij
moeten weten, dat Hij daar_ lichamelijk voor hen staat. Zij moeten
voelen, dat Hij vleesch en beenen
heeft, zooals zij. Geen geestverschijning heeft hier plaats. Jezus zelfstaat
voor hen in lichamelijke gedaante.
Hij heeft een wezenlijk lichaam.
(c) „Heb1 hier ieti om le etenr
Zoo vraagt de Heiland Zijn discipelen,
die van blijdschap nog niet gelooven
kunnen, dat Jezus werkelijk in hun
midden is. Hij wil hen ten voile overtuigen, dat Hij waarlijk is opgestaan.
Zie, wat zij Hem geven een stuk
van een gebraden visch en van honigraten. En Hij neemt het en eet. Nu
is er toch geen twijfel meer mogelijk.
Zij hebben Hem gehoord, gezien, getast, Hij heeft voor hun oogen gegeten.
Ja waarlijk, Hij is opgestaan van de
dooden en bezit nu een veranderd,
maar toch waarachtig menschelijk
lichaam.
Wel was het noodig, dat de discipelen van de waarheid Zijner opstanding ten voile overtuigd waren.
Weldra zou Jezus ten hemel varen
en zou Hij lichamelijk zich niet meer
openbaren. Dan zullen de discipelen
„getuigen Zijner opstanding" worden.
Maar dan moeten zij ook .verzekeren
kunnen, dat Jezus waarlijk opgestaan
is. Daarom neemt Jezus alien twijfel
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weg. Straks kunnen zij verklaren, dat
zij verkondigen, hetgeen zij gezien,
gehoord en getast hebben van het
Woord des levens (i Joh. I : 1-3).
Hoe verheugd waren nu de discipelen (Joh. XX : 2o) ! Is het wonder?
Zij hadden in Jezus het leven gevonden (Joh. VI : 68). Zij hadden
Hem lief met geheel hun ziel. Getreurd
en geweend hadden zij, toen Hij gestorven was en begraven. In Hem
was immers al hun Neil en al hun
zaligheid. Maar nu weten zij, dat Hij
opgestaan is, 111i, hun Redder, hun
Verlosser, hun Heiland, hun Zaligmaker ! De belofte van Joh. XVI : 22
is vervuld. En de hoop herleeft in hun
hart en zij loven den Naam buns Gods.
(2) Hij verzekert hen van Zijn vergevensgezindheid en van Zijn liefde.
Tot tweemaal toe zegt Hij tot Zijn
discipelen : „Vrede zij ulieden !" Waaraan zou dit woord hen herinnerd
hebben ? Drie avonden te voren sprak
Hij hetzelfde woord tot hen, (Joh.
XIV : 27). Toen hadden zij gezegd,
dat zij bereid waren, met Hem te
sterven. En wat was sedert dien tijd
geschied ? Zij kunnen niet anders dan
blijde zijn, nu zij Hem zien ; maar
zou geen diepe schaamte hen vervuld hebben, nu Hij weer voor hen
staat ? Doch het woord „vrede" spreekt
hun weer van vergeving. Het zegt hun,
dat Hij hun zonden niet gedenken
wil, maar die alle vergeven heeft
(Micha VII : 18). Ook voor die zonden heeft Hij aan het kruis geboet.
Daar heeft Hij den Zijnen vrede verworven. Hoe zal dat woord : „Vrede
zij ulieden I" hen, die door schuldbesef
getroffen en verslagen waren, hebben
vertroost ! Want als Hij dat woord
uitspreekt, daalt die vrede ook werkelijk in hun hart.
3. Hij hernieuwt hun apostolische
sending.
Het is reeds veel, wanneer ons het
RENKEMA II.
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kwaad, wat wij bedreven, vergeven
wordt. Maar nog grooter voorrecht
is het, als dan degene, tegen wien we
misdreven, ons weer zijn vertrouwen
schenkt. (Voorbeeld. — Aan eenjongen
word/ een werk van veel belang Ogredragen ; hij is nalatig ; dit zal hem
misschien vergeven worden, maar zal
men hem mit weder hetzelfde werk
opdragen ?) En zie nu, wat Jezus doet.
Hij vergeeft Zijn discipelen niet alleen
hun zonden en schenkt hun Zijn
vrede, doch zegt hun tevens, dat zij
het apostolisch ambt, waartoe Hij hen
uitverkoor, niet zullen verliezen (Joh.
XX : 21). En welk een heerlijk en
eervol ambt is dit ! Een ambt gelijk
.aan het Zijne : Hij is „gezonden" door
den Vader, zij zijn „gezonden" door
Hem (verg. Joh. XVII : 18) ; Hij is
de Apostel (Hebr. III : 1), zij zijn
ook Apostelen ; Hij is gezonden om
vrede te maken tusschen de menschen
en God (Col. I : 2o), zij, om vrede
te verkondigen (2 Col. V : 18-2o).
Met welk een heerlijk werk worden
de discipelen bier belast I En dat werk
zullen zij in Zijn Naam verrichten.
Hij blaast op hen (verg. Gen. II : 7;
Ezech. XXXVII : 9) en zegt : „Ontvangt den Heiligen Geest !" Zoo
worden zij opnieuw tot het verheven
ambt van Apostel gewijd. Nu zijn zij
met Zijn gezag bekleed. Aan hun
woord zullen nu alien zich moeten
onderwerpen, want dat woord is het
woord van Christus !
Welk een macht wordt den apostelen gegeven ! Lees Joh. XX : 23 :
„Zoo gij iemands zonden vergeeft,
dien worden ze vergeven ; zoo gij
iemands zonden houdt, dien zijn ze
gehouden". En de apostelen hebben
in den naam van Christus deze macht
ook uitgeoefend (i Cor. V : 3-5 ;
2 Cor. II : io)..
II. De tweede Zondagavond.
Joh. XX : 24-29.
26
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Een der Apostelen was dien avond
niet tegenwoordig. Hoe blijde zal hij
geweest zijn, toen hij hoorde, dat
Jezus den discipelen verschenen was I
Was dit zoo ? Lees Joh. XX : 25.
Waarom zeide Thomas dat ? Had Hij
Jezus niet lief ? 0, zeker, zijn hart
brandde van liefde tot den Heiland
(verg. Joh. XI : i6), doch hij was
zeer zwaarmoedig en spoedig terneergeslagen, liet gauw den moed zinken
en bezag alles van de donkere zijde.
Diepe droefheid had ook zijn hart
vervuld bij Jezus' flood. Hij had alleen
willen zijn met zijn smart en daarom
had hij de eenzaamheid -opgezocht.
Nu Jezus is heengegaan, kent hij geen
vreugde meer. Somber staart hij voor,
zich uit. Niets of niemand vermag,
hem te troosten in zijn droefheid. De
anderen konden misschien nog een
zwakke hoop koesteren, dat zij eens
hun gestorven Meester terug zouden
zien, Thomas ziet maar op de treurige
werkelijkheid. Wanneer dus de tijding
hem ter oore komt : „Wij hebben den
Heere gezien", schudt hij mismoedig
het hoofd ; zij kunnen zich door hersenschimmen laten misleiden, hij niet;
slechts een ding zou hem zekerheid
seven (vers 25) en daar is natuurlijk
geen sprake van ; neen, ik zal geenszins gelooven".
Toch gaat Thomas weer tot de
andere discipelen ; als zij acht dagen
na Jezus' opstanding weer in de
opperzaal vergaderd zijn, is Thomas
in hun midden. De deuren zijn evenals
den eersten keer gesloten (vers 26) ;
doch zie, Jezus staat weder eensklaps
in hun midden ! Eerst roept Hij hun
weer zijn „Vrede zij ulieden !" toe.
En dan richt Hij zich tot Thomas,
die niet wilde gelooven, v6Or Hij
Jezus' wonden had gezien en in de
teekenen der nagelen zoowel als in
de doorboorde zijde zijn hand had
gelegd. Lees, wat Jezus tot hem zegt

(vs. 27). 0, Hij weet, hoe zijn discipeD
in de strikken des ongeloofs verward
is. Doch Hij zal hem het licht in de
duisternis doen opgaan. Thomas ziet
zijn Heiland daar voor zich staana
Ja waarlijk, het is Jezus ; getuigen die
teekenen der nagelen en die gewondezijde niet van Zijn lijden aan het
kruis ? En die Jezus geeft hem een
bewijs Zijner goddelijke alwetendheid
door de woorden, die het ongeloof
hem spreken deed, te herhalen. Nu is
alle twijfel verdwenen. In zijn hart
leeft het geloof in zijn Heiland. Hij
schaamt zich nu over zijn ongeloof
en voelt in zich den gloed der liefde
tot Jezus, Die hem weer heeft opgezocht. Zijn oog straalt van blijdschap
en geluk en in aanbidding roept hij,
uit: „Mijn Heere en mijn God!"
Zie nu, wat Jezus tot Thomas zeide,.
vers 2g. Het is een zegen voor Thomas, dat hij nu gelooft, en hij zal
dien zegen hebben gewaardeerd. Doch
Thomas geloofde eerst, nadat hij den
Reiland gezien had. En nu zal Jesus
straks ten hemel varen. Dan zal Hij
niet meer gezien worden. Zalig zijn
zij, die dan toch in Hem gelooven !'
En dit woord geldt nu ook voor
ons. Ook wij moeten in Jezus gelooven, zonder dat wij Hem zien (verg.
I Petr. I : 8). Wij hebben het Woord
Gods, waarin ons gesproken worth
van Jesus, den Zaligmaker, Die leed
en stierf voor de zonden Zijns yolks,.
doch Die opgestaan is. En dat moet
ons genoeg zijn. Wij moeten gelooven
met ons hart, wat in dat Woord staat
geschreven. Dat geloof wil Jezus door
Zijn Heiligen Geest in ons hart werken.
En als dat geloof in ons woont, dan
staat het ook voor ons ontwijfelbaar
vast :
(a) dal Jezus waarachtig God is_
En nu is het niet genoeg, dat wij dit
met den' mond maar erkennen. Het
is voor ons de vraag : eeren wij Hern
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als onzen God ; gehoorzamen en dienen wij Hem ; verheffen wij onze
harten en zeggen wij, evenals Thomas,
met liefde en aanbidding : „Mijn
Heere en mijn God !"
(b) Dal jams waarachtig en rechtvaardig mensch is, mensch ook nu
Hij in den hemel zit aan Gods rechterhand, met het wezenlijke lichaam,
dat uit de dooden verrees. Gevoelen
wij, hoe Christus Zich diep vernederde,
door onze menschelijke natuur aan
te nemen ? Danken wij Hem voor
Zijn liefde en genade, dat Hij, Die
rijk was, om onzentwil arm geworden
is ? Erkennen wij Hem als onzen
Profeet, Die ons onderwijst; als onzen
Priester, Die Zich zelf gaf tot een
offer voor onze zonden en nu in den
hemel voor ons bidt ; als onzen Kofling, Die ons regeert en tegen alle
vijanden ons beschermt ?
(c) Dal jezus voor onze zonden
stierf ; dat die teekenen der nagelen
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voor ons werden gemaakt. En weten
wij nu persoonlijk, dat Hij ook onze
ongerechtigheden heeft verzoend P Zijn
wij tot Hem gekomen t opdat Hij onze
zonden wegneme ? En strijden wij om
Zijnentwil tegen het kwaad, dat ons
steeds van Hem tracht of te voeren ?
„Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben". Zoo sprak de Heiland
tot Thomas. Werke Hij dat geloof
door Zijn Heiligen Geest in ons hart 1
Dan zullen we Hem eenmaal aanschouwen ! Thomas wilde eerst zien
en dan gelooven, maar wij moeten eerst
gelooven en dan zullen we Hem zien.
Eens neemt Hij de Zijnen tot Zich in
Zijn heerlijkheid. En verheugen zij zich
hier reeds „met een onuitsprekelijke en
heerlijke vreugde" in Hem, in Wien zij
gelooven, hoewel zij Hem niet zien, hoe
groot zal hun blijdschap in den hemel
dan niet zijn, waar zij Hem zullen zien
„gelijk Hij is" (I Joh. III : 2) !

*ANTEEK ENINGEN.
1. Lukas zegt, dat de „Elven" samen vergaderd waren, ofschoon Thomas afwezig was.
Deze uitdrukking wordt, evenals „de Twaalyen", als een verzamelwoord gebruikt en
duidt de Apostelen in het algemeen aan, zonder dat daardoor altijd het juiste aantal wordt
aangegeven. Als Paulus van deze verschijning
spreekt, zegt dat Christus „van de Twaalven" gezien is (1 Cor. XV : 5).
2. Het blazen van Christus op de discipelen was niet de gave van den Heiligen Geest.
Deze werd eerst op het Pinksterfeest nitgestort.
Over het 23e vers geven de volgende
treksels de beste uitlegging :
„Aan niemand, behalve aan Christus alleen
is de macht, de zonden te vergeven, door God
geschonken (Matth. IX : 6 ; Openb. III : 7).
Maar de toelating tot de Kerk (n.l. tot Christus' koninkrijk op aarde) door den doop, de
buitensluiting door den ban, de wederopneming in de Gemeente door de opheffing van
den ban, — dit zijn rechten, welke Christus
aan Zijn Kerk, en in het bijzonder aan de
ambtsdragers, verleent.
„Het vergeven en het houden van de zonden stemt overeen met het ontbinden en

binders, waarvan bij •andere gelegenheden gesproken wordt (Matth. XVI : 19 ; XVIII : 18)."
Uit de Handelingen der Apostelen blijkt,
hoe de Apostelen deze macht hebben uitgeoefend (zie Hand. V : 1-11 ; VIII : 21 ; XIII :
9-10).
3. Mt het laatste hoofdstuk van het Evangelie van Lukas zou men kunnen afleiden,
dat den Reiland ten hemel voer aan den
avond van den dag Zijner opstanding. De
andere Evangelien leeren ons echter, dat
Jezus nog eenigen tijd na Zijn verrijzenis uit
den flood op aarde bleef en Lukas zelf zegt in
Hand. I : 3, dat Jezus' hemelvaart veertig
dagen na de opstanding plaats had.
4. Het karakter van Thomas wordt dikwijls verkeerd voorgesteld. Een man, die in
een eeuw van algemeen ongeloof aan het
bovennatuurlijke leefde en geloofde in Jezus
als in den Zoon Gods, kan moeilijk beschotwd
worden als de prototype der sceptici van den
tegenwoordigen tijd. Thomas was een zwaarmoedig man, die aan sombere overpeinzingen
zich overgaf. Het sterven van Jezus had hem
zoo terneergeslagen, dat niets hem troosten
kon. Evenals alle menschen, die zich overgeven aan moedeloosheid, toonde ook hij een
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zekere halsstarrigheid in het volharden in
zijn twijfel. „Ik zal geenszins gelooven." Maar
dat hij desniettegenstaande bijzonder aan zijn
Meester gehecht was, blijkt zoowel uit Joh.

XI : 16 als nit de heerlke ontboezeming, die

hij uitte, toen het licht des geloofs in zijn
ziel was opgegaan : „Mijn Heere en mijn God 1"

Les LXXIX. — Aan de Zee van Tiberias.
„Volgt mij na, en lk zal visschers der menschen maken".
Te lezen : Joh. XXI : r-19.
Te leeren : 1 Cora III : 7-9 ; Hand. XX 28 ; 2 Tim. IV : 5.
(PS. I00 : I, 2 ; PS. 118 : 9).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In deze les behandelen we Jezus' verschijning aan de Zee van Tiberias.
De Heiland had Zijn discipelen gezegd, dat zij naar Galilea moesten gaan :
daar zouden zij Hem zien. En terwijl zij op het meer hun visschersarbeid
uitoefenen, openbaart Jezus zich aan hen en stelt Hij hun het visschersbedrijf
voor als een beeld hunner apostolische ambtsbediening, hen onderwijzende
aangaande het werk, dat hen wacht.
Terwijl we voor jongere leerlingen eenvoudig. de geschiedenis vertellen,
moeten we in de hoogere klassen wizen op haar symbolische beteekenis.
Straks zullen Jezus' discipelen het net des Evangelies uitwerpen in de
wereldzee. En zeker, zij zullen bij hun arbeid vele teleurstellingen ondervinden, maar toch zal hun werk met een heerlijken uitslag bekroond worden.
Christus, hun Heere, waakt en verzekert hun, dat hun arbeid niet ijdel zal
wezen, maar rijk gezegend zal worden. En liefelijk zal de rust zijn, die zij
na dien arbeid zullen genieten. Jezus zelf zal hun aan het hemelsch strand
welkom heeten en hen, Zijn getrouwe dienstknechten, doen ingaan in de
eeuwige zaligheid, die Hij hun bereid heeft.
In het tweede gedeelte dezer les zien we, hoe Petrus openlijk in het apostolisch ambt wordt hersteld. Drie maal had hij den Heiland verloochend,
tot driemaal toe betuigt hij thans zijn liefde tot Jezus en driemaal draagt
Deze hem den arbeid in het Evangelie op. Tevens voorzegt Jezus aan
Petrus het lijden, dat Zijn discipel voor den Naam des Heeren zal moeten
ondergaan en spreekt Hij hem van banden en verdrukkingen, die aangaande
zijn. De onderwijzer verzuime niet, op deze voorzegging de aandacht der
leerlingen te vestigen en doe opmerken, hoe dit woord van Jezus later is vervuld.
SCHETS VAN DE LES.
Gedurende de veertig dagen, dat van tijd tot tijd aan Zijn discipelen.
de _Heiland na Zijn opstanding nog Hij deed dit, niet slechts om hen
op aarde bleef, vertoonde Hij zich volkomen te overtuigen aangaande de
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waarheid Zijner opstanding, maar ook
om hen te onderrichten aangaande
het werk, dat hen straks wachtte.
Van een Bier verschijningen, waarbij
de Heiland zich bijzonder ten doel
stelde, Zijn discipelen nailer in te
lichten omtrent den arbeid in het
Evangelie, lien Hij hun had opgedragen, zullen we thans spreken.
I. Op het meer.
Het is langen tijd geleden, dat wij
in Galilea waren. Heden zullen wij
er weder heengaan. De discipelen
zijn weder bij de zee van Tiberias,
waar zij in vroeger dagen zoo dikwijls hun visscherswerk hadden uitgeoefend (Zie Aant. x). Hoe komen
zij daar ? Zie Mark. XVI : 7 : zij
wachten er op de komst van Jezus,
Die gezegd heeft, dat zij Hem in
Galilea zullen zien. Ondertusschen
hervatten zij hun vroeger bedrijf (zie
Aant. 3). Zie, hoe zij uitgaan in een
groot visschersvaartuig (zie Aant. 5) ;
het is avond ; zij blijven den geheelen nacht arbeiden en spannen
zich in, telkens het net uitwerpende
en het weer optrekkende. En met
welk gevolg? Zie vers 3. De dag
breekt nu aan ; zij hebben niets gevangen ; hoe vermoeid en teleurgesteld zijn zij !
Aan welk ander oogenblik in hun
leven zouden zij herinnerd zijn geworden? Luk. V : r--Ii. Ach ! toen
was de Meester bij hen, en hadden
zij een rijke vangst gehad. Maar nu
schijnt alles geheel anders. Hij is niet
meer bij hen in hun dagelijksch
leven ; zij verwachten slechts, dat Hij
hen zal bezoeken, evenals te Jerusalem,
wanneer zij vergaderd zijn tot het
gebed, en rekenen er in het geheel
niet op, dat Hij nu tot hen komen zal.
Een man, die aan den oever staat,
roept hun toe, en vraagt hun op

velig, antwoorden, dat zij nog niets
gevangen hebben, zegt Hij hun, dat
zij het nog eens beproeven moeten,
terwijl Hij hun tevens de plaats aanwijst, waar zij het net moeten uitwerpen. Is dit vreemd ? Neen ; misschien, denken zij, kan hij zien, waar
een school visschen is (zie Aant. 4).
En zij doen, wat de vreemdeling hun
zegt. Het net wordt spoedig neergelaten. Maar wordt het even spoedig
weder opgetrokken ? Neen, want het
net is nu geheel vol. Den ganschen
nacht hebben zij niets gevangen en
nu in eens zulk een menigte visschen
(vs. 6, i i) ! Dat wonder kan door
niemand anders verricht zijn dan
door Jezus. Johannes is overtuigd,
dat de Heiland daar op den oever
staat, en Hij roept in verrukking uit:
„Het is de Heere !" En Petrus, dat
hoorende, werpt zich in de zee en
zwemt naar het land om bij Jezus
te zijn, het verdere werk aan de andere
discipelen overlatende. Na eenigen tijd
komen dezen met het scheepje en
alien worden door Jezus aan den maaltijd genoodigd, die reeds voor hen
gereed staat.
Ja, Christus heeft dezen tijd gekozen om tot hen te komen. Hij toonde
hun daarmede, dat Hij altijd Zijn
dienstknechten gadeslaat ; dat niets
te gering is voor Zijn aandacht ; dat
Hij Zijn zegeningen vaak schenkt, als
die het minst worden verwacht. En
Hij wil hun leeren, dat het straks
met het werk der prediking evenzoo
zal gaan als thans met de vischvangst
op het meer. Het is des Heilands
bedoeling, dat zij hetgeen nu is geschied zullen beschouwen als een
beeld van hetgeen zij bij hun arbeid
in het Evangelie zullen ondervinden.
Dat zullen wij met elkander nagaan.
Wat zeide Jezus, toen Hij voor het

vriendelijken toon, hoe het hun gegaan is. En als zij, eenigszins wre-

eerst deze visschers had geroepen tot
het apostelambt ? Zie Mark. I : x7
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(verg. Matth. XIII : 47). Evenals zij
het net uitwierpen om visschen te
vangen, zouden zij het Evangelie
moeten prediken om zielen te winnen
voor den Heere Jezus. En wat leert de
Heiland hun bier nu aangaande dit
geestelijke visschen, dit „vangen van
menschen ?"
(a) Het zou een zwaar en vaak een
ontmoedigend werk zijn ! Die arbeid
zou al hun krachtsinspanning vragen
en dikwijls zou het gebeuren, dat zij
geen vrucht op hun werk zouden
zien, dat het zou schijnen, alsof al
hun pogingen vergeefsch waren. Hoe
dikwijls hebben de apostelen dat later
ondervonden ! En is het nog niet de
ervaring van alien, die arbeiden in
het koninkrijk Gods ?
(b) Toch zouden zij den moed niet
moeten verliezen, want Zijn oog zou
hen gadeslaan, Zijn hand zou hen
leiden. Hij, verheerlijkt in den hemel,
zou door hun prediking velen brengen
tot het geloof in Zijn Naam. Hij zou
Zijn zegen geven op hun arbeid en
zorgen, dat de verkondiging van het
Evangelie rijke vruchten zou dragen
(Jes. LV : x o, ir). Zie Mark, XVI:
20 ; verg. Hand. XVIII : 9, ro.
(c) Zij moesten luisteren naar Zijn
bevel= en ze onvoorwaardelijk opvolgen ; dan zou hun werk met een
goeden uitslag worden bekroond. Zie
Hand. XVI : 6— ro.
(d) Nog jets. Zie, hoe de mannen
de vangst naar den oever brengen ;
zij bevinden zich in een bootje (zie
Aant. 5) en sleepen het net door het
water. Zal het niet scheuren ? Het
schijnt wel zoo, maar toch wordt het
veilig aan land gebracht en daarna
wordt de visch nauwkeurig geteld,
vers 8, Ir. Zoo zouden ook alien,
die door hun arbeid tot Jezus zouden
komen, worden behouden ; er zou er
niet een worden gemist (zie Aant. 6).
(e) Er is geen visch noodig voor

den maaltijd, vers 9 ; deze is reeds
bereid (zie Aant. 7) en Jezus noodigt
hen uit, er aan deel te nemen. Van
waar kwam dat brood en die visch ?
Denk eens na ; van waar kwam het
soortgelijk voedsel (brood en visch)
voor de 5000 menschen een jaar
vroeger P Joh. VI : To, II.
Zie, de discipelen zetten zich aan
den maaltijd en rusten van bun vermoeienissen. Welk een verkwikking
voor hen na den zwaren arbeid ! En
zoo zullen zij ook straks, als hun
werk volbracht is, een heerlijke rust
genieten. Daarboven in den hemel
bereidt Hij hun den disch der vreugde
en wanneer zij den arbeid, waartoe
Hij hen riep, zullen hebben verricht,
schenkt Hij hun een volkomen genot,
een eeuwige zaligheid. •
II. Aan den oever.
Het middagmaal wordt gehouden.
Jezus vervult de rol van gastheer. Hij
breekt het brood en reikt het den
discipelen, evenals de visch. En ook
van de visschen, die zij zoo even
gevangen hebben, eten zij. Hij wil er
hun merle aanduiden, dat zij in den
hemel zich niet alleen verlustigen zullen
in de zaligheid, die Hij voor hen bereidde, maar zich ook zullen verheugen,
als zij zien, hoe hun werk in Zijn dienst
met rijken zegen is bekroond ; als zij
onder de zaligen, die daar staan voor
Zijn troon, hen herkennen zullen, die
door hun woord in Jezus hebben
geloofd.
De maaltijd is afgeloopen. Voorzeker zal er veel in het hart der discipelen zijn omgegaan. Zie, daar zitten
ze allen, nadenkende over hetgeen is
geschied. Maar Jezus verbreekt het
stilzwijgen. Hij richt Zich tot Petrus
met de vraag : „Simon, Jona's zoon,
hebt Gij Mij liever dan deze ?" En
Petrus antwoordt : „Ja, Heere, Gij
weet, dat ik U liefheb". Hierop roept
Jezus hem toe: „Weil Mijn lammeren".
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Tot driemaal toe herhaalt Jezus,
eenigszins gewijzigd, Zijn vraag, driemaal betuigt Petrus zijn liefde tot
den Heiland en driemaal geeft Jezus
hem dezelfde opdracht. Laten wij zien,
wat dit alles beteekende.
De drie vragen. „Hebt gij Mij
lief ?" Waarom wordt dit aan Petrus
gevraagd? Lees, wat Petrus vroeger
gezegd had (Matth. XXVI : 33). Hij
meende, dat geen der discipelen den
Heiland zoo lief had als hij. En zie,
geen der elven was zoo diep gevallen
als Petrus. Hij moest dus bestraft
worden. Daarom vraagt Jezus hem
driemaal: „Hebt gij Mij werkelijk
liever dan deze?"
De drie antwoorden. Zie, hoe Petrus
zich vernederd gevoelt. Zegt hij : „Zie
op mijn gedrag : daaruit blijkt mijn
liefde r' Ach, dat kan hij niet zeggen.
"loch weet hij, dat hij zijn dierbaren
Meester werkelijk lief heeft; en hij gevoelt, dat zijn Meester het ook weet.
De Heiland kent al zijn zonde en
.zwakheid, ja — maar ook zijn liefde.
De drie bevelen. En nu wordt Petrus
weer openlijk in het ambt, dat hij
door zijn drievoudige verloochening
verloren had, hersteld. Als een apostel
van Jezus Christus moet hij de kudde
weiden, die de Heiland order zijn
opzicht stellen zal (verg. Hand. XX :

28).
Deze opdracht heeft Petrus getrouw
vervuld. Zie, wat hij op hoogen ouderdom aan de andere „herders" in de
.Gemeente schreef, x Petr. V : 1-4.
En let er nu op, dat de Heiland
tot driemaal toe aan Petrus vraagt :
„Hebt gij Mij lief?" en dat Petrus
-driemaal een bevestigend antwoord
geeft. Onwillekeurig denken we aan
wat eenige weken geleden in de zaal
van Kajafas is geschied. Daar had
Petrus den Heiland driemaal verloochend. Door die verloochening had
hij zich zelf buiten het apostelambt
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gezet. Hoe toch zou hij Jezus' gezant
kunnen zijn, indien hij openlijk elke
gemeenschap met Hem ontkende?
En zie, nu doet Jezus Petrus hier
openlijk tot driemaal toe verklaren,
dat hij Hem lief heeft. Voor het oor
der andere discipelen moet Petrus
zijn verloochening herroepen. En dan
wordt hij door Jezus in het ambt
hersteld.
Ook tot ons komt de Heiland met
de vraag : „Hebt gij Mij lief?"
Heeft Hij geen recht, het te vragen?
Ga eens na, wat Hij voor ons gedaan
heeft en nog voor ons doet. Is Hij
niet waardig, dat wij Hem lief hebben ?
Maar wat zult gij antwoorden ? Weet
gij, dat gij Hem liefhebt, niettegenstaande uw zonden ? Kunt gij Hem
vragen, in het binnenste van uw hart
te zien om zich van uw liefde te
verzekeren ? Zoo moet het bij u zijn.
Gij moet met Petrus kunnen zeggen:
„Heere, Gij weet alle dingen, Gij
weet, dat ik U liefheb".
Zie, wat de Schrift hierover zegt :
(a) Welke liefde vraagt Hij ? Matth.
X : 37 ; Ef. VI : 24. (h) Wie zijn zij,
die Hem liefhebben ? Hooglied I : 4 ,
Joh. VIII : 42 ; Luk. VII : 47. (c) Hoe
moeten wij onze liefde toonen ? Joh.
XIV : 15 ; I Joh. V : 2. (d) Wat wordt
gezegd van degenen, die Hem niet
liefhebben ? i Cor. XVI : 22. (e) Wat
wordt beloofd aan hen, die Hem liefhebben ? Joh. XIV : 21, 23.
Zie, wat Jezus nog meer tot Petrus
zeide, vers 18, 19 (Zie Aant. 1o). Wat
beteekent het, Christus te volgen P
Het -wil zeggen, dat wij doen, wat
Hij zegt ; dat wij gaan, waarhenen
Hij ons zendt. En nu zal Petrus het
ondervinden, dat hem, als hij Jezus
volgt, lijden en verdrukking wacht.
Evenals zijn Meester, zou de wereld hem haten, hem vervolgen, hem
dooden (Joh. XV : 18-2o). Zou Petrus
dan ook nog zijn Meester volgen, als
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de weg, lien Deze hem aanwees, leidde
tot allerlei moeite en ellende, ja, als
hij straks werd geroepen, zijn belijdenis te bezegelen met zijn bloed ?
Petrus had eens gezegd, dat hij Jezus
wilde volgen tot in den dood (Luk.
XXII : 33). Toen had hij gesteund
op eigen krachten en ach, tot welk
een droeven val was hij gekomen !
0, nit zich zelf zou hij ras bezwijken.
Alleen dan zou hij volharden, Jezus
te volgen, zoo hij zijn kracht zocht
bij zijn Heiland. Aileen in Jezus'
kracht zou hij in de ure der verzoeking kunnen staande blijven.
En lees nu vs. i8. Daarin spreekt
Jezus reeds van hetgeen Petrus wacht.
Toen hij jonger was, gordde hij zich
zelf en wandelde hij, waarheen hij
wilde. Maar men zou hem van zijn
vrijheid berooven. Men zou hem gevangen nemen. Een ander zou hem
gorden en hem brengen, waar hij niet
wilde. Men . zou hem naar de gevangenis voeren. Hij zou naar de strafplaats worden gebracht, waar hij
sterven zou. Hij zou zijn leven voor
zijn Heiland moeten geven.
Deze voorzegging is vervuld. Veel
heeft Petrus voor zijn Heiland moeten
lijden. Maar Petrus is in bange uren
nimmer teruggedeinsd. Zie, hoe hij

op den Pinksterdag kloekmoedig Jezus'
Naam beleed. Steeds was hij een getrouw getuige van zijn Heiland. Voortdurend arbeidde hij met ijver en
met voiharding voor zijn Heere. In
de rijen der strijders voor Koning
Jezus stand Petrus altijd vooraan.
Doch toen , kwam de vijand en werd
hij vervolgd. Veel moest hij lijden
voor den Naam van Jezus. Doch niets
kon hem terugschrikken. Zijn geloof
hield hem staande. En toen ook hij
tot het kruis veroordeeld werd, ging
hij met vreugde voor Jezus in den
dood.
Ook tot ons komt des Heilands
woord : „Volgt mij !" En als wij nu
aan die roepstem gehoor geven, zal
het ons gaan evenals Petrus. Dan
zullen ook wij worden bespot en gesmaad, dan zal ook ons veel lijden
treffen (2 Tim. III : 12). Dat heeft
Jezus al Zijn volgelingen voorzegd
(Matth. XVI : 24). Maar Hij zal ons
niet begeven. Hij zal ons steeds 'ter
zijde staan. Hij zal ons kracht geven
en moed, zoodat wij niet bezwijken,
maar volharden zullen, Hem te volgen.
En zoo wij getrouw blijven tot het
einde toe, wacht ons de eeuwige zaligheid en neemt Hij ons tot Zich
in het Vaderhuis (Joh. XII : 26).

AANTEE K ENINGEN.
1. „De Zee van Tiberias" — een andere
3. Waarom gingen de Apostelen visschen ?
naam voor het meer van Gennesareth ; zie
Niet omdat zooals sommigen meenen, het
Apostolisch ambt verlaten hadden, maar als
hierover Aanhangsel V. Tiberias was de
voornaamste stad aan de oevers van het
een tijdelijk middel .van bestaan.
4. Er was niets in de woorden van Chrismeer.
2. „Openbaarde Zichzelven". Al de verschijtus tot de discipelen in de boot, wat elke
ningen van den Heiland na Zijn opstanding
vreemdeling niet even goed had kunneii zegworden op soortgelijke wijze beschreven. De
gen. „Kinderkens" is in het Oosten een gediscipelen zagen Hem slechts van tijd tot
wone uitdrukking, waarmede men anderen_
tijd. Zie les LXXVI. Aant. 2. Hij vertoonde
aanspreekt. „Toespijs" is voedsel in het algezich aan hen. Trench merkt op, dat dit ook
meen en de vraag beteekent : „Hebt gij iets
zoo is met de verschijningen van engelen.
gevangen ?" Daar zij blbkbaar niets vreemds
„De menschen zien ze niet, maar zij vervonden in de aanwijzing, „het net aan de
rechterzbde van het schip te werpen", dachschijnen aan de menschen en zijn alleen zichtbaar voor diegenen, tot wie zij gezonden zijn."
ten zij waarschijnlijk, dat de vreemdeling
Johannes noemt dit de derde verschijning
daar een school visschen zag. Zulke scholen
vervan Christus d. w. z. de derde aan de
kunnen dikwijls op den hoogen oever of op
gaderde discipelen.
een rots opgemerkt worden door de kleur
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van het water, terwij1 de visscher er dicht
bij kan zijn, zonder er iets van te zien. In
sommige kuststreken plaatsen zich mannen
op de vooruitstekende rotsen, waar zij een
goed uitzicht op de zee hebben, en geven dan
door een sein aan de visschers in de booten
te kennen, waar de netten geworpen moeten
worden. Het wonder lag in het aanzienlijk
aantal „groote visschen", welke de macht
van den Heiland op dat oogenblik op die
plaats bracht.
Het verschillend karakter der twee discipelen komt hier weer duidelijk aan het
licht : de nadenkende Johannes herkende
Christus het eerst, doch blijft op het schip,
totdat het veilig aan den oever ligt ; de
voortvarende Petrus ging het eerst naar den
Heiland.
5. Het „scheepje" (vers 8) was de ploiarion
of kleine boot, welke aan het schip (ploion),
nl. het groote visschersvaartuig, was vastgemaakt.
6. Augustinus en andere oude schrijvers
hebben zich in uitvoerige berekeningen verdiept om aan to wijzen, waarom het getal
der visschen 153 was ; maar de beteekenis
ligt waarschijnlijk alleen in het feit, dat het
een bepaald, doch geen rond getal was, hetgeen aanduidt, dat God met juistheid het
getal Zijner uitverkorenen weet.
7. „Komt hermaarts en houdt het middagfnaal"; letterlijk : „gebruikt het ochtendmaal".
8. In de twee beelden van den Visscher
en den Herder stelt Christus de tweeledige
taak van den Evangeliedienaar voor, nl. het
verkondigen van 's Heeren woord aan hen,
die nog niet tot het Koninkrijk Gods behooren, en het herderlijk weiden en hoeden
van de kudde der geloovigen. De wijze, waarop Petrus zelf door den „Grooten Herder"
behandeld werd, is een voorbeeld van dezen
herderlijken arbeid. ,De geheden, de waarschuwingen, de liefdevolle blik, de boodschap
van den engel, het afzonderlijk onderhoud,
het gesprek bij het meer, al deze Bingen
spraken Petrus van de zorg, de goedheil,
de outferming, de vergevende liefde, die hem
was bewezen. Zoo had Jezus met hem gehandeld ; dat hij nu beenga en anderen met
evenveel liefde tegemoet trede, als waarmede Christus tot hem was gekomen."
9. Eenige zeer belangrijke punten in vers
15-17 komen niet uit in onze Hollandsche
vertaling. Het Grieksche woord voor liefhebben, dat in de eerste twee vragen van
Christus voorkomt (ayanav, appall), is verschillend van dat, hetwelk in zijn derde vraag
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en in al de antwoorden van Petrus gebruikt
wordt (cpathi, philein). Het eerste drukt de
hoogere, eerbiedige, dankbare liefde nit en
wordt altijd gebezigd voor de liefde tot God.
Het laatste duidt een persoonlijke gehechtheid aan.
Het schijnt dus, dat Petrus niet durfde
verklaren, den Heiland lief te hebben in
lien hoogeren zin van het woord, hetwelk in
de eerste twee vragen van Christus voorkomt, en daarom het minder verheven woord
gebruikte, en dat Christus in Zijn lankmoedigheid tot hem afdaalde en ook het laatste
woord in Zijn derde vraag bezigde. De Grieksche woorden voor ,weiden" zijn ook verschillend ; de Brie bevelen zouden aldus kunnen worden weergegeven : „ Weid Min lam//wren"; „Hoed Min schapen"; „Weid Mijn
uitverhoren schapen" — elke opdracht hooger
dan de voorgaande.
10. De merkwaardige voorspelling aan
Petrus, in vers 18, wordt met korte woorden
in de Schets uitgelegd ; maar de voile beteekenis kan niet zoo in het kort verklaard
worden. Yolgens Hieronymus werd Petrus
onder Nero gekruisigd, met het hoofd naar
beneden, omdat hij zeide, onwaardig te zijn,
op dezelfde wijze gekruisigd te worden als
zijn Reiland.
Het antwoord van Jezus op Petrus' vraag
aangaande Johannes was klaarblijkelijk een
zachte terechtwijzing. Petrus had de woorden
omtrent zichzelf meer als een profetie dan
als een plechtige waarschuwing opgevat en
zijn nieuwsgierigheid was opgewekt, ook het
lot van zijn vrienden te weten. Bijna alle
Schriftuitieggers zijn het er over eens, dat
de woorden van Christus de toekomst van.
Johannes rverhelijk aanduidden. De uitdrukking : ,Dat hij blijve, totdat Ik kome" is op
verschillende wijze uitgelegd. Het is zeker,
dat van de verwoesting van Jerusalem op
sommige plaatsen in de Schrift gesproken
wordt als van een ,komen" van den Reiland
(zie Aanhangsel IX), en Johannes leefde tot
na deze groote gebeurtenis, welke Petrus niet
beleefd heeft, waarschijnlijk evenmin als de
meesten der andere discipelen. „Met de verwoesting van Jerusalem begon die ontzaglijke reeks
van gebeurtenissen, waarvan de Openbaring van
Johannes de profetian bevat en die, tezamen
genomen, bekend zijn als het komen van
Jezus, daar zij ook werkelijk eindigen zullen
met Zijn heerlijke en persoonlijke wederkomst"
(Alford). Deze Openbaring gaf Christus
aan Johannes op het eiland Patmos.
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DE HEMELVAART.

Les LXXX. — De Hemelvaart.
„Welke is aan de rech terhand Gods, opgevaren ten Hemel".
Ye lezen: Luk. XXIV : 50-53 ; Hand. 1: 1-12.
Ye leeren : Hebr. IX : 24 ; Ef. IV : io ; Joh. XIV : 2, 3 ; Rom. VIII : 33,
34. (Ps. 68 : 9 ; Ps. 47 : 3 ; Ps. Ho : I).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met Zijn opstanding was Christus van den staat der vernedering tot dien
der verhooging overgegaan. Hij behoorde nu deze aarde niet meer toe ; de
hemel moest Hem nu ontvangen. Nog eenigen tijd bleet Hij op aarde, zich
van tijd tot tijd vertoonende aan Zijn discipelen om hen ten voile van de
waarheid Zijner opstanding te overtuigen en tot hen te spreken van de
dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. Doch op den veertigsten dag na
Zijn opstanding voer Hij ten hemel. Over die Hemelvaart van Christus
spreken we in deze les.
Van groot belang is het, omtrent dit onderwerp zuivere begrippen aan te
brengen. In de hemelvaart werd de met de opstanding aangevangen verheerlijking van Christus' menschelijke natuur voortgezet. Het was de mensch
Christus Jezus, Die ten hemel voer en gezet werd ter rechterhand Gods. Naar
Zijn menschheid is Hij thans in den hemel. Zichtbaar, lichamelijk bevindt
Hij Zich daar, met macht bekleed, met eere gekroond, om straks de voile
heerlijkheid te ontvangen, wanneer Hij komen zal als de Rechter van
levenden en dooden.
Men wijze er op, dat ook Christus' hemelvaart een stuk is van Zijn verlossingswerk. Hij voer ten hemel om den Zijnen het heil deelachtig te maken,
dat Hij hun verworven had. Hun ten goede is Hij daar. Hij bereidt Zijn
yolk plaats in het Vaderhuis, waar vele woningen zijn, opdat zij zijn mogen,
waar Hij, hun Hoofd, is. In den hemel zet Hij Zijn Middelaarswerk voort.
En dat werk zal Hij voltooien, als Hij komen zal op de wolken des hemels
en al de Zijnen tot zich nemen zal in heerlijkheid.
Bij het bespreken van Christus' Hoogepriesterlijk werk in den hemel ga
men uit van hetgeen onder Israel plaats had op den Grooten Verzoendag.
Hij is niet slechts het offerlam, dat voor ons sterft, maar ook de priester,
die voor ons verzoening doet. Ingegaan is Hij in het hemelsch heiligdom
met Zijn eigen bloed om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons.
Hij is onze groote Hoogepriester, „heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden
van de zondaren en hooger dan de hemelen geworden".
SCHETS VAN DE LES.
Van hoeveel verschijningen van
den Heiland na Zijn opstanding
hebben wij gesproken ? Wij hebben
verhaald van zeven verschijningen :

de verschijning aan Maria Magdalena, aan de andere vrouwen, aan
Petrus (les LXXVI) ; aan de Emmausgangers (les LXXVII); aan de ver-
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zamelde Apostelen zonder Thomas
en met Thomas (les LXXVIII) ; aan
sommigen hunner bij het Meer van
Gennesareth. Wij lezen nog van drie
an dere :
(1) Aan velen Zijner vrienden, 500
in getal, I Cor. XV : 6. Dit geschiedde
(waarschijnlijk) op een aangewezen
plaats, een berg in Galilea, Matth.
XXVIII : i6. Daar gaf Christus aan
Zijn Gemeente een plechtige opdracht.
(2) Aan Jakobus, I Cor. XV : 7,
waarschijnlijk niet den broeder van
Johannes, maar van Judas, later
eerste Bisschop van Jerusalem en
schrijver van den Brief.
(3) Nog eens aan de Elven, te
Jerusalem, Luk. XXIV : 44-53 ;
Hand. I : I-12. Daar gaf Hij hun
zijn laatste bevelen.
Hij zeide hun, dat zij in Jerusalem
moesten blijven, totdat de Trooster,
de Heilige • Geest, tot hen gekomen
zou zijn (Luk. XXIV : 49). Toen ging
Hij met hen naar den Olijfberg. Het
oogenblik was gekomen, waarop Hij
van hen zou heengaan. En waarheen
ging Hij ? Lees de Geloofsartikelen :
„opgevaren ten Hemel, zittende ter
rechterhand Gods, des Almachtigen
Vaders". Dit zullen wij heden overdenken.
I. De Hemelvaart van Christus.
Opgenomen van de garde. Zij
zijn in Jerusalem, misschien wel in
diezelfde „Opperzaal", waar de Heiland met hen het Pascha gevierd
had en waar Hij op die twee Zondagavonden verscheen. Hij „leidde
hen buiten" (Luk. XXIV : 5o) langs
den welbekenden weg, over de Kedron, voorbij Gethsemane, den Olijfberg op en over den berg naar Bethanie. Hij zegt hun, wat zij moeten
doen, wanneer Hij is heengegaan
(Hand., vs. 8) ; zij moeten Zijn
„getuigen" zijn. (Licht dit toe door
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te wijzen op de getuigen bij reek'szittingen.) Waarvan zijn zij „getuigen"
geweest ? Van Zijn leven, Zijn wonderen, Zijn lijden, Zijn dood, Zijn opstanding. Nog van een zaak moeten
zij getuigen zijn ; zij zullen met eigen
oogen den Heere Jezus ten hemel
zien varen.
Zie ! Zijn handen zijn opgeheven.
Hij zegent Zijn discipelen (vergelijk
de zegening van den Hoogepriester,
Lev. IX : 22 ; Num. VI : 23-27). En
dan is het oogenblik aangebroken,
dat Hij van hen scheidt ; dan vaart
Hij ten hemel op. Zijn laatste daad
is geweest, hen te zegenen. En wat
doen zij, als Hij ten hemel vaart ;
(Luk. XXIV : 52) ? Zie, hoe zij Hem
als hun Heere en God aanbidden.
Zij staren Hem na, terwij1 Hij al
hooger en hooger stijgt ; reeds kunnen
zij de omtrekken Zijner gestalte niet
meer onderscheiden ; eindelijk onttrekt een wolk Hem geheel aan hun
oog. Doch al zien zij Hem niet
meer, hun blikken zijn nog naar
boven gericht. Eensklaps hooren zij
een stem, die tot hen spreekt. Twee
mannen staan bij hen, in witte kleeding. Het zijn engelen, die door den
Heere tot hen gezonden zijn. Lees,
wat zij tot hen zeggen (Hand. I : I i)1
Jezus, die van hen henenging, komt
weder. In heerlijkheid zal Hij verschijnen om levenden en dooden te
oordeelen. Wanneer ? Dat weet niemand. Nog altoos is dat woord niet
vervuld. Maar het zal zeker vervuld
worden. „Hij komt met de wolken"
(Openb. I: 7). En Hij zal zegenend
komen. Maar wie zal Hij zegenen?
Zijn getrouwe volgelingen ; zii, die
Hem lief handen en dienden. Zullen
wij daartoe behooren ?
2. Oftgenomen in den _Hemel. Het
tooneel op den Olijfberg had in alle
stilte plaats ; weinigen waren er bij
tegenwoordig, zelfs de bewoners van
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Jerusalem aan de andere zijde van
den Olijfberg wisten er niet van.
Wat zouden Pilatus, Herodes, Kajafas
gedacht hebben, indien zij Jezus'
hemelvaart hadden aanschouwd ? En
wat aangaat de groote mannen in het
verre Griekenland en in het machtige
Rome, geen hunner vermoedde ook
maar, wat thans was geschied.
Maar in deh hemel is Jezus' hemelvaart een gebeurtenis, die de engelen
in verrukking brengt. De poorten des
hemels gaan voor Hem open. Zie,
daar betreedt Hij de zalen des lichts.
En der engelen jubelzang verwelkomt
Hem. Juichende gaan zij Hem tegemoet. Blijde schallen hun bazuinen,
liefelijk ruischt hun harpmuziek
(verg. Ps. XXIV : 7-1o). Hoor,
zij heffen den lofzang aan, het lied
ter eere van den Held, Die Satan den
kop vermorzeld heeft. Zij begeleiden
Hem tot voor des Vaders troon. En
luide klinken hun triumfpsalmen, als
God zelf tot Christus spreekt : „Zit
aan Mijn rechterhand !" (Ps. CX : r).
Welk een ommekeer ! Hoe nameloos diep had Christus zich vernederd ! Hij had onze gebroken
menschelijke natuur, met den vloek
Gods beladen, op zich genomen. Aan
allerlei armoede en ontbering was Hij
ten prooi geweest. Smaad en hoon
was steeds als over Zijn hoofd uitgegoten. Hoe had men Hem gekweld,
gelasterd, bespot ! Hoe ontzettend was
Zijn lijden niet geweest gedurende Zijn
gansche leven op aarde, maar inzonderheid aan het einde daarvan !
En ten slotte was Hij aan het kruis
gehecht, was Hij den vervloekten
flood gestorven en had men Hem neergelegd in het graf. Welk een lijden,
welk een strijd, welk een vernedering!
Maar nu ! Christus stond van de
dooden op. bat was de eerste trap
Zijner verhooging. En nu wordt Hij
met steeds nieuwen luister omstraald.

Hij vaart ten hemel op. Hij wordt
gezet aan Gods rechterhand. Met
heerlijkheid en eer wordt Hij gekroond (Hebr. II : 9). Uitermate
wordt Hij nu door God verhoogd.
Hem wordt een Naam gegeven, die
boven alien naam is (Fil. II : 6-11;
I Petr. III : 22). Hij wordt bekleed
met alle macht in hemel en op aarde
(Matth. XXVIII : 20). Der engelen
lied ruischt Hem tegen. Zijn gemeente op aarde zingt Zijn lof. En
steeds hooger glorie wordt Zijn deel,
totdat Hij de voile heerlijkheid zal
ontvangen, als Hij wederkomt op de
wolken des hemels. Dan zal Zijn Naam
alom worden uitgeroepen. Dan zal
aller hulde Hem worden toegebracht.
Dan zal alle knie zich voor Hem
buigen en zal alle tong belijden, dat
Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
II. Christus aan de rechterhand
Gods.
Wellicht zegt gij : „Maar zou het
voor ons niet beter zijn geweest, dat
Jezus op aarde gebleven ware ? We
zouden Hem dan kunnen zien, Zijn
liefelijke woorden kunnen hooren, getuige kunnen zijn van Zijn wonderwerken". Doch zoo is het niet. Zal
Hij ons zaligmaken, dan is het niet
genoeg, dat Hij hier op aarde de
wet Gods voor ons vervulde en voor
ons leed en stierf, dan moet Hij ook
ten hemel varen om, aan Gods rechterhand gezeten, ons het heil deelachtig te maken, dat Hij ons verwierf. Neen, in den hemel vergeet Hij
de Zijnen niet. Hij is daar
I. als onze Hoogepriester. Elk jaar,
op den „Grooten V erzoendag", ging
de Hoogepriester, nadat hij de offeranden voor de zonden had geofferd,
binnen het Voorhangsel in het Heilige,
der Heiligen. Waarmede? (a) Met het
bloed van het offer ; (b) met reukwerk, om dat voor God te branden.
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Dit alles was een type, een beeld van
het werk van Christus. Zie Hebr.
IV: 14; VI: 19, 20; VIII : I : IX:
I I, 12, 24 ; X : 12. Hij offerde zichzelf als „een slachtoffer voor de zonden" (X : 12) en daarna ging Hij
binnen het Voorhangsel in het hemelsch
heiligdom. Daar is Hij in de tegenwoordigheid Gods om Zijn bloed als
het ware aan God aan te bieden en
Zijn gebeden voor ons neder te leggen
voor Gods troon. In den hemel zet
Hij Zijn Middelaarswerk voort. En
Hij is nog altijd daar en bidt steeds
voor ons. Daarom kunnen wij „ volkomen zalig" worden (Hebr. VII : 25,
26 ; Rom. VIII : 34 ; zie ook Hebr.
II : 17 ; IV : 15, 16).
2. als onze Voorspraak. Wat is een
voorspraak ? (Leg nailer uit :bij reeks-

zittingen zijn ook voorspraken, advoeaten). Iemand, die voor ons pleit,
die voor ons optreedt. Dit doet Jezus
voor ons, Hebr. IX : 24. Wij zijn als
beschuldigden voor de rechtbank , de
Satan is de aanklager (Zack. III : 1 ;
Openb. XII : io), die ons allerlei
misdaden ten laste legt, en wij zijn
in waarheid „schuldig". Maar Christus is onze Voorspraak (i Joh. II : I)
en bepleit onze zaak.
Kunnen wij een beteren Voorspraak
verlangen ? Hij wijst op Zijn verdiensten, op Zijn werk. Hij heeft
immers in onze plaats de straf ge •
dragen, Hij heeft Zelf voor onze zonden geboet. In Hem hebben wij geen
schuld, zijn wij vrij van alle ongerechtigheid. En daarom worden wij,
zoo wij in Hem gelooven, niet veroordeeld en is er voor ons geen
verdoemenis meer.
3. als onze Oudste Broeder. De
hemel is de erfenis voor Gods kinderen, Col. I : 12 ; I Petr. I : 3, 4.
Waarom de hunne ? Zij is voor den
Erfgenaam en Zijn broederen. Jezus
is de Erfgenaam, Hebr. I : 2 ; indien
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wij door Hem geheiligd zijn, zijn wij
Zijn broeders, Hebr. II : II.
Maar dan beerven wij ook eens de
heerlijkheid, die Hem is geschonken.
Wij zijn dan Zijn medeerfgenamen,
Rom. VIII : 17 ; Gal. IV : 7. Hij, onze
Oudste Broeder, is vooruitgegaan om
de erfenis in bezit te nemen.
Eenmaal komt Hij weder en zal
Hij ons tot Zich nemen, opdat wij
deelen mogen in Zijn heerlijkheid.
(I) Den& aan Christus als den
levenden Zali gmaker. Wij denken
gaarne aan Bethlehem, aan den Zoon
van God, Die de menschelijke natuur
aannam, de Vleeschwording des
Woords. Wij denken ook gaarne aan
Golgotha, aan Jezus' Dood en aan
Zijn Begrafenis. Maar vergeet niet
Zijn Opstanding en Zijn Hemelvaart.
Jezus is nu in den hemel, zittende
aan Gods rechterhand. Zoo zag Stefanus Hem (Hand. VII : 55, 56) en
ook Johannes op Patmos (Openb. I :
Iz-18). En dat Hij nu in den hemel
leeft, geeft ons zekerheid, dat wij,
zoo wij waarlijk in Hem gelooven,
daar ook eens zullen komen. Hij, het
Hoofd, neemt al Zijn leden eens tot
Zich. Hij is heengegaan om den Zijnen
plaats te bereiden. Hij beschermt hen
tegen alle geweld. Hij beschut hen
tegen hun vijanden. En straks voort
Hij hen alien in Zijn heerlijkheid,
opdat zij zijn mogen, waar Hij is
(Joh. XIV : 2, 3).
(2) „Zoekt de dingen, die boven zijn,

waar Christus is zittende aan tie
rechterhand Gods" (Col. III : I).
(Voorbeeld. — Een landverhuizer
verdiept zich in alles, wat betrekkingheeft op het land, waar hij heengaat;
track` zich een voorstelling te maken
van het Leven daarginds,denkt er nacht
en dag over ; in den geest is hij er
reeds). Zoo moeten wij denken aan
het „betere vaderland" (Hebr. XI:
16). Niet de aardsche, maar de he-
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melsche dingen moeten ons het meest
belang inboezemen. Strijden moeten
wij tegen de zonde. Ons leven moet
in overeenstemming zijn met onze

heerlijke toekomst. Het moet aan ons
gezien kunnen worden, hoe het ons
ernstig streven is, den wil te doen
van den Vader in de hemelen.

AANTEEK ENINGEN.
1. Het is opmerkelijk, dat de Hemelvaart
slechts door den der Evangelisten, n.l. door
Lukas, vermeld wordt, en wel in zijn beide
boeken, het Evangelie en de Handelingen
der Apostelen. Het feit wordt echter in het
Evangelie van Markus genoemd, ofschoon er
geen bijzonderlieden aan toe gevoegd worden.
Mattheiis eindigt met de opdracht, die de
Heiland Zijn discipelen gaf ; toch is uit dit
Evangelie duidelijk de Hemelvaart of to
leiden, daar het op nadrukkelijke wijze (hoofdst.
XXIV, XXV) van Christus' Wederkomst
spreekt. Ook in het Evangelie van Johannes
wordt van Christus' hemelvaart gesproken ;
zie hoofdstuk VI : 62; XX : 17.
Het slot van het Evangelie van Markus is
een korte beschrijving van het laatste samenzijn van den Heiland met Zijn discipelen.
Vers 14-20 moet niet aangemerkt worden
als een geregeld verslag ; vers 14 verwijst

klaarblijkelijk naar de eerste verschijning
aan de vergaderde discipelen te Jerusalem ;
vers 15-18 komt waarschijnlijk overeen met
Matth. XXVIII : 18-20, waar de opdracht
aan de verzamelde apostelen op den berg in
Galilea vermeld wordt ; vers 19 verhaalt slechts
het feit van de Hemelvaart zonder tijds- of
plaatsbepaling ; alleen wordt er bijgevoegd,
dat het plaats had, nadat Christus den zijnen
bevelen had gegeven.
2. Het feit der vereeniging van de twee
naturen in Christus blijft door de hemelvaart
onaangqtast. Naar zijn menschelijke natuur
is Hij thans in den hemel ; als God is Hij
alomtegenwoordig, zoodat Zijn Godheid zoowel
in als buiten de menschelijke natuur is. De
hemelvaart bracht in de vereeniging der beide
naturen geen verandering (zie Catech. Zondag
XVIII, Yr. 47, 48).

Les LXXXI. — De uitstorting van den Heiligen Geest.
„Zij werden alien vervuld met den Heiligen Geese".
le lezen: Hand. II : 1-41.
Ye leeren : Jes. XLIV : 3 ; Joel II : 28, 29 ; Hand. II : 33 ; Joh. XV : 26, 27.
(Ps. 118 : 12 ; Ps. 48 : 1, 6 ; Ps. 135 :

12).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De behandeling van deze les, waarin de bekende Pinkstergeschiedenis
besproken wordt, levert ongetwijfeld groote moeilijkheden op. De uitstorting
van den Heiligen Geest is een feit, dat niet onder de zinnelijke waarneming
valt, dat niet spreekt tot oog of oor, dat de verbeelding geen stof geeft.
Wel werd een geluid gehoord „als van een geweldigen, gedreven wind", wel
zag men verdeelde tongen als van vuur, maar dat waren slechts de teekenen,.
welke die uitstorting vergezelden ; het feit zelf was van zuiver geestelijken card.
De onderwijzer brenge de uitstorting des Heiligen Geestes in verband met
Christus' hemelvaart. De Heiland was van de Zijnen heengegaan en nu zond
Hij hun den Heiligen Geest als Zijn Plaatsvervanger (Joh. XIV : 16, 17, 25,.
26 • XVI : 7). Hij verwierf dien Geest door Zijn verlossingswerk, en nu,
verheerlijkt aan de rechterhand Gods, zendt Hij den Heiligen Geest, die de vol-
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komen gemeenschap tusschen de gemeente en God tot stand brengt. Die
gemeente deelt nu reeds aanvankelijk in de heerlijkheid van haar Hoofd
Christus Jezus. In Hem heeft zij aan den eisch der wet geheel voldaan ;
nu ontvangt zij den Geest der aanneming tot kinderen. Door dien Geest
wordt zij onderwezen, bekwaamd, gesterkt, getroost. Hij is haar het onderpand harer erfenis, die in de hemelen voor haar wordt bewaard.
Men legge er den nadruk op, dat de Heilige Geest niet maar een kracht
is, die van God uitgaat, maar een persoon, met den Vader en den Zoon
waarachtig en eeuwig God. Ook onder het Oude Verbond waren de werkingen van dien Geest dvidelijk merkbaar. Verschillende personen rustte
Hij met zijn gaven toe. Nu echter, op den Pinksterdag, daalt Hij neder in
de gemeente om de leden met elkander en alzoo met het Hoofd in den
hemel te verbinden. Het feit van Pinksteren is van geheel eenige beteekenis.
De Heilige Geest kwam om in de gemeente te wonen. Zij is nu een Tempel
des Heiligen Geestes, „een woonstede Gods in den Geest". En die Geest
zal nimmer van haar wijken, maar bij haar blijven tot in eeuwigheid.
Het onderwerp van de Gave der Talen wordt, tot nadere inlichting voor
den onderwijzer, in het Aanhangsel, dat aan deze les is toegevoegd, behandeld. Het zal echter in de meeste gevallen wenschelijk zijn, niet over
de moeilijkheden van dit onderwerp te spreken en slechts eenvoudig, onafgebroken met de behandeling der les voort te gaan, zooals in de Schets
wordt aangewezen. De onderwijzer geve, wanneer er over het onderwerp,
dat men behandelt, verschillende meeningen bestaan, alleen die meening,
welke hij de juiste acht, zonder te treden in bestrijding van andere uitleggingen. Natuurlijk moet hij dan van te voren van zijn onderwerp eenige
studie maken. Vandaar de noodzakelijkheid van de Aanteekeningen, die
deze les begeleiden.
SCHETS VAN DE LES.
Toen de Heere Jezus ten hemel
Elken dag zoudt gij hen daar kungevaren was, waren de discipelen
nen gezien hebben, alien hun ernstige
volgens Zijn bevel van den Olijfberg smeekingen tot God opzendende, met
naar Jerusalem teruggekeerd. Dageverlangen uitziende naar de vervulling
lijks zijn zij nu in de Opperzaal bijder belofte.
een. De ledige plaa4s, door Judas'
Indien wij God vragen om een
verraad ontstaan, wordt door de verZijner beloofde zegeningen en een
kiezing van Matthias weer vervuld
antwoord verwachten, worden wij
(Hand. I : 15-26). En nu wachten
nooit teleurgesteld. Dat ondervonden
zij op de vervulling van Christus'
de discipelen.
belofte. Wat had Christus Zijn disciWanneer werd die belofie vervuld?
pelen beloofd, v6Or Hij ten hemel vers I.
was gevaren ? Zie Hand. I : 8 ;
Het Pinksterfeest is aangebroken,
Luk. XXIV : 8, 49. Wanneer zou
het feest, dat zeven weken na het
dat geschieden ? Hand. I : 5. SpoePaaschfeest gevierd werd. Met het
dig, maar zij wisten niet juist, wanPaaschfeest waren duizenden naar
neer. Wat deden zij dus ? Zie Jerusalem opgegaan. Dan was juist
Hand. I : 14 : zij volhardden in het het koren rijp ; de eerste schoof gerst
gebed.
werd in den Tempel gebracht als een,
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bewijs van dankbaarheid aan God
voor den regen, den zonneschijn en
al de andere zegeningen, die Hij geschonken had ; zie Lev. XXIII : 5-14.
Wat hebben zij gedurende deze
zeven weken gedaan ? Over het land
verstrooid, hebben zij den oogst binnengebracht, het koren in de schuren
verzameld, enz. Nu kan van het
koren brood gebakken worden ; maar
nog eens moeten de eerstelingen —
twee brooden van het nieuwe koren
— in den Tempel geofferd worden,
zie Lev. XXIII : 15-21. Zie hen dus
met het Pinksterfeest weder alien te
.Jerusalem (Zie Aant. t).
Tot dit feest komen bijna even
groote menigten op als tot het Paaschleest. Vooral de Joden, die in verafgelegen landen geboren en gevestigd
zijn, begeven zich in grooten getale
,naar de stad hunner vaderen. Vele
vreemde kleederdrachten zijn daar op
straat te zien, vele vreemde talen
zijn er te hooren, Aziatische, Europeesche, Afrikaansche (vs. 9— r I). De
meeste bezoekers behooren lcrachtens
geboorte tot het Joodsche yolk ; maar
ook sommige heidenen, die tot den
iToodschen godsdienst waren overgegaan, die besneden waren en nu den
waren God dienden, „Jodengenooten"
genaamd (vs. to), bevinden zich nu
-te Jerusalem.
Dit is dus wel een geschikte tijd,
waarop de verkondiging van het
Evangelie beginnen kan ; zoo velen
kunnen het hooren en er over spreken,
wanneer zij naar hun verafgelegen
woonplaatsen teruggaan. Zie nu, hoe
Christus Zijn belofte vervulde.
I. De uiterlijke teekenen.
De blijde feestdag is aangebroken.
Over weinige oogenblikken zullen de
discipelen opgaan naar den Tempel,
maar eerst houden zij nog hun eigen
bijeenkomst in een der zalen, die
daar rondom zijn gebouwd. En ook

nu weer verheffen zij hun harten tot
God en bidden zij, dat toch 's Heilands belofte worde vervuld.
Eensklaps hooren zij een vreemd
geluid. Waar gelijkt het op ? Van
waar komt het ? zie vers 2. Het is
een geluid als dat van een krachtigen wind. En er is niet alleen iets
te hooren, er is ook iets te zien. Het
zijn tongen „als van vuur", die zich
zetten op de hoofden der discipelen
(zie Aant. 3). Het gelaat der twaalven
straalt van verheven vreugde ; zij
heffen lofzangen aan en aanbidden
en verheerlijken God (vs. t t). En zie,
welk een wonder ! Zij beginnen te
spreken met andere talen (zie Aanh.
XII). Deze ongeleerde en eenvoudige
menschen (Hand. IV : 13) uiten hun
lof en hun blijde aanbidding in aliey
lei talen, die zij nooit geleerd hadden !
Maar het geluid als van een geweldigen wind werd niet alleen in die
zaal gehoord. Ook in den Tempel,
waar een groote .menigte bijeen is,
wordt het vernomen. De menschen
komen om te hooren, wat er gebeurd is. En zij verbazen zich over
hetgeen zij zien. Daar staan de discipelen, sprekende in allerlei talen. Een
Parther zegt : „Ik hoor mijn taal" ;
een Libyer : „Ik hoor de mijne". En
wat zeggen sommige spotters ? zie
vers 13.
Wat zullen rru de discipelen doers ?
Zullen zij de deuren grendelen (zooals vroeger, Joh. XX : 19) „om de
vreeze der Joden" ? Neen. Moedig
staan zij daar, met fier opgericht
hoofd en van verrukking stralenden
blik. Zie, daar treedt Petrus naar
voren. Met luide stem (vers 14) spreekt
hij de verbaasde menigte toe. „Dezen
dronken ? Zie hun gelaat, dat vol
blijdschap ten hemel is geheven ; zien
dezen er uit, alsof zij zoo goddeloos
zouden zijn (zie Jes. V : n. ; 1 Thess.
V : 7), zich reeds des - morgens om
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negen uur aan dronkenschap over
te geven ?" Wat is het dan ? Zie
vers 16-21.
De Heilige Geest was in de gemeente uitgestort. Vroeger had de
Heilige Geest Zijn gaven aan verschillende personen geschonken ; vroeger waren ook Zijn werkingen wel
openbaar geworden, maar nu kwam
bepaald de bedeeling des Heiligen
Geestes. Van die uitstorting des Heiligen Geestes had reeds Joel geprofeteerd (Joel II : 28 —32). Aan alien
zou die Geest worden geschonken,
aan mannen en aan vrouwen, aan
ouden en aan jongen, zelfs aan de
slaven (zie Ilan/. 5). Zij zouden
alien met den Heiligen Geest vervuld worden en de woorden spreken,
die de Geest hun ingaf : zij zouden
„profeteeren". En wanneer zou dat
geschieden ? „In de laatste dagen"
(vs. 16), d. i. in den tijd tusschen
Christus' hemelvaart en Zijn wederkomst ten oordeel. De Heilige Geest
zou nederdalen, voordat „de groote
en doorluchtige dag des Heeren"
komen zou. Een tijd der genade zou
God nog schenken, opdat wie de
waarschuwingen ter harte nam en
zich bekeerde tot den Heere, zou
worden gered van den toorn. Een
iegelijk toch, die den Naam des
Heeren zal aanroepen, zal zalig
worden.
En nu zegt Petrus, dat deze belofte, die de Heere gedaan had door
Joels mond, thans is vervuld. Neen,
de discipelen zijn niet dronken, zooals sommige spotters hebben gezegd,
maar zij zijn vervuld met den Heiligen Geest, Die thans is uitgestort.
Zal Petrus deze gelegenheid, te
spreken van den Heiland tot de
schare, die samengekomen is, ongebruikt laten voorbijgaan ? Neen, hij
zal nu het Evangelie des kruises verkondigen. Zie, daar staat hij, de vuRENKEMA II.
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rige apostel. En terwiji zijn oog van
geestdrift schittert, spreekt hij de verzameld, e menigte toe, niet aarzelend
en weifelend, maar moedig en onbeschroomd. Hij vreest spot, noch
smaad, noch lijden. Vol heilige bezieling is het woord, waarin hij getuigt van zijn Koning. 0, onwillekeurig denken we, hoe diezelfde
Petrus, zeven weken geleden, in de
zaal des Hoogepriesters dat vreese=
lijke woord tot driemaal toe herhaalde : „lk ken den mensch niet !"
Toen meende hij te kunnen staan in
eigen kracht ; nu staat hij in de
kracht zijns Gods en zie, nu spreekt
hij moedig en bezielend van Jezus
Christus, zijn Heere. In de toespraak,
die hij tot het yolk houdt (vs. 2 2 —36),
zegt hij, dat het Jezus van Nazareth
is, Die thans den Heiligen Geest
zond. Dien Jezus hadden zij, de
Joden, aan het kruis gehecht en gedood. Doch God had Hem opgewekt
ten derden dage, naar de Schriften. En
thans verheven aan de rechterhand
Gods, heeft Christus nu den Heiligen
Geest uitgestort. Dat men toch niet
meene, dat Jezus dood is. Zeker, Hij
is gestorven, maar Hij is verrezen
uit den dood. Het was niet mogelijk,
dat Hij van den dood zoude gehouden worden. Neen, Hij leeft, Hij
leeft in heerlijkheid. De uitstorting
des Geestes is er een klaar bewijs
van. Die uitstorting toch is Zijn werk.
Dien Geest zond Hij. En nu wete
zekerlijk het gansche huis Israels,
dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, namelijk dien
Jezus, Dien zij gekruist hebben I
Zoo spreekt Petrus. En zijn prediking droeg heerlijke vrucht. De Heere
wrocht merle. Velen kwamen tot de
apostelen, verslagen over hun zonden,
verbrijzeld door schuldbesef, en vroegen : „wat zullen wij doen, mannen
broeders ?" En het ar1twoord luidde :
27
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„Bekeert u, en een iegelijk van u
worde gedoopt in den Naam van Jezus
Christus I" De weg des behouds wordt
hun gewezen, op het bloed der verzoening wordt hun oog gericht. En
zie, velen nemen Petrus' woord aan.
Groot is het aantal van hen, die
voor het eerst zich buigen voor Jezus'
kruis. Niet minder dan 3000 zielen
werden er tot de gemeente toegedaan. Wel werd op dien dag een
rijke oogst van voorspoed gezien !
II. De innerlijke gave.
We hebben gehoord, hoe een sterk
geluid werd vernomen als van een
krachtigen wind en hoe verdeelde
tongen als van vuur zich zetten op
de hoofden der apostelen. Wind en
vuur waren echter slechts de teekenen, die met de groote gebeurtenis
van den Pinksterdag gepaard gingen.
Ook het spreken in vreemde talen
is hier niet de zaak, waarop het aankomt. Het groote feit van het Pinksterfeest is de nederdaling van God den

Heiligen Gees, in de gemeente van
Christus.
God, de Heilige Geest, was neergedaald in de Kerk.
Zie vers 4 : „Zij werden alien vervuld met den Heiligen Geest". Dit
zijn de belangrijke woorden.
De Heilige Geest kwam nu in de
gemeente. Niet slechts Zijn gaven en
werkingen worden nu in haar openbaar, zooals die onder het Oude
Verbond zichtbaar waren, neen, Hij
zelf daalt tot haar neder. Christus
vergeet de Zijnen niet. Nu Hij verhoogd
is aan de rechterhand Gods, zendt
Hij hun den Heiligen Geest, Dien Hij
hun verwierf, Dien „anderen Trooster",
Die hen onderwijzen en hen tot hun
werk bekwaam maken zal. Het is die
Geest, Die hen volkomen vereenigt
met Christus en met den Vader. Die
Geest getuigt in hen, dat zij kinderen
Gods zijn en verzekert hun, dat zij

eenmaal de hemelsche erfenis zullen
ontvangen, die hun is toegezegd
(Rom. VIII : 14-17 ; EE I : 14). En
nimmer wijkt die Geest van Christus'
Kerk. Zij woont nu in die Kerk en
zal bij haar blijven tot in eeuwigheid (Joh. XIV :16, 27).
En de teekenen, waaronder de
Heilige Geest kwam, leeren Hem ons
kennen in Zijn persoon en werk.
I. Hij zou zijn als de wind. (a) Onzichtbaar, verborgen. Zie Joh. III .: 8 :
„Gij hoort zijn geluid, maar gij weet
niet, vanwaar hij komt en waar hij
henengaat". (Zie les XV.) (b) Krachtig
en onweerstaanbaar. Wat kan weerstand bieden aan het geweld van den
stormwind ? En daar de Heilige Geest
God is, wat is er boven Zijn macht
verheven ? (c) Levendmakend. De
Heilige Geest is gekomen om met
Zijn adem de doode zielen tot leven
to wekken (Zie Ezech. XXXVII :
9, To).
2. Rif zou zijn als het vuur. Dit
zeide Johannes de Dooper reeds,
Matth. III : I I. Wat doet het vuur ? (a)
Het verwarmt. Zoo verwarmt de Heilige
Geest onze koude harten. Hoe ? Zie
Rom. V : 5. (b) Het reinigt. ( Voorbeeld.

— Metalen worden in het vuur van alle
onzuivere bestandaeelen gereinigd.)
Zoo neemt de Heilige Geest onze
verkeerde gedachten en onze zondige handelingen weg. Zie Rom.
VIII : 9, 13 ; I Cor. VI : ii ; Gal.
V : 22-24 ; I Petr. 1 : 2.

3. Hij zou de ware eenheid geven.
Daarvan getuigde het spreken in
vreemde talen. Wanneer was der
menschen spraak .verward ? (Zie Gen.
XI : 1-9). Dat op de aarde zoovele
talen gesproken worden is een gevolg van de zonde. Door dat verschil in taal worden de volken gescheiden. Maar Christus sticht hier
op aarde een koninkrijk, dat met de
grenzen der volken geen rekening
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houdt, een rijk, dat alle yolk omvat.
In alle taal zal het Evangelie des
kruises verkondigd worden. Van alle
yolk en van alle natie zullen ze tot
Hem komen om voor Hem zich neder
te buigen. De Zone Gods vergadert
zich door Zijn Geest en door Zijn.
Woord een gemeente uit het gansche
menschelijke geslacht. Zoo wordt
weer vereenigd, wat door de zonde
verdeeld was. Wij „gelooven een
heilige algemeene Christelijke Kerk".
Die Kerk telt haar leden in alle landen, order alle volkeren. In den
hemel zal eens het lied gezongen
worden : „Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht
en taal en yolk en natie" (Openb.
V : 9).

Wij moeten God danken voor de
uitstorting van den Heiligen Geest.
Wij hebben gezien, hoe de Kerk zich
heeft uitgebreid ; hoe had dit kunnen
geschieden, indien de Heilige Geest
niet was nedergedaald ? Geen geloof
zonder dien Geest, x Cor. XII : 3 ;
geen toebehooren aan Christus of
Gode behagen zonder Hem, Rom.
VIII : 8, 9 ; geen zaligheid zonder
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Hem, Joh. III : 5. En de Gemeente
dankt God ook werkelijk voor de
uitstorting van den Heiligen Geest,
elk jaar op den vijftigsten dag na
Paschen, op het Pinksterfeest.
En voor ons is het nu maar de
groote vraag, of wij persoonlijk den
Heiligen Geest bezitten. Die Geest
moet wonen in ons hart. Alleen zij,
die door den Geest Gods geleid
worden, zijn kinderen Gods (Rom.
VIII : 14). Vragen wij dan, dat de
Heilige Geest ook in onze harten intrek neme. Wanneer wij dat doen,
zullen wij den Heiligen Geest zeker
ontvangen. Dat wordt ons gezegd in
de Heilige Schrift (zie Luk. XI:
13). Maar die Schrift spreekt ook
van „wederstaan", het „smarten aandoen", het „bedroeven", het „uitblusschen" van den Geest (Hand.
VII : 5r ; Jes. LXIII : 10 ; Ef. IV :
3o ; I Thess. V : 19).
Beware de Heere ons daarvoor !
En bidden wij, dat de Heilige Geest,
Die uitgaat van den Vader en den
Zoon, tot ons kome en woning make
ook in onze harten !

A ANTEEKENINGEN.
1. Zie over het Pinksterfeest : Exod. XXIII :
16 ; Lev. XXIII : 15-22 ; Num. XXVIII :
26-31 ; Dent. XVI : 9-12. Het wordt het
„feest des oogstes" geikaamd, omdat het laatste
koren dan rijp was, en het „feest der weken",
omdat men een week van weken (zeven weken)
telde tusschen Paschen en Pinksteren. Het
brood, dat gegeten en geofferd werd, was dat,
hetwelk gewoonlijk werd gebruikt (niet ongezuurd). Aan den wees, de weduwe en den
vreemdeling moest gedacht worden, en bij de
regelingen voor dit feest vinden wij ook het
gebod, de nalezing van den oogst voor de
armen te laten. De voornaamste plechtigheid
van het Pinksterfeest was het offeren der
twee brooden, zooals in de Schets is vermeld.
Pinksteren werd door de Joden ook als
een gedaehtenisviering van de Wetgeving op
Sinai beschouwd.
De dag van het Pinksterfeest was derhalve

de aangewezen dag voor de nederdaling van
den Heiligen Geest. De eerstelingen van den
grooten oogst der zielen werden toen ingebracht en de Wet van God werd door den
Heiligen Geest geschreven ,,niet in steenen
tafelen, maar in vleeschen tafelen des harten"
(Jer. XXXI : 33 ; 2 Cor. III : 3 ; Hebr. VIII : 10).
2. De juiste berekening van het Pinksterfeest was als volgt :
Het Paaschlam werd op den avond, volgende op den 14n Nisan, gedood. De 15e
Nisan was de eerste dag der ongehevelde
brooden, een „feest-Sabbath". Op den volgenden dag, den 16n Nisan, werd de schoof gerst
in den Tempel geofferd. Van dien dag of
werden zeven weken geteld, dus negen en
veertig dagen, en de volgende dag, de vijftigste, was de dag van het Pinksterfeest. Indien dus in het jaar van den flood van Christus de 14e Nisan op een Donderdag viel (zie
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hierover Aanhangsel XI), is de .16e Nisan
een Zaterdag geweest en de Heilige Geest is
dan op een Zondag nedergedaald, hetgeen
door de Berk alqd is aangenomen.
3. Waarschijnlijk waren de discipelen vergaderd in een der zalen, die het hoofdgebouw van den Tempel omringden. De in den
Tempel samengekomen schare werd naar deze
zaal getrokken door het krachtige geluid van
del, wind, dat gehoord werd.
Er wordt niet gezegd, dat er letterlijk
wind en vuur was ; er wordt slechts gesproken
van „een geluid, yelijk als van een geweldigen gedreven wind" en van „verdeelde tongen, als van vuur".
4. Het is waarschijnlijk, dat zoowel mannen van Joodsche afkomst, als heidenen, die
-tot het Jodendom door de besnijdenis waren
toegelaten, zich met het Pinksterfeest naar
Jerusalem begaven. De woorden „Joden en
Jodengenooten" in vers 10 hebben blijkbaar
betrekking op alien, die naar hun nationaliteit zijn opgenoemd. De Joden der „Verstrooiing" hadden natuurlijk verschillende
eigenaardigheden overgenomen van de volken,
in wier midden zij woonden, maar hadden
toeh hun Joodsch karakter behouden. Een
Elollandsche Jood is een Hollander zoowel als
een Jood, een Russische Jood is een Rus zoowel als een Jood, en zoo was het ook met

de Parthische, Egyptische en Phrygische
Joden.
De landen, welke opgenoemd worden, zijn
volgens een bepaalde orde gerangschikt : eerst
vinden we die in het verre oosten ; dan
landen meer westwaarts, 1VIesopotamie en
Indie ; vervolgens die in Klein-Azie ; dan
gaat de opsomming van Panifylie over de
Middellandsche Zee naar de kusten van Afrika
en dan weder over de zee naar Rome. Daarna
volgt de algemeene benaming „Joden en
Jodengenooten", en eindelijk, bijwijze van
naschrift, volgen twee landen, die niet gemakkelijk in de voorgaande reeks konden
ingevoegd worden.
5. Onze Nieuw-Testamentische bedeeling
wordt in de Schrift dikwijls met de benaming ,,de laatste dagen" aangeduid, als een
voorbereiding voor den „grooten doorluchtigen
dag" des Heeren. Het kenmerk van deze
bedeeling is, zooa!s door Joel werd voorspeld
en door Petrus aangetoond, de uitstorting van
den Heiligen Geest. De ruime mate, waarin
de uitstorting zou geschieden, wordt op treffende wijze aangeduid door het vermelden
der „dienstknechten en dienstmaagden", in
het oorspronkelijke „slaven",
„slavinnen".
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AANHANGSEL XII. — De Gave der Talen.
Een onderwerp, zoo belangrijk en zoo moeilijk te verklaren als de Gave der Talen, vereischt een bijzondere aanteekening.
De gewone opvatting hieromtrent is deze, dat de Apostelen de gave, vreemde talen te verstaan en te spreken, van noode hadden om het Evangelie aan alle volkeren te kunnen verkondigen ; dat deze gave hun op het Pinksterfeest geschonken werd en dat zij ook werkelijk
het Evangelie in verschillende tongvallen voor de in den Tempel verzamelde menigte
predikten. Hierop doet men dan beschrijvingen volgen van een groep Parthers, die om den
eenen Apostel geschaard waren, een groep Phrygiers, die om een anderen Apostel zich verzameld hadden, enz. Deze voorstelling is zeer waarschijnlijk in strijd met de werkelijkheid.
1. Zulk een wonderteeken was niet noodig. Het is waar, dat, indien eenigen der Apostelen
naar verafgelegen landen zijn gegaan (de overlevering wil b.v., dat Thomas of Bartholomeiis
in Indie heeft gepredikt) de gave der talen van veel nut zou zijn gevieest ; misschien is ze
hun dan werkelijk geschonken. Nlaar dat het op den Pinksterdag in den Tempel alzoo geschiedde, wordt in het geheel niet door de Schrift bewezen. In al de landen, die door Paulus
en de anderen bezocht werden, was het Grieksch de algemeene taal geworden ten gevolge
van de veroveringen van Alexander den Grooten en de stichting der Grieksche rijken door
zijn veldheeren ; het bestaan van zulk een algemeene taal wordt terecht aangemerkt als een
treffend voorbeeld van de Goddelijke voorbereiding voor de uitbreiding van het Christendom.
Elk land en elk yolk bezat natuurlijk ook zijn eigen taal of zijn eigen tongval, welke de
eigenlijke volkstaal was. Het Arameesch, een verbasterd Hebreeuwsch, was de taal, die
algemeen in Palestina gesproken werd; het Latijn was de taal van Italie en in Hand. XIV
lezen wij van het „Lycaonisch", waarin de mannen van Lystra riepen : „De goden zijn den
menschen gelijk geworden en tot ons nedergekomen". Al de Brieven zijn in het Grieksch
gesehreven, zelfs die aan de half barbaarsche Galatiers.
2. Er wordt zelfs niet gezegd, dat op den dag van het Pinksterfeest de Apostelen in
vreemde talen tot de verzamelde Joden predikten. Hetgeen zij en de anderen in' de verschillende talen verkondigden, waren „de groote werden Gods". Zoo lezen wij in Hand. X :
46, dat de bekeerde heidenen, toen de Geest op hen viel, met vreemde talen spraken en
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„God grout maakten". Het was geen prediking, maar een lofzegging. Toen sommigen van de
verbaasde menigte in den Tempel vragen deden en anderen spotten, trail Petrus naar voren
en sprak hij allen gezamenlijk toe, natuurlijk in een taal. (De Elven „stonden" om te toonen,
dat Petrus een hunner was en uit hun aller naam het woord voerde, maar er wordt niet
gezegd, dat zij ook tot de menigte spraken. En welke taal bezigde Petrus ? Uit hetgeen hiervoor gezegd is, zouden wij afleiden, dat het Grieksch was ; en er is een onbetwistbaar bewijs
hiervoor, want zijn aanhalingen uit het Oude Testament zijn bijna woordelbk genomen uit
de Grieksche Vertaling der Zeventigen, een omstandigheid, welke antlers moeilijk verklaard
kan worden.
Wat seas dan eigenlijk de Gave der Talen ?
Wij moeten niet tot het andere uiterste overgaan en, ons beroepende op enkele verzen van
1 Cor. XIV, zeggen, dat met het spreken in vreemde talen bedoeld wordt een zich op onduidelijke, onsamenhangende wijze van uitdrukken. De apostelen spraken alien een taal,
welke alien verstonden, die onder de bewerking van den Heiligen Geest waren. Zij spraken,
„zooals de Geest hun gat uit te spreken". Dit vermogen kwam zeer waarschijnlijk bij andere
gelegenheden weer terug, maar het was toch niet iets, waarvan zij steeds gebruik konden
maken. Het was altijd „de uitwerking van een plotselinge aandrift van bovennatuurlijke
bezieling".
Deze gave kan vergeleken worden met de gave der profetie under de Oud-Testamentische
bedeeling. Het woord zelf voor profeet in het Hebreeuwsch (nabi) beteekent een opborrelen,
evenals een bron uit de aarde opborrelt ; het woord „profeet" duidt, naar zijn oorspronkelijke
beteekenis, iemand aan, wiens woorden door een onweerstaanbare ingeving voortgebracht
worden. Op die wijze „geschiedde het Woord des Heeren" ook tot de gewone profeten ; maar
het verschijnsel is nog opmerkelijker, wanneer het plaats heeft bij hen, die geen eigenlijke
profeten waren, zooals bij Bileam, die, toen de Goddelijke ingeving kwam, alleen kon spreken,
wat „God in zijn mond leide", of bij Eldad en Medad, die in het leger „profeteerden" (Num.
XI : 26) ; of bij Saul, bij twee gelegenheden (1 Sam. X : 10 ; XIX : 20-24).
Het spreken in vreemde talen schijnt het gevolg van een soortgelijke, slechts bij enkele
gelegenheden voorkomende, bezieling geweest te zijn, en in dit licht beschouwd, leveren de
feiten, in 1 Cor. XIV vermeld, geen wezenlijke moeilijkheden op. Zij, die te Corinthe in
vreemde talen spraken, werden niet verstaan, waarschijnlijk, omdat er geen vreemdelingen
tegenwoordig waren (zooals te Jerusalem), die hun eigen taal herkenden. Dientengevolge sprak
hij, die aldus bezield was, niet tot mensehen, maar tot God (vers 2) ; hij stichtte zichzelven
door, op welke wijze ook, te uiten, hetgeen zijn hart gevoelde, maar hij stichtte de Gemeente
niet (vers 4). Vandaar, dat bet spreken in vreemde talen een gave was, die niet zoo hoog
stond als de gave der profetie (vers 2-4, 39). Beide waren het gevolg van de werking van
den Heiligen Geest, maar het was van meer nut, de woorden Gods in de gewone taal, die
iedereen verstaan kon, te verkondigen, dan ze nit te spreken in de meest wonderbare verscheidenheid van talen. Opdat dit laatste niet geheel nutteloos zou zijn in de samenkomsten,
werd aan sommigen een andere gave geschonken, de gave van de „uitlegging der talen".
Indien de Gave der Talen de wonderbare blijvende kennis van vele talen was, hoe kon
Paulus dan zoo krachtig betuigd hebben (vers 18, 19), dat hij deze gaven niet zoo hoog stelde
als de gewone prediking des Evangelies ?
Toch moet de beteekenis van de Gave der Talen niet onderschat worden. De talen waren
den ongeloovigen tot een teeken (vers 22). Zij beantwoordden aan een soortgelijk Joel als de
wonderen. Zij dwongen tot aandacht en deden den menschen gevoelen, dat bier „de vinger
Gods" was. Daardoor was deze gave ten zeerste bevorderlijk aan de uitbreiding van het
Christendom. De Heilige Geest kon wel op het Pinksterfeest de hart-Ai der discipelen vervuld hebben, hen tot kloeke getuigen van Christus makende, zonder de begeleidende teekenen,
maar dan had de wereld de veranderingen in het kleine gezelschap kunnen toeschrijven aan
een natuurlijke uiting van geestdrift. De Heilige Geest had op Cornelius en zijn vrienden
wel kunnen nederdalen en hen aan de voeten van Jezus kunnen brengen, zonder hen in
talen te doen spreken, maar zou in dat geval Petrus zoo gemakkelijk overtuigd zijn geweest,
dat hij „het water niet kon weren om hen te doopen" ? Het uiterlijke en zichtbare teeken
was noodig om de innerlijke en geestelijke genade aan het licht te brengen. „Indien het
feit, dat de Heilige Geest zelf nederdaalde om zich mooning te maken in de gemeente van
Christus, boven alle tegenspraak verheven zou zijn, dan was er een teeken noodig, dat die
komst begeleidde en dat binnen het bereik der zinnen viel."
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Les LX XXII.

Zegeningen door den Naam van Jezus.

„El: door het geloof in Zijnen Naam heel' Zijn Naanz dezen gesterkt".
7e lezen : Hand. III.
7e leeren : Fil. II : 9-11 ; Hand IV : 12 ; Joh. III : 35

(Ps. 72 : 9; Ps. 105 :

2).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In overeenstemming met de wijze van behandeling dezer lessen wordt in
de volgende Schets geen poging gedaan, de toespraak van Petrus tot het
yolk in bijzonderheden uit te leggen. Het verhaal wordt gebruikt als de
grondslag voor een les, waarvan de „Naam van Jezus" het onderwerp is.
Dit onderwerp is niet willekeurig gekozen. Niet alleen toch wordt het wonder
door Petrus aan de macht van den Naam van Jezus toegeschreven, maar
die gehate Naam wekte meer dan iets anders de bittere vijandschap op, die
na de genezing van den kreupele van de zijde der Joden openbaar werd.
Bijzondere moeilijkheden levert deze les niet op. Voor jongere leerlingen
kan men ze nog vereenvoudigen door afdeeling II weg te laten.
Bij den aanvang der les houde men vooral in het oog, dat alleen die
voorbeelden 2'ebruikt . mogen worden, welke gemakkelijk door de kinderen
worden begrepen. Die, welke de Schets aangeeft, kunnen door andere vervangen worden naar gelang van de plaatselijke omstandigheden en den
leeftijd der kinderen. Het is dikwijls zeer nuttig, een toelichting in den
vorm van een verhaal te geven onderwijzers, die veel gereisd hebben en
gebruik moesten maken van een paspoort, hebben daarin een zeer geschikt
voorbeeld bij de hand tot het aantoonen van de kracht van een naam. De
leerlingen zullen dan des te beter de beteekenis verstaan van Petrus' woord,
dat door den Naam van Jezus Christus, Die door de Joden gekruist was.
doch Dien God van de dooden had opgewekt, de kreupele gezond geworden was.
SCHETS VAN DE LES.
Welk een verschil tusschen den
eenen naam en den anderen 1 In twee
opzichten :
(9) Sommige namen zijn meer geeerd of geliefddan andere. ( Voorbeeld.
.Namen, die toegejuicht worden op
volksvergaderingen. De naam van een
geliefden vriend a'oel a denken aan
zijn hulpvaardigheid, enz. ; andere namen daarentegen wekken onaangename
gewaarwordingen bij u op.)
(b) Sommige namen hebben meer

kracht dan andere. ( Foorbeeld. — De
naam van de Koningin staat onder
het stuk, dat den gevangene gratie
verleent ; geen andere naam zou geldi g
zijn. Een wissel op een bankier :
de handteekenin,,,a van een vermogend
man gee ft aan het stuk waarde).

\Vat staat nu in den in opgegeven
tekst ? De Naam van Jezus is een
„Naam boven alien naam". Is dit
altijd zoo geweest ? Toen Hij op aarde
leefde, was juist het tegendeel waar ;
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zelfs Petrus schaamde zich er voor
(Mark. XIV : 67, 68) ; en eindelijk
werd die Naam geschreven aan het
bout der schande en des vloeks, aan
het kruis. Ja, maar juist omdat Jezus
Zich zoo diep wilde vernederen, zou
God Zijn Naam groot maken. Zie
weder den in tekst om te leeren en
het voorafgaande vers (Fil. II : 8, 9 :
„Hij heeft Zichzelven vernederd" .
„daarom heeft Hem God uitermate
verhoogd".)
Heden zullen wij een bewijs zien
van de macht en de grootheid van
dien Naam, die boven alien naam
verheven is.
I. De Naam van Jezus voor
den kreupele.
Het is drie uur, „de ure des gebeds" (zie I). Het yolk stroomt
naar den Tempel om den namiddagdienst bij te wonen. De menigte gaat
de groote „schoone poort" met al
haar glinsterend koper (zie Arent. 2)
binnen. Wie ligt daar ? Hoe lang is
hij kreupel geweest ? vers 2. Welk
een ongelukkige man ! Dag aan dag
zat hij aan de Tempelpoort, een aalmoes vragende van de menschen, die
naar den Tempel gingen. Weinig vermoedt welk een Hike gave hij
heden zal ontvangen. Daar komen
twee mannen aan, die er vriendelijk
uitzien ; hij zal hun een aalmoes
vragen. Wat zeggen zij P Wat verwacht hij ? vers 3-5. Waaraan heeft
deze man nu het meest behoefte ?
Zeker daaraan, dat hij zijn beenen
goed kan gebruiken. Vraagt hij daar
echter om ? Neen, hij vraagt jets veel
geringers. Maar het meerdere zal hij
ontvangen. Lees, wat Petrus tot hem
zegt (vers 6). „Sta op en wandel 1"
Hoe denkt gij, dat hij die woorden
zou opvatten ? Zou hij niet vertoornd
zijn, dat hij zoo bespot werd ? Neen.
Hij kept dien Naam, dien Naam van
Jezus, Die in den Tempel zoovele
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kranken genezen had. Hij grijpt de
uitgestrekte hand van Petrus (vers 7)
en zie, oogenblikkelijk kan hij doen,
waartoe hij in al de veertig jaren
van zijn leven nog niet in staat was
geweest. Merk op de vervulling van
de profetie, die God eeuwen geleden
gesproken had : „Alsdan zal de kreupele springen als een hert". (Jes.
XXXV : 6).
Zie, hoe het yolk nu samenkomt,
vers IT. Waarover verwonderen zij
zich ? Zij hebben vroeger even groote
wonderen gezien..Ja, maar „deze menschen, van waar hebben zij deze
macht ?" Wat zal Petrus zeggen ?
Zal hij zichzelven de eer toekennen
In het geheel niet ; hij zal zich zeker
herinnerd hebben, hoe zijn Meester,
zes maanden geleden, bijna gesteenigd
werd in datzelfde voorhof van Salomo
(Joh. X : 23, 31, 39) ; nu zal hij
den Joden verkondigen, wie het is,
dien zij trachtten te steenigen ; wie
het is, dien zij gekruisigd hebben :
niet slechts een man, die gedurende
zijn leven wonderen kon doen, maar
de verhoogde Messias, Die nu zit op
den troon ter rechterhand Gods en
Wiens macht onbeperkt is. Zie de
woorden van Petrus, vers 12-16
(verg. Hand. IV : io). In deter voege :
„Deze kreupele is genezen, niet
door ooze macht, maar door de macht
van Hem, Dien gij gedood hebt, Dien
God heeft verheven. Het is in Zijn
Naam, dat wij tot dezen man hebben
gezegd : „Sta op en wandel ^ " Door
het geloof hebben wij Jezus' macht
aangegrepen en daardoor is het, dat
deze vroeger zoo ongelukkige man
thans gezond voor u staat 1" ( Voorbeeld — Indien gij een vriend in de
gevangenis hadt, zoua't gij dan kunnen
bevelen, dat hij werd vrikelaten?
Natuuriijk niel; de gevangenbewaarder zou loch nit)/ naar u luisteren.
Maar indien gij een bevel hadt , door

424

ZEGENINGEN DOOR DEN NAAM VAN JEZUS.

de Koningin of den rechter onderteekend, zoudt gij dan gaan ? Waaronz
zoudt gij dan gaan ? Gil' zoudt gelooven in de kracht van die onderteekening).
Zou het geloof in een anderen naam
dezen kreupele hebben genezen ? Had
Petrus b.v. ook kunnen zeggen : „In
den naam van Mozes, sta op en
wandel" ? Wij zien dus, dat de Naam
van Jezus „boven alien naam" is
(a) in macht. Ja, en ook (b) in eer :
de heerlijkheid van dien Naam is nu
aan het yolk geopenbaard. In Jerusalem wordt nu, evenals later (Hand.
XIX : r7) te Efeze, „de Naam van
den Heere Jezus groot gemaakt".
II. De Naam van Jezus voor
de Joden.
Vergenoegt Petrus zich er mede, de
eer van dit wonder aan Zijn Meester
te geven ? Neen, hij weet, dat de
Naam van ;Jezus grootere dingen
kan doen.
Denk eens na : was het geheele
Joodsche yolk dezen kreupele niet
gelijk ? (Zie Aant. 6). Hoe P Zij waren
kreupel, niet in staat, te wandelen in
Gods wegen door hun onwetendheid
(vers i 7) en door hun zonden (vers
19). Nog meer : wat verwachtten de
Joden nog altijd ? Een Verlosser, die
de Romeinen zou verdrijven en hen
groot waken zou ; zij verlangden naar
deze toekomst als mar een tijdperk
van grootheid en macht.
Maar hadden zij hieraan het meest
behoefte P Neen, zij hadden veel meer
een Verlosser noodig, die hen bevrijden kon van hun zonde en schuld
en hen kon herstellen in de gunst
Gods. Maar hieraan dachten zij niet.
Evenals de kreupele zagen zij uit
naar de mindere zegening en dachten
zij niet aan de grootere.
Wat biedt Petrus hun nu aan ? Hij
heeft hen op hun grootste Ionde gewezen (vers 14, is) en nu zegt hij

hun, dat al hun zonden, al hetgeen
op hun schuldenregister geschreven
was, in de boeken van God (Openb.
XX : 12), „uitgewischt" (vers 19 ,
verg. Ps. LI : 9) kan worden. Wat
moeten zij ' echter doen ? Zij moeten
„zich beteren" (hun vijandschap tegen
Jezus laten varen) en „zich bekeeren''
(in Zijn wegen wandelen, naar Zijn
stem hooren, Zijn dienstknechten worden). Dan zullen ook de aardsche
zegeningen hun worden geschonken
(zie Aant. 9).
En door wien zal al dat Neil hun
nu toekomen ? Door Jezus, vers 26.
Zijn Naam beteekent „Zaligmaker"
(Matth. I : 2 r). Aileen door Zijn
Naam kunnen zij zalig worden. Hand.
IV : 12. Zien wij dus niet weder,
dat Jezus' Naam „boven alien naam"
is P Groot is die Naam in macht,
want de hoogste zegeningen kan hij
schenken ; groot ook in eere, want
wie zou dien Naam niet prijzen, waardoor hij zooveel heils verworven
heeft ?
III. De Naam van Jezus voor ons.
En wat nu de Naam van Jezus
voor de Joden kon zijn, dat kan hij
ook voor ons wezen. In dien naam
kunnen ook ons de heerlijkste zegeningen geschonken worden. Zie Joh.
XVI : 23, 24 : al wat wij vragen in
den Naam van Jezus, zal God ons
geven. Indien Hij niet juist de zaak
geeft, waarom wij gevraagd hebben,
dan is dit, omdat wij in onze onwetendheid iets begeeren, dat niet
goed voor ons zou zijn. En dan zal
Hij (evenals aan den kreupele en aan
de Joden) jets oneindig veel beters
geven. Zie sommige der zegeningen,
welke door Zijn Naam verkregen
kunnen worden, Ps. XX : 2 ; Ps.
"'XXII : 17 ; I Joh. H : 12. Doet
slechts, hetgeen Petrus den Joden
zeide : betert u en bekeertu" ; waarom
gij ook bidt, vraagt het nederig in
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den Naam en om den wil van Jezus
Christus, dan zult gij ondervinden,
welk een kracht er van dien Naam
uitgaat. Zullen wij den Naam van
Jezus dan niet lief hebben en eeren ?
Veen doen dit niet ; wanneer gij
Jezus' Naam noemt, keeren zij zich
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ongeduldig van u of ; zij hebben een
afkeer van elk boek of geschrift,
waarin die Naam voorkomt. Is dit
met sommigen uwer het geval ? Denkt
dan aan onzen zn tekst om te leeren
(verg. Joh. III : 18), de zaligheid is
in ceenen anderen.

AANTEEK ENINGEN.
1. Er waren bij de Joden Brie „uren des
gebeds", n.l. de 3e ure (9 uur 's morgens),
de tijd van het morgenoffer, de 6e ure (12
uur 's middags) en de 9e ure (3 uur 's namiddags), de tijd van het avondoffer; zie Ps.
LV : 18 ; Dan. VI : 11. Petrus en Johannes
hadden niet opgehouden, Joden te zijn, nadat
zij in Christus geloofden, en de Gemeente
van Jerusalem bleef de Mozaische instellingen
houden tot de verwoesting van den Tempel.
2. Het is niet geheel zeker, welke der
tempelpoorten „de Schoone" genaamd werd,
maar naar alle waarschijnlijkheid was het
die, welke van het Voorhof der heidenen
naar het Voorhof der Vrouwen leidde en die
door Josephus beschreven wordt als gemaakt
van Corinthisch koper en veel prachtiger dan
de andere negen poorten, ofschoon deze zelfs
met goud en zilver bedekt waren. Zie Josephus, Antiq. XV : 11, 3; Bell. Jud. V : 3.
Het voorhof van Salomo was een ruime en
fraai gewelfde gang aan de oostzijde van den
Tempel (Zie Les XLIV).
3. Met het geloof in den Naam van Jezus
van Nazareth, waaraan Petrus het wonder
toeschreef en waarvan hij zeide, dat het zelf
een gave van Jezus was (.,het geloof, dat door
Hem is"), bedoelde hij zijn eigen geloof en
dat van Johannes. Van het geloof van den
kreupele wordt niet gesproken. Misschien
werd, evenals bij den kreupele te Lystra
(Hand. XIV : 9), zijn geloof door Petrus „gezien" of werd het, toen Petrus tot hem sprak
en in den Naam van Jezus Christus hem
zeide, op te staan, door den Heiligen Geest
in hem gewekt. Zie over het geloof, dat de
Apostelen in staat stelde, wonderen te verrichten, les XLIII.
4. Deze toespraak van Petrus gelijkt in
hoofdzaak op die van het voorgaande hoofdstuk, maar is minder streng en meer bemoedigend. Hij voert nieuwe getuigenissen uit
de Schrift aan, daar hij naar Mozes en de
Profeten in plaats van naar David verwbst.
Het is opmerkelbk, dat hij de Joden beschuldigt van het „verloochenen" van Christus,
hetzelfde, wat hij had gedaan ; en wij kunnen

ons voorstellen, hoe vertrouwend hij bun zal
verzekerd hebben, dat wier schuld door
hun onwetendheid werd verzacht, vergeving
zouden ontvangen, indien zij zich begeerden,
wij1 hem, die wilt, dat Jezus waarlijk de
Christus was, vergeving voor zijn zonde geschonken was. Verg. Hand. III : 17, 18 met
Gen. L: 20. Er is een treffende tegenstelling
in vers 14, 15 : ,,zij begeerden een doodslager
en hebben den Vorst (of Schepper) des Levens
gedood" ; zij geven de voorkeur aan hem, die
anderen het leven benam, boven Hem, die het
leven geeft.
5. „Zijn Kind Jezus", vers 13 en 26 (vergelijk de uitdrukking „heilig kind Jezus" in
Hand. IV : 27, 30), letterlijk „zijn knecht
Jezus". Wanneer Christus de Zoon van God
genoemd wordt, wordt bet woord V 165 (huios)
gebruikt. Hier is het Iroet; (pais), letterlijk
„jongen", en gewoonlijk beteekenende „dienstknecht". In het overeenkomstige gedeelte in
hoofdst. IV is „David, uw Knecht" hetzelfde
woord. Dit woord wordt ook gebruikt in de
Vertaling der Zeventigen van Jes. XLII : 1,
Jes. XLIX : 5, 6, Jes. LII : 13 en Jes. LIII :
11, waar de Messias „de knecht des Heeren".
genoemd wordt.
6. De overeenkomst tusschen de machteloosheid van den kreupele en de machteloosheid
van het Joodsche yolk springt in het oog ;
beiden begeerden een zegen, die veel geringer
was dan die, welke voor hen was weggelegd ;
in beide gevallen bracht ook de grootere
zegen den minderen merle : toe„ de kreupele
kon wandelen, was hij in staat, in zijn onderhoud te voorzien en zoodoende „zilver en
goud" te verdienen, en Petrus beloofde den
Joden, dat die „tijden der wederoprichtine",
waarnaar zij alien verlangden, zouden komen,
wanneer zij eerst den grooteren zegen, de
vergeving hunner zonder door Christus, zouden ontvanmi hebben. Het is dezelfde gedachte, die uitgesproken wordt in de woorden :
„Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn
gerechtigheid, en al deze Bingen zullen u
toegeworpen worden" (Matth. VI : 33).
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Les LXXXiii. — De vijand zaait onkruid tusschen de tarwe.
„Die zijn niet alien Israel, die nit _Israel zijn".
Te lezen: Hand. IV : 32-37 ; V : T—Ir.
7e leeren: Ps. XV : I, 2 ; Openb. XXI : 27 ; I Petr. I :15, 16
(Ps. 139 :1, 2 ; Ps. 10 I : 7, 8).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In het algemeen kennen de kinderen de geschiedenis van Ananias en
Saffira zoo goed, dat het wenschelijk is, het onderwerp op een eenigszins
nieuwe wijze te behandelen, teneinde zich van de belangstelling der kinderen
te verzekeren. De behandeling in de volgende Schets wijkt van de gewone
wijze der behandeling van dit onderwerp of en is in overeenstemming met
het hoofddoel deter lessen over de Handelingen der Apostelen, n.l. den
kinderen een beeld te geven van de ontwikkeling der Kerk in den eersten
tijd na Christus' Hemelvaart. Vandaar, dat het verhaal meer als een gebeurtenis in de geschiedenis der Kerk beschouwd wordt en het karakter van
Ananias en Saffira meer op den achtergrond treedt. Vandaar ook de bijzondere titels van de verschillende afdeelingen der Schets. Tevens wordt
hierdoor verklaard, waarom in de Schets op de listen van Satan ioo zeer
de aandacht gevestigd wordt.
Duidelijk moet worden uiteengezet, waarin de zonde van Ananias en
Saffira bestond. Zij behoefden hun have niet te verkoopen ; en, zoo zij het
al deden, hadden zij de geheele opbrengst niet aan de Apostelen behoeven
te brengen, mits zij dan ook gezegd hadden, dat zij slechts een gedeelte
afstonden. Nu zij het echter deden voorkomen, alsof zij de geheele opbrengst
aan de Apostelen gaven, terwijl zij een gedeelte er van voor zich hielden,
verzochten zij den Heiligen Geest, Die in de gemeente woonde, en haalden
• zij het oordeel Gods over zich.
Het „waarom" in vs. 3 zegt ons, dat Ananias niet een onschuldig slachtoffer was van de listen en de macht van Satan, doch zelf met bewustheid
de zonde bedreef. Hij zocht in het gebed geen kracht tegen de verzoeking
en bood dus aan de verleiding geen weerstand. De poort zijns harten zette
hij voor de zonde open en ten slotte ging hij geheel in zijn boos plan op.
Dat deze les den onderwijzer een uitnemende gelegenheid aanbiedt, te
waarschuwen tegen de leugen, behoeft zeker niet nader te worden uiteengezet. Aileen merken we nog op, dat het noodig is, niet slechts te wijzen
op de rechtstreeksche leugen, maar ook op de leugen in woorden, daden of
blikken, waarvan de bedoeling is, de waarheid te bedekken en anderen te
bedriegen.
Ten slotte vestige men er de aandacht op, hoe ook deze geschiedenis ons
weer leert, dat voor Gods alwetendheid niets bedekt is. Hij verstaat van
verre onze gedachten ; Hij ke pt de motieven onzer handelingen en zal die
eenmaal zekerlijk aan het licht brengen. En streng zal Hij hen straffen, die
slechts „een gedaante van godzaligheid" hadden, doch hun hart verre van
Hem hielden en Hem nooit in oprechtheid en in waarheid dienden.
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SCHETS VAN DE L E S.
Er zijn menschen, die trachten, storen, niet door het woeden der vijhet werk van anderen te bederven. anden, maar door in die gemeente
(Voorbeela. — Een song uil le vegen zelve de zonde tot ontwikkeling te
van een anderen jongen ; op de bloemen brengen.
in iemands tuin le loopen, enz.) Wie
I. De zonde in het hart gegeven.
zulks doet, gelijkt op den duivel. Welk een liefelijk beeld wordt ons
Toen het Scheppingswerk geeindigd , geteekend van de gemeente na den
was en God zeide, dat alles „zeer Pinksterdag (Hand. II : 42-47) ! Wat
goed" (Gen. I : 31) was, trachtte we daar lezen, wordt herhaald in
Satan, het werk Gods te verstoren. Hand. IV : 32, 34, 35 (Zie Aant. I).
En eveneens, in de eerste dagen na Zij hadden „alle Bingen gemeen",
bet Pinksterfeest, toen het geloof der want zij wisten, dat zij alien tot
gemeente zoo krachtig was en de „an lichaam" behoorden. Wanneer
liefde zoo heerlijke vruchten droeg, dus een rijke discipel een armen
poogde hij, die gemeente te ver- medediscipel zag, wat gevoelde hij
woesten en legde hij het op Naar dan ? Hij had een gevoel, alsof hijondergang toe.
zelf arm was, en was even verlan•
Herinnert gij u de gelijkenissen, gend, hem te helpen, als hij zelf hulls
waarin Christus een beeld van zijn zou hebben begeerd, indien hij arm
Kerk had gegeven ? (Zie les XXXII ware geweest. Juist hetgeen Jezus "geen XXXIII). Denk aan de gelijkenis boden had (Mark. XII : 31) : — „Heb
van den Zaaier, een beeld van de ' uwen naaste lief als u zelven". In
verschillende wijzen, waarop het dat woord leerde Hij ons, dat wij
Evangelie door de menschen ont- niet zelfzuchtig moeten zijn, maar
vangen zou worden ; die van het anderen steeds gaarne moeten bijstaan
Mosterdzaad, een beeld van de krach- en steunen. Een zelfzuchtig mensch
zou zeggen : „Ik kan mijn geld niet
tige ontwikkeling der Kerk, enz.

De Heiland sprak ook de gelijke- missen". Wat zeiden de discipelen ?
nis van het onkruid op den Akker. Zie vers 32 : zij noemden het hunne in
Daarin wordt ons aangetoond, hoe de het geheel niet hun eigendom. WaarSatan „een vijandig mensch", (Matth. om niet ? Zij wisten, dat alles, wat
XIII : 28) steeds zijn werk stelt naast zij hadden, Gode toebehoorde (Zie
het werk Gods. Zoo poogde hij ook les LXIV).
Maar zoovelen waren arm — zeker
na den Pinksterdag, de gemeente van
wel het grootste gedeelte der 5000
Christus te verwoesten.
Eerst trachtte hij het te doen door — en weinigen waren rijk. Dus
vervolging te verwekken. Indien moesten de rijken zeer onzelfzuchtig
Petrus en Johannes de moed begeven zijn. Wat deden zij ? Zie vers 34,
had, toen zij voor den Joodschen 35. Een in het bijzonder, Barnabas,
Raad stonden, evenals dit Petrus ge- vers 36, 37, dezelfde, die later Paubeurde in de zaal des Hoogepriesters lus op diens eerste zendingsreis ver(Matth. XXVI- : 69-75) welk een gezelde — in Hand. XI : 24 lezen
zegepraal ware dit geweest voor den we, dat hij een goed man was, vol
booze ! Maar die toeleg mislukte. Nu des Heiligen Geestes en des geloofs
— gaf een blijk van zijn broedermoet hij sets anders beproeven. Hij
zal trachten, de gemeente te ver- liefde. Hij verkocht een akker en
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bracht de opbrengst er van aan de
apostelen.
In het midden van dit gelukkig
gezin nu ging de Satan rond. Met welk
doel ? Lees : I Petr. V : 8. Hij ging
rond, „zoekende, wien hij zou mogen
verslinden". Hij speurde in elk hart
om te zien, waar hij het kwade zaad
kon zaaien en het onkruid kon doen
opwassen onder de tarwe. Het was
zijn toeleg, de gemeente te verwoesten.
Niet gemakkelijk zou dat zijn,
want, „er was groote genade over
hen alien" (vs. 33), doch Satan geeft
den moed niet op.
Eindelijk ziet hij een gunstige gelegenheid. Daar is , een man, die vele
bezittingen heeft, doch niet gemakkelijk van het zijne afstand doet. Ananias is zijn naam. Deze gevoelt wel,
dat, nu zoovelen hun huizen en hun
akkers verkochten en het geld, hetwelk zij er voor ontvingen, aan de
apostelen gaven, hij toch eigenlijk
hun voorbeeld moet volgen. Zijn
plaats, zijn naam in de gemeente
brengt het mede, dat hij doe als Barnabas. Doch zijn hart hangt aan het
aardsche goed en het valt hem moeilijk, het of te staan. Zoo komen zijn
eerzucht en zijn geldgierigheid met
elkaar in botsing. En nu strooit
Satan zijn zaad in Ananias' hart
(Hand. V : 3). Hij kan immers een
gedeelte van de opbrengst aan de
Apostelen brengen en dan zeggen,
dat het de geheele opbrengst is. Niemand zal merken, dat hij onwaarheid spreekt. En zoo wordt hij door
alien als milddadig en mededeelzaam
geroemd, terwijl hij toch een deel
van het zijne behoudt ; zoo wordt zoowel zijn geldgierigheid als zijn eerzucht voldaan.
11. De zonde gekoesterd.
Welk een booze gedachte was in
Ananias' hart opgekomen ! 0, hij had

den Heere niet lief, had zich niet geheel aan den Heiland overgegeven.
Zijn hart stond geheel voor Satan
open. Hij bad niet, hij waakte niet,
hij wederstond den booze lliet (zie
Tak. IV : 7 ; I Petr. V : 8), integendeel, zijn plan neemt hem geheel in.
Het komt volkomen met zijn wenschen en neigingen overeen. Hij
denkt er over na, en spreekt er over
met zijn vrouw Saffira, in wie hij
een ijverige bondgenoote vindt (vs. 9).
Zie nu, wat zij samen overleggen,
hoe zij samen de voordeelen van
hun plan nagaan.
(a) Zij moeten werkelijk iets van
hun eigendom geven, anders worden
zij voor gierig gehouden. (b) Indien
zij het land, dat in hun bezit is, verkoopen en het geld aan de Apostelen
geven, hoezeer zullen zij dan geprezen worden, evenzeer als die Leviet
van Cyprus (Hand. IV : 36) ! (c) Maar
zij kunnen immers wel een gedeelte
van het geld geven ; niemand zal bemerken, dat zij niet de geheele opbrengst afstaan. Zoo zal men hun
liefdadigheid prijzen, terwijl zij toch
een deel van het geld behouden.
Zoo wast het onkruid op. De Satan
heeft het scherpe gedeelte der wig in
hun hart vastgezet en slaat ze er nu geheel in.
III. De zonde bedreven.
Kom op de plaats, waar de gemeente bijeenkomt, misschien diezelfde „groote Opperzaal", waarin
wij vroeger reeds geweest zijn. De
Apostelen zitten daar en nemen de
giften in ontvangst, die zij aan de
armere broederen uitdeelen. Daar
komt Ananias binnen. Men weet, dat
hij een stuk land heeft verkocht. Zie,
daar legt hij een zak met zilver voor
de voeten der Apostelen. Hoe goed
en edelmoedig ! Misschien doen de
omstanders reeds luide zijn lof weerklinken. Misschien prijst men reeds
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zijn liefdadigheid en broederliefde.
Doch aan Welk een verschrikkelijke zonde maakte Ananias zich
schuldig ! Had hij beslist al het geld
moeten afstaan ? Wel neen ! Niemand
dwong hem, zijn akker te verkoopen.
En, zoo hij. dien akker al verkoopen
wilde, had hij wel een gedeelte van
de opbrengst voor zich zelf kunnen
behouden. Maar dan had hij moeten
zeggen, dat hij slechts een gedeelte
bracht. Nu stelt hij het voor, alsof
hij alles afstaat, terwijl hij toch slechts
een gedeelte geeft. Zijn eerzucht drong
hem, iets te geven. Zijn geldgierigheid belette hem, alles te geven. En
nu maakt hij zich aan een leugen
schuldig om zoo beide zijn eerzucht
en zijn gierigheid tevreden te stellen.
Een leugen tegen de Apostelen der
gemeente, door Christus tot dat ambt
geroepen ! Een leugen tegen den
Heiligen Geest, Die in de gemeente
woont ! Weet hij dan niet, dat voor
Gods alwetendheid niets verborgen
is ? 0, voorzeker, zwaar is de zonde,
die hij bedrijft, maar vreeselijk ook
de straf, die hem nu treft.
IV. De zonde gestraft.
"Woes/ zulk een zonde niet gestraft
worden ? (a) Omdat zij zoo groot
was. (b) Omdat zij zulk een oneer
en schade voor de Kerk was (vergelijk de zonde van Achan (Joz. VII).
(c) Als een genadige waarschuwing
voor anderen (vergelijk de straf, die
Korach (Num. XVI), Nadab en Abihu
(Lev. X) en Uzza (2 Sam. VI) trof.
En het was noodig, dat de zonde
dadelijk gestraft werd (verg. Pred.
VIII : I I).
Hoe snel volgde de straf ! (Lees
i'ers 5—I I ; besehriff het tooneel).
Ananias valt plotseling flood ter aarde.
En als straks Saffira binnenkomt en
het blijkt, dat zij met haar man in
het kwaad heeft overeengestemd, story
ook zij levenloos voor deApostelen neer.

Is het plan van Satan gelukt ? Hij
heeft den ondergang bewerkt van
hen, die zich aan hem hadden overgegeven. Doch God bewaart Zijn
Kerk, Hij stuit Satans invloed en
snijdt de door het verderf aangetaste
leden af. ( Voorbeeld. — Een chirurgijn
anzputeert een been of Brandt het
vleesch om een wend wed om het
leven te redden.)
Al wat Satan beproeft, zal vruchteloos blijken. Noch door list, noch
door geweld zal het hem gelukken,
het werk Gods te verstoren, Christus'
Kerk te verwoesten. De poorten der
hel zullen de gemeente niet over,
weldigen (Matth. XVI : 18).
De Satan tracht nog steeds de
Kerk te verderven. Nog steeds
zaait hij verkeerd zaad ; er is dus
nog Onkruid onder de Tame. „Die
zijn niet alien Israel, die uit Israel
zijn" (Rom. IX : 6). Ook nu nog zijn
er velen, die wel den naam van
Christenen dragen, loch Wien het
ware Christendom vreemd is.
God werpt niet dadelijk de „valsche
broeders" uit. Hij laat onkruid en
tarwe te zamen „opwassen tot den
oogst" (Matth. XIII : 3o). Maar eens
zullen zij gescheiden worden. Wanneer ? Matth. XIII : 39-42.
Onderzoekt u zelven! 2 Cor. XIII:
5. En waakt tegen den Satan, opdat
hij Been voordeel over u krijge. Misschien verzoekt hij u op dezelfde
wijze als Ananias, misschien geheel
anders. Denk eens na ! Geeft gij
nooit voor, beter te zijn, dan gij zijt ?
Acht gij geld kostbaarder dan de
guest des Heeren ? Stelt gij meer
prijs op den lof der menschen dan
op den lof van God ? Bekommert
gij u veel om u zelven en weinig
om anderen P Doet gij ooit een leugen
(Openb. XXII : 15) of beraamt gij
wel eens bedrog ? Op vele wijzen
kan zulk een zonde bedreven worden.
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STEFANUS.

God haat en strait alle bedrog en
alle onoprechtheid. Zie, wat God van
het liegen (door woord of daadj, zegt:
Ps. CXX : 2-4 ; Spr. VI : 16 - 1 9 ;
XII :19-22 ; XIX : 5 ; Jes. LIX : 22
3 ; Ef. IV : 25 ; Col. III : 9 ; Openb.
XXE : 27 , XXII : 15.

Zeg met David : „Ik haat de valschheid en heb er een gruwel aan" (Ps.
CXIX : 163), en bid met hem : „Wend
van mij den weg der valschheid"
(Ps. CXIX : 29). Vraag den Heere,
dat Hij u bescherme tegen de listen
en aanslagen des duivels I

AANTEE KENINGEN.
dit stelsel verbonden, gevoelen (Hand. VI : 1).
1. „Zij hadden ale dingen genzeen." Over
deze gemeenschap van goederen worde opDe drijfveeren er toe kunnen bewonderd worden, het stelsel zelf is in de practijk onuitgemerkt : — (a) dat zij niet gedwongen, maar
(b)
dat
zij
voerbaar.
V
:
4;
vrijwillig was, zie Hand.
2. Barnabas, moon der vertroosting" (Hand.
niet algemeen was ; zie Hand. XII : 12, waar
IV : 36), liever „noon der profetie" of „noon
van de moeder van Markus gezegd wordt, dat
der vermaning". ,Nabi" is het Hebreeuwsche
zij een huis bezat ; (c) dat zij alleen gevonden
werd in de gemeente te Jerusalem, daar in
woord voor „profeet", in den zin van een
door Goddelijke ingeving bezield mensch (zie
de Brieven aan de andere gemeenten van
aanhangsel XII).
rijken en armen gesproken wordt ; (d) dat
3. Deze geschiedenis levert een van de
zij niet lang bleef bestaan ; zie Rom. XV : 26.
Uit deze gemeenschap van goederen bleek
duidelijkste bewijzen voor de Godheid van
duidelijk, hoe sterk de trekking was van den
den Heiligen Geest. Ananias had den Heiband der liefde, die de leden onderling verligen Geest gelogen (vs. 3) en in vs. 4 heet
eenigde. Toen de gemeente echter grooter
het : „Gij hebt den menschen niet gelogen,
maar Gode".
werd, deden zich weldra de bezwaren, aan

Les LXXXIV. — Stefanus.
„Weest getrouw tot den flood, en 1k zal u seven de kroon des 'evens".
7e lezen : Hand. VI en VII.
7e leeren : Rom. VIII : 35 —37 ; Openb. VII : 13—x 7 ; I Petr. IV : 14-16.

(Ps. 74 :18, 19 ; Ps. 37 :15, 19).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De geschiedenis van Stefanus geeft een merkwaardig bewijs van den haat
der Joden tegen Jezus. Om de Apostelen, wier arbeid steeds omvangrijker
werd, eenigszins te verlichten, waren door de gemeente uit Naar midden
zeven mannen gekozen, „vol des Heiligen Geestes en der wijsheid", wier
taak het was, de armen te verzorgen. Onder deze zeven diakenen onderscheidde zich Stefanus door de wonderen, die hij deed, en door den moed
en de geestdrift, waarmede hij optrad voor zijn Koning. Hij sprak tot de
Joden van Jezus, den Gekruisigde, en riep het luide uit, dat deze Jezus de
Christus was, Die aan de vaderen was beloofd. Dit krachtig getuigenis wekte
den haat en de vijandschap der Joden tegen hem op. Zich niet kunnende
verdedigen, zich door Stefanus in de engte gedreven ziende, nemen zij tot
geweld de toevlucht. Zij brengen hem voor het Sanhedrin en beschuldigen
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hem, lasterlijke woorden te hebben gesproken tegen den Tempel en tegen
de Wet. Tegenover deze beschuldiging verantwoordt Stefanus zich in een
schitterende redevoering, waarin hij aantoont, dat Israel zich steeds aan
overtreding der door God gegeven Wet schuldig gemaakt had. Uit de geschiedenis bewijst hij, hoe Israel steeds afgeweken was van den rechten
weg en de paden der zonde had bewandeld. Telkens weer weigerden zij, naar
's Heeren stem te luisteren. De profeten, die Hij tot hen zond om hen te
vermanen en te waarschuwen, werden veracht, vervolgd, gedood. En dat
diezelfde geest van wederspannigheid nog in het Joodsche yolk leeft, blijkt
het niet klaarlijk daaruit, dat zij Jezus, den Rechtvaardige, van Wien al de
profeten hebben getuigd, ook ter dood hebben gebracht ? — Doch nu is
het den leden van den Joodschen Raad onmogelijk, Stefanus' vernietigende
woorden langer aan te hooren. Hun woede tegen hem kent geen grenzen
meer. Zonder hem te vonnissen, vallen zij op hem aan ; zij sleepen hem
buiten de stad en vermoorden hem laaghartig. Zelfs in de bangste oogenblikken vreest Stefanus echter niet. Hij is bereid voor den Naam van Jezus
in den dood te gaan, en hij sterft met een gebed voor zijn vijanden op de
lippen. Zoo wordt ons in de Schrift Stefanus geteekend als een held des
geloofs, die in de voorste gelederen streed, die in de ure des gevaars niet
terugdeinsde, die hoog ophief de banier van zijn Koning en eindelijk blijmoedig zijn leven gaf, zijn Heere getrouw blijvende, getrouw tot in den dood.
In vijf afdeelingen is deze les verdeeld. In de eerste afdeeling spreken
we van de instelling van het ambt der Diakenen en over het optreden van
Stefanus onder het yolk, in de tweede van het verhoor van Stefanus voor
den Joodschen Raad en in de derde van zijn dood. Vervolgens letten we
op de trekken van overeenkomst tusschen Jezus en Stefanus, terwijl we ten
slotte wijzen op het heerlijk voorbeeld, dat Stefanus ons geeft.
Men zou hetgeen in de beide laatste afdeelingen behandeld wordt ook
over de eerste drie afdeelingen kunnen verdeelen. In het algemeen zal het
echter wenschelijk zijn, het verhaal ir zijn geheel te geven en eerst daarna
te behandelen hetgeen in afdeeling vier en vijf is vervat.
Het is niet de bedoeling, dat Stefanus' redevoering nauwkeurig worde
besprcken. De onderwijzer geve slechts den hoofdinhoud dui4elijk weer. In
Aanteekening 4 vindt men van deze rede een korte samenvatting.
SCHETS VAN DE LES.
Wat is een martelaar ? Het woord
beteekent „getuige" (voorbeeld : rechtszittingen); maar wij duiden er een
getuige mede aan, die zijn getuigenis
met den dood bezegelt. De krachtigste getuigenis, die wij geven kunnen van ons geloof in Christus, is
zeker wel, dat wij bereid zijn, voor
Hem in den dood te gaan ; dat wij
liever sterven willen, dan dat wij
Hem verloochenen (Zie Aani, 12).

Wij zullen thans hooren van den
eersten martelaar na Christus' hemelvaart.
I. Het werk van Stefanus.
Naarmate de Jerusalemsche gemeente zich uitbreidde, nam het
werk der Apostelen in omvang toe.
Zij moesten niet alleen het Woord
prediken en de Sacramenten bedienen,
maar zij moesten ook zorgen, dat het
geld, hetwelk zij ontvingen, goed
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verdeeld werd ; dat aan ieder werd
uitgereikt, naardat elk van noode had
(Hand. IV : 35). Toen nu de gemeente
al grooter en grooter werd, was het
hun onmogelijk, alles naar behooren
te verrichten. Reeds werden er klachten gehoord, dat aan sommige wed uwen
niet gegeven werd, wat zij noodig
hadden. Hoe de Apostelen hun ijver
ook verdubbelden, voor dien veelvuldigen arbeid schoten hun krachten
te kort. Zulk een toestand was op
den duur onhoudbaar. De Apostelen
riepen dan ook de leden der gemeente bijeen en stelden hun voor,
zeven mannen te kiezen, wier taak
zou zijn, ' de geldelijke aangelegenheden te regelen en de armen te verzorgen ; zij konden zich dan geheel
wijden aan de prediking de Woords.
Allen stemden met dit voorstel in.
Zeven wijze en godvreezende mannen
werden gekozen, die nu voortaan
moesten zorgen, dat het bijeengebrachte geld in overeenstemming met
kle behoeften der verschillende personen verdeeld werd ; dat ieder ontving, hetgeen hij noodig had — de
zeven diakenen.
Meen nu echter niet, dat deze
diakenen zich uitsluitend bepaalden
tot het uitreiken van giften. Neen,
zij predikten ook. Wanneer hun de
gelegenheid werd geboden, spraken
zij tot het yolk van Jezus Christus,
den Gekruisigde.
Onder deze zeven mannen muntte
vooral Stefanus uit door ijver en
geestdrift voor de zaak des Heeren.
Zie, wat in Hand. VI : 5 van hem
gezegd wordt. Dikwijls sprak hij tot
de schare met gloed en bezieling van
den Messias, Dien zij gedood hadden,
doch Die was opgewekt en nu zat
aan de rechterhand Gods in den hemel.
Daarbij deed hij „wonderen en groote
teekenen" onder het yolk. Hier genas
God door zijn hand een weduwe.,

daar werd een man van den dood
gered, elders werd een moeder, die
weende over haar ziek kind, door de
genezing van haar lieveling verblijd.
Geen wonder, dat de naam van Stefanus, die zoo kloek voor zijn Heiland
optrad en zulke groote teekenen deed,
spoedig algemeen bekend was.
Daarbij was Stefanus een man van
groote wijsheid. Dat bleek spoedig.
Stefanus was een Hellenist of uitlandsche Jood Gant, 2); hij arbeidde
veel onder de Hellenisten (vers 1) ;
gedurig kwam hij in aanraking met
menschen, die Jezus verwierpen (zze
Aant. 2) ; zouden zij hem genegen
zijn, die hen verlaten had om zich
bij de discipelen te voegen, en nu
zulk een belangrijke plaats in de gemeente innam ? Wat deden zij ? Lees
vers 9. Zonder twijfel waren velen
hunner mannen van groote kennis. Zij
dachten, dat zij Stefanus gemakkelijk
van zijn dwaling zouden kunnen overtuigen. Was dit zoo ? Lees vs. 1o.
Als Stefanus hun aantoonde, dat Jezus
van Nazareth waarlijk de aan de
vaderen beloofde Messias was, wisten
zij niet, wat zij hem zouden antwoorden. Zij konden niet wederstaan
de wijsheid en den Geest, door welken
hij sprak (verg. Luk. XXI : i5). Doch
zie, in plaats van nu te erkennen, dat
zij gedwaald hadden, worden zij met
boosheid vervuld tegen den man, die
hun het zwijgen opgelegd heeft. Zij
willen zich niet laten overtuigen, doch
zij beramen plannen, Stefanus, die
hen zoo herhaaldelijk door zijn woord
verslagen heeft, te dooden.
Eensklaps wordt Stefanus gevangen
genomen, vers 12, evenals de Apostelen voor korten tijd (Hand. IV : 3 ,
V : 18). Toen echter was het yolk
tegen de aanklagers (Hand. IV : 2 ,1 ;
V : 26), nu is het met hen. Hoe komt
dit ? Zie, hoe de vijanden Stefanus
belasteren (vs. 1o). En helaas, het yolk
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gelooft, dat Stefanus zich inderdaad
aan deze zonden heeft schuldig gemaakt.
II. Het verhoor van Stefanus.
De aanklacht. Welke was zij ? vs.
i3, 14. Was zij waar ? Gedeeltelijk
wel ; ongetwijfeld had hij deze dingen
gezegd, want bevatten zij geen waarheid ? Zie Luk. XXI : 6, 24 ; Hebr.
VIII : 7, 13 ; X : 8, 9. Gedeeltelijk
niet, want hij had geen Godslasterlijke
woorden gesproken ; wat hij gezegd
had, was juist hetgeen de Heiland
had geleerd.
Hoe neemt Stefanus de aanklacht
op ? Zie zijn gelaat ( Voorbeeld. —
Sonzbere, schuldige,verIzedjfelende blikken van de gevangenen voor de
rechtbank) (vs. 15) : geen vrees, geen
toorn, geen twijfelmoedigheid is er
op te bespeuren — moedig, onvervaard, kalm staat hij daar ; het aangezicht van den „lasteraar" van Mozes
blinkt als weleer Mozes' aangezicht
(Exod. XXXIV : 29, 3o) Zie dant. 3.
De Verdediging. (Zie Aant. 4, 5).
op deze beschuldigingen zwijgt Ste-

fanus niet. Om zich te verantwoorden
houdt hij een lange redevoering
(Hand. VII : 2=53). Laten wij nagaan,
wat hij zegt.

(a) „Gij acht deze heilige plaats
-zoo hoog (zie Hand. VI : r3), maar
'God heeft reeds tot ons y olk gesproken, voordat de Tempel gebouwd was.
Hij openbaarde Zich reeds in vroeger
eeuwen en sprak tot Abraham en
Mozes in vreemde landen (VII : 2, 3o);
en zelfs toen de Tempel reeds stond,
zeide God, dat deze Hem niet omvatten kon (vs. 47-6o). Eens is de
Tempel verwoest (vs. 43) en dit zal
weder geschieden, indien gij Hem ongehoorzaam zijt".
(b) „Gij denkt, dat gij onzen vaderen gelijk zijt, die God zoo gezegend
heeft. Inderdaad, gij zijt hun gelijk,
maar hierin : zij verwierpen altijd
RENKEMA II.
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Gods gezanten (vers 9, 25, 27, 39)
en gij hebt den Messias verraden en
vermoord" (vers 52).
De uitslag. Zie, daar zitten de leden
van den Joodschen Raad, twee en
zeventig voorname en geleerde mannen, in een halven cirkel, Schriftgeleerden en Ouderlingen. De gevangene
staat voor hen. Zijn beschuldigers
staan aan zijn linkerzijde, maar geen
advocaat staat aan zijn rechterhand
(zie Ps. CIX : 3r) om hem te verdedigen. Zie nu : die oude en geleerde
manners knersen de tanden van woede,
als zij zijn strenge, bestraffende woorden hooren. Is Stefanus verschrikt ?
`r
heft zijn oogen op,
Waarom niet
en ziet zijn voorspraak in den Hemel,
vers 55. Hij weet, dat, al mogen deze
rechters hem veroordeelen, de Groote
Rechter hem zal vrijspreken. Hij zegt
hun, wat hij ziet. En let nu op zijn
woorden: „Dien Zoon des Menschen,
Die hier voor u heeft gestaan, waar
ik heden sta, Hem zie ik nu, staande
ter rechterhand Gods". Daarop volgt
een Wide kreet van afgrijzen, een
groote opschudding, een hevig rumoer,
en die eerwaardige oversten „vallen
eendrachtelijk op hem aan" (vers 57)
en sleuren hem door de straten van
Jerusalem (Zie Aant. 6, 7).
III. De dood van Stef anus.
Buiten de stad (misschien op Golgotha) voeren de opgewonden Joden
hun geduldig slachtoffer. Wie moet
de eerste steenen werpen ? Dent. XVII :
7. Om gemakkelijker te kunnen gooien
worden de lange opperkleederen afgelegd ; wie bewaart ze P (Zie Aant. i 2).
En zie nu, hoe de Joden hun woede
op Stefanus koelen. De eene Steen na
den anderen treft hem, zijn geheele
lichaam is weldra met wonden overdekt, waaruit het bloed stroomt. En
steeds werpt men door, tot Stetanus
sterft. Zie, hoe hij eerst voor zichzelf
staat te bidden, daarna, op de knieenl
28
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zendt hij een gebed op voor zijn
moordenaars; zijn heldere stem weerklinkt boven het woeste geweld (vers
69) ; dan ligt hij neergestrekt op de
aarde, dood (Zie Aant. 8, 9, io, ri).
Maar denk eens na: lag daar eigenlijk Stefanus? Ja, het was zijn lichaam,
maar was dat werkelijk Stefanus zelf ?
(Voorbeeld. -- Een horlo,ye ; neenz de
buitenste has/ er af en sla die sink :
dan is het horloge zelf loch nog ongeschonden). Hij had gebeden : „Heere
Jezus, ontvang mijn geest!" Werd dat
gebed verhoord ? Zeker, zijn ziel was
nu bii Jezus in het Paradijs (verg.
Luk. XXIII : 48).. Na den dood was
't leven hem bereid. Wij hebben hem
een slachloffer genoemd, maar was
hij niet veeleer een overwinnaar? De
Joden dachten, dat zij hun vijand
hadden verslagen, maar zij deden
hem slechts te eerder de heerlijkheid
in gaan. En dat verminkte lichaam
zal straks heerlijk opstaan . en, met
de ziel vereenigd, aan Christus' beerElk lichaam gelijkvormig worden.
Neen, beklaag Stefanus niet ; benijd
hem veeleer ! Hoe waar zijn de woorden van Paulus ten opzichte van de
opstanding (I Cor. XV : 54-57)
„God geeft ons de overwinning !"
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of
gevaar, of zwaard moge komen over
de geloovigen, in dit alles zijn zij
meer dan overwinnaars door Hem,
Die hen heeft liefgehad (Rom. VIII:
35-37)
IV. De gelijkenis van Stefanus
op Christus.
Wij zullen nu zien, hoe Stefanus
.op Christus geleek.
I. Bij werd op dezelfde wijze behandeld als Christus. Jezus had voorzegd, wat Zijn dienstknechten zou
overkomen. Hun zou hetzelfde lot
treffen, dat Hem wedervoer, Matth.
X : 24, 25; Joh. XV : 20. (a) Stefanus

werd, evenals Christus, gehaat. ea.
aangevallen, niettegenstaande zijn wonderen, Hand. VI : 8, 9 ; verg. Matth..
XII : 22-24 ; XXI : 14, 2 3 ; Joh. XI
47 ; XII: 37. (b) Toen de aanvallen
niet baatten, werd Stefanus, evenals
Christus, valschelijk van Godslastering beschuldigd, Hand. VI : II-14,verg. Matth. XXII :15, 46 ; XXVI :
59, 65. (c) Stefanus werd, evenals
Christus, onrechtvaardig veroordeeld,
en op schandelijke wijze door zijn
rechters bejegend, Hand. VII : 54,,
57 ; verg. Matth. XXVI : 67-68.
2. R was eennavolsr,-er van Christus.
Jezus had gezegd, dat Zijn dienstknechten dit moesten zijn, Mark.
VIII : 34 ; X : 21 ; Joh. XII : 26 ;
XIII : 15. (a) Zijn laatste woorden
tot den Joodschen Raad waren woorden van ernstige en onbeschroomde
afkeuring en bestraffing, Hand. VII:
51-53 ; verg. Matth. XXIII. (b) Hij
beval den Heer zijn vest-, Hand.
VII : 59 ; verg. Luk. XXIII : 46. (c),
Hij bad voor zijn moordenaren, Hand.
VII : 6o ; verg. Luk. XXIII : 34.
V. Het schoone voorbeeld, dat_
Stefanus ons geeft.
Hebben wij dit niet reeds gezien ?
Indien Stefanus op Christus geleek,
dan moeten wij op Stefanus gelijken ;
verg. 1 Cor. XI : I. Maar hoe kunnen
wij dit ? — Zullen wij waarschijnlijk
evenzoo moeten lijden als hij ? Neen,
maar, zooals wij reeds vroeger gezien
hebben, 2 Tim. III : 12 is altijd waar:
„alien, die godzaliglijk willen leven
in Christus Jezus, zullen vervolgd
worden". Wij kunnen dus ook in
zekeren zin „martelaren" zijn, ook al
worden we niet ter dood gebracht.
Wij moeten steeds bereid wezen,„
smaad en schande en schade te lijden
om Jezus' wil. Alles, wat wij bier om
Zijnentwil dragen, wordt toch ruimschoots vergoed door de heerlijkheid,
die God Zijn yolk toezegt.
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Gelijken wij nu op Stefanus ? Wij
zullen drie vragen doen.
Hebben wij zijn g-eloof ? Stefanus
geloofde, dat God hem zou bijstaan
en hem in de bangste oogenblikken,
ook in de stervensure, zou helpen en
ondersteunen. Hij vertrouwde geheel
op den Heere. Is het ook zoo met ons ?
Ilebben wij dezelfde hoop als hij?
Lees nog eens Hand. VII : 59. Stefanus verwachtte en met grond, dat
God hem na zijn sterven in heerlijkheid zou opnemen ; daarom vreesde
hij den dood niet. En wij ?
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.Hebben wij zijn liefde ? Stefanus
had den Heere Jezus lief. En liefde
was ook in zijn hart niet slechts tot
zijn vrienden, maar ook tot zijn vijanden. Komen wij hierin met hem
overeen
De naam „Stefanus" beteekent
„kroon". Nu ontving hij „de kroon
des levens", Openb. II : ro. En die
kroon zullen alien ontvangen, die
strijden en overwinnen als hij, 2 Tim.
IV : 8.

AANTEEKENINGEN.
1. Hand. VI :7 schijnt het hoogtepunt van
de ontwikkeling der Kerk te Jerusalem te
vermelden. Van dezen tijd of staat zij bloot
aan weer openlijke en hevige vervolgingen.
De oorzaak ligt voor de hand. Tot nog toe
waren de voornaamste tegenstanders der Apostelen de Sadduceen geweest, en ten gevolge
daarvan hadden de Farizeen, onder leiding
van Gamaliel, hen nog al met verdraagzaamheid behandeld ; maar de prediking van
Stefanus was rechtstreeks tegen het Farizeisme gericht. De beschuldiging tegen hem
toont aan, dat hij duidelijk zag en met stoutmoedigheid verkondigde, hoe het heil Gods,
in den Messias geopenbaard, zich niet tot
Israel beperken zou, loch dat de Kerk zich over
de geheele aarde zou uitbreiden, en dit wekte
natuurlijk de vijandschap der Farizeen op.
2. De Grieksche Joden waren de uitlandsche ,Joden der verstrooiing", die in taal,
gewoonten en levenswijze, kortom in alles,
behalve in afstamming en godsdienst, met de
Grieken bijna geheel overeenkwamen ; zij
gebruikten ook de Grieksche vertaling der
Zeventigen van het Oude Testament.
Deze zooals zij dikwijls genoemd worden, waren veel minder gebonden
aan de Farizeesche overleveringen en veel
toegankelijker voor den invloed der Heidensche gedachtenwereld dan de Joden van
Palestina ; en het verschil van opvatting en
levenswijze was de oorzaak van veel afgunst
tusschen deze twee takken van het Joodsche
yolk. De Joden van Palestina noemden zich
in het bijzonder ',Ilebreen".
De verschillende groepen van Hellenisten
of uitlandsche Joden haddden elk hun eigen
Synagoge te Jerusalem, en blijkbaar hadden
Brie der aldus gevormde partijen zich yeneenigd om den welsprekenden jongen Helle-

nistischen diaken aan te vallen : — (a) Die
der Libertijnen of vridgemaakten d.w.z. (waarschijnlijk) Joden, die gevankelijk naar Rome
gevoerd waren door Pompejus en andere veldheeren en daar hun vrijheid verdiend of
ontvangen hadden. Ongeveer achttien jaar
voor den dood van Stefanus wend aan deze
Joodsche vrijgelatenen bevolen, Rome te verlaten. Yelen hunner begaven zich toen natuurlijk naar Jerusalem om daar een „Synagoge"
te vormen. (Dit wooed wordt, evenals ons
wooed „Kerk", zoowel voor de plaats van
godsdienstoefening als voor de geloovigen zelf
gebruikt). (b) Die der Afrikaansche Joden.
Deze waren zeer talrijk. Te Cyrene maakten
de Joden een vierde deel der bevolking uit
en te Alexandria waren twee wijken der stall
door hen bewoond. wij lezen van Cyrendsche
Joden in Mark. XV : 21 en in Hand. XIII :
1. (c) Die der Cilicische en Aziatische Joden
(„Azie" beteekent in het N. Testament eon
provincie van het Romeinsche rijk, welke
ongeveer een derde gedeelte, het westelijk
deel van het land dat wij Klein-Azie noemen,
omvatte).
3. Vers 15 kan beteekenen, dat de kalmte
op Stefanus' gelaat te lezen was, zoodat het
het aangezicht eens engels scheen te 4n, of
dat het een bovennatuurlijke heerlijkheid had.
Alford pleit met veel kracht voor de waarschijnlijkheid van het laatste en haalt de
volgende woorden van Chrysostomus aan
„Het schijnt mij toe, dat God hem zulk
een schoon voorkomen gegeven heeft, om wellicht den weg te bereiden voor zijn toespraak . . . . Het kan ook zijn, dat de Evangelist het vermeldt om to verklaren, waarom
men zijn toespraak duldde ; want merkt gij
wel op, hoe bescheiden de Hoogepriester zijn
vraag doet ?"
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4. Het volgende geeft een korte schets van
de toespraak van Stefanus :
„Hij schijnt een tweevoudig doel op het
oog gehad te hebben: ten eerste, te bewijzen,
dat de beschuldiging tegen hem op de verkeerde begrippen berustte, welke zijn beschuldigers hadden van de Oud-Testamentische bedeeling, en ten tweede, aan te toonen,
dat de Joden, door te weigeren, den Profeet
te ontvangen, van wien Mozes gesproken had,
en door zijn aanhangers te vervolgen, denzelfden geest van ongeloof en opstand openbaarden, welke hun vaderen er zoo dikwijls
toegebracht had, den wil van God te weerstaan en de grootste gunstbewijzen des Heeren
te verwerpen. Zich beroepende op de geschiedenis huns yolks, waarop zij zich zoozeer beroemden, toont llij hun aan, hoe God
steeds nieuwe zegeningen aan Zijn yolk had
geschonken en hen steeds tot hooger standpunt gevoerd had. Hij gaat de veranderingen
van woonplaats, land en uitwendige organisatie na in de geschiedenis van Abraham,
Jozef, Mozes, tot David toe. Hij wijst hen er
op, dat de Tempel, voor welks eer zij zoo
ijverden, niet bestaan had voor Salomo, en
dat bij de inwijding zoowel als in later tijd
het yolk steeds gewaarschuwd was geworden,
toch niet te veronderstellen, dat Gods tegenwoordigheid zich tot dien. Tempel beperkte.
In verband hiermede bewijst hij nogmaals en
nogmaals, met steeds stijgende geestdrift, dat
door alle tijden heen de Israelieten ontrouw
waren geweest aan het hun toevertrouwde
panel en dat zij zich verzet hadden tegen hun
onderwijzers, die alien, evenals hij, den geestelijicen zin der Moz4.1Ische bedeeling hadden
geleerd."
5. Het is misschien noodig, op te merken,
dat in vers 45 „Jezus" niet de Heiland is,
mar Jo.zua (evenals in Hebr. IV : 8). De
twee namen zijn dezelfde ; „Jezus" is de
Grieksche vorm en „Jozua" de Hebreeuwsche.
6. De plotselinge uitbarsting van verontwaardiging en de aanklacht van Stefanus in
vers 51 werden zeker veroorzaakt door de
toornige blikken, het tandenknersen en het
onstuimig roepen van de leden van den
Joodschen Raad.
7. Het is opmerkenswaardig, dat alleen hier
Christus wordt voorgesteld als staande aan
Gods rechterhand. Op andere plaatsen lezen
we dat Christus aan Gods rechterhand
Nit; zie Ps. CX ; 1 ; Hebr. X : 12. Chrysostomus zegt : „Waarorn staande en niet zittende ?
Opdat Hij door Zijn houding toone, dat Hij
den martelaar wil helpen." Verg. Ps. LXVIII :
2 : „God zal opstaan". Christus wordt hier
door Stefanus „de Zoon des menschen" genoemd. Dit deed hij waarschijnlijk om den
Raad nog levendiger te herinneren aan de
woorden van Jezus, toen deze voor hun

rechtbank stond (verg. Matth. XXVI : 64).
8. Steenigen was de gewone wijze, waarop
de doodstraf bij de Joden voltrokken werd ;
het was de gewone straf voor Godslastering,
de misdaad, waarvan Stefanus werd beschuldigd ; zie Lev. XXIV : 10-16 ; 1 Kon. XXI :
13. Alle terechtstellingen hadden „buiten de
poort" plaats ; zie Num. XV : 35, 36 ; 1 Kon.
XXI : 13 ; Hebr. XIII : 12. Volgens de overlevering werd Stefanus door de oostelijke
poort buiten de stall gebracht ; deze poort
wordt nog de Stefanuspoort genoemd. Velen
meenen echter, dat hier aan de Noordelijke
poort gedacht moet worden.
9. Het Sanhedrin had in dien tijd, volgens
de meening van vele schrijvers, niet de macht,
de doodstraf toe te passen, zooals de Joden
zelf voor Pilatus erkenden (Joh. XVIII : 31).
Zie les LXXXII, Aant. 5. Maar het steenigen
van Stefanus was geen wettelijke terechtstelling ; het was een moord, het gevolg van
een onstuimige losbarsting van fanatisme.
Deze moord had waarschijnlijk plaats, toen
de Romeinsche stadhouder afwezig was, in
het jaar 37 na Chr.
10. „Ontsliep hij' ; dit woordt duidt zoowel
een „welkome rust" als de „hoop op ontwaken" aan. Verg. Joh. XI : 11 ; 1 Cor. XV :
18, 51 ; 1 Thess. IV : 13, 14. Aan deze' nitdrukking ontleenden de eerste Christenen den
naam voor hun begraafplaatsen — „slaapplaatsen" (zotplitijatoc, coimeteria).
11. De tegenwoordige beteekenis van het
woord „martelaar" kwam reeds zeer vroeg in
de plaats van de oorspronkelijke beteekenis,
blijkbaar op apostolisch geaag, b.v. in Openb.
XVII : 6. De overgang van de eerste tot de
latere beteekenis kan gemakkelijk verklaard
worden. Velen, die Christus beleden, werden
vervolgd, soms ten doode toe. Maar zelfs de
flood deed hen niet wijken. Voor zulk een
standvastigheid had het Grieksch geen geschikte uitdrukking ; de Christenen moesten
dus hierin voorzien, en er was geen woord
zoo gepast als „ffetuige" (martelaar), daar zij
zagen, wat het lot was geweest van hen, die
Christus Zijn getuigen had genoemd (Hand.
I : 8). Zij leden bijna alien : vandaar kreeg
getuigen de beteekenis van bidden; terwijl het
lijden op zich zelf een wijze van getuigen
was.
12. Hier vinden wij voor het eerst melding
gemaakt van Saulus van Tarsen. Hij was
ongetwijfeld lid van de Cilicische Synagoge
(Hand. VI : 9) en als zoodanig een tier voornaamste tegenstanders van Stefanus. Alle
Schriftuitleggers hebben er op gewezen, hoe
Stefanus' schoone toespraak wellicht een
diepen indruk op hem gemaakt heeft. Ook
wordt door sommigen verondersteld, dat Lukas
door hem omtrent de gebeurtenis werd inge-

FILIPPUS EN DE KAMERLING.
licht. Er is een merkwaardige overeenkomst
tusschen de woorden van Stefanus en die,
welke Paulus in zijn Brieven gebruikt. Augus-
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tinus zegt, dat de Kerh Paulus veischuldigd
is aan de gebeden van Stefanus.

Les LXXXV. — Filippus en de Kamerling.
„Zoo is dan het geloof nit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods".
Ye lezen : Hand. VIII : 26-40.
Y e leeren : Jes. LX : 2-4 ; Luk. XXIV :45`-47 ; Ps. LXVIII : 32.
(Ps. 19 : 4 ; Ps. 87 : 3, 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Stefanus' dood kon den moed der Apostelen niet verzwakken noch hun
ijver verflauwen. Ondanks de vijandschap der Joden gingen zij onbevreesd
voort, het Evangelie te verkondigen. Onder de krachtige getuigen voor
Jezus' Naam onderscheidde zich in het bijzonder de diaken Filippus, in
wien het ijvervuur van Stefanus ontstoken scheen. Eerst predikte hij Christus
in Samaria, waar de Heilige Geest door wonderen en teekenen aan zijn
woord kracht bijzette en velen voor den Heiland gewonnen werden. Na
daar eenigen tijd werkzaam te zijn geweest, werd hem bevolen, dit vruchtbaar arbeidsveld te verlaten en zich te begeven naar „den weg, die van
Jerusalem afdaalt naar Gaza, welke woest is". Op dien weg had hij de
merkwaardige ontmoeting met den kamerling, waarover we in deze les
spreken.
Deze kamerling was, toen hij met Filippus in aanraking kwam, geen
heiden meer. Hij was een Jodengenoot, d.w.z. een man, die van het Heidendom tot den Joodschen godsdienst was overgegaan. Toch zien we in de
toebrenging van dezen vreemdeling de vervulling van het woord der voorzegging, dat alle volken zullen komen tot het heil Gods, in Christus geopenbaard, en is ze ons profetie van den tijd, die nu weldra zou aanvangen, dat in alle landen het Evangelie zou worden verkondigd en de
Naam van Jezus overal zou worden uitgeroepen.
Deze geschiedenis doer ons zien, hoe we door het Woord tot Christus
gebracht worden. De weg der zaligheid is ons alleen in de Heilige Schrift
geopenbaard. Dat Woord is het middel, waarvan de Heere zich bedient om
ons Zijn heil deelachtig te maken. Aan dat genademiddel heeft Hij ons gebonden. „Het geloof is uit het gehoor door het Woord Gods".
Anderzijds wordt ons hier echter ook geleerd, hoe het Woord alleen ons
niet ten zegen zal zijn. Aan de verkondiging des Woords moet zich paren
de werking des Heiligen Geestes. Zonder de werking des Geestes verstaan
we het Woord niet, is het voor ons een gesloten boek. Maar wanneer die
Geest ons oog verlicht en ons hart bewerkt, ontvangen we het rechte in-
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zicht in de Schrift en wordt het Evangelie ons „een kracht Gods tot
zaligheid".
De onderwijzer verzuime niet, er de aandacht op te vestigen, hoe duidelijk in deze geschiedenis de hand Gods merkbaar is. De Heere zendt Filippus tot den kamerling en bestuurt het zoo, dat deze juist Jes. LIII leest,
als Gods gezant tot hem komt, opdat Filippus, „beginnende van die Schrift"
hem Jezus verkondige.
SCHETS VAN DE LES.
Hoe gemakkelijk is het tegenwoordig, vreemde landen te bezoeken !
Hoe vele menschen zijn niet in
Frankrijk, Spanje en Italic geweest,
ja zelfs in Perzie, China en Japan !
Dit was vroeger geheel anders.
A an het reizen waren eertijds
groote bezwaren verbonden. Toch
kon men overal Joodsche kooplieden
ontmoeten. De menschen in die verre
landen zagen, dat deze Joden hun goden
niet dienden, maar heilige boeken
hadden, waarin hun gesproken werd
van den grooten God. De Joden vertelden hen van hun godsdienst, van
Jerusalem, den Tempel, van de oude
profeten, van den langverwachten
Koning, enz. En vrucht van dit onderwijs was dan soms, dat de heidenen den Joodschen godsdienst aannamen. Men noemde zulke heidenen,
die tot het Jodendom waren overgegaan, Jodengenooten. Deze Jodengenooten aanvaardden soms de lange
reis naar Jerusalem om den Tempel
te zien en den Heere in de heilige
stad te aanbidden.
Uit alle volkeren zou de Heere de
Zij nen toebrengen, (Openb. VII : 9). Zie
een land in het bijzonder vermeld,
Ps. LXVIII : 32 ; Zef. III : ro : Ethiopic,
in Afrika gelegen, ten Zuiden van
Egypte. Nu heet dit land Abessynie.
De inwoners hebben een zwarte huid.
In den tijd, waarvan wij nu spreken,
woonde er een machtig yolk (zie
Aant. I). De Koningin Candace had
dappere soldaten en bekwame raads-

lieden. Van een harer officieren, een
groot man, haar schatbewaarder,
wordt gesproken in het Bock der
Handelingen. Wat lezen wij van hem ?
zie vers 27. Hij was opgegaan naar
Jerusalem.
Daar, in de stad, waar de Tempel
stond, had hij eenigen tijd vertoefd.
En wat had hem te Jerusalem gebracht ? Niet alleen nieuwsgierigheid.
Hij was gekomen „om aan te bidden" :
niet slechts had hij gehoord van den
waren God, maar hij had ook in Hem
geloofd. Ofschoon hij in zijn eigen
land zulk een voornaam man was,
schaamde hij zich niet, zich bij de
Joden te voegen. Ofschoon hij zulk
een gewichtigen post bekleedde, wist
hij zijn bezigheden toch zoo te schikken, dat hij deze lange reis kon
doen.
Welken indruk had hij van zijn
bezoek P Dat wordt ons niet gezegd,
maar het schijnt, dat hij niet voldaan terugging (vergelijk vers 31 met
vers 39). Was het ook wel te verwachten, dat de zelfzuchtige priesters
en de trotsche Farizeen hem een
gunstigen indruk van het Joodsche
yolk zouden geven ? Misschien was
hij even teleurgesteld als bekeerde
heidenen, die nu in Christenlanden
komen en zooveel boosheid en zonde
vinden in plaats van liefde tot Jezus.
Maar de Heere zag in genade op
dezen kamerling neder. Hij gaf hem
twee middelen, waardoor zijn geest
tot meerdere kennis kon komen,
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vaardoor de ware blijdschap hem zou
Norden geschonken.
I. Het geschreven woord.

Zie denEthiopier op zijn terugweg. Hij zit op zijn wagen ; een der
-slaven ment ; de anderen leiden de
kameelen ; sommigen loopen vooruit
-om „den weg te bereiden" ; gewapende mannen vormen de achterhoede om hem te beschermen ; te
zamen is het een heel gezelschap. De
reis gaat langs de kronkelende en rotsachtige paden van Judea (besehrijf
verder). Wat doet de kamerling, terwij1 hij op den wagen zit ? Hij had
kunnen nadenken over zijn reisavonturen, of over zijn taken thuis,
loch dat doet hij niet. Hij leest overluid. En waarin leest hij ? Zie vs. 28.
Hij heeft een rol in de hand, waarop
de profetieen van Jesaja geschreven
zijn, en daar leest hij in. Hij wenscht
meer te weten van den Joodschen
godsdienst, meer van den grooten
God, Dien de Joden aanbidden, vooral
meer van lien Koning, Die komen
zou, en van Wien hij zooveel gehoord
heeft. Zie, wat hij leest, vers 32, 33. Het
is Jes. LIII : 6 : „Wij dwaalden alien
als schapen ; wij keerden ons een
iegelijk naar zijn weg". Ongetwijfeld
gevoelt hij, hoe waar dat is ; hoe hij
-dikwijls zijn eigen weg is gegaan
in plaats van Gods weg. En wat volgt
er dan ? — „De Heere heeft onder
.aller ongerechtigheid op Hem doen
aanloopen". Op wien ? Hij weet het
niet. Wel gevoelt hij, dat deze woorden
van groot belang zijn, maar hij begrijpt niet, van wien bier gesproken
wordt. Dan volgt vers 7 : wie is het,
die „ter slachting geleid werd" en
Loch geduldig was als een lam ? Voor
den Ethiopier is alles duister. Hij las
de Schrift wel, maar hij verstond ze
niet. Hij miste nog de verlichting
des Heiligen Geestes. Straks zou die
Geest zijn oog verhelderen en zijn
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hart bewerken en dan zou hij de
waarheid verstaan. Maar dan zou het
ook blijken, dat het Woord Gods „de
ziel beteert'', „den eenvoudige wijsheid geeft", „het hart verblijdt". (Ps.
XIX : 8, 9 ; verg. Jak. I : 2 I ; 2 Tim.
III : 15-17). Dat leert ons het vervolg deter geschiedenis.
II. Het levende woord.
Een stem roept hem toe. De Ethiopier ziet op. Welk een plotselinge,
schijnbaar onbeleefde vraag, vers 301
Welk recht had de vreemdeling, tot
zulk een voornaam man zoo te spreken ? Zie vers 26, 29. De man7 die
daar tot hem spreekt, is een gezant
van God. Het is Filippus, evenals
Stefanus een der zeven diakenen. Uit
Samaria, waar hij met blijdschap arbeidde, heeft de Heere hem op dezen
woesten, eenzamen weg (vers 26) gezonden om dezen Afrikaanschen reiziger te ontmoeten ! Hoe veel wil G od
doen om een ziel te redden !
En lees nu het antwoord, dat de
kamerling geeft. Ach peen, van wat
daar geschreven is verstaat hij niets.
Als hij daar leest : „Hij is om onze
overtredingen verwond"; enz. weet hij
niet eens, van wien de profeet spreekt.
Doch Filippus zal hem dit verklaren.
Zie, daar zit hij naast den kamerling,
die met aandacht luistert, als hem de
Schrift wordt uitgelegd. Filippus „verkondigde hem Jezus". Hem noemde
de profeet „den Man van smarten",
„veracht en de onwaardigste onder
de menschen'', Jes. Lill : 3 (verg.
Mark. XIV : 34; XV : 12-20) ; Hij
droeg „onzer aller ongerechtigheid",
vers 6 (verg. r Petri II : 24); Hij
werd „afgesneden uit het land der
levenden'', vs. 7-9 (verg. Fil. II : 6
—8 ; Hebr. XII : 2); Hij is ook de
overwinnaar van dood en hel, vers
12 (verg. Hebr. II : 9, 1o, 14).
En de Heere zegende Filippus'
woord. De Heilige Geest opende des

440

FILIPPUS EN DE KAMERLING.

kamerlings hart en verlichtte zijn oog.
Nu werd hem helder, wat hem vroeger
duister was geweest. Hij zag nu de
heerlijkheid van Christus, den Verlosser van zondaren. Hij geloofde in
Christus als in zijn Redder en Zaligmaker. Maar nu begeert hij ook, den
Heiligen Doop te ontvangen als een
teeken en zegel van de volkomene
vergeving van al zijn zonden,.Mark.
XVI : 16 ; Rom. X : ro. Het oude is
nu voor hem voorbijgegaan ; het is
alles nieuw geworden (2 Cor. V : r 7).
Hij zal nu ook „in nieuwigheid des
levens" wandelon. En zie, Filippus
heeft ' geen bezwaar, hem den Doop
toe te dienen. De kamerling gelooft
immers, dat Jezus Christus de Zoon
Gods is. En dat is niet maar een
verklaring met zijn mond, Been, dat
is de voile overtuiging van zijn hart.
Zie, daar gebiedt de kamerling, dat
de wagen stil zal staan. Hij en Filippus dalen of in de rivier. En daar
doopt hem Filippus in den Naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes. Welk een plechtig oogenblik!
Door zich te laten doopen spreekt de
kamerling het uit, dat hij Jezus' discipel wil zijn, dat hij den Heiland
wil dienen al de dagen zijns levens.
Hier is een man, die vroeger een
heiden is geweest en nu tot Christus
gebracht wordt. Waarlijk, de profetie
van Ps. LXXXVII : 4 wordt werkelijkheid. En de geschiedenis zal steeds
de voortgaande vervulling dezer profetie doen aanschouwen. De zaligheid
is niet slechts voor de Joden, maar
ook voor de heidenen. In alle landen
zal het Evangelie des kruises worden
gepredikt: onder alle volken zal het
woord des levens worden verkondigd.
(Matth. XXVIII : 19); Christus zal
overal Zijn belijders vinden en in alle
talen zal Zijn Naam worden groot
gemaakt.
Nu wordt de reis voortgezet. Zie

nu den Ethiopier : hoe gelakkig gevoelt hij zich ! Het licht is in zijn
ziel opgegaan. Filippus is niet meer
bij hem ; zonder diens gezelschap moet
hij thans zijn weg vervolgen. Doch
hij is vroolijk en opgewekt. „Hij reisde
zijn weg met blijdschap". Weer leest
hij in de heilige rol, doch nu verstaat
hij, hetgeen hij leest. Zijn oogen zijn
nu geopend voor de heerlijkheid van
Gods getuigenis. Hij ziet nu in de
Schrift het beeld van Christus, Dien
hij als Zijn Verlosser aanbidt.
Wat er verder met hem gebeurd
is, weten we niet, maar jaren later
was zijn yolk een Christenvolk ; misschien heeft hij hun het eerst het
Evangelie verkondigd.
Gij denkt : hoe goed was God voor
dezen Ethiopier ! Maar bedenk :
God heeft ons grooter voor=
rechten gegeven.
I. Ret geschreven Woord. De Ethiopier had „den profeet Jesaja", misschien het geheele Oude Testament,
doch wat hebben wij ? Wij hebben
de geheele Heilige Schrift, het gansche
Woord Gods. Stellen wij dat voorrecht op prijs?
Zie, wat de kamerling deed :

(a) Rij las, orndat hij belang, stelde
in de Schri f t. . Het lezen was hem
niet als een plicht, dien hij wel gaarne
zou verwaarloozen of waarvan hij zich
zoo spoedig mogelijk afmaakte. Neen„
hij las gaarne; het lezen was hem
een genot, Ps. XIX : ro, 1 i ; Ps.
CXIX : 72, 103 9 127. Zij, die God
liefhebben, hebben ook het Woord
Gods lief en vinden in het onderzoek
van dat Woord hun lust. (Voorbeeld. —

Een kind, dat een brief leest van zijn
teerbeminden vader ; een landverhuizer ,
die de kaart bestudeert van bet land,
waarheen hij gaat).
(b) Hij las, al ver stond hij niet alles .
De kamerling las, dacht over het
gelezene na en trachtte, het te be,
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grijpen ; misschien vroeg hij God, hem
te onderwijzen. Dit moet gij ook doen.
Gij moet de Schriften onderzoeken (Joh.
V : 3 9) en bidden dat God ze u doe
verstaan (Ps. CXIX : 18). Zie, wat we
lezen van Timothets, 2 Tim. III : 14.
2. Het levende Woord. Ook in dit
opzicht zijn wij meer bevoorrecht dan
de Ethiopiër. Hij had Filippus voor
een korten tijd bij zich ; doch God
heeft ons ouders geschonken, die ons
voortdurend spreken van het Woord
Gods; onderwijzers, die ons leeren,
hetgeen ons in de Heilige Schrift is
bekend gemaakt; leeraars, die in naam
van Christus het Woord Gods bedienen. Wordt dit door ons gewaardeerd ? Zie, wat de kamerling deed:
(a) Hij luisterde met belangstelling.
Hij zeide niet : „God kan mij wel
onderrichten, zonder dat ik het aan
menschen vraag". Dat kon God ook
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wel doen, maar gewoonlijk doet Hij
het niet. Hij zendt menschen, die het
Woord prediken en ons onderwijzen.
Wie onderwijst u ? Hoe luistert gij ?
Gij moest zijn zooals de Thessalonicensen, I Thess. I I : 13.
(b) Hij geloofde en gehoorzaamde
nederig.
Hij nam het Woord des Heeren aan.
En door zich te laten doopen, toonde
hij, dat hij zich aan het gebod
Gods wilde onderwerpen. Volg ook
hierin zijn voorbeeld. Bid, dat de
Heilige Geest ()plc in uw hart het
waarachtige geloof werke. Gehoorzaam het gebod, van den Apostel in
Hebr. XIII : dan zult gij ook
uw weg met blijdschap reizen. Zie,
wat gezegd wordt van hen, die naar
het Woord des Heeren niet willen
hooren en de stem hunner onderwijzers niet gehoorzamen, Spr. V : 23.

AANTEEK ENINGEN.
1. „Moorenland" is in de Schrift een algemeene naam voor de landen ten zuiden van
Egypte en omvat het tegenwoordige Nubie,
Senuar en Noordelijk Abessynie. Deze landen
vormden in de ti.jden van het Nieuwe Testament een machtig rijk, dat geregeerd werd
door vrouwen, die den offlcieelen titel van
Candace voerden (evenals Farao Been persoonsnaam) en waarvan de hoofdstad Meroe
was. Een dezer koninginnen bood met goed
gevolg weerstand aan een Romeinschen inval.
2. De „woeste weg", waarop Filippus moest
gaan, was waarschijnlijk die, welke langs
Hebron over de kale heuvelen van zuidelijk
Juda voerde ; op de groote steenen, welke de
Romeinen er legden, zijn nog de sporen van
wagenwielen te zien. Er is een bron op
eenigen afstand ten noorden van Hebron,
welke in den tijd van Hieronymus algemeen
beschouwd werd als de plaats van den doop
des kamerlings, — een overlevering, die door
verscheidene deskundigen voor waar wordt
erkend.
3. De Schrift zegt ons, dat Filippus den
kamerling hoorde lezen. Oosterlingen lazen
gewoonlijk hardop, wanneer zij reisden, al
waren zij alleen.
De vorm van Filippus' vraag in het Grieksch
doet een ontkennend antwoord veronderstellen
„Gij verstaat immers niet, wat gij leest ?"

4. Het gedeelte van Jesaja is hoogst waarschijnlijk aangehaald uit de vertaling der
Zeventigen, welke een weinig verschilt van
den Hebreeuwschen tekst, vandaar de afwijkingen, welke men zal ontdekken bij vergelijking van de profetie met de aanhaling
in Hand. VIII. De woorden worden ook verschillend uitgelegd. Volgens de voornaamste
taalgeleerden beteekenen de woorden van vers
33, dat de Heere Jezus terstond na Zijn vernedering is gerechtvaardigd geworden (in Zijn
opstanding) en dat Zijn flood alzoo vruchtbaar is geweest voor duizenden en tienduizenden (Hij zou zaad zien, zie Jes. LIII : 10) en
dat Hij nu in den hemel is om Zijn verlossingswerk tot toepassing te brengen.
5. De boeken van het Oude Testament'
werden door de Joden in afdeelingen verdeeld, en de afdeeling van Jesaja, welke bij
hoofdst. LIII begint, bevat ook hoofdst. LVI ;
vers 3-7 hiervan moest van bijzonder belang
zijn voor den Ethiopier juist na zijn langereis naar het „bedehuis voor alle volken".
Sommigen denken, omvat dit het aangewezen
gedeelte is voor het Loofhuttenfeest, dat dekamerling naar dit feest was opgegaan.
6. De bekeering van den kamerling kan
een belangrijk historisch feit zijn geweest
met het oog op de gevolgen, indien zij aanleiding gaf tot de stichting der Abessynische
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Kerk. Maar zij schijnt hoofdzakelijk verhaald
le worden als een teeken en panel van Gods
genadige bedoelingen ten opzichte van de

verre heidenen — zelfs die, welke buiten de
grenzen van het Romeinsche Rijk woonden.

Les LXXXVI. — De Bekeering van Paulus en zijn roeping
tot apostel der heidenen.
„Zoii ids voor den Heere le wonderlijk zjn?"
Ye lezen : Hand. IX : 1-19.
Te leeren : Hand. XXII : I4—f6 ; I Tim. I : 15, 16 (Ps. 65 :

2, 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De Heere Jezus heeft sinds de Uitstorting des Heiligen Geestes de heerlijkste triomfen behaald. Vijanden maakte Hij tot vrienden ; tegenstanders
tot voorstanders ; bestrijders tot verdedigers. Hoe duidelijk zien wij dit in
de bekeering van Paulus en in zijn roeping tot apostel der heidenen !
Welk een boeiende en aantrekkelijke stof, om ze met de kinderen te behandelen ! Toch moet dit niet worden vergeten. Voor het onderwerp, dat wij
nu voor ons hebben, zijn twee dingen hoogst noodzakelijk : r. ernstige voorbereiding (niet enkel doorlezen) — hetgeen juist velen geneigd zulle'n zijn,
na te laten, omdat zulk een boeiend verhaal gemakkelijk te behandelen
schijnt ; 2. moet de onderwijzer bij ondervinding ids, al is het maar weinig,
van de zelfvernedering, van het gevoel van volsiagen onwaardigheid en
hulpeloosheid kennen, aan hetwelk Saulus ongetwijfeld ten proof was ge‘durende die drie dagen. Hoe kan de onderwijzer, tenzij geest en hart (om
zoo te zeggen) gelijk gestemd zijn met het onderwerp, het geringste denkbeeld geven van de twee groote bewijzen van ware bekeering in Saulus —
(le overgave van zijn wil (vers 6) en de oprechtheid, de wezenlijkheid van
zijn gebed (vers 11) ?
Bij dit wonderbare elfde vers kan de onderwijzer langer stil staan dan in
'de Schets om de weinige plaatsruimte gedaan kon worden. Ongeveer op
fleze wijze :
„Christus wist den naam van de straat, den naam van den eigenaar van
een bijzonder huis ; den naam van iemand, die bij hem inwoonde, en wat
.deze deed ; zoo kent Hij ook nu de Koningstraat en de Breestraat en de
Hoogstraat en de Markt ; Hij weet alles van de verschillende bewoners, enz.
(poem bekende plaatsen en personen op)".
Voorts moet de onderwijzer ook wel bedenken, dat Paulus' bekeering gepaard ging met zijn roeping tot apostel der heidenen. Daarin ligt de sleutel
tot de rectite verklaring van deze wonderbare• geschiedenis.
SCHETS VAN DE LES.
Wat gebeurde er met de disciverstrooid werden ? Hand. VIII : 4.
pelen, die na den flood van Stefanus
Waren zij veilig in de verschillende
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steden, waarheen zij vluchtten ? Hand.
XXVI : i i. Wie vervolgde hen op onm.eedoogende wijze ? Wat weten wij
van dezen Saulus ? Geboren in Tarsen
(Hand. XXI : 39), geen onvermaarde
stad, hoofdstad van een provincie ;
de Romeinsche stadhouder woonde
daar en vele geleerde en bekwame
menschen. Het was een heidensche
stad, maar vele Joden vestigden zich
daar, evenals in zooveel andere
plaatsen buiten Palestina — Paulus'
vader was een Jood — van welken
stam ? Fil. III : 5 — denzelfden stam
als Koning Saul (I Sam. IX : 15-17)
— misschien werd daarom zijn zoon
Saulus genoemd. Wij weten niet, of
hij broeders had ; maar hij had wel
een zuster (Hand. XXIII :16) en andere betrekkingen worden ook genoemd (Rom. XVI : 7, II, 21). Hoe
zou de. kleine Saulus opgevoed zijn?
Zeker streng, want zijn vader was
een Farizeer (Hand. XXIII : 6). „Van
kindsaf" zal hij wel „de Heilige
Schriften geweten hebben", evenals
Timotheus (2 Tim. III :15) ; want
zie het gebod, Deut. VI : 7 ; XI : 19
(verg. Ps. LXXVIII : 4-8) ; hij
hoorde dan diezelfde geschiedenissen,
die wij gehoord hebben van Jozef,
Samuel, enz. ; ging naar de school der
Synagoge, waar al de Joodsche knapen
heengingen ; ook leerde hij een ambacht — welk ? Hand. XVII : 3.
Toen hij grooter was, werd Saulus
naar de Heilige Stad gezonden — om
verder opgevoed te worden (als het
gaan naar de academie) — een Farizar zou nooit zijn zoon onder heidenen laten opgroeien, indien hij het
verhinderen kon. Zeer waarschijnlijk
was hij toen dertien jaar. Daar, in
den Tempel, zat hij aan de voeten
van Wet- en Schriftgeleerden, „hen
hoorende en hen ondervragende",
evenals Jezus (Luk. II : 46) — in het
bijzonder bij een voornamen Rabbi,
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zie Hand. XXII : 3. Hij was zeer
knap — maakte sneller vorderingen,
dan anderen, Gal. I : 14 (verg. Hand.
XXVI : 24).
Gedurende eenige jaren hooren wij
niets van hem — waarschijnlijk was
hij te Tarsen — maar kort daarop
weder te Jerusalem. Aan zulk een
kundig man, die spoedig zitting nam
in den Raad, die vertrouwd werd
door de overpriesters, werd volmacht
gegeven, menschen gevangen te nemen
(XXII : 5; XXVI : io) — Welke menschen? — Waarorn vervolgde hij hen
zoo ? — XXVI : 9 — hij was qr geheel van vervuld — „blazende dreiging en moord" en toch dacht hij
dien geheelen tijd, dat hij „code
een dienst deed" (Joh. XVI : 2).
Nu is hij op een langere reis
— waarheen ? (zie Aunt. 5) —
met welk Joel ? Vanwaar zijn
volmacht ? zie vers 2 ; XXII : 5 ;
XXVI : 12 (zie Aant. 2). Stel u
voor, hoe hij met haast voortreist,
bedenkende, hoe hij spoedig denzelfden weg terug zal gaan, gevolgd door
tal van gevangenen. Zal (lit g-ebeuren ?
Hij zai zelf als een gevangene terugkomen — of eigenlijk is hij nu een
gevangene, en zal hij vrij terugkomen
(zie Joh. VIII : 34, 36 ; Gal. IV : 3-7).
Want wie is deze vervolger ? Welke
bedoelingen heefc God met hem ?
„Een uitverkorcn vat", Hand. IX : 15.
Heden zullen wij zien, hoe de groote
verandering tot stand kwam.
I. De vervolger wordt door
Christus ontmoet.
Heeft Saulus ooit van Jezus gehoord ? Zonder twijfel heeft hij alles
gehoord omtrent dien Galileer f die de
priesters en Schriftgeleerden placht te
beschimpen en het yolk tegen hen
opzette — die zoo terecht door den
Raad was veroordeeld en door Pilatus
ter dood gebracht ! Welnu, het zijn
Zijn volgelingen, die Saulus zoekt —
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„misleide menschen, die werkelijk
denken, dat die Nazarener de Messias
was, en' zeggen, dat Hij uit het graf
opstond" !
Maar ziet, terwij1 Saulus voortreist,
wie treedt hem eensklaps tegemoet?
Diezellde jezus van Nazareth I Zie,
hoe, vers 3-5 ; XXII : 6-9 ; XXVI':
13-15 (beschrzjf het tooneel).
(a) Wat Saulus zag. Een licht,
helderder dan de rniddagzon ! XXVI :
13 ; verg. Openb. I :16 ; I Tim. VI :
16. Maar was dit alles, wat hij zag ?
vers 17 ; I Cor. IX : 1 .; XV : 8 —
hij zag Jezus zelf — den Gekruiste
in Goddelijke heerlijkheid (Zie Aant.
Io). Hij aanschouwde datzelfde gezicht, waarvan de beschrijving van
de lippen van Stefanus hem zoo Godslasterlijk had geschenen (VII : 55-58).
(b) Wat Saulus hoorde, vers 4. Be-

denk, wat deze woorden beteekenden :
„Wat vervolgt gij Mij ?" Hoe kon hij
Christus vervolgen, Die in den Hemel
was ? Zie Jes. LXIII : 9 ; Zach. II : 8 ;
Matth. XXV : 40. Maar Saulus begreep het niet : hoor nu het antwoord,
dat hem met ontsteltenis vervult: „Ik
ben Jezus van Nazareth'' (XXII : 8)
ben
— „Ik,
.k, hier in eer en majesteit, be
diezel fde Nazarener, die werd veroordeeld en ter dood gebracht !"
II. De vervolger geeft zich over
aan Christus.
Kunnen wij ons de plotselinge ontsteltenis in Paulus' gemoed vcorstellen P Zie, hoe hij op den grond ligt,
verblind en zonder beweging — maar
zijn gedachten — hoe is het daarmede?
(Voorbeeld. — Een soldaat in den
Amerikaanschen Burvroorlog wordt
in hat geveeht handgemeen met een
vijand, verkrifqt de overhand, schiet
hem dood en ziet dan tot zijn schrik
en zijn afgrjzen, dat het zijn.eigen
broeder is. .0. In een oogenbIik wordt
het hem duidelijk, dat zijn geheele
leven een dwaling is geweest — de

Messias is gekomen en hij strijdt
tegen Hem !
Biedt hij nog wederstand ? Bij heeft
lang „de verzenen opgeheven" tegen
Christus, vers 5 (zie Aant. 9); maar
nu — geeft hij zich dadelijk over op
genade of ongenade ( Voorbeeld. Alseen soldaat, die plotseling door een
overweldigende mac& words omringd)
— hoor, wat hij met bevende stem
zegt : „Heere, wat wilt Gij, dat ik
doen zal ?" Welke woorden van zifrz
lippen — van den eigengerechtigden
Farizeer, den vervolger van het yolk
van Christus ! Want wat beteekenen zij ?
(a) Dat Saulus erkent, dat Jezus de
Nazarener het recht heeft, hem te
bevelen.. Hetgeen hij jaren daarna
schreef (Phil. II : io, II) was tom
waar van hem zelf.
(b) Dat Saulus bereid is, zich aan
alle bevelen te onderwerpen, welke
Jezus van Nazareth hem zal geven.
Hij verlangt niet meer „zijn weg"
(Jes. LIII : 6) te gaan. Nog iets anders, dat hij later schreef (2 Cor. X :
5), begint nu voor hemzelven waar
te zijn.
III. De vervolger bidt tot.
Christus.
Zie Saulus de poort van Damascus binnengaan (zie ilant. 3), niet
langer trotsch en verbitterd, niet
langer „moord blazende" — een
blind, verbrijzeld man, bij de hand naar
zijn woning geleid. Die drie dagen
daarna, vers 9 — zit hij in volslagen
duisternis, weigert alle voedsel —
het gelaat van Jezus staat hem voor
den geest, de stem van Jezus klinkt
hem in de ooren. Hoe kunnen wij
ons een voorstelling maken van zijn
toestand ? Misschien zal Job XLII :5, 6 ons helpen ; verg. Ps. XXXII :
' 3-5 ; XXXVIII : 4, 5 ; XL :13 ; LI :3-6 ; Ezra IX : 6 ; zip „ongerechtigheden te zwaar" voor hem — zijn
„zonde steeds voor hem" — zijn
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„hart heeft hem verlaten” — de gedachte er aan is smartelijk, de last
ondraaglijk — zelfs op hoogen ouderdom noemde hij zich „de voornaamste
der zondaren" (i Tim. I : 15) — wat
moet hij die Brie vreeselijke dagen
en nachten gevoeld hebben !
Maar wat doet hij ? Zie vers i r
— „zie, hij bidt". Waarom „zie" ?
Had hij vroeger niet dikwijls gebeden ? Ja, maar hoe ? Zie Matth.
VI : 5 ; Luk. XVIII : Ii. Nu „bidt,
zoekt, klopt" hij (zie Luk. XI : 5 —ro ;
XVIII : 1-7), „sterk tot God roepende" als de Ninevieten (Jona III);
hij „riep tot den Heere den ganschen
nacht", evenals Samuel (r Sam. XV .
1 r). De vervolgende Farizeer bidt
tot Jezus, den Nazarener !
Kan de Nazarener, de gestorven
en begraven misdadiger, deze kreten
van bitter berouw hooren ! Ja zeker,
Hij is nu verhoogd — om wat te
zijn ? — om wat te geven ? Zie Hand.
V : 31 ; verg. Rom. VIII : 34 ; Hebr.
VII : 25 ; I Joh. II :1, 2. Ja, Hij kan
ze hooren ; maar doet Hij het ? Zie
Gal. I : II, 12, 15, 16, — het „Evangelie" (de blijde boodschap van
schuldvergeving door Jezus) wordt
door den Heere zelf aan Zijn „uitverkoren vat" geopenbaard.
Maar ofschoon Gods wonderbare
liefde hem aldus wordt getoond, heeft
hij nog geen antwoord op zijn vraag,
„wat hij doen zal" (vers 6) — dat
zal op een andere wijze komen.
Zie hoe.
Iv. De vervolger in den Naam
van Jezus gedoopt.
Een bezoeker komt in het huis van
Judas, in „de straat genaamd de
Rechte" (zie flan'. 4), hij vraagt
naar den blinden Farizeer — noemt
hem „Saul, broeder". Wie had dezen
bezoeker gezonden P vers 10-12.
Was hij dadelijk bereid, te gaan ?
vers 17, 18. De oogen van Saulus'
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gemoed waren reeds geopend — zijn
ziel was „gekeerd van de duisternis
tot het Licht" (XXVI : 18 ; 2 Cor.
IV : 6 ; EL I :18) — nu worden
ook de oogen zijns lichaams geopend.
Daarna moet de „onberispelijke"
Farizeer hetzelfde doen, wat al de
bekeerlingen gedaan hebben (II : 38,
41; VIII : 12, 38) — in den naam
van Jezus gedoopt worden. Zeker een
belangrijke stap —. wat beteekende
het P zie XXII : 16. Het beteekende,
(a) dat God tot Saulus zeide : „Uwe
zonden zijn u vergeven" ; (b) dat
Saulus tot God zeide : „Ik doe van
alles afstand". Lie, hoe Saulus er in
laterjaren over dacht, Rom. VI : 2-4
hij achtte het als den dood van zijn
oude, zondige leven, als het begin
van een nieuw leven — zie het Ire
vers ; „wel der zonde dood, maar
Gode levende in Christus Jezus, onzen
Heere". Verg. Gal. II : 20 ; III : 26 ;
Col. 11:12; III : 9, 1o.
Dit is het eerste, dat God wil, dat
„hij doen zal". Maar nadat hij zichzelven aan Christus overgegeven heeft,
zal hij ook tot anderen gezonden
worden. Hij zal den Naam des Heeren
dragen voor de heidenen, en de
Koningen, en de kinderen Israels
(vers 15) ; dat was ook de reden,
waarom hij op zoo wonderbare wijze
tot bekeering werd gebracht en met
eigen oog den verheerlijkten Christus
mocht aanschouwen (r Cor. IX : r).
Wij hebben gelezen en gehoord
van vele wonderen, die door den
Heere Jezus gedaan zijn ; maar is er
een, dat hiermede gelijk staat ? Moeten
wij niet uitroepen : „Zou jets voor den
Deere te wonderlijk zijn?"
Niets is zoo moeilijk, als het hart
van een zondaar te veranderen ; zie
Jer. XIII : 23. En dan een hart als
dat van Saulus van zulk een trotschen
Farizeer, zulk een meedoogenloozen
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vervolger. Het is waar, hij was niet,
wat men een „slecht mensch" noemt
maar wat dat aangaat, is de verandering nog moeilijker, Matth. XXI: 31.
Is de mach/ van Chris/us nu verminder d? Dan kan Hij ook het meest
verharde hart in deze klasse veranderen. Zelfs hij, van wien men het
mins/ zou denken, dat hij eene ware
dienstknecht van Jezus zou worden,
kan er een worden. Denk hieraan —
voor anderen.
voor u zelven
_Hij kan — maar wil hij ? Zie den
tweeden tekst om te leeren. — De
geschiedenis van Saulus is ons tot
„een voorbeeld" gegeven aan Hem
toonde de Heere „lankmoedigheid",
opdat de slechtste van ons niet aan
Zijn liefde zou wanhopen. Hij zegt
(Jes. I : 18) : „Al waren uw zonden
als scharlaken", enz. enz. wel mogen

wij tot Hem zeggen (Micha VII : T8)
„wie is een God gelijk Gij, Die de
ongerechtigheid vergeeft?"
Maar is het noodiq, dat gij als Saulus
bekeerd word/ ? Natuurlijk behoeven
er zulke wonderen voor u niet te geschieden. Die waren noodig voor het
apostelschap van Paulus. Ook behoeft
gij niet eerst een vijand en een vervolger der gemeente te zijn. Daarvoor beware u de Heere ! . . . Doch
de bekeering hebt gij evenzeer van
noode als hij. Gij moet droefheid
over de zonde leeren kennen, en
lust tot de geboden des Heeren. Neem
de proef : — (a) Hebt gij uw wil aan
Hem overgegeven ? Zijt gij gewoon,
tot Hem op te zien en te zeggen :
„Heere, wat wilt Gij, dat ik doen
zal?" (b) Kan Hij op u neerzien en
zeggen ,,Zie, hij bidt ?"

AANTEEK ENINGEN.
1. Paulus ging waarschijnlijk op den leeftijd
van dertien jaar naar Jerusalem ; dan werden
Joodsche knapen „Zonen der wet" en hadden zij
reclat op alle nationale voorrechten (Zie les VIII).
Gamaliel komt voor in Josephus (Antiq.
XX : 9, 4, 7) en den Talmud als een der
grootste Joodsche rabbi's en een van de
zeven, aan wie de bijzondere titel van ,,Rabban"
werd gegeven. Toen hij stierf, kwam er, volgens de overlevering, een einde aan de heerlijkheid der wet, en reinheid van leer en
Farizeisme gingen te niet. Hij was de zoon
van Rabban Symeon en kleinzoon van den
beroemden Hillel. Zijn groote naam blijkt
uit de toespeling van Paulus in zijn toespraak aan de volksmenigte (Hand. XXII : 3)
op zijn opvoeding ,,aan de voeten van Gamaliel". Hij was in dien tijd voorzitter van het
Sanhedrin. Het ,,zitten aan de voeten" van
den leeraar (Hand. XXII : 3) was de gewone
wijze, waarop de leerlingen luisterden ; verg.
Luk. II : 46.
2. Op het eerste gezicht schijnt het vreemd,
dat de overpriesters Saulus macht konden
geven, in zulk een verafgelegen stad als
Damascus menschen gevangen te nemen. Maar
het Sanhedrin maakte aanspraak op de uitoefening van een zeker godsdienstig gezag
over de Joden in alle plaatsen, niet ongelijk
aan dat van den Paus in de middeleeuwen ;
en zoolang zij binnen zekere perken bleven,

bemoeiden de Romeinsche bestuurders zich
Diet met hen. Professor Porter zegt : „De.
politieke toestand van de Joden te Damascus
schijnt in den tegenwoordigen tijd ongeveer
dezelfde te zijn als in de dagen van Paulus.
Ofschoon de Joden onderdanen van den Sultan,
zijn, heeft de gemeente haar eigen wetten, en,
de macht, haar leden tot binnen zekere perken te oordeelen en te straffen. Met alles,
wat den godsdienst betreft, bemoeit de Regeering zich niet. Ik weet, dat er wel eens
Joden geslagen en gevangengenomen werden,
omdat zij naar Christenzendelingen hadden,
geluisterd."
Maar in den tijd van de bekeering van,
Saulus stond de stad Damascus niet onder de
Romeinen, maar behoorde zij aan Aretas, den
koning van Arabie, en schoonvader van HerodesAntipas ; en de stadhouder, die onder hem
was, ,,bezette de stad" (2 Cor. XI : 32). Het
is onzeker, of zij in zijn handers viel gedurende den oorlog tusschen hem en Herodes
(zie les XXXVI, Aant . 2) — laatstgenoemde
werd toen geholpen door den Romeinschen
stadhouder van Syrie — of dat zij hem geschonken werd door Keizer Caligula. Daar
de Joden echter in den oorlog de zijde van
Aretas hadden gekozen (zij beschouwden
Herodes' volkomen nederlaag als een oordeel,
wegens den flood van Johannes den Dooper),
was het waarschijnlijk, dat het Sanhedrin in,
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dien tijd eerder meer dan minder macht dan
gewoonlijk over de te Damascus gevestigde
Joden had.
3. Damascus is waarschijnlijk de. oudste
stad van de wereld. Zij bestond in de dagen
van Abraham (Gen. XIV : 15) en is nog een
belangrijlZe plaats in den tegenwoordigen tijd.
De stad is beroemd om de schoonheid harer
ligging. Zij ligt in een vlakte van buitengewone vruchtbaarheid tusschen de bergketen van den Anti-Libanon en de groote
woestijn. Alle reizigers spreken met verrukking over het eerste gezicht, dat men van
Damascus heeft, wanneer men op eeu kleine
hoogte staat, ongeveer zeven mijlen van de
stad (volgens de overlevering de plaats van
Saulus' bekeering). Porter zegt : „Aan mijn
voeten lag Damascus, omgeven door zijn eeuwig
groene bosschen", zooals de dichter zegt :
„Een diamant in smaragden ,qezet". De morgenzon bescheen de witte muren en straalde
neder van de glinsterende koepels en de vergulde halve manen der Minarets. Tuinen en
boomgaarden, overvloeiende van vruchten van
allerlei soort, omgeven de stad en strekken
zich tot ver over de vlakte uit.
4. De „straat genaamd de Rechte" (Via
Recta) liep door de stad van het oosten uaar
het westen, en was ongeveer een mijl lang.
Aan beide uiteinden was een driedubbele
Romeinsche poort, die nog voor een groat
deel bestaat. De straat werd door Corinthische
zuilengangen in drie groote afdeelingen verdeeld ,en haar geheele breedte was ongeveer
100 voet".
5. De afstand van Jerusalem naar Damascus
is 140 mij1 en Saulus moet vijf of zes dagen
noodig gehad hebben om dien af te leggen.
Het wordt voor zoo goed als zeker aangenomen, dot hij te paard reed, zooals gewoonlk
voorgesteld.
6. „Van dien meg" (vers 2) — d.w.z. van
dien godsdienst. Deze uitdrukking was gebruikelijk in de eerste Gemeente, zie Hand.
XVIII : 25 ; XIX : 9, 23 ; XXII : 4 ; XXIV :
14. Verg. Ps. LXVII : 3 — „Opdat men op
aarde ?riven meg kenne". Het Christelijk geloof was ook bekend als „de waarheid" (2
Joh. I : 1) en „het Leven" (Hand. V : 20 ;
Joh. I : 2).
7. Men zal eenig verschil opmerken in de
drie verhalen van Saulus' bekeering (in Hand.
IX, XXII, XXVI). Maar zij kunnen gemakkelijk overeengebracht worden. Hoofdst. IX :
zegt, dat de metgezellen van Saulus „verbaasd stonden" ; hoofdst. XXVI, dat zij met
hem ter aarde vielen. Waarschijnlijk vielen
maar stonden dadelijk weder op. Hoofdst.
IX zegt, dat zij de stem van Christus wel
hoorden, maar „niemand zagen" ; hoofdst.
XXII, dat zij „het licht zagen", maar „de
stem niet hoorden". Ongetwijfeld zagen zij
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het licht zonder den Heere zelf te zien, en
hoorden zij den klank Zijner stem, zonder te
weten, dat het een stem was, of de woorden
te onderscheiden (verg. Joh. XII : 28, 29).
In hoofdst. XXVI wordt de apostolische zending van Christus aan Saulus vermeld, alsof
zij gegeven werd, terwijl hij nog op den
grand lag ; maar waarschijnlijk noemt Paulus
reeds, in de samengedrongen kortheid van
zijn toespraak, van te voren hetgeen later
door Ananias van Godswege hem gezegd werd.
(Hand. IX : 15).
8. Het is opmerkelijk, dat Paulus met nadruk verhaalt (XXVI : 14), dat Christus in
het Hebreeuwsch tot hem sprak. Dit is ook
af te leiden uit hoofdst. IX, waar de woorden
van den Heere ,,Saul, Saul" in den Hebreeuwschen en niet in den Griekschen vorm zijn
(Saul, niet Saules). Tevens merke men op,
hoe de Heere gewoon was, den naam van
diegenen, wier bijzondere aandacht Hij tot
zich wilde trekken, tweemaal te noemen :
,Simon, Simon", „Martha, Martha", „Jerusalem, Jerusalem". Zoo ook in het Oude
Testament : „Abraham, Abraham", „Samuel,
Samuel".
9. „Bet is a hard, de verzenen tegen de
prilthels te slaan", nl. de scherpe prikkels,
welke de ossendrijvers gebruikten. Dit was
een bekend Grieksch spreekwoord en drukte
de machtelooze woede uit, welke zichzelf in
plaats van anderen kwaad doet ; het wordt
gevonden bij Aeschylus, Euripides en Pindarus.
Dat de Heiland het bezigde, bewijst weder
de genadige bereidwilligheid, waarmedc Hij
gebruik maakte van de eenvoudigste en meest
gewone spreekwijzen en figuurlijke uitdrukkingen ; een bereidwilligheid, waarvan wij
zoo dikwijls de blijken zien in zijn aardsche
bediening. De woorden geven duidelijk aan,
dat Saulus' geweten niet gerust was geweest.
10. Paulus noemt de verschijning van Christus aan hem een „gezicht" (XXVI : 19) ;
echter is het Grieksche woord daarvoor niet
hetzelfde, dat gewoonlijk gebruikt wordt,
maar een woord, dat op andere plaatsen voor
wezenlijke verschijning wordt gebezigd. Voor
het „gezicht", in hetwelk de Heere tot Ananias sprak, en voor het gezicht, waarin Saulus
Ananias tot zich zag komen (IX : 10, 12).
wordt het gewone woord gebruikt. Saulus
zag werkelijk met zijn lichamelijke oogen
den Heere Jezus in zijn menschelijke natuur ;
en het feit, dat hij Hem aldus gezien had,
wordt door hem in zijn 1n brief aan de
Coriuthiers als een getuigenis aangevoerd
voor zijn eigen apostelschap (IX : 1) en als
een bewijs voor Christus' opstanding.
11. De bekeering van Saulus wordt terecht
aangemerkt als een der krachtigste getuigenissen voor het Christendom. Lord George
Lyttelton, een ongeloovige, is, na zorgvuldige,
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bestudeering dezer getuigenissen, tot het
Christendom bekeerd en heeft zijn overdenkingen in een belangwekkend boek, „Op-

merkingen over de bekeering en het apostelschap van Paulus", bekend gemaakt.

Les LXXXVII. — Wonderen van Genade. — Leven en
Gezondheid voor Lichaam en Ziel.
„De werken, die lk doe, zal hj. ook doen".
Te leven : Hand. IX : 31-43.
Te leeren : Rom. VIII : 13 ; Joh. III : 2 (Ps. 41 : 2, 7 ; Ps. 112 :

3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Dit is waarschijnlijk een der .gemakkelijkste onderwerpen van deze serie.
De onderwijzer kome echter niet in verzoeking, zich daarom weinig moeite
te geven. Het verhaal is eenvoudig genoeg, en een algemeene toepassing ten
besluite kan gemakkelijk gevonden worden, maar wanneer dit gedaan is,
wat heeft de onderwijzer dan gewonnen ? Wat heeft hij den kinderen
geleerd? Een gemakkelijk onderwerp moest altijd, zoo mogelijk, beschouwd
worden als een gelegenheid, een groot gedeelte van den tijd te wijden aan
de uiteenzetting eener belangrijke toepasselijke waarheid of geestelijke leering.
Het verhaal, dat wij voor ons hebben, met zijn twee wonderers, wijst op
de overeenkomst, welke in de Schets uitgewerkt wordt, tusschen leven en
gezondheid van het lichaam en van de ziel ; de voorbeelden van opgewekt
leven en terugontvangen kracht, welke in het opgegeven gedeelte voorkomen,
maken de vergelijking nog vollediger. Ofschoon dus de les bijna geen voorafgaande studie vereischt, is het wel noodig dat de onderwijzer bedenke, hoe
hij het beeld van gezondheid en leven, met toepassing op de ziel, duidelijk
zal maken.
In les XXII en XXVI kunnen eenige verdere wenken over dit onderwerp
gevonden worden.
SCHETS VAN DE LES.
Wij hebben gezien, welke groote
verandering de bekeering van Saulus
in hem teweegbracht. Maar welk onderscheid maakte het voor de Kerk ?
Bedenk, wat zij, die den Heere Jezus
hadden aangenomen, voor Hem geleden hadden — geslagen, gevangengenomen, gedood — zij, die ontkwamen, naar alle richtingen „ver-strooid" — zelfs toen niet veilig,

XXVI :1 i. Maar nu de voornaamste
vervolger bekeerd is, houdt de vervolging op.
Er is nog iets anders in hun voordeel. In dien tijd trachtte juist de
Romeinsche keizer zijn eigen standbeeld overal tot een voorwerp van
aanbidding te maken — er is groote
opschudding onder de Joden — nu
is het hun beurt vervolgd te worden
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— zij hebben dus geen tijd aan de
verachte Nazareners te denken (zie
Aani I).
Wat is het gevolg ? Vers 31
—„Degmnlhadvre".
Wie bleven te Jerusalem, toen de
Gemeente verstrooid werd ? VIII :1.
In welk een angst verkeerden de
Apostelen over hun voortvluchtige
broederen — over hun lichamelijke
veiligheid — maar nog veel meer
over hun geestelijk welzijn ! Wat
zouden zij doen ? Brieven schrijven ?
Maar de post ging niet zoo geregeld
en snel als nu. Zij gevoelden hetzelfde, als later Paulus, zie Rom. I :
II. En zij gingen hen werkelijk bezoeken. Waarheen begaven zich
Petrus en Johannes ? Hand. VIII :
14, 15 ; en toen Saulus na zijn bekeering te Jerusalem kwam, hoevele
Apostelen vond hij er toen ? Gal.
I :18, 19. — zonder twijfel waren de
anderen de verstrooide discipelen gaan
opzoeken.
ileden zullen wij Petrus op een
zijner rondreizen zien.
Afdalende van de heuvelen naar
de vlakte bij de zee, van Jerusalem
naar het oude land der Filistijnen
(zie Aant. 4). Van de eene stall naar
de andere, van dorp tot dorp, overal
de geloovigen opzoekende. Hoe verheugd zal hij geweest zijn, toen hij
beyond, dat zij standvastig waren
gebleven, — ja, en ook niet traag
waren : zij hadden „het Woord gepredikt" en nog anderen tot het geloof bekeerd ! VIII : 5. En hoe blijde
waren zij, hem te zien ! Met welk
een vreugde komen zij te zamen
om zijn troostredenen en onderrichtingen te hooren ! Wat zoude
hij hun wel zeggen ? Zie zijn Brieven
in later jaren, r 'Petr. I : 6-9 ; II :
I-3, 20-23 ; III : 14-17; IV :
12-19 , V : ro ; 2 Petr. III : 17, x8.
Maar zie nu, welke zegeningen
RENKEMA

IL

God aan die streken zond door
middel van zijn Apostel.
I. Gezondheid en leven voor
het lichaam.
I. Gezondheid — welk een zegen !
Het is zulk een natuurlijke zaak voor
jongens en meisjes sterk en gezond
te zijn, dat zij er niet aan denken,
hoe goed God is, hen dit te waken.
Maar zie eens naar een arm, kreupel
kind — dan zult gij het bedenken.
Hier is een zieke man te Lydda —
hoe beet hij — wat scheelt hem ?
Hoe lang is hij ziek geweest ? vers
33 . Het is niet aangenaam, gedurende een week in het bed te zijn,
maar stel u voor : ache jaren.
Aan hem wordt de gave der gezondheid geschonken. Wie genas hem?
Petrus ? Maar zie vers 34. Jezus genas vele „geraakten", terwijl Hij op
aarde was, Matth. IV : 24 ; IX : 2- 7 ,
nu geneest Hij er een uit den hemel.
Hoe waar is Mark. XVI : 18, 20
—„Opkranke zulenzijdehande
leggen — de Heere zal medewerken I"
2. Is er voor het lichaam een
grootere zegen dan gezondheid ? Ja,
een — het Leven ; zie Job II : 4.
Zien wij nu, aan wie Petrus deze
grootste gave bracht.
Te Joppe, aan de zee (waar Koning Hirams cederhout voor den
Tempel aan land werd gebracht, 2
Kron. II : 16, waar Jona zich inscheepte, Jona I: 3) (zie Aant.5)
—wasdegmenteingrotedroefhid
gedompeld. Wie was gestorven ?
Waarom werd zij zoo betreurd ? vers
36, 39 — „wat zouden zij doen zonder Dorcas ?" Bemind, evenals Job,
door de weezen en weduwen (Job
XXIX :11-13). In hun smart zenden
zij een boodschap aan Petrus en
vragen hem, te komen. Wat kan hij
doen ? In alle geval kan hij hen
troosten — waarschijnlijk verwachten
zij niets anders. (Zien zij, die een
29
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verlies hebben geleden, niet gaarne
hun leeraar tot hen komen, al kan
hij geen wonderen doen ?)
Wat vindt Petrus ? Een soortgelijk
tooneel als Jezus in het huis van
Jalrus had gezien, Matth. IX : 23.
Wat doet Petrus ? Eerst hetzelfde,
wat Jezus deed — hij „dreef de schare
uit" (zie Matth. IX : 24, 25). Daarna,
geheel anders — „hij knielde neder
en bad" — waarom deed hij dit en
Elia (I Kon. XVII : 20, 21) en Eliza
(2 Kon. IV : 33) en Jezus niet ? Zie
Hand. III : 12-16. En daarna, nadat
hij gebeden • had en geloofde in de
belofte van Christus (Mark. XI : 23,
24 ; Joh. XIV : 12-14), doet hij
weder hetzelfde, wat Jezus gewoon
was te doen — zie zijn woorden,
vers 4o, en zijn daad, vers 41 ; verg.
Mark. V : 41.
Maar was het een zegen voor Dorcas, opgewekt te worden ? Was de
dood niet, een grootere zegen ? Dit
gevoelde Paulus ook voor zichzelf,
Fil. I : 21, 23 ; wat zeide hij echter ?
Zie de volgende verzen. Zeker was
Dorcas' „blijven in het vleesch"
„nooaVer" voor de Gemeente te
Joppe ! En zij zoude zich verheugen,
dat zij nog gelegenheid had, „goed
te doen aan alien", maar meest aan
— wie ? Gal. VI : I°.

II. Leven en gezondheid voor
de ziel.
Waren de twee wonderen, waarvan
wij gelezen hebben, al de wonderen,
die de Heere in dien tijd door Petrus
verrichtte ? Er zijn Brie verzen in
het gedeelte, dat wij voor ons hebben,
welke nog van grootere dingen
spreken — kunt gij ze vinden ? Vers
42 - „velen geloofden in den Heere" ;
vers 35 — „allen .... bekeerden zich
tot den Heere !" vers 31 — „de gemeenten werden gesticht en vermenigvuldigd". Geestelijk leven en geestelijke gezondheid.

I. Leven. Zij, die „geloofden" en
„zich tot den Heere bekeerden", ontvingen leven. Waren zij dan eerst
dood? Zie Ef. II : I, 5 ; Col. II : 13;
I Tim. V : 6 — „dood in de zonden"
— zij, die in de zonde leven, en niet
tot Christus gekomen zijn, opdat Hij
hun zonde wegneme, worden dood
genoemd. Waarom ? Kan een dood
lichaam zien, hooren, voelen, spreken,
handelen ? En een doode ziel ziet
niet het gevaar, waarin zij verkeert ;
/wort niet Gods stem, voelt niet Gods
liefde, spreekt niet in waarachtig gebed en in lofzegging, doet niet Gods
wil. (De onderwifzer mod deze punten
afzonderlijk nemen). Toen dus de
menschen van Lydda en Joppe in
Jezus geloofden, was het, alsof een
geheele menigte nit de dooden opstond ! Welk een wonderbaar gezicht,
de gestorven Dorcas uit Naar bed te
zien opstaan — maar nog veer
wonderbaarder was het, al , die zielen
tot het leven te zien terugkeeren.
Wie wekte Dorcas op ? — Petrus
niet — maar ? En het was Christus,
die deze zielen opwekte, die den
Heiligen Geest, den „Geyer van
Leven" (Geloofsbelijdenis van Nicea)
zond, om dezen „den adem des levens
in te blazer.".
2. Gezondheid. Levende menschen
zien, hooren, voelen, spreken, handelen — maar kunnen zij dit altijd
doen ? Niet, wanneer zij ziek zijn
(licht dit toe). Indien wij dus niet gereedelijk Gods stem hooren, tot Hem
bidden en Hem prijzen, Zijn wil
doen, wat is daarvan de reden ? Omdat de ziel niet gezond is. God wil,
dat zijn dienstknechten „krachtig"
(Ef. VI : to ; 2 Tim. II : i ; i Joh.
II : 14) zijn — maar hoe zwak zijn
velen ! — geraakt, evenals Eneas I
Hoe werden de menschen in Juda
krachtig ? Hoe „gesticht" ? vers 31
(a) zij 'wandelden „in de vreeze des
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Heeren" zij bedachten, hoe God
de zonde haat, en vreesden de zonde
te doen (zie Hebr. XII : 28, 29) ; (b)
„en in de vertroosting van den Heiligen Geest" zij werden „rnet
kracht versterkt door den Geest"
(Ef. III :16).
Denk nir eens na — wat is het
beste, dal men voor u kan wenschen?

Zie, wat Johannes in zijn ouderdom voor zijn vriend Gajus wenschte
(2n tekst om te leeren), niet, dat
zijn ziel zou opgewekt worden uit den
dood der zonde niet, dat zijn zwakke
ziel kracht zou ontvangen dit was
niet noodig, want Johannes zegt „gelijk uw ziel welvaart", maar dat zijn
lichaam gezond en krachtig mocht zijn.

—

LEVEN EN GEZONDHEID. 451

Is dit ook voor u de beste wensch ?
Het is een goede wensch, en somtijds vervult God dien, zelfs wanneer
wij het nauwelijks durven hopen
(haal voorbeelden aan). Maar gij
gezond en krachtig— naar het lichaam.
Wat zijt gij naar den geest ? De beste
wensch voor u is, dat uwe zie/„welvare en gezond zij" gelijk uw lichaam
,,welvaart" ; zal God dit willen geven
Ezech. XVIII : 31, 32.
Hoe lang zal het lichamelijke leven
en welzijn duren ? Niet altoos ; Eneas
en Dorcas stierven na eenigen tijd.
En het geestelijk leven en welzijn ?
— zie Rom. VI : 23 — „De genadegift Gods is het eeuwige leven door
jezus Christus, onzen Heere".

AANTEEK ENINGEN.
1. Hetgeen in vers 31 uitgesproken wordt,
dat „de gemeenten toen vrede hadden'', wordt
op merkwaardige wijze toegelicht door de
geschiedkundige gebeurtenissen van dien tijd.
De Romeinsehe Keizer Caligula, gedreven
door een redelooze ijdelheid, welke aan krankzinnigheid grensde, trachtte met geweld zichzelven tot het voorwerp van aanbidding te
maken, en liet ter zijner eer overal tempels
bouwen en standbeelden oprichten. In Alexandrie werden de Joden gegeeseld, gemarteld
en gekruisigd, omdat zij weigerden, aan zijn
bevel te gehoorzamen. Petronius, de prefect
van Syria, werd met een leger naar Palestina
gezonden om een standbeeld van den Keizer
in den Tempel te Jerusalem te plaatsen. Te
Ptolemais (Akkra) gingen duizenden Joden
hem tegemoet en smeekten hem, zijn plan
niet te volvoeren. Te Tiberias werd hij door
nog grootere scharen omringd, die hun leven
aanboden, indien zij op die wijze ontheiliging
konden verhinderen. Eindelijk gaf de prefect
in zoover toe, dat hij naar Rome schreef om
nieuwe bevelen, en eer het toornig antwoord,
dat gezonden werd, hem bad bereikt, was
Caligula gestorven.
Er schijnt weinig twijfel aan te zijn, dat
de groote opschudding, die aldus veroorzaakt
werd, de gedachten van het Sanhedrin een
weinig aftrok van de nieuwe sekte ; en dit,
gepaard met de bekeering van Saulus, en
met het feit, dat Kajafas kort te voren was
afgezet, geeft voldoende reden voor den
vrede", dien de gemeente genoot. „Hierdoor
kwam het, dat de vier jaren van Caligula's

regeering, noodlottig als zij waren voor de
overige rijken, vrede brachten aan de Christenen".
2. Over het punt, of Eneas een geloovige
was of niet, bestaan verschillende meeningen.
De w oorden van Petrus „Jezus Christus"
(niet „de Heere'') „maakt u gezond" schijnen
aan te duiden, dat hij nog niet bekeerd was.
Is dit zoo, dan werd hem, evenals den geraakte te Kapernatim, tegelijkertijd tijdelijke
en geestelijke genezing geschonken. Petrus
gebood hem waarschijnlijk, „zijn bed te
spreiden" (d. w. z. zijn matje of matras, zooals het in het Grieksch heet, op te rollers en
weg te bergen), als een teeken van den terugkeer zijner kracht, evenals Christus den
kreupelen te Kapernailm en te Jerusalem
gebood, hun bed (mat in het Grieksch) op
te nemen, en naar huis te brengen (Mark.
II : 10, 11 ; Joh. V : 8-12).
3. „Tabitha" in het Arameesch (het verbasterde Hebreeuwsche dialect uit die dagen)
en „Dorcas" in het Grieksch beteekenden
beide *gazelle.
4. „Saron" was geen stad, maar een district
— de groote vlakte van Saron strekte zich
langs de kust uit tusschen de bergen van
Judea en Efraim en de Middellandsche Zee.
Het wordt vermeld in 2 Kron. XXVII : 29 ;
Hoogl. II : 1 ; Jes. XXXIII : 9 ; XXXV : 2 ;
LXV : 10. Het berDemde zich op een zeer
groote vruchtbaarheid.
Lydda was een stad aan den weg van Jerusalem naar J oppe. Zij wordt in het Oude
Testament Lod genoemd en heet ook nu nog Lod .
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Joppe (nu Jaffa), de zeehaven van Jerusalem, is in vele opzichtén merkwaardig,
daar de stad genoemd wordt in verband met
den stam van Dan (Joz. XIX : 46), met Salomo
(2 Kron. II : 16), met Ezra (Ezra III : 7), met
Jona, met Petrus en Dorcas. Haar naam
komt dikwijls voor in de geschiedenissen van
de oorlogen der Maccabebrs, van den laatsten

oorlog tusschen Rome en de Joden, van de
kruistochten en van Napoleon. De wooing
van Simon den Lederbereider wordt nu nog
aangewezen, maar het is zeer twijfelachtig,
of dit wel het juiste huis is. Joppe is beroemd om zijn tuinen, welke zich op een
grooten afstand buiten de stad uitstrekken
en buitengewoon fraai ziin.

Les LXXXVIII. — De Godvruchtige Romein.
„Eenzelfde is Deere van alien, rijk zijnde over alien, die Hem aanroeften"
7e leeren :

7e lezen : Hand. X : 1-8, 24-29.
Gal. III : 26-29 (Ps. 119 : 76 ; Ps. 27 : 5).

Rom. X : 12, 13 ;

VOOR DEN ONDERWUZER.

De bekeering van Cornelius is zulk een gewichtige gebeurtenis in de geschiedenis der eerste Gemeente (nie volgende les, Aant. 1), dat het, bij het
maken van het plan voor de les, noodig bleek, twee lessen over dit onderwerp te geven. De stof wordt dan aldus verdeeld : — in deze les plaatsen
wij ons op het standpunt van den heidenschen krijgsman, en zien wij, hoe
het Evangelie zich aan hem voor zou doen ; in de volgende les nemen wij
het standpunt in der . Gemeente, n.l. der geloovige Joden, zoowel Petrus als
de broederen te Jerusalem.
Om deze reden wordt het gezicht, dat Petrus te Joppe had, ofschoon het
reeds vroeger verhaald wordt, eerst in de tweede les behandeld.
De toepassingen zullen ook verschillend zijn, ofschoon zij werkelijk uit
dezelfde beschouwingen voortvloeien. Eerst stellen wij vast, wat God is voor
alien, — wie zij ook zijn — die „Hem aanroepen"; daarna stellen wij vast,
wat Christenen moesten zijn voor alien, wie zij ook zijn — die behooren
tot de groote broederschap van de kinderen Gods.
Evenals in al deze Schetsen, zijn er ook in deze Schets verscheidene gedeelten, die weggelaten kunnen warden, zonder dat het aan den hoofdinhoud
der les schade doet, zooals b.v. de dubbele verwijzing naar Maleachi in het
eerste gedeelte van Afdeeling II en de toespeling op het tweevoudige werk,
dat noodig is voor verlichting van het hart. Zulke gedeelten zijn echter
dikwijls belangrijk voor meer gevorderde klassen, daar zij als het ware een
nieuw zijdelingsch licht werpen op een welbekend verhaal.,
SCHETS VAN DE LES.
Weet gij, wat een „hoofdkwartier"
is? — Waar de generaal van een
leger zich bevindt. Het hoofdkwartier

van de Romeinsche overheerschers
van Judea was niet te Jerusalem —
daar was slechts een „overste", niet
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de Stadhouder — maar te Cesarea,
een fraaie stad, door Herodes den
Grooten aan de zeekust gebouwd,
zie XXI : 31 ; XXIII : 22-24 (Zie
Aant. i). Hier was het grootste gedeelte der Romeinsche legermacht.
Heden zullen wij van een officier,
een „hoofdman over honderd" (zie
Aant. 2), lezen. In deze geschiedenis
zullen wij zien, hoe waar Hebr. XI :
6 is — „God is een Belooner dergenen, die Hem zoeken".
I. Een ijverig zoeker van God.
Vers i-8, 24-27.
Zonder twijfel was Cornelius, evenals andere Romeinsche krijgslieden,
moedig — gereed, overal heen te
trekken, welk gevaar hem ook dreigde
— stipt in het opvolgen der bevelen
en in het doen gehoorzamen zijner
eigen bevelen (verg. Luk. VII : 8) —
verheugd, dat hij tot een leger behoorde, waarvoor tot nu toe elke
vijand had moeten zwichten.
Maar er was een zaak, waarin Cornelius van de meeste andere Romeinen
verschilde — in zijn godsdienst, vers
2. Zeker was hij, evenals de anderen,
opgevoed in het geloof aan de heidensche godheden, Jupiter, Mercurius,
Mars, enz. — hij had in Rome tempels
gezien, die aan hen waren gewijd ;
menschen, die hen aanbaden; priesters,
die hun offers brachten ; en, zooals
vele anderen, was hij er toe gekomen,
dit alles onzin te achten. Maar daarbij
bleven zij dan ook — zij lieten hun
ouden godsdienst varen, zonder een
nieuwen godsdienst in de plaats te
krijgen, — evenals Pilatus (Joh. XVII :
38) dachten zij, dat niemand kon
ontdekken, „wat waarheid is". Zoo
was Cornelius niet — welken God
had hij geleerd te aanbidden ?
Een vreemde zaak voor een Romeinsch officier I Naar Judea gezonden
om een overwonnen land te bezetten,
was het zijn plicht, deze lastige Joden
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te bewaken en hen ten onder te
houden — wel mocht hij een afkeer
hebben van dat yolk, dat, al was het
onderworpen, hem en zijn soldaten
als „heidensche honden" beschouwde.
En toch heeft hij hun God tot zijn
God aangenomen.
Merk nu vier zaken omtrent hem op :
(a) Ilij volbracht Gods wil, voor
zoover hij lien kende. Wat kon hij
er van weten ? Slechts wat de Joden
hem hadden medegedeeld. En wat
was, volgens de strenge Joden, de
wijze, God te behagen ? Zie Luk.
XVIII : I I, 12 ; Matth. VI : 2, 5, 16
— drie zaken : aalmoezen, gebeden,
vasten. Welke dezer zaken nam hij
in acht ? vers 2, 30.
(b) Hij had de ernstige bed eerie,
meer te weten. „Hij bad geduriglijk"
— hij „zeide" niet alleen „gebeden
op" op gezette tijden, maar smeekte
geduriglijk tot God (zie Aant. 3)
Zie vers 31 (Aant. 3)—Omwat? ;
klaarblijkelijk, dat God hem meer
wilde leeren — evenals Elihu (Job
XXXIV : 33) en David (Ps. XXV :4,
5). Misschien gevoelde hij, hoe zondig
hij was — hoe onwaardig al zijn
aalmoezen en zijn vasten waren —
„zou God ooit voldaan zijn ?" Of,
misschien werd hij twijfelnioedig,
wanneer de Joden . hem zeiden dat
zij alleen Gods yolk waren — „moet
ik werkelijk besneden, en een Jood
worden, tot zulk een afgezonderd yolk
behooren, om niet verloren te ga an ?"
(c) Hij gehoorzaamde Gods voorschriften, om tot meerdere kennis te
geraken. Wie gaf hem deze voorschriften ? vers 3. Welke waren zij ?
vers 5, 6. Hoe vreemd ! Niet onder
wezen te worden door den engel —
niet de hulp in te moeten roepen
van de groote Rabbi's te Jerusalem
— maar die van een „Simon", die
bij een anderen Simon, een lederbereider te Joppe, woonde ! Aarzelt hij
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echter ? vers 7, 8. En hoe gedraagt
hij zich jegens dezen Jood, die zooveel
lager in stand is dan hij ? vers 26
(zie Aant. 5) — het is een gezant
van God — dat is voor hem genoeg.

Cornelius behoefde niet altijd in duisternis rond te tasten — „de Zon der
Gerechtigheid" zou voor hem opgaan,
want hij „vreesde den Naam des
Heeren".

(d) Hij riep zijn vrienden bijeen,
opdae ook zij de woorden van Simon
zouden hooren, vers 24, 27. Hij schaamt

2. God zond hem de blijde boodschaft der zalig-heid. Stel u voor, hoe

zich niet, dat hij den God der Joden
zoekt. Hij begeert dat andere Romeinen ook van Hem hooren.
II. Hoe God den ijverigen zoeker beloonde.
I. God hoorde zijn cebeden. Is dit
zoo vreemd ? Veronderstel, dat gij den
hoogepriester te Jerusalem gevraagd
kondet hebben, of hij dacht, of God
het gebed van den hoofdman zou
hooren ? „Hoe ! God zou luisteren
naar een onwetenden heidenschen hond
en nog wel een der vervloekte Romeinen, die zijn uitverkoren yolk
onderdrukken !" Maar wat zegt onze
eerste tekst om te leeren ? „teen
onderscheid — een zelfde Heere vart
alien, rijk zijnde over alien, die Hem
aanroepen" ; verg. Rom. III : 29.
Een engel wordt afgezonden —
maar tot wien ? niet tot de priesters
en Schriftgeleerden — ofschoon zij
dikwijls genoeg gebeden opzeiden,
maar hoe ? (teksten hierv66r) — niet
naar den Tempel te Jerusalem, maar
naar het huis van den heidenschen
krijgsman te Cesarea!
En wat zeide de engel van zijn gebeden ? vers 4 — „een gedachtenis
voor God ; het waren gebeden van
een onwetende — Cornelius was als
iemand, die in het donker verdwaald
is, en lieht moet hebben — maar
God, in Zijn oneindige liefde en ontferming, sloeg dien biddenden Romein
gade — elk gebed, wanneer het opklom, werd in Gods „gedenkboek
geschreven" (Mal. III : i6) ; en zie
vier verzen verder (Mal. IV : 2)
belofte werd eindelijk vervuld —
—die

hij daar wacht met zijn vrienden om
zich heen, verlangend den man te
zien, tot wien een engel hem had
verwezen ! — en zijn boodschap te
hooren. Welke is deze ? Is het „wordt
besneden — dan zal God u zalig
maken r' Neen, Petrus zegt, dat alien
God aangenaam zijn, vers 34, 35 (Zie
Aant. 4) Wat dan ? De woorden, die
tot hem gesproken worden, handelen
over dien Galileer, van wien (vers 37)
hij gehoord heeft — misschien door
den hoofdman te Kapernatim.
(Luk. VII : io) — van wien men
zeide, dat hij goed en vriendelijk was,
maar die door Pilatus (hun eigen
opperhoofd) was ter dood gebracht.
En van welk belang was dit voor
hem ? zie vers 4o-43 ; welbekende
woorden voor ons (niets anders dan
de geloofsartikelen), maar hoe vreemd
voor hen ! — de gestorven Nazarener
weder opgestaan, tot Rechter, Zaligmaker van zondaren aangesteld, en
(vers 36) Heere over alien !
Kan Cornelius dat gelooven ? —
hij, een Rorneinsch officier, moet hij
de vergeving zijner schulden aan een
gekruisigde te danken hebben ! Moet
het hem en zijn vrienden, evenals
later den anderen heidenen (r Cor. I
: 23), geen „dwaasheid" dunken ?
Dat was zeer wel mogelijk. Maar wat
was er noodig om hen te doen gelooven ? 1 Cor. XII : 3 — „Niemand
kan zeggen, Jezus de Heere te zijn,
dan door" — ?
Zie nu, hetgeen daarop volgde : vs. 44.
3. God gaf hem de gaven van den
Heiligen Geest. Reeds langen tijd
daarv66r had de Heilige Geest aan
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het hart van den hoofdman gearbeid
van waar antlers die ernstige gebeden,
dat Godvruchtig 'even ? En, terwijl
Petrus sprak, wat deed toen de Geest ?

Hoe wora't God .g-enoemd in onzen
in tekst om le leeren?
„Een zelfde .Heere van alien".
Dezelfde Heere op aile plaatsen

(V oorbeeld. — Er `zijn twee ding en
noodig- om het daglicht in een donkere
kamer te doen binnen komen : (a) de
zon moet schijnen, (b) de blinden moeten geopend zijn ; geen van de twee
ding,en is alleen genoeg- — waarom?)
Petrus bracht het lie& van de Zon

—indenTempelt Jerusalem—op
den woesten weg naar Gaza (VIII :
26), in het huis van den heiden te
Cesarea. Dezelfde Heere voor alle
menschen — de visschers van Bethsaida
— den geleerden Farizeer (IX : 1 t)
— den zwarten Moorman — den
Romeinschen soldaat. Is Hij dezelfde
Heere ten alien tijde? nu zoowel als
Men? Zie Mal. III : 6 ; Jac. I :17 ;
Hebr. XIII : 8. Ja, en ook nog op
alle plaatsen — zelfs op onze school,
in uw huis ; en voor allerlei menschen
— God is geen „aannemer" (vers 34)
des persoons — rijken zijn Hem niet
meer aangenaam dan armen, geleerden niet meer dan ongeleerden, ouden
dan jongen.
Maar wat wordt ons nu van dien
„Heere van alien" (vers 36) gezegd ?
Hij is rijk, zie Ef. II : 4, 7 ; III : 16 ;
Phil. IV :19. „Rijk", voor wie? Voor
hen, die „Hem aanroepen", zooals
wij heden gezien hebben. Zoudt gij
een vriend niet rijk achten, die tot
u zeide : „Bid, en u zal geworden ?"
Dal zegt God tot een iegelijk onzer.
Klimmen er ook gebeden van u op
tot een „gedachtenis voor God?"

der gerechtigheid — vertelde van
Jezus ; maar dit was niet genoeg —
de Geest moest het hart openen, opdat het gezien werd. Daarna heeft
eensklaps icts wonderbaars plaats —
al deze heidensche krijgslieden worden, evenals de discipelen op den
Pinksterdag (zie les LXXXI) met
vreugde vervuld en prijzen God in
vreemde talen voor de blijde boodschap van een gekruisigden en opgestanen Zaligmaker !
Zouden zij nu bereid zijn zich te
laten besnijden en Joden te worden ?
Zonder twijfel zijn zij tot alles bereid.
Maar is het noodig ? Neen — dit
zullen wij later zien. Maar ofschoon
zij zich niet behoeven te voegen bij
het Joodsche yolk, zij moeten leden
worden van de Gemeente van Christus.
Hoe doen zij dit? vers 47, 48 (Zie
2n tekst om te leeren).

AANTEEK ENINGEN.
1. Het Cesarea der Handelingen moet onderscheiden worden van Cesarea Philippi (Matth.
XVI : 13) aan den voet van den berg Hermon.
Het eerste, de Romeinsche hoofdstad van
Palestina, wordt somtijds Cesarea Palestinae,
of Maritima (overeenkomende met ons super
mare), of Stratonis (wegens den „toren van
Strato") genoemd. Het werd door Herodes den
Grooten gebouwd en ter eere van Caesar
Augustus aldus genoemd. Een groote dam
werd in de zee uitgebouwd en vormde een
haven. De overblijfselen van dezen dam, evenals van de schouwburgen, tempels, enz. bestaan nog, maar de plaats waar de stad gestaan heeft, is geheel verwoest.
Het is opmerkelijk, dat in de stad, waar

de „middelmuur des afscheidsels" tusschen
Joden en Heidenen gebroken werd, de woelingen en vijandelijkheden tusschen de twee
bevolkingen plaats hadden, die eindelijk den
laatsten oorlog en de verwoesting van Jerusalem ten gevolge hadden.
2. Een „hoofdman over honderd" in het
Romeinsche leger was de bevelhebber over
een Centuria of Compagnie voetvolk, waarvan het aantal verschilde naar de grootte
van het „legioen" (een Centuria was hiervan het zestigste gedeelte), maar gewoonlijk
een honderdtal soldaten bedroeg.
Men denkt, dat de „Italiaansche bende"
of cohorte een corps vrijwilligers is geweest,
enkel bestaande uit mannen, die in Itali'e
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waren geboren. Er bestaat nog een opschrift,
waarin op zulk een bende schijnt gedoeld te
worden.
De naam Cornelius duidt een bloedverwantschap aan met de groote familie der Comeliers, een der edelste en aanzienlijkste in de
Romeinsche geschiedenis. Hij werd gedragen
door de Scipio's, Syla en „de moeder der
Gracchen".
3. Het Grieksche woord voor „biddende",
in vers 2, is niet hetzelfde, dat gewoonlijk
gebruikt wordt. Het beteekent eerder „smeekende", en met het woord „geduriglijk" drukt
het uit, dat Cornelius niet alleen bad (hoe
oprecht ook), omdat het zijn plicht was, dit
te does, en op de „urea des gebeds", maar
dat hij gedurig zijn hart in smeekgebeden
tot God ophief om iets to vragen, dat hij
vurig begeerde. Wat was dat ? De woorden
van den engel (zooals Cornelius die in vers
31 weergeeft) : „Uw gebed is verhoord", drukken uit, dat de openbaring, die hem door
den mond van Petrus geworden zou (verg.
XI : 14), het antwoord was op zijn gebed.
Zjn wensch was dus klaarblijkelijk naar meer
lieht, naar meerder onderwijs. Hij kon niet
volstaan met hetgeen hij had ; hij gevoelde
behoefte aan iets, hij wist niet wat. En die
behoefte kon alleen vervuld worden door
,,het ethic noodige".
4. In welken zin werd Cornelius „aangenomen ?" In welken zin moeten wij de woorden van Petrus in vers 35 opvatten ? Niet
in den zin, dat zijn gebeden en goede daden
op zichzelve verdienstelbk waren voor God ;
niet dat hij door zijn rechtschapen en Godvruchtig leven behouden zou worden. Indien
dit zoo ware, waarom moest Cornelius Petrus
dan laten roepen ? De beteekenis is eenvoudig,
dat God alien wil aannemen (zonder eenige
uitwendige voorwaarde, zooals besnijdenis),
van welk yolk ook, die Hem in oprechtheid
zoeken.
5. De hulde, welke Cornelius aan Petrus
bewees, was niet enke] een uitdrukking van
achting, hetgeen het geval zou geweest zijn,
indien een Oosterling haar had gebracht. De
Romeinen bogen zich alleen voor hun goden
ter aarde, en Cornelius behandelde Petrus als
een bovenaardsch wezen, hetgeen blijkt uit

het antwoord van den laatstgenoemde. De
Romeinsche keizer had kort geleden aanspraak
gemaakt op Goddelijke eer, welke hem ook
bewezen was, en Cornelius bracht dezelfde
hulde aan Petrus, als den vertegenwoordiger
van den Kouing der koningen. Het antwoord
van Petrus drukt uit, dat geen mensch zoo
behandeld moet worden. Alford merkt op, dat
zij, die er aanspraak op maken, opvolgers van
Petrus te dit gedeelte van zijn gedrag
niet hebben nagevolgd.
6. De zinsbouw van vers 36-38 is eenigszins ingewikkeld. De beste uitleggers verklare,n dit gedeelte aldus „Gij weet" regeert
al het overige. Drie taken, zegt Petrus, dat
zij „wisten" : (a) „het woord" (vers 36), d. i.
de mededeeling of boodschap ; (b) „de zaak",
die geschied is (vers 37) ; (c) „Jezus van
Nazareth — hoe God hem gezalfd heeft" enz.,
of aldus : „Gij weet Gods boodschap aan Israel
— n.l. de zaak, welke in Judea geschied is —
n.l. „Jezus". Hij is het woord, Brij is de
zaak, waaruit het Evangelie bestaat (Vaughan).
Hier ligt dus in opgesloten, dat zij wisten,
wat met Jezus van Nazareth gebeurd was,
en dit kan gedeeltelijk den wensch van Cornelius verklaren, Goddelijk onderricht en
voorlichting te ontvangen (Aant. 3).
Het overige gedeelte van Petrus' toespraak
kan vergeleken worden met zijn redevoeringen
te Jerusalem (II, III, V). Het was overal dezelfde getuigenis : het „Evangelie" bestond
uit de feiten, welke omtrent Christus te vermelden waren.
7. Vers 47. Petrus zegt hier : „Zij hebben
de inwendige en geestelijke genade van den
Doop ontvangen — n.l. den Geest; kan
iemand verhinderen, dat hun het uitwendige
en zichtbare teeken — het water — wordt
gegeven ?" Uit dit gedeelte blijkt duidelijk,
dat de Heilige Geest zelf niet door do heiligste
Goddelijke instellingen wordt gebonden ; maar
het toont ook het gewicht zelfs van het uitwendige gedeelte van den Doop, daar menschen,
die in zulk een groote mate de uitstorting
van den Geest hadden ontvangen, er zich
niet aan mochten onttrekken. Het is verwatenheid, te zeggen : „Omdat de vorm niet
alles is, is de vorm niets".
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Les LXXXIX. — Het Evangelie voor de heidenen.
„Dit is van den Heere geschied, en het is wonderlijk in onze oogen."
7e lezen : Gedeelte van Hand. X, XI.
Te leeren : Rom. III : 29, 30 ; Ef. II : 14, 17, 18 ; (Ps. 86 :

5 ; Ps. 66 : 1, 2).
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Kinderen zijn gewoon aan de verdeeling van het menschdom in Joden
en Heidenen, zonder eenig begrip te hebben van de oorzaak of het doel
dezer verdeeling. In Afdeeling I van de Schets wordt, om het verhaal
werkelijk begrijpelijk te maken, het onderwerp van den beginne of behandeld. Met leerlingen, die van dit alles reeds op de hoogte zijn, kan
men veel van deze Afdeeling weglaten, en hun in de plaats daarvan eenige
vragen doen ; terwijl het den onderwijzer niet rnoeilijk zal vallen, aan hen,
die te jong of te weinig gevorderd zijn om er iets van te weten, zooveel
te vertellen, dat de weg tot het verhaal gebaand is. In alle geval moet (d),
daar het in verband staat met het gezicht van Petrus, met nadruk behandeld worden.
Zoo men wil, kan men het beeld, waarmede de Schets begint, en dat
hier en daar terugkomt, in een juister en meer uitgebreiden vorm weergeven. Stel u voor een stuk land, dat nog niet ontgonnen is : de grond is
slecht, het is bedekt met allerlei onkruid. Wil iemand nu beginnen, dit te
bebouwen, dan zal hij eerst een klein gedeelte zorgvuldig afscheiden, hiervan den grond verbeteren en er zaad op zaaien. Gaat hij vender voort, dan
is de afscheiding (muur of omheining) niet meer noodig, en wordt die dus
weggenomen. Op deze wijze past de vergelijking beter ; maar zooals zij in
de Schets gegeven wordt, is zij eenvoudiger.
Om de toepassing doeltreffend te maken, moet zij gewijzigd worden naar
de verschillende omstandigheden, en dit kan de Schets niet aangeven. De
bedoeling is, dat gesproken worde over de manier, waarop kinderen diegenen moeten behandelen, op wie zij gewoon zijn, geweest, laag neer . te
zien, maar die, zooals deze les leert, hun gelijken zijn in Gods oog. Nu
zijn er waarschijnlijk geen leerlingen, die niet laag neerzien op sommige
anderen — maar de vraag op wie zal op verschillende plaatsen geheel
verschillend beantwoord worden. Jongens, die op de stadsschool gaan, zien
neer op de jongens van de armenscholen ; meisjes, die in een winkel zijn,
op meisjes, die „dienen" ; oudere kinderen op jongere ; knappe op achterlijke, sterke en flinke op zwakke en verlegen kinderen. In bijna alle landen
zijn zekere klassen van menschen, die met de heidenen in deze les vergeleken kunnen worden, zooals de negers in Amerika, de Joden (welk een
vergelding) bijna overal. Het is dus noodig, dat de onderwijzer de toepassing voor zichzelven aanvulle.
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SCHETS VAN DE LES.
Waarom wordt er een muur of
hek om een tuin gemaakt ? Indien
gij wildet, dat iedereen binnenkwam,
zoudt gij er dan een muur omheen
maken ? En Indien de muur er is,
maar gij . wenscht, dat er menschen
in komen om den tuin te zien —
wat doet gij dan ? De muur wordt
dan niet afgebroken, maar het hek
of de deur geopend. Maar veronderstel, dat gij den tuin in het geheel
niet als tuin wildet houden — den
grand voor publieke wandel- of speelplaats wildet geven — wat zoudt gij
dan doen ? Dan den muur afbreken.
Onze 2e tekst om te leeren (Ef. II :
14) spreekt van het afbreken van
een muur — „den middelmuur des
afscheidsels", d. w. z. een afscheiding
tusschen twee partijen (als de tusschenmuren van huizen). Tusschen wie?
De twee soorten van menschen, die
in de voorafgaande verzen genoemd
warden (vers tr, 12) : de ,,heidenen"
en „Israel". Heden zullen wij zien,
wat de „muur" tusschen hen was —
wie hem gebouwd had — waarom
hij gebouwd was — wanneer en
waarom hij werd afgebroken.
I. De middelmuur des afscheidsels.
Een muur, om 'Israel van al de
andere volkeren af te scheiden. Wie
bouwde lien ? — d. w. z. wie scheidde
hen af ? Zie Lev. XX : 24, 25.
I. Waarom scheidde God Israel
van al de andere volkeren af ? De
wereld was van God afgedwaald,
Gen. VI : 5, II, 12 ; dit was even
waar na als voor den Zondvloed

woord te geven (Rom. III : 2) —
totdat de tijd voor de komst van
Zijn Zoon op aarde gekomen was.
Maar waarom scheidde Hij de Israelieten van de andere volkeren af ? Op.
dat anderen het niet van Hem af
zouden trekken. De eenige wijze om
hen te beveiligen.
2. Roe scheidde God hen af?
(a) Hij zond hun grooten voorvader
naar een „vreemd land", Hebr. XI:
9 ; liet hen in Egypte verdrukking
lijden, opdat zij nauwer verbonden
zouden zijn ; gaf hun een eigen land.
(b) Stelde een teeken voor de af.
scheiding, opdat zij niet zouden vergeten, dat deze bestond — de besnijdenis ; Gen. XVII : to, i i ; Hand.
VII : 8 ; Exod. XII : 43-45, 48.
(c) Verbood hun, huwelijken te
sluiten met vreemdelingen, Deut. VII:
1-6.
(d) Gaf strenge voorschriften omtrent het voedsel ; wat zij wel mochten
eten en wat niet, Lev. XI ; Deut.
XIV. Dit opzettelijk om hen van de
anderen af te zonderen, Lev. XX : 25
(„daarom" zie vers 24).
Deze dingen waren de muur of de
omheining om den tuin.
3. Hoe vonden zij het, aldus afgescheiden le zijn? In den tijd van
het Oude Testament waren er velen,
die er zich tegen verzetten — zil
waren God ongehoorzaam, zij vermengden zich met de heidenen en
leerden derzelver werken" (Ps. CVI :
35). Maar in den tijd van het Nieuwe
Testament was het juist het tegenovergestelde — zij waren er zeer

(verg. Ps. XIV :

3 ; Rom. III :

trotsch op (Rom. II : x 7 —2o) —

to-18). Toen verkoos God zich
Israel tot zijn eigen yolk (Deut. VII :
6-8) om het op te leiden tot zijn
kennis en liefde tot Hem, om het te
heiligen (Lev. XX : 26), om het zijn

zagen neer op alle anderen ; zie Hand.
X11I : 45 , XXI : 28 ; XXII : 21 7 22
(Zie "laid. 5).
En dit gevoelen bestond ook nog
in de eerste Christelijke Gemeente.
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Ofschoon zij in Christus geloofden,
dachten en voelden zij nog als Joden.
Zij waren verheugd wanneer de heidenen tot de Gemeente toetraden,
maar eerst moesten zij de besnijdenis
ontvangen, Joden worden, anders
waren zij niet geschikt ; zie XV :1,
5. Zij waren bereid, de deur te openen
en hen in den tuin te laten — niet
om den muur of te breken (zie boven
de toelichting).
Maar op zekeren dag wordt het
in Jerusalem bekend, dat Petrus naar
onbesneden heidenen is gegaan, bij
hen is gebleven, met hen heeft gegeten, hen heeft gedoopt, hen heeft
toegelaten tot de Gemeente zooals
zij zijn ! Geen wonder, dat velen ontsteld en vertoornd zijn; geen wonder,
dat, toen Petrus van zijn rondreis
terugkwam (IX : 32), zij — ? XI :

1-3.
Het was waar ; de „muur" was
afgebroken. Zien wij nu hoe en
waarom.
H. Net afbreken van den muur.
Had Petrus hem afgebroken ? Hij
niet ; hij was even verbaasd als de
overigen. Zijn antwoord op de beschuldiging kwam hierop neer : „Ik
kon het niet verhinderen ; ik deed
het niet ; de Reere deed het, en het
is even wonderlijk (Ps. CXVIII : 23)
in mime oogen, als in de uwe ; wie
was ik (XI : 17), dat ik God konde
weerstaan ?"
Hoe toonde God aan Petrus, dal de
muter a/ gebroken was ? Zie Petrus'
verhaal, XI : 4-17 ; verg. X : 9-29,
44-48.

(a) Zie Petrus op het dak van het
huis des lederbereiders (zie Aant. 3)
— een schoon gezicht : aan de eene
zijde de tuinen, die zich om Joppe
uitstrekken ; aan de andere zijde de
blauwe zee — maar Petrus houdt
zich niet bezig met het bewonderen
van dit tooneel — wat doet hij ?
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Waarschijnlijk bidt hij om de uitbreiding van het Evangelie — weinig
dacht hij, hoe die bede vervuld zou
worden. God zal het hem toonen —
zendt hem een gezicht. Petrus is zeer
hongerig — hij wacht op voedsel.
God biedt hem eenige spijzen aan in
een gezicht (Zie "Ian/. 4). Welke
soorten ? Hij kon Gods Wet niet
overtreden (Zie iekslen hierboven).
Maar wat zegt God nu ? X : T 5 ;
XI : 9 — „gereinigd"; vroeger waren
zij onrein, maar nu niet. Wat beteekende dit ? Denk eens na. —
Waarom werden de strenge wetten
omtrent het voedsel gemaakt ? (boven)
— zij waren een deel van den „muter".
Indien dan God deze wetten opheft,
zijn y olk laat eten wat zij willen (zie
I Tim. IV : 4, 5), is dan niet de
„muur" atgebroken, de afscheiding
weggenomen ?
(b) Ziet Petrus dit in ? Nog niet,
X: 17 ; en ofschoon het voedsel hem
driemaal aangeboden wordt, kan hij
het niet aannemen. Maar terwij1 hij
over het gezicht nadenkt, komt er
nog een boodschap van God, vers
19, 20. Gehoorzaamt hij aan diet bevel ? vers 21-23. Stel u voor, hoe
hij de reis onderneemt — dertig
mijlen langs de kust — steeds denkende over dat vreemde gezicht en
deze vreemde boodschap. En eindelijk
begrijpt hij ze ; want merk op, wat
hij zegt, wanneer hij Cornelius' huis
binnentreedt, vers 28 — „God heeft
mij getoond, dat ik geen mensch zou
gemeen of onrein heeten" ; evenals
de onreine dieren gereiriigd waren,
zoo is alles nu rein : niets verboden ;
de buitengesloten heidenen mogen
dus aangenomen worden, geen verschil meer. Is dit zoo ? Ja ; en God
toont het nu op een andere wijze,
XI : 15, X : 44-46 : op deze onbesneden heidenen wordt dezelfde
groote gave uitgestort als op Petrus
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en zijn Joodsche broederen. Hoe kan
men hen nu nog mijden, verachten,
hun den doop onthouden ? God heeft
hen „gereinigd", hoe kunnen zij' „gemeen." genoemd worden ?
Maar al deze dingen toonden
slechts, dat de muur afgebroken was.
kr/ anneer was het gedaan en wie
deed het ? Zie den 2n tekst om te
leeren — „Hif — wie ? zie Ef. II :
13 — Christus heeft den muur afgebroken. Wanneer en hoe ? Zie het
16e vers (verg. Col. II : 20-22)
—dorzijnflodanhetkruis.Hoe
kon dit ? Aldus : Allen, Joden en Heidenen, waren even schuldig —
daarom stied Christus voor alle
volken, zonder onderscheid (Rom.
III : 9, 19, 22, 23) - daarna kon
noch besnijdenis, noch iets anders
eenig verschil maken — zij, die in
Jezus geloofden, waren „alien een"
(Rom. III : 29, 3o ; Gal. III : 26-29 ;
V : 6 ; VI : 12-15 ; Col. III : II).
Geen wonder, dat Paulus zoo heer-

lijk kon spreken over de wijsheid
Gods en de liefde van Christus ! —
Rom. XI : 32, 33 ; 2 Cor. V : 14.
Roe moeten zij, die alien een zijn
in Christus .Jezus, zich dan leg-ens elkandlr gedragen ? Zie deze zelfde
Brieven, waaruit wij dit alles leeren
— hoe zij alle eindigen. Zie Rom.
XII : 9.-16 , Gal. V : 22 ; VI ; 2 ; Ef.
IV : 25-32 ; V : I, 2 ; vooral Col.
III : I 1-14 ; „noch Griek, noch
Jood . . . . Christus alles en in alien ;
zoo doet dan aan . . . . barmhartigheid", enz.
(Voorbeeld. — Een schipbreuk —
de bemanning en de passagiers worden
gered; maar oft een verlaten eiland
— zullen née! alien samenwerken en
elkander helPen? Allen zijn gelijkelijk
gered — zou de een zich boven den
ander gaan verheffen?) Allen zijn wij
hieraan gelijk — hetzelfde gevaar,
dezelfde verlossing — daarom geen
trots, geen liefdeloosheid, geen zelfzucht meer.

AANTEEK ENINGEN.
1. Het groote gewicht, dat door Lukas (en
wij kunnen er bijvoegen, door den Heiligen
Geest) aan de toelating van Cornelius en zijn
vrienden tot de Gemeente wordt gehecht,
blijkt uit de uitvoerige wijze, waarop de ge.
beurtenis beschreven wordt. Het gezicht van
Cornelius wordt driemaal, en dat van Petrus
tweemaal verhaald, en elke bijzonderheid met
zorg gegeven.
De gebeurtenis zelve toont aan, hoe God
tusschenbeide treedt, wanneer de tijd voor
de uitvoering zijner raadsbesluiten gekomen
is. Alles was gereed voor de toelating der
heidenen. De ruimere opvattingen van Stefanus
werden zekei gedeeld door velen der bekeerde
Hellenisten. De geloovigen, die nit Jerusalem
gevlucht waren, predikten reeds voor hen te
Antiochie (IX : 19-21). Gods uitverkoren
heiden-apostel had zijn opdracht ontvangen.
Maar de Twaalven en de Moederkerk te
Jerusalem waren nog onvoorbereid voor hetgeen zou komen ; en een onherstelbare scheuring had het gevolg kunnen zijn. En, zooals
Neander terecht opmerkt, „toen de Apostelen
behoefte hadden aan deze ruimere ontwikkeling hunner Christelijke kennis voor de uit-

oefening hunner roeping en het gemis er
van ten hoogste nadeelig zou geweest zijn
— op datzelfde oogenblik werd door een
merkwaardig samentreffen van inwendigeopenbaring en uitwendige omstandigheden,
de tot nu toe ontbrekende verlichting geschonken".
2. De roeping der heidenen is een belangrijk punt in de profetieen van het Oude.
Testament ; zie b.v. Gen. XII : 3 ; XXII : 18 ;
Ps. II : 8 ; LXVII ; LXVIII : 32 ; LXXI : 32
LXXII : 8-11 ; XCVI : 3, 10 ; Jes. II : 2, 3 '
XI : 10 ; XLIX : 6, 7 ; LX :1-3 ; Mal. I : 11'
Godvruchtige Joden verwachtten het, LullII : 32 ; en de Apostelen zelven spraken er
van, Hand. II : 39. Christus had er hun op
duidelijke wijze van gesproken, Matth. VIII :
11 ; XXIV : 14 ; XXVIII : 19 ; Mark. XVI :
15 ; Luk. XXIV : 47 ; Hand. I : 8. Maar zij
hadden niet het minste vermoeden, dat de
heidenen evenzoo zouden ontvangen worden
als zi,j; zij dachten dat de besnijdenis nog
steeds de voorwaarde zou zijn voor een deelhebben aan het verbond ; zij verwachtten (om
bij het beeld te blijven), dat de deur wija
open geworpen, maar niet de muur afgebroken
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%ou worden. Dit openbaarde God hun nu.
3. Zie over Joppe les LXXXVII, Aant. 5.
Het „dak" was het in het Oosten zoo algemeene platte dak, dat sinds onheugelijke tijden
voor talrijke doeleinden gebruikt werd, waarvan sommige zijn op te maken uit Joz. II:
6 ; Richt. XVI : 27 ; 1 Sam. IX : 25 ; 2 Sam.
XI : 2 ; 2 Bon. XXIII :12 ; Neh. VIII :17 ;
Jes. XV : 3 ; Jer. XIX : 13 ; XLVIII : 38 ;
Zef. I : 5 ; Matth. X : 27.
4. Het gezicht, dat Petrus had, was van,
anderen aard dan dat van Cornelius. Laatstgenoemde zag inderdaad een engel, die werkelijk voor hem stond. Petrus had een „vertrekking van zinnen" en God deed hem in
een soort van droom een groot vat zien ; de
nederdaling van het vat had niet werkelijk
plaats. Misschien zal men vragen, daar er

zoowel reine als onreine dieren in het vat
waren, waarom Petrus niet van de eerste
wilde eten ? Lev. XI : 24, 32 geeft ons het
antwoord : het reine werd verontreinigd door
de aanraking met het onreine : dus was alles
onrein.
5. Vers 28 — „ongeoorloofd", enz. Geen
Goddelijk verbod was op zulk een strenge
wijze gegeven. Maar onder den invloed van
het onderwijs der Rabbijnen werd zulk een
uitsluiting algemeen en de Farizeen drongen
er zeer op aan. Juvenalis zegt in zijn Satiren,
dat „de Joden alleen aan hun geloofsgenooten
den weg wilden wijzen, en aan geen ander
dan een besnedene zouden zeggen, waar de
bron was, die hij zocht". De geschiedschrijver
Tacitus zegt : „Tegen het geheele menschdom
koesterden zij een haat als tegen vijanden".

Les XC. — Een engel tot bevrijding en ten oordeel gezonden.
„De Heere behoedi den geloovige, en verg-eldi overvloediglijk dengene,
die hoogmoed bedrifft".
Te lezen : Hand. XII.
Ye leeren : I Sam. II : 9 ; Ps. XXXIV : 7 ; Ef. III :

20

(Ps. 125 : I, 3, 4).
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De geschiedenis, welke wij hier voor ons hebben, kan, evenals andere,
die wij gehad hebben, op verschillende manieren behandeld worden. Zij zou
zeer goed als grondslag kunnen dienen voor een les over het gebed ; zie
(b) en 2 van Afdeeling I. Zij zou genomen kunnen worden als een voorbeeld van den nimmer eindigenden strijd tusschen het rijk des lichts en dat
der duisternis, tusschen God en den Satan ; zie (a) en (b). Ook kan men
eenvoudig de gebeurtenis verhalen, en een algemeene toepassing maken over
de zorgende liefde, waarmede God over zijn dienstknechten waakt. Maar,
daar de werkzaamheden der engelen een belangrijke plaats in de Handelingen bekleeden, zal het goed zijn, tenminste in een les, bij dit onderwerp
stil te staan , en de geschiedenis, die wij nu zullen behandelen, Levert hiertoe de beste gelegenheid, omdat wij hier de beide manieren vinden, waarop
engelen tusschenbeide treden.
SCHETS VAN DE LES.
Een nieuwe heerscher in Palestina.
In plaats van een stadhouder als
Pilatus te zenden, heeft de Romeinsche Keizer (Claudius, XI : 28) He.

rodes (kleinzoon van dengene, die de
kinderen vermoordde, neef van den
Herodes, die Johannes den Dooper
doodle) tot koning over het ge-
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heele land (zie Aant. r) aangesteld.
De tijd van rust en vrede voor de
Gemeente (IX : 3 r) (zie les LX XXVII,
Aant. I) is nu geeindigd — een
nieuwe vervolging, vers 1 -- waarom ?
vers 3. Het is !zeer slecht van Herodes, zoo denkt gij misschien, de
Joden door zulke wreede moorden te
behagen, Maar hebt gij nooit partij
gekozen tegen een onbeminden schoolkameraad om anderen te behagen?
Weder een martelaarschap — van
wien ? zie vers 2. Wat had Jezus gezegd van deze twee broeders ? zie
Mark. X : 39 — zij moesten „zijn
beker drinken" — wat beteekende
dat ? Mark. XIV : 36, lijden en dood
(Zie les LVII) ? Johannes had den
volsten beker (hij leefde het langst) :
maar Jakobus dronk den zijnen het
eerst — hij was de eerste apostel, die
den marteldood stierf (Zie Aant. 2).
Groote vreugde in Jerusalem —
een der voornaamste Nazareners wordt
ter dood gebracht — nu zal spoedig
de geheele sekte ten ondergebracht
zijn — Herodes is juist de koning,
dien , zij hebben moesten. Herodes
was zeer op loftuitingen ,,(xsteld (zie
vers 21, 22) — wat kon hij doen om
nog meer geprezen • te worden ? —
een nog grooter aanvoerder gevangen
nemen, Petrus. Dit doet hij — welk
een opgewondenheid onder de menigten, die naar het Paaschfeest gaan !
(zie vers 3).
Hier zijn dus twee partijen, die
om de overhand strijden — de koning

en de Gemeente. De koning —
trotsch, machtig, in aanzien bij het
yolk ; de Gemeente — nederig en
veracht. De eene partij tracht Petrus
gevangen te houden, om hem naderhand ter dood te brengen — de andere partij tracht hem te bewaren.
Welke schijnt het te winnen ?
(a) Waarop vestigt de koning zijn

vertrouwen ? Vers 4 (zie vers 6, ro).
Sterke gevangenismuren ; zware deuren,
ijzeren poorten (beschriff een gevangenis, die de kinderen wel eens gezien
hebben) en zestien soldaten houden
de wacht over een man ! (Zie Aant.

3). Nog eenige weinige uren — den
volgenden morgen zal Petrus in het
openbaar tentoongesteld worden (vers
4) en daarna ter dood gebracht.
Welk een besliste zegepraal voor de
vijanden der Kerk ! Dat zoude men
zoo denken — „maar" ja, er is een
„maar" in vers 5 — hoeveel hangt
er van dat kleine woord of ! Want, —
(b) Wat is het wapen der Kerk in
den strijd ? Het wapen des gebeds,
zie Ef. VI : 18 (zie den sired van
Christen met Apollyon in Bunyan's
„Pelgrimsreis"). „Ten alien tijd"

— ziet dus hoe ernstig — „wat zouden zij doen zonder Petrus ?" En
denkt gij, dat zij vertrouwend baden ?
— zij konden zich de bevrijding
herinneren, die vroeger had plaats gehad (hoofdst. V : 19), maar de dood
van Jakobus toonde toch aan, dat
God niet altijd van plan was,
tusschenbeide te komen. Wat had
Christus echter gezegd ? Matth. XVIII:
19 ; Joh. XIV :1 3 , 14.
En dezen keer wil God tusschenbeide treden. Maar dit kan Hij op
velerlei wijze doen — hoe zal Hij
het nu doen ? De 2e tekst om te
leeren geeft het antwoord . — „De
engel des Heeren legert zich" enz.
Engelen. — Wat zijn zij? Zie
vijf zaken, die van hen vermeld
worden : — I. Geesten (Ps. CIV : 4 ,
Hebr. I : r4) — daarom onzichtbaar,
behalve wanneer zij een lichaim
hebben aangenomen en zich daarin
vertoonen. Zij kunnen gaan, waar
het onzen fichamen onmogelijk is,
door te dringen (b.v. in huizen, al
zijn de deuren gesloten) ; — 2. In
den dienst van God (dezelfde teksten),
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d.w.z. dienstknechten ; — 3. Opmerkzaam en gehoorzaam (Ps. CIII : 20,
21 ; verg. het gebed des Heeren :
„Gelijk in den Hemel") ; — 4. Zeer
krachtig (Ps. CIII : 2o) — krachtiger
dan de menschen, krachtiger dan de
Satan (zie Openb. XX :1, 2) ; — 5.
Zeer talrijk (Ps. LXVIII :18).
Engelen worden op aarde voor
twee zaken gebruikt.
(a) Voor bevrifiting, en huip. Zie
I Kon. XIX :5 ; 2 Kon. VI : 17
(verg. Ps. LXVIII : 17) ; Dan. VI:
23 ; Matth. II : 13 ; XXIV : 31 ; Luk.
XVI : 22 ; Hand. XXVII : 23.
(b) lot een oordeel. Gen. XIX :15,
24 ; Exod. XII :12 ; 2 Sam. XXIV :
16 ; 2 Kon. XIX : 35 ; Openb. XV : 6.
In dit hoofdstuk • zullen wij een
engel in deze twee hoedanigheden
zien.
I. Bevrijding door een engel.
Zie, wat in dien Paaschnacht gebeurde :
I. in de gevancenis. Treedt die
cel binnen — wie is ,daar ? vers 6 —
drie mannen, twee soldaten met een
gevangene, die aan hen vastgeketend
is (Zie .Aant. 3).
De gevangene moet den volgenden
dag ter flood gebracht worden —
ziet hij er angstig en verschrikt uit ?
— hij slaapt — hoe kan hij slapen?
zie Ps. III : 6, 7 ; IV : 9. Eensklaps
een helder licht — iemand slaat op
de zijde van Petrus en roept hem.
Hoe kan hij zich met deze ketenen
bewegen ? zie vers 7. En zijn kleed
— wordt dit hem ook op wonderdadige wijze aangedaan ? Neen, wat
hij kan doen, mod hij doen ; toch is
hij ten prooi aan zulk een verwarring, dat de engel hem alles moet
zeggen. Wat doen de soldaten ? Zij
zien niets — de engel is onzichtbaar
(zie boven); zij hooren niets — zelfs
niet het gerammel der vallende ketenen ; waarom ? Maar Petrus is nog

niet buiten de gevangenis : hij moet
voorbij twee schildwachten gaan, de
deuren en de poorten moeten geopend
worden, vers 10 (zie Aant. 3); zijn
deze echter een hinderpaal ? Zie Ps.
CVII : 13-16. Wat denkt Petrus ?
Hij verbeeldt zich, dat hij droomt,
vers 9 ; maar weldra staat hij alleen
op de straat in het midden van den
nacht — er is geen twijfel meer aan
— wat zegt hij ? vers 1 I.
2. in het huis van Maria (ZieAant. 4). Slaapt iemand hier ? Zij

zijn te bezorgd om te slapen — en
onmachtig, jets te doen — behalve
een zaak. Dien geheelen langen nacht
roepen zij tot God. Plotseling hooren
zij aan de buitendeur kloppen — een
angstig geluid in het holle van den
nacht — „Heeft Herodes ons ook
ontdekt ?" Maar wat is het ? Is het
zoo verwonderlijk ? Het is niets antlers
dan dat, waarom zij gebeden hebben
— en toch, nu God hen verhoord
heeft (zie Jes. LXV : 24), kunnen zij
het niet gelooven ! Welk een voorbeeld van onzen 3n tekst om te
leeren !
II. Een engel ten oordeel ge=
zonden.

Is de Gemeente nu veilig? Zal
Herodes nu niet vijandiger zijn dan
ooit ? Ja, maar God doet niets ten
halve — de bevrijding zal volkomen
zijn.
Zie nu een ander tooneel — zeer
verschillend van dat in de gevangenis
of in het huis van Maria. Een groot
feest in den schouwburg te Cesarea
(Zie ilant. 7) — een groote yolksmenigte is op de been — koning
Herodes zit op zijn troon — zijn van
zilver geweven kleederen glinsteren in
de zon (leg nit, hoe in vroeger tijd
de schouwburgen niet overdekt waren).

Herodes houdt een toespraak tot het
gezantschap, dat uit Fenicie is gekomen om zijn toorn tegen de Fe-
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nicidrs of te wenden. (Zie Aant. 6).
Een groot gejuich aan het einde er
van — en wat wordt er gezegd ? vers
22. In diezelfde stad werd de gevangene van Herodes, Petrus, als een
god behandeld, en wat zeide die er
van ? X : 26. Maar Herodes deed
anders hij geleek meer op Uzzia
en Nebukadnezar (2 Kron. XXVI :
x6 ; Dan. V :'2o) ; hij was trotsch
op zijn grootheid — vergat, wie hem
deze schonk; en wat was het gevolg ?
Terwijl hij daar op zijn awn zit,
komt „van stonde aan" Gods engel,
even snel in het straffen als te voren
in het bevrijden. Vijf dagen is Herodes
ten prooi aan de grootste smarten,
en de trotsche dwingeland is dood
(zie Aant. 7). Hoe waar is ons motto
(boven) en de le tekst om te leeren I
Zijn de engelen nu minder werkzaam ?

Het is waar, wij kunnen hen niet
zien ; maar zagen Herodes en het
yolk hen in den schouwburg ? Indien
de Handelingen nooit geschreven
waren, zouden wij toch weten, wanneer en hoe Herodes stierf (zie Aant.
7) — maar wij zouden niet weten,
dat een engel het deed. Hoevele
zaken, die wij zien en waarvan wij
hooren, kunnen werkelijk het werk
eens engels zijn !
Wat hebben nu de engelen met ons
te maken ? Hebben zij zich verheugd
over onze bekeering ? Zie Luk. XV :
1 0. Behooren wij tot die gelukkigen,
die zij op onzichtbare wijze helpen
en dienen (Hebr. I : 14) en die zij in
het gevaar beveiligen (Ps. XCI ii)?
Maar indien de engelen niet komen
tot onze bevrijdinoo , zullen zij tot ons
oordeel komen ; zie Matth. XIII : 41, 42.

AANTEEKENINGEN.
1. Herodes Agrippa I, „de koning Herodes"
van dit hoofdstuk, was een kleinzoon van
Herodes den Grooten (den Herodes van Matth.
II), zoon van Aristobulus, neef van Herodes
Antipas (den moordenaar van Johannes den
Dooper), broeder van Herodias, en vader van
Herodes Agrippa II (den Agrippa van Hand.
XXV) en van Bernice en Drussilla. (zie les
XXXVI. Aant. 1).
Agrippa (zooals de Herodes van dit hoofdstuk door Josephus genoemd wordt) was een
vertrouwd vriend van Keizer Caligula. Voor
de troonsbestijging van laatstgenoemde was
Agrippa op bevel van den Achterdochtigen
Tiberius in de gevangenis geworpen, omdat
deze hem beschuldigde, op slinksche wijze
Caligula op den troo p te willen helpen. Toen
deze aan de regeering kwam, gaf hij zijn
vriend de vrijheid weder, en schonk hij hem
de provincien Trachonitis en Abilene (Luk.
III : 1) met den titel van koning, en later
ook Galilea en Perea. De volgende keizer,
Claudius, voegde bij zijn koninkrijk Judea en
Samaria (hetgeen sedert den dood van Archelaiis door Romeinsche stadhouders bestuurd
was geworp en), en aldus werd het geheele
gebied van Herodes den Grooten weder onder
zijn kleinzoon vereenigd (41 n. C.) Het bleef
echter niet lang onder den bestuur ; want toen

Agrippa drie jaar later stierf (Hand. XII 23),
mocht zijn zoon slechts enkele der noordelijke
provincien houden, en werd een nieuwe stadhouder over Judea aangesteld. In die drie
jaren bouwde echter Herodes Agrippa, die
door Josephus als uiterst eerzuchtig en begeerig naar de gunst des yolks (verg. vers 3),
daarbij als zeer prachtlievend wordt voorgesteld, een tweeden muur om Jerusalem en
bracht nog andere verbeteringen in de stad
tot stand. Zie Josephus, Antiq. XIX : 7.
2. Jacobus, de zoon van Zebedelis, is de
eenige Apostel, wiens dood in de Schrift vermeld wordt. Een treffend voorval in verband
met zijn martelaarschap wordt door Clemens
van Alexandria verhaald en in Eusebius'
Ecclesiastic. Hist. bewaard : — men zegt, dat
de beschuldiger van den Apostel zulk een
indruk ontving van zijn schoone belijdenis
voor de rechters, dat hij terstond op diezelfde
plaats verklaarde, een geloovige te zijn, en
veroordeeld werd, met hem te sterven. Op
weg naar de martelplaats smeekte hij om de
vergiffenis van Jacobus, die antwoordde :
„Vrede zij u !" en hem omhelsde ; zij werden
te zamen onthoofd.
De Jacobus, in vers 17 genoemd, is „Jakobus,
de broeder des Heeren", de eerste bisschop
van Jerusalem.
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3. De woorden „gevangenis" in vers 4, 5,
„bewaren" in vers 4, „wachters" in vers
6, en „wacht" in vers 10 zijn in het Grieksch
stamverwante woorden.
„Vier wachten, elk van vier krijgsknechten". Elke afdeeling had een der vier nacht-waken (zie Mark. XIII : 35). De vier soldaten
in elke wacht waren aldus verdeeld : — twee
in de eel met Petrus, die met een arm aan
ieder van hen was vastgeketend ; een buiten
de deur der eel, en de vierde buiten de geTangenisdeur (dezen waren de „eerste en
tweede wacht"). De „ijzeren poort" van vers
10 zal de buitenste poort van het geheele
gebouw geweest zijn. Het is opmerkenswaardig, dat Herodes Agrippa zelf aan een krijgsknecht geketend was geweest, toen hij to Rome
gevangen zat (zie Aant. 1), evenals Paulus
later.
4. Maria, de moeder van Markus, was waarschijnlijk een vrouw, die eenige bezittingen
had, evenals haar Reef Barnabas ; en het feit,
dat zij een huis bezat, toont aan, dat de „gemeenschap van goederen" te Jerusalem niet
verplichtend was (zie les LXXXIII, Aant. 1).
Rhoda is dezelfde naam als ons Roosje.
Professor Porter geeft eenige merkwaardige
bijzonderheden omtrent de Oostersche gewoonten van het kloppen aan de deur. Hij zegt,
,dat de deur nooit geopend wordt, zonder dat
de vraag „ Wie ?" eerst gedaan en beantwoord.
is ; en indien de persoon, die binnen is, het
antwoord gaat overbrengen, bli)ft de bezoeker
kloppen. Meer dan eens, wanneer hij van een
reis terugkwam, deed de dienstmaagd „van
Vijdschap de poort niet open", maar liet zij
hem buiten staan, om naar binnen te loopen
en de tijding zijner terugkomst mode te deelen.
5. „Het is zijn engel". Doze woorden kunnen
.alleen begrepen worden als de uitdrukking
van het Joodsche volksgeloof in beschermengelen, maar dit geloof wordt, volgens de
meening der beste schrijvers, door de uitspraak
van onzen Heiland in Matth. XVIII : 10 niet
bevestigd. Het woord „engel" beteekent in de
Sehrift nooit spook of ,geest.
6. De twist tusschen Herodes Agrippa en
het land van Tyrus en Sidon (vers 20) werd
waarschijnlijk of veroorzaakt of gevolgd door
eenige regelingen omtrent den handel, die hij
gemaakt had, en welke in hun nadeel waren.
.De Feniciers waren een yolk van kooplieden,

^ RENKEMA II.

niet van landbouwers, en Galilea moest hen
van tarwe, olie, enz. voorzien. Voor de woorden van Lukas „hun land werd gespijzigd
van des konings land", verg. 1 Kon. V : 9,
11 ; Ezra III : 7 ; Ezech. XXVII : 12, 17.
7. Het verhaal in Josephus (Antiq. XIX,
8) van den dood van Herodes Agrippa bevestigt het verhaal van de Handelingen en
vult het op merkwaardige wijze aan. Een
groot feest werd te Cesarea ter eere van
Keizer Claudius gevierd (sommigen denke'n
om zijn terugkeer naar Rome uit Brittannie
to vieren). Op den tweeden dag (den ln Aug.
44) verscheen Herodes op de openbare spelen
met een kleed van een met zilver doorweven
stof, hetwelk de stralen der morgenzon zoo
schitterend weerkaatste, dat de toeschouwers
verblind en met ontzag vervuld werden en
hem als een god begroetten, roepende : „Wees
ons genadig ; indien wij u tot nu toe als een
mensch gevreesd hebben, eerbiedigen wij u
van nu of aan als een god". „De koning",
zegt Josephus, „bestrafte hen niet, weersprak
niet deze goddelooze vleierij". Bijna terstond
daarna word hij getroffen door hevige ingewandspijnen, waaraan hij vijf dagen daarna
stierf (6 Aug.).
Het is opmerkelijk, dat nog andere beru.chte vervolgers een soortgelijken dood
storven zijn ; onder anderen Antiochus Epiphanes (2 Mace. IX : 5) en Herodes de Groote
(.Jos. Antiq. XVII : 8).
8. Het is onzeker, waar de „andere plaats"
was, waar Petrus heenging (vers 17), maar
waarschijnlijk verliet hij de stall. Over het
algemeen denkt men, dat deze vervolging de
Twaalven uit Jerusalem verdreef, evenals die
van Saulus zoovelen uit hun kudde had verdreven ; en dat zij dus medewerkte tot de
vervulling der Goddelijke plannen in de
verdere uitbreiding van het Evangelie en de
bevrijding der Gemeente uit de nauwe banden
van het Judalsme. Deze opvatting schijnt bevestigd te worden door het feit, dat de bijdragon van de Gemeente to Antiochie voor
de armen te Jerusalem (XI : 27-30), welke
waarschijnlijk door Paulus en Barnabas werden gebracht net de vervolging van hoofdstuk
XII, gezonden werden aan „de oaderlingen"
— hetgeen doet veronderstellen, dat de Apostelen afwezig waren.
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Les XCI. — De Eerste Zendingsreis. — De strijd om een ziel.
„Hij gin,,,, uit, overwinnende, en opdat Hij overwonne".
le lezen : Hand. XIII : 1-12 ; XIV : 6-20.
Te leeren ; 2 Cor. X : 4 ; i Petr. V : 8 (Ps. 22 : 14 ; Ps. 72 : 6).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Dit onderwerp biedt twee hoofdpunten voor de toepassing aan, n.l. de
plichten ten opzichte van het zendingswerk, welke op de gemeente rusten,
en den kritieken toestand van iemand, die naar tegenovergestelde kanten
wordt getrokken door goede en slechte invloeden. Ten einde deze twee te
vereenigen, wordt het verhaal in de Schets beschouwd als een toelichting
van de twee vormen, waaronder zich de groote strijd tusschen het rijk
van Christus en het rijk van Satan voordoet. Eerst wordt de zending van
Barnabas en Paulus beschreven als een aanval op het gebied van den Booze;
daarna wordt de bekeering van Sergius Paulus beschreven als de nederlaag
van den Booze in den „strijd om zijn ziel". Deze laatste Afdeeling baant
als vanzelf den weg tot een toepassing, die voor de meeste kinderen nieuw
zal zijn. Zij hooren dikwijls genoeg en hebben reeds in deze serie gehoord
van den strijd, waaraan zij zelven geroepen zijn, krachtig deel te nemen ;
maar bier wordt hun herinnerd, dat hun eigen ziel de prijs is, om welke
de machten des lichts en die der duisternis strijden. Er is geen beschouwing,
die meer indruk kan maken, indien zij den kinderen met tact en ernst
wordt voorgehouden.
SCHETS VAN DE LES.
Stel u voor, dat er menschen uit
een provincie of een stall in Nederland den koning niet wilden gehoorzamen, maar een anderen bestuurder
aanstelden — hoe zou men hen dan
noemen P
Dat is niets anders dan wat duizenden menschen zijn tegenover God
— opstandelingen. Hoe werden zij
dit ? De Satan, zelf een opstandeling,
deed het eerst opstand op garde ontstaan — wanneer ? Hij maakte zich
meester van Gods gebied. (Joh. XIV :
30 ; 2 Cor. IV : 4) — verleidde menschen, zijn wil te gehoorzamen in
plaats van Gods wil.
Wat deed Christus, toen Hij de
wereld wild°. veroveren P Hij riep een

kleine bende getrouwe soldaten bijeen
— zond hen uit om te strijden in de
groote worsteling tusschen Hem en
den Satan, om de weerspannigen
weder te herwinnen voor hun rechtmatigen Koning.
Wat deed toen de Satan ? Wachtte hij
tot hij aangevallen werd ? Neen —
hij maakte zich op om de krijgslieden
van Christus te overweldigen (door
vervolging), of hen tot opstand over
te halen (door hen tot zonde te verle iden ).
Op het punt, waar wij nu gekomen
zijn, moet de Gemeente, ofschoon er
vele opstandelingen teruggewonnen
zijn, zeer op haar hoede wezen tegen
deze aanvallen ; en de overige wereld,
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uitgestrekte landen en bevolkte steden
— zij zijn alle in opstand — de
Satan kan ongestoord regeeren. Heden
zullen wij de eerste groote poging zien
om den oorlog tot ver in het gebied
van den vijand te brengen.
I. De eerste zendingsreis.
Zie vers 1 en 2. „En er waren te
Antiochie in de Gemeente" — waartoe
riep God eenige leden dezer Gemeente ? Zij hadden onderstand gezonden aan hongerlijdende lichamen
(XI : 28-30) ; nu moeten zij onderstand zenden aan hongerlijdende zielen.
Hun geld hadden zij „afgezonderd"
(gewijd, ter zijde gelegd) voor God;
nu moeten hun mannen ook afgezonderd worden.
Wie koos de mann ,n? vers 2 - de
namen werden zelfs genoemd (Zie
Aant. 2). Nu komen er niet meer
zulke wonderbare boodschappen tot
ons; en toch — wie zou alle leeraren,
onderwijzers, zendelingen kiezen ? Zie
Hebr. V : 4.
Deinsden zij terug voor Gods roeft.
stem ? Sommigen hebben dit gedaan;
zie Exod. III : Tr, 13 ; IV : r, ro, r3 ;
Jona I : 1-3. Niet alzoo Barnabas en
Saulus ; zij waren bereid, als moedige
en getrouwe krijgslieden, te gaan, waar
zij ook gezonden werden, zelfs in den
dood (Verg. XX : 22-24 ; XXI : 13).
Zoo moeten nu ook de krijgsknechten
van Christus zijn ; zendelingen in het
bijzonder — maar niet alleen zij —
maar iedereen, die onder de banier
van Christus staat, moet moedig
strijden.
Hoe zond de Gemeente hen uit ?
vers 3. (a) Met vasten en bidden ;
evenals Jezus zelf, toen Hij de Twaalven uitzond, (Luk. VI : 12, 13). (b)
Door het plechtig opleggen der handen
— het teeken van gezag en van het
uitdeelen van den zegen.
Zie nu deze drie, Barnabas, Saulus,
Markus (vers 5 ; zie XII : 25, hun

reis aanvaarden. Indien het een groot
Romeinsch leger ware geweest, dat
uit Antiochie trok, welke menigten
yolks zouden er dan op de been geweest zijn, welk een opgewondenheid
overal ! Maar wie bekommert zich
om drie onbekende Joden, die rustig
de schoone rivier (zie Aant. 4) afzakken naar de zeekust ? Toch zijn
dezen de „voorhoede" van het leger
van Christus, die zich vaardig maken
voor den grooten strijd, om de menschen door Christus' kracht uit de
macht van den Satan te verlossen.
Hoe zijn zij uitp,:erust ? Zie den.
In tekst om te leeren — hun wapens zijn niet „vleeschelijk" — gij
zoudt ze niet kunnen vatten met de
hand of vastgespen aan uw zijde —
en toch „krachtig" om groote overwinningen te behalen, „tot nederwerping der sterkten". Welke zijn zij ?
(a) Het „Woord", de boodschap, die
zij te verkondigen hebben. Waarom
is dit zoo „krachtig?" Omdat het de
verkondiging is van de vrije genade
— zal dit de opstandelingen niet
terugwinnen voor de goede zaak ?
(b) Het Gebed (Ef. VI : 18). Waarom
is dit zoo „krachtig ?" Omdat het „de
Hand beweegt, Die de wereld beweegt".
Zie nu den eersten slag, die geleverd
wordt.
II. De strijd om een ziel.
De zendelingen staan op de kusten
van Seleucie — schepen zeilen in
alle richtingen — welken kant zullen
zij uitgaan ? In de verte kunnen zij
de flauwe omtrekken van hooge bergen
zien — het vaderland van Barnabas
— daar zullen zij henengaan. Indien
er een plaats op de wereid was, waar
de Satan de overhand had, dan was
het daar — Cyprus was berucht om
zijn verdorvenheid (zie Aant. 5).
Wie was daar de Romeinsche stadhouder ? vers 7 (zie Aant. 6). Er
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wordt melding gemaakt van goede en
van slechte stadhouders — deze is
een goede. Hij gelijkt op Cornelius
(zie les LXXXVIII) — wel is waar
is hij niet Godvreezend — hij kept
den waren God niet — toch is hij
begeerig, te ontdekken, wat de waarheid is. Hij heeft zeker gehoord, dat
die vreemde menschen, de Joden,
zeggen, dat zij den waren God kennen en zijn openbaringen aan de
menschen bezitten ; wat doet hij dus?
Er is een Jood op het eiland (vers 6),
een grout ,toovenaar, die wonderlijke
kunsten kan doen, evenals Simon de
Toovenaar (Hand. VIII : 9 vv) ;
hij zal hem laten roepen. Maar wie
is deze Jood ? Een van Gods profeten ? Neen, een „valsche profeet"
— hij behoort tot de dienstknechten
van den Satan — bekommert zich
niet om de ziel van den stadhouder,
maar om diens geld (zie Aant. 7).
Maar nu hoort Sergius Paulus, dat
er twee andere Joden in de buurt
zijn, en dat zij nieuwe en wondervoile dingen van God verkondigen
— hij moet ook vernemen, wat zij
zeggen. Bevalt dit Elymas ? In het
geheel niet ; indien de stadhouder
naar hen luistert, dan is er een einde
aan zijn macht.
Zie den strijd. In den oorlog is er
soms een bijzondere worsteling om
het bezit van een vesting (b. v. Metz
of Straatsburg in den Fransch-Duitschen oorlog). Zoo is het ook nu. Zie
de strijders — aan den eenen karat
Elymas, aan den anderen Barnabas en Paulus — de toovenaar
strijdt voor den Satan, de Apostelen
strijden voor Christus. Hetzelfde had
plaats voor Farao tusschen Mozes en
de toovenaars ; tusschen Elia en de
priesters van Baal op den Karmel.
Maar waaroin strijden zij ? Om de
ziel van Sergius Paulus. En hoe strijden
zij ? Barnabas en Paulus verkondigen

de blijde boodschap der zaligheid —
Elymas spreekt hen tegen en belastert hen.
Zie de zegepraal. Zie, hoe Paulus
zijn gestrenge blikken op den toovenaar vestigt (vers 9) ; hoor zijn verpletterende woorden. Hoe noemt hij
hem ? Niet bij zijn eigen naam, BarJezus (zoon van Jezus), maar hetgeen
hij werkelijk is „kind des duivels"
(zie Matth. XIII : 38; Joh. VIII : 44).
Wat geschiedt er ? Zie den toovenaar
met blindheid geslagen, de handen
uitstrekkende, opdat iemand hem
leide ! De tooverkracht, waarop hij
zich zoo beroemd heeft, kan zijn
oogen niet openen (zie Aant. 8).
Wat dunkt u nu van deze daad
van Saulus ? Werd zij uit drift en
wreedheid bedreven ? Niet uit drift,
want — zie vers 9, „vervuld met den
Heiligen Geest". Niet uit wreedheid;
want — • (a) de straf was slechts „voor
een tijd" ; (b) zij behaalde de overwinning en redde een ziel, vers 12 ;
(c) Elymas kan er toe gebracht worden,
zich te bekeeren, en dan zoude er
een andere ziel gered zijn.
Wij zullen nu nog zien, aan Welke
gevaren deze van God gezonden
mannen dikwijls blootgesteld waren
(hoofdst. XIV : xr-20).
Paulus bevindt zich nu onder geheel andere menschen — Lystre is
geen groote stad — de bewoners zijn
eenvoudige buitenlieden, die weinig
vreemdelingen gezien hebben, niets
van eenigen anderen godsdienst dan
van hun eigenen afweten — Jupiter
is hun groote God — zij plachten
zijn beeld te aanbidden, dat dicht
bij de stadspoort was geplaatst, vers
13. Hier is geen Joodsche Synagoge,
waar zij zouden kunnen hooren van
den waren God — misschien slechts
een half-Joodsche familie (XVI : I).
Hier moet Paulus dus prediken (evenals onze zendelingen dat doen) op
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straat, op de marktpleinen, onder de
boomen, overal.
Ziehier nu twee merkwaardige tooneelen :
(I) Een groote opschudding in de
stad — luid geroep — het nieuws
wordt van mond tot mond overgebracht : „De goden zijn neergekomen 1"
Menigten yolks komen kijken — (indien gij hoordet : „er is een engel
in de naaste straat", hoe opgewonden
zoudt gij dan zijn !) — in het midden
de witgekleede, van messen voorziene
priesters, die vroolijk de met bloemen
versierde ossen voortleiden. Waartoe
client dat alles ? Een groote dankzegging ! — Waarom ? De goede
goden hebben een man bekwaam
gemaakt, te loopen, een man, die het
zijn geheele leven nog niet heeft gedaan ! — Deze ossen worden dus te
hunner eer geofferd. Lees nu vers
8- 13 . Wie had dien kreupele genezen ? Wie gingen de Lystriers aanbidden ?
Was dit zeer slecht ? Maar zij
wisten niet beter — zij hadden de
begeerte, hun goden te behagen, zij
waren bereid het beste te geven, dat
zij hadden — wie onzer heeft zooveel
over voor onzen grooten God en
Koning ? Gelijken wij dikwijls niet
meer op de Israelieten in de dagen
van Jesaja ? Zie Jes. XLIII : 22-24.
Maar zie ! — Paulus en Barnabas
snellen naar hen toe — dit ontstelt
hen meer dan een der gevaren, waaraan zij tot nu toe blootgesteld zijn
geweest — dit is het ergste, wat hun
kan overkomen — dat zij de eer
zouden ontvangen, die Goa toekomt
(verg. X : 26 ; XII : 22, 23 ; Openb.
XIX : 10 ; XXII : 9). Hoe ontkomen
zij aan het gevaar ? Vers 15-18.
(2) Den volgenden dag is er misschien weder een groote opschudding
— een schare yolks komt uit de poort
— zij dragen een verminkt bloedend,

bewusteloos lichaam — van wien ?
vers 19 — een van de twee, die
gisteren goden genoemd werden ! Hij
wilde niet, dat zij hem aanbaden ,
nu hebben zij hem gesteenigd ! Dit
is een gevaar, dat hun van de heidenen dreigt — ja, maar wie heeft
er hen toe aangezet ? vers 19 — de
eigen landslieden van Paulus zijn bereid hem op moeilijke reizen te vergezellen, indien zij slechts zijn werk
kunnen bederven.
Toch is zelfs te Lystre de arbeid
niet vergeefsch geweest : wie verzamelen zich vol droefheid om dit
verminkte lichaam ? — De „distVelen"
— misschien de dankbare kreupele
— misschien de jeugdige TimotheUs
en zijn moeder en grootmoeder. In-.
dien zij hem slechts tot het leven
terug konden roepen, hoe gaarne
zouden zij hem dan weken lang verzorgen, totdat hij eindelijk hersteld
was ! Maar zie ! — Hun zorgen worden
niet vereischt — de Apostel „staat
op" evenals de kreupele, en is geheel
hersteld.
De strijd tusschen de dienstknechten van den Satan en van
Christus duurt nog voort.
De Satan is nog niet afgezet —
het Koninkrijk van Christus is nog
niet overal. Daarom bidden wij : „Uw
Koninkrijk kome !" En het zal komen;
zie Ps. II : 8 ; XXII : 28, 29 ; LXXII:
8 ; Openb. XI : 15 ; XII : Io.
No? steeds word/ er strijd gevoerd
om het bezil eener ziel. De Satan,
zoekt nog steeds, wien hij zal verslinden — hoe dan ? 2e tekst om te
leeren. Hoe denkt gij, dat hij macht
over ons zal krijgen ? Dikwijls door
anderen aan te zetten, ons te verleiden, evenals hij Elymas aanzette,
Sergius Paulus te verleiden. Hier is
een jongen die naar twee kanten
wordt getrokken ; zijn vrienden trekken hem . den eenen kant uit, zijn
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eigen geweten, zijn onderwijzer enz.
den anderen kant. Met velen onder
u gaat het aldus. Dacht gij ooit, dat
deze kameraden in dienst waren van
den Satan ? Misschien is het niet hun
bedoeling, dit te zijn (wellicht was
dit ook niet bij Elymas het geval),
maar het is zoo. Wanneer gij hun
toegeeft, behaalt de Satan de overwinning — wenscht gij dit ? Maar
uw onderwijzers allen, die u aftrekken van de zonde, die u willen
overhalen tot hetgeen goed is — zij
zijn in den dienst van Christus.
Wanneer gij aan hun roepstem ge-

hoor geeft, behaalt Bij de overwinning — wenscht gij dat?
Gelukkig, gelijk in het motto boven
deze les geschreven staat : de Heere
Jezus gaat uit als de Held Gods op
het witte paard, overwinnende en om
te overwinnen. De heiden Epimanondes beroemde zich op zijn .sterfbed daarover, dat niemand hem had
kunnen verslaan. De hoogste roem
van den Christen is, dat hij zich
overwonnen weet door de liefde van
Christus. Hebt gij daar kennis aan ?
Wees dan ook een goed krijgsknecht
van Jezus Christus (2 Tim. II : 3).

AANTEE KENINGEN.
1. Er is weinig bekend van de drie „profeten en leeraars", die met Barnabas en
Saulus in vers 1 genoemd worden. Simeon's
bijnaam Niger („zwart") schijnt aan te duiden,
dat hij van Afrikaansche afkomst was. Lucius
was ook uit Afrika, maar behoorde waarschijnlijk tot de groote Joodsche Kolonie te
Cyrene (zie les LXXXIII, Aant. 2) en een
dergenen, die het Evangelie in Antiochie
brachten. Men veronderstelt, dat hij de Lucius
van Rom. XVI : 21 was, die door Paulus zijn
„bloedverwant" genoemd wordt. Het is een
geheel andere naam dan Lukas (Lucanus).
Manahen was „met Herodes den Viervorst
(Herodes Antipas) opgevoed". d. w. z. hij was
zijn voedsterbroeder.
2. De roepstem van den Heiligen Geest
kwam waarschijnlijk door een van de profeten, daar zij een openbaring was aan de
Gemeente, en niet (zooals in Hand. VIII : 29)
aan een bijzonderen persoon ; verg. hoofdst.
XX : 23 met XXI : 10, 11. De „Profeten" van
het Nieuwe Testament waren een klasse van
leeraars, die door rechtstreeksche ingeving
spraken. Somtijds voorspelden zij toekomstige
gebeurtenissen (XI : 28 ; XXI : 10, 11). De
gave der Profetie wordt door Paulus boven
die der talen gesteld (1 Cor. XII : 28 ; XIV :
1-5).
3. Johannes Markus, die Barnabas en Saulus
vergezelde, wordt hun „dienaar" of helper
genaamd. Waarschijnlijk was aan hem, onder
meer zaken, het doopen der bekeerlingen
opgedragen ; zie Hand. X : 48 ; 1 Cor. I :
14-17.
4. „Kwamen af", in vers 4, doet veronderstellen, dat zij de rivier afzakten.
5. Het eiland Cyprus was evenals de stad
Antiochie het middelpunt van het verkeer

tusschen het Oosten en het Westen. De godsdienst was er half Oostersch, half Grieksch,
en vereenigde de verkeerdheden van beide.
Pafos, de zetel van het bestuur, was in het
bijzonder bekend om zijn Venustempel en de
sehandelijke plechtigheden, die aan den dienst
dier godin verbonden waren — een dienst,
dien Athanasius de „vergoding der zinnelijke
lusten" noemde. Te Salamis, aan het oostelijk
uiteinde van Cyprus, waren vele Joden, die
daar gelokt waren door den winstgevenden
handel, welke gedreven kon worden met de
voortbrengselen van het eiland, dat zeer
vruchtbaar was en ook belangrijke kopermijnen bezat. Let op het meervoud „synagogen" in vers 5. Er waren synagogen te
Damascus (IX : 20), maar slechts een „synagoge" te Thessalonika en te Corinthe (Hand.
XVII : 1 ; XVIII : 4).
6. Sergius Paulus bekleedde niet dezelfde
waardigheid als Pilatus, ofschoon zij beiden
stadhouders worden genoemd. De provincien
van het Romeinsche Rijk waren van tweeerlei
aard. Sommigen stonden onder het rechtstreeksch gezag van den Keizer, sommige wider
dat van den Senaat. De eerste waren onder
een militair bestuur en werden door „propraetors", „legatee" of „procurators" geregeerd ; de laatste stonden onder burgerlijk
bestuur en werden door „proconsuls" geregeerd.
7. Onder de toovenaars in die dagen waren
vele Joden, zoowel mannen als vrouwen. De
hekeldichter Juvenalis schildert het beeld
eener Romeinsche dame, die door een Joodsche
waarzegster misleid werd, en hij voegt er bij,
dat de Joden „voor de kleinste som gelds de
toekomst wilden voorspellen, hoedanig men
die ook Wilde". Het grofste bijgeloof heerschte
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onder alle klassen. Zelfs hield (zooals Suetonius ons mededeelt) de eerste Keizer, Augustus,
er toovermiddelen op na tegen het onweer
en vreesde hij, des nachts alleen gelaten te
worden.
Elymas beteekent in het Arabisch hetzelfde
als Magier, n.l. „wijs". De „wijzen" uit Matth.
II :1 worden in het oorspronkelijke „Magiers"
genoemd.
Zij, die dikwijls zendingsberichten lezen,
weten alles van de voortdurende viiandschap,
welke de Evangeliedienaars hebben te verdragen van toovenaars en waarzeggers nit
heidensche landen.
8. In de Handelingen komen twee wonderen voor, welke een oordeel waren — de
dood van Ananias en Saffira, en de blindheid
van Elymas : het eene bij de grondlegging
der Berk onder de Joden ; het andere, wanneer het Evangelie aan de heidenen gebracht
zal worden. Zie les LXXXIII, Afdeeling IV.
De woorden „donkerheid" en „duisternis"
duiden aan, dat eerst de oogen beneveld
werden en de volslagen blindheid daarop
volgde. Raphaels beroemde teekening (door
gravures welbekend) geeft een treffende afbeelding van den met blindheid geslagen man,
.die rondtast naar iemand, die hem leiden wil.
„Die hem met de hand mochten leiden" is
in het Grieksch een woord, en hetzelfde
woord komt voor in verband met Paulus'
eigen blindheid in Hand. IX : 8. Die blindheld was ook „voor een tijd", maar of, in
het geval van Elymas, de uitwerking even
gezegend was, weten wij niet.
9. Het is op dit punt der geschiedenis, dat
de naam Saulus afgelegd en die van Paulus
aangenomen wordt. Sommigen hebben gemeend, dat deze laatste naam door den Apostel ter eere van Sergius Paulus werd aangenomen; maar dit is zeer onwaarschijnlijk,
en de beste schrijvers denken, dat hij van
zijn kindsheid af de beide namen had, de
eene de Joodsche, de andere de Romeinsche.
Maar, indien dit zoo is, waarom wordt dan
joist op dit punt „Saulus'' met „Paulus" verwisseld ? De beste uitlegging schijnt te zijn,
dat de heidensche naam werd aangenomen,
omdat de Apostel zijn zendingsarbeid onder
de heidenen begon.
„Het was de door God vastgestelde tijd,
waarop Paulus als heidenapostel op zou treden;
en deze gebeurtenis liep nog meer in het
oog, omdat zij samenviel met zijn zegepraal
over een vertegenwoordiger van het ongeloovige en afvallige Judaisme, en de bekeering van een officieel vertegenwoordiger
-van Rome, wiens naam dezelfde was als zijn
.apostelnaam. Dit gewichtige tijdstip wordt
nog verder gekenmerkt door Paulus' eerste
wonder of teeken van zijn Apostelschap (zie

2 Cor. XII : 12), voorafgegaan door eenige
woorden, waaruit Let hoogste Apostolische
gezag spreekt."
Terecht zegt Howson : „Evenals Abram
veranderd werd in Abraham, toen God beloofde, dat hij de varier veler volkeren zou
zijn ; evenals Simon veranderd werd in Petrus,
toen tot hem gezegd werd : „op deze petra
zal Ik Mijne Gemeente bouwen" — zoo werd
ook Saulus veranderd in Paulus op het oogenblik zij ner groote zegepraal onder de heidenen."
Deze opvatting wordt bevestigd door het
feit, dat van nu af aan Paulus de leiding op
zich neemt. Tot nu toe was het geweest
„Barnabas en Saulus"; voortaan is het „Paulus
en die met hem waren" (vers 13) of „Paulus
en Barnabas" (vers 43, 46, 50 ; XV : 2, 22,
35). Voor elk der drie uitzonderingen hierop
(XIV : 14 ; XV : 12, 25) kan de reden aangegeven worden, en zij bevestigen eerder nog
den regel.
10. Jupiter (Zeus) was de grootste der
classieke godheden, de „varier der goden en
der menschen". Mercurius (Hermes) was de
god der welsprekendheid en werd als de
„bode der goden" beschouwd. De dichter
Ovidius verhaalt een legende, dat Jupiter op
zekeren dag een menschelijke gedaante aannam en deze zelfde streken bezocht, door
Mercurius vergezeld ; dit verklaart, waarom
Paulus en Barnabas voor deze goden gehouden
werden. Barnabas was waarschijnlijk onder
dan Paulus, had misschien een meer gebiedend
voorkomen (zie 2 Cor. X : 10) en zag er
daarom waarschijnlijk als een hoogere godheid uit ; terwijl Paulus, als de woordvoerder,
vanzelf voor den god der welsprekendheid
werd gehouden. Jupiter was de schutspatroon
of beschermgod van de Lystriers ; zijn tempel
of beeld was dichtbij („voor de stall", XIV :
13) ; het yolk dacht dus, dat hun eigen god
onder hen was neergedaald.
11. De ossen (eerder stieren) en kransen
(gebruikt tot het versieren der altaren en der
slachtoffers) werden gebracht „aan de voorpoorten", n.l. (zooals uit het Grteksch blijkt)
aan de deuren van het huis, waarin Faulus
en Barnabas na het wonder gegaan waren —
misschien het huis van Timotheils' ouders.
De twee Apostelen, niet wetende, wat het
geroep beduidde (hetgeen bepaald wordt uitgedrukt en ook verklaart, waarom het dialect
hier in het bijzonder genoemd wordt), waren
onbewust van de eer, die hun wachtte, totdat zij den optocht voor de offerplechtigheid.
zagen ; en toen snelden zij, met schrik en
afschuw vervuld, naar buiten om de heiligschennis te verhinderen. Rafaels beroemde
teekening geeft een levendige voorstelling van.
het tooneel.
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AANHANGSEL XIII. — Paulus' eerste zendingsreis.
Bij de voorbereiding voor deze les zal de onderwijzer veel nut hebben van een korte
beschrijving van Paulus' eerste zendingsreis. Men raadplege de kaart voor het vinden der
verschillende plaatsen.
Het Syrische Antioch% verlatende „kwamen" (Hand. XIII : 4) Paulus en Barnabas de
Orontes „af" tot .Seleucie. Van de kust aldaar kan men, op een helderen dag, duidelijk de
hooge bergen van het eiland Cyprus boven den zuidwestelijken horizon zien verrijzen ; en
met een gunstigen wind zou de reis naar Salamis niet langer dan eenige uren duren. Van
daar gingen zij ongetwijfeld te voet, en waarschijnlijk langs een Romeinschen weg, naar Pafos,,
de hoofdstad, ongeveer honderd mijlen verder aan het andere uiteinde van het eiland. Hun
verdere bestemming zou als vanzelf zijn naar het een of ander deel van het groote schiereiland, dat wij nu Klein-Azie noemen ; en daar Paulus reeds eenigen tijd in Cilicie (IX : 30,,
XI : 25) had doorgebracht, richtten zij hun tocht naar de volgende provincie, Pamfylie. Het
kan hun geen moeite kosten, een klein vaartuig te vinden, dat daarheen voer, en na een
gedeelte van de Middellandsche Zee overgestoken te zijn, dat in de Oude Geschiedenis bekend
is om twee groote zeeslagen (tusschen de Grieken en de Perzen, en tusschen de Romeinen
en Antiochus van Syrie), landden zij veilig te Perge, aan de rivier de Cestrus.
Howson veronderstelt, dat zij omtrent Maart Selene% verlieten, daar dit de tijd was,
wanneer de zeevaart in die dagen voor bet gunstige seizoen geopend werd (verg. Hand.
XXVII : 12 ; XXVIII : 11) ; en dat zij omtrent Mei te Perge aankwamen. Indien dit het geval
was, vonden zij slechts de door de zon geblakerde straten, daar het altijd de gewoonte is
geweest, dat bijna alle bewoners Bier heete kusten des zomers hun heil zochten in de bergen.
Dit verklaart misschien, waarom Paulus en Barnabas zich niet te Perge ophielden.
Het klimaat ondergaat een snelle verandering, wanneer de reiziger de groote bergketen
van den Taurus bestijgt. Den eenen dag ziet hij het rijpende koren ; den volgenden dag is
bij gestegen tot een hoogte, waar het niet meer dan een duim boven den grond staat. „Het
hoogere gedeelte van dit district is een woeste, rotsachtige streek ; de rotsen staan dikwijls
alleen, zijn geheel kaal en van elkander gescheiden door valleien van zand."
In de diepe bergengten snellen bruisende stroomen voort, niet het geheele jaar door,.
maar wanneer de regen of de smeltende sneeuw de bedding met water vult ; dit plotselinge
ontstaan van bergstroomen behoort tot de ernstigste gevaren, waaraan de reiziger is blootgesteld. Deze streek werd ook veel door roovers bezocht ; de levenswijze der woeste bergstammen, die gewoon waren door plundering en roof in hun onderhoud te voorzien, wordt
door verscheidene oude schrijvers vermeld.
Nadat zij den Taurus overgestoken waren, moesten Paulus en Barnabas spoedig in het
Pisidische Antioch% komen. Toen zij van daar uitgedreven waren, veranderen zij de richting.
hunner reis, en keerden zij terug naar het Zuid-Oosten, waarschijnlijk langs den grooten
weg, die dwars door Klein-Azie van Efeze naar Cilicie en Syrie loopt, en welke hen over
uitgestrekte, kale hoogvlakten naar Iconium voerde. Op deze vlakten hebben ten alle tijdegroote kudden schapen geweid, die de markten van Griekenland van wol voorzagen, welke
zij nu aan de markten van Groot-Brittannie leveren. In dit opzicht en in de schaarschheid
van het water gelijken deze Lycaonische vlakten op die van Australia.
Nog een bijzonderheid van het land is, dat de bergen zich steil in kleine, maar hooge
massa's verheffen, evenals zoovele rotsachtige eilanden, die nit de zee oprijzen. Men veronderstelt, dat de stad Lystre aan den voet van den merkwaardigste dezer eilandentoppen,
den Kara-Dagh (Zwarten Berg), gelegen heeft ; en Derbe was waarschijnlijk een weinig meer
oostelijk gelegen, waar nu een dorp is, Davie genaamd.
Hier waren Paulus en Barnabas zeer dicht bij de „Cilicische poorten" gekomen, de beroemde tachtig mijlen lange bergengte in de keten van den Taurus, een weinig ten noorden
van Tarsus. Het zoude hun gemakkelijk gevallen zijn, door dezen korten weg huiswaarts te
keeren ; en dit felt, gepaard met de gevaren, die zij op reis hadden ondervonden, geeft een
treffend bewijs van de zelfopofferende toewijding, welke hen er toe bracht, op hun
schreden terug te gaan, achtereenvolgens dezelfde steden te bezoeken waaruit zij verdreven
waren (XIV : 21) en langs denzelfden gevaarlijken weg naar Perge terug te keeren.
Howson oppert het denkbeeld, dat zij tegen het erode van den herfst in de Pamfylische
vlakte afdaalden, en, daar zij Coen Perge in het winterseizoen bereikten, in die stad „het
Woord predikten" (XIV : 25).
Zij scheepten zich niet in op , dezelfde rivier, welke zij bevaren hadden om Perge te bereiken, maar gingen naar Attalie aan de zeekust, en vandaar zeilden zij af naar Antioch%
in Syrie (XIV : 26).
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Les XCII. — De roepstem van den heiden.
„Korn over en heft ons".
7e lezen : Hand. XVI : 7-15.
Ye leeren : Matth. IX : 36-38 ; Rom. X : 14, 15 (Ps. 96 :

2, 3).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Door het afzonderlijk nemen van deze weinige verzen wordt een gelegenheid gegeven voor een les over de zending. Wij hebben het werk der Evangelieboden reeds als een aanval op het rijk van den Satan beschouwd (les
XCI), en gezien, aan welke gevaren Paulus en Barnabas somtijds waren
blootgesteld ; maar in deze les zien wij op de heidenen zelven en hun be-.
hoefte aan het Evangelie.
Het zal den onderwijzers, die eenig belang stellen in de zending, niet
moeilijk vallen, eenige toelichtingen te geven uit het hedendaagsche arbeidsveld. De ellende der heidenen, hun vruchteloos zoeken naar bevrediging in
hun eigen godsdienst en de gretigheid, waarmede zij het Evangelie ontvangen,
kunnen uit een menigte voorvallen in de geschiedenis der zending bewezen
worden.
Onderwijzers in steden, waar een garnizoen is, zullen een toelichting b ij
de hand hebben voor een „kolonie" of standplaats voor militairen zooa is
Filippi (Zie Aant. 6).
SCHETS VAN DE LES.
In welk der vier wereiddeelen —
Europa, Azie, Afrika, Amerika —
zouden de meeste Christenen zijn ?
Maar van waar kwam het Christendom ? Van Palestina in Azie ; ook
van Antiochiö en al de plaatsen,
waarheen wij Paulus tot dusver gevolgd zijn. Europa verkeerde toen
geheel in heidensche duisternis. In
het beschaafde Zuiden werden Jupiter,
Mars, Neptunus, enz. aangebeden ; in
het barbaarsche Noorden diende men
Wodan, Thor, enz. In ons eigen land,
in Brittannie en in Gallie (Frankrijk)
werd de godsdienst der Druiden gevolgd.
Maar God zag al deze duizenden
heidenen en had medelijden met hen;
en nu zal Hij ook daarheen Zijn
Apostel zenden. Zie vers 6 — Paulus

heeft Galatie verlaten, nu geheel hersteld — waar denken hij, Silas en
Timothens heen te gaan ? Naar „Azie"
— niet het groote vasteland, dat wij
kennen, maar een klein deel er van,
dat zoo door de Romeinen genoemd
werd, en waarin de stall Efeze lag.
Maar God vergunt hun niet (zie Aant.
r), dien weg links in te slaan, zij
gaan dus reclits naar Bithynie (vers
7), — maar neen, ook dien kant
mogen zij niet uitgaan ; zij zetten dus
hun tocht voort recht door het land
naar de zee toe (vers 8) — alsof er
aan beide zijdon een wal was, — zij
hebben niets anders te doen dan
voort te gaan. ( Wijs de kaart).
Waarom dit ? Omdat God wil, dat
zij naar Europa oversteken. Zie, hoe
Hij hun schreden richt.
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I. De bede om hulp.
Paulus is nu aan de zeekust gekomen. Hij richt zijn blikken naar
al die machtige rijken aan de overziide — maar hij kan niet voortgaan
— hij heeft nog geen aanwijzing van
God gekregen. Doch dien nacht ontvangt hij er een — hoe P vers 9. Wie
zond hem dit gezicht ? Zien wij, wat
die bede beteekende : „Kom over en
.help ons".
I. Zij beleekende, dal er groote
.behoefte was aan hulp. Wie hadden
er behoefte aan ? Alleen de inwoners
van Macedonia ? Neen, die eerie man
was een vertegenwoordiger van de
geheele heidenwereld — God deed
hem slechts als een Macedonier verschijnen, opdat Paulus mocht weten,
waar hij het eerst moest gaan. Maar
aan welke hulp had de heiden behoefte P Welk soort van menschen
coepen om hulp ? Rijken P Machtigen?
Menschen, die weten, wat hun te
,doen staat en hoe zij het moeten
:doen ? Natuurlijk niet; toch waren
de groote heidensche volkeren rijk,
machtig, geleerd, zelfvoldaan. Maar
zie ()peril. III : 17 — het kan schijnen,
alsof menschen „niets behoeven",
terwijl zij werkelijk „ellendig en jammerlijk, arm, blind en naakt" zijn
,(Voorbeeld. — Een blinde kan rijk,
_sterk, geleerd zijn, en loch heel? hij
hulp noodig.) De Romeinen hadden
geen behoefte aan kracht, de Grieken
hadden geen geleerdheid van noode,
maar waaraan hadden zij wel behoefte?
<a) Aan kennis en voorlichting, opdat
zij zouden weten, welken weg zij
moesten gaan om heilig en gelukkig
te zijn ( Voorbeeld. -- Een blinde
.heeft behoefte aan een hand, die hem
.voortleidt.) (b) Hun hart en hun wil
hadden behoefte aan kracht om den
weg te kunnen gaan, dien zij moesten
gaan ; om te doen, wat zij moesten
doen. ( Voorbeeld. — Een kreupele

ziet zijn weg duidelijk genoeg en loch
kan hij zich niel bewegen, zooals in
Joh. V : 7).
2. Maar kenden zij hun behoefte
en wisten zij, waar hitlfi le verkrijgen
was ? Indien gij van stad tot stad
gegaan waart, en al die vroolijke,
onbezorgde menschen hadt gezien,
zoudt gij gezegd hebben : „Zij zien
er niet ongelukkig of bekommerd
uit". Maar is het nu niet juist hetzelfde met ons ? — Toch weet gij,
dat zij, die Christus niet waarlijk
liefhebben en dienen, niet waarachtig
gelukkig zijn, en zij gevoelen het ook
somtijds. Zoo was het met hen. Zij
bekommerden zich vooral over den
dood. — „Wat is hij ?" — „Blijven
de zielen der menschen voortleven na
den dood ?" — „Waar zijn zij ?" —
Op al deze vragen wisten zij geen
antwoord. Gij hadt misschien niet
opgemerkt, dat de heidenen om hulp
riepen, maar God merkte het wel oft.
Tot 4n ooren klimmen alle zuchten
en smeekingen ten allen tijde op (zie
Exod. II : 23 ; III : 7, 9 ; Jak. V : 4).
In Zijn oogen zijn alle heidenen als
blinden, die in het duister rondtasten;
als kreupelen, die zich niet kunnen
bewegen ; als slaven, die door den
Satan onderdrukt worden ; als hongerigen zonder voedsel ; als dorstigen
zonder water. En zij wisten niet, waar
zij hulp konden verkrijgen — (sommigen zochten hun Neil bij toovenaars, evenals de Samaritanen en
Sergius Paulus, Hand. VIII: 9, Ico ;
XIII : 6, 7 ; wij zullen dit in de volgende les weder zien). Dit zag God
ook — daarom zond Hij Paulus dat
gezicht.
II. De bede verhoord.
Dalen wij of naar de haven van
Troas, vroeg in den niorgen na dit
gezicht (zie vers io „terston,d").
Schepen liggen aan den kant —
nemen lading in — matrozen, last-
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dragers, kooplieden enz. — alien zijn
druk bezig — er waait een gunstige
zuidenwind om uit te zeilen (Zie Aant.
5). Hier zijn vier passagiers, die een
schip zoeken om naar Macedonia
over te varen — wie ? Paulus, Silas,
Timotheus, en wie nog meer ? Zie
het „wij" in vers 10 — wat beteekent dat ? (Aant. 2.) Weldra vertrekken zij ; en in hoeveel tijd varen
zij over ? vers 11.
Die vier eenvoudige mannen, die
daar, in dit onbekende schip, over
de blauwe zee varen, zijn Gods helPers, zij brengen hulp aan de heidenen !
Hoe zouden de groote mannen gelachen hebben, hadden zij dit geweten!
Maar zie I Sam. XIV : 6 ; 2 Kron.
XIV : 1 1 ; I Cor. I : 27, 28. Welke
hulp brachten zij ? Gods openbaring
aan Zijn schepselen — een boodschap
niet van toorn, maar van liefde —
in Joh. III : 16 lezen wij, welke zij
was. Zij brachten de kennis van
Christus en wat is verder noodig ?
Kom tot Hem — dan zult gij weten,
wat gij moet doen ; dan zult gij genade en kracht hebben, om het te
doen.
III. De eerstelingen der Zen=
ding.
De vier zendelingen in de straten
van Filippi — een menigte krijgslieden en Romeinsche ambtenaren,
overal verspreid — misschien ontmoeten zij de twee hooggeplaatste
officieren, die het bevel voeren, met
hun wachten, welke bundels geeselroeden dragen (Zie Aant. 6). Een
weinig belovende plaats ! — de menschen zien er niet naar uit, alsof zij
hulp noodig hebben van Joodsche
reizigers.
Gewoonlijk zoekt Paulus een Synagoge op — spreekt hij eerst tot zijn
eigen landslieden — maar die zijn
bier bijna niet, er is dus geen Synagoge — slechts een klein getal vrou-

475

wen, die God dienen, zonder dat
iemand op haar let — waar ? vers
13 (Zie Aant. 7). Zie Paulus op den
Sabbath met een kleine groep menschen om hem heen — welk een be-.
gin van den grooten arbeid in Europa
— maar zie Zach. IV : io. Pie wordt
het eerst bekeerd ? vers 14 (Zie Aant.
8). Zie, ten eerste, de oorzaak harer
bekeering — wat er haar toe bracht :
„de Heere heeft haar hart geopend";
ten tweede, de gevolgen — (a) aandacht voor „hetgeen gesproken werd"
(hoe aandachtig zult gij luisteren, indien uw harten geopend zijn) ; (b)
zij werd gedoopt — Lydia vreesde
niet, den „gekruisten Christus" te
belijden ; (c) zij was bereid de dienstknechten van God te helpen — zij
dacht geen oogenblik : „Het zal mij
zooveel kosten, deze vier mannen te
onderhouden". Er werden nog anderen
bekeerd, want zie vers 40. En dat
kleine aantal was niet alleen de eerste
Gemeente in Europa, — maar zij
behoorden ook tot de getrouwste
vrienden van Paulus, zie Fn. I : 7,
IV :1, 15.
Is de wereld nu geheel antlers dan
zij toen was?—,
Denk aan de groote Christenlanden
en de vele duizenden, welke Christus
waarlijk liefhebben, die overal verstrooid zijn. Denk aan ons eigen land,
waar vroeger niets dan heidenen
woonden ; hoeveel ware Christenen
zijn er nu I En toch zijn er in Afrika,
Indic, China, enz. -- nog menigten
van heidenen.
(a) De belle om hulp Him/ nog
steeds lot God op. 0 veral duisternis,
zonde, ellende. De heidenen hebben
behoefle aan vrede en verlossing, maar
weten niet, hoe zij die kunnen ontvangen. ( Voorbeeld. — Pelgrimstochien in lndie, juggernaut, enz.) ;
en wanneer onze zendelingen daar
komen, hoe gretig luistert men dan
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naar hen ! Somtijds gaat het den
zendelingen evenals Christus (Mark.
VI : — „er waren velen, die
kwamen en gingen, en zij hadden
zelfs geen gelegen tijd om te eten".
Somtijds komen de hoofden van afgelegen dorpen honderden mijlen ver
loopen om den zendeling te zien en
hem te vragen, of hij hen wil bezoeken. Moest deze bede ook niet in
onze ooren weerklinken ?
(b) Deze bede word/ nog steeds op
dezelfde wijze verhoord. Christus is
nu nog evenals vroeger „met innerlijke ontferming over hen bewogen",

omdat ? re tekst om te leeren).
Hij geeft het dus den menschen in
het hart, uit te gaan ; want (2e tekst
om te leeren) hoe zullen de heidenen
„hooren", „gelooven", „Hem aanroepen", zonder „die hun predikt ?"
Maar zie de volgende woorden —
„Hoe zullen zij prediken, indien zij
niet gezonden worden ?" Wat doet,;ij
om mede te helpen tot hun uitzending ? Geef, evenals Lydia wat gii
kunt ; en doe ook, wat Christus u
gebiedt (re tekst om te leeren) —
„Bidt den Heere des oogstes, dat Hi}
arbeiders in Zijn oogst uitstoote".

AANTEEK ENINGEN.
eere van Alexander den Grooten, die Kier
halt maakte op zijn tocht ter verovering van
het Oosten, en zich luchtkasteelen bouwde,
zich voorstellende Achilles, den held Bier
plaats, te zullen evenaren. In deze zelfde
stad verscheen nog een „Macedonische man"
aan Paulus en van bier of werd de groote
Apostel gezonden om de machten van het
Westen te onderwerpen.
5. In vers 11 beteekenen de woorden „liepen
recht naar" letterlijk „zeilden voor den wind"
(den zuidenwind — zie de kaart). Hoe gunstig
de wind geweest moet zijn, blijkt uit het
feit, dat zij den volgenden dag Neapolis, de
haven van Filippi, bereikten ; dezelfde reis
duurde bij een andere .gelegenheid vijf dagen
(Hand. XX : 6).
6. Filippi wordt beschreven als een „kolonie",
hetgeen wij ook door de Romeinsche geschiedschrijvers en door munten weten.
Een „kolonie" was een nederzetting of bezetting van Romeinsche soldaten en burgers
in een veroverd land, met het doe/, het
Romeinsche gezag daar in stand te houden
en uit te breiden. Zulke steden hadden bijzondere voorrechten, daar naar de woorden
van een oud schlver, „een of beelding in
het klein van Rome" waren. Zij stonden
geheel onder de Romeinsche stedelijke wetten
en werden door bevelvoerders van het leger
bestuurd (praetoren of duumviri ; het laatste
beteekent, dat er twee te gelijk waren). Romeinsche praetoren werden bijgestaan door
beambten, lictoren genaamd, die elk een bundel
geeselroeden droegen met een bijl in het
midden. Lukas gebruikt de juiste Grieksche
woorden voor praetoren en lictoren —
67-Q0Crld,01 strategoi en Q0(001401 (rhabdouchoi), weergegeven door „hoofdmannen" en

1. De Schrift meldt ons niet, op welke wijze
Paulus en zijn metgezellen Gods aanwijzingen
op hun reis ontvingen. Het kan geweest zijn
door gezichten, zooals dat van den „Macedonischen man" te Troas, of door profetische
ingeving van Silas (XV : 32), of door Goddelijke beschikkingen van welken aard ook.
2. Uit het meervoud ,wij" , dat in vers 10
voor de eerste maal gebruikt wordt, blijkt
dat Lukas zich nu bij het kleine gezelschap
gevoegd heeft. Hij schijnt niet verder gegaan
te zijn dan Filippi, daar het „wfj" niet meer
in de volgende hoofdstukken voorkomt, totdat wij aan Hand. XX : 5 komen ; en de bezoeken van Paulus te Thessalonika, Berea,
Athene, Efeze en Corinthe worden (niettegenstaande den langen duur en het gewicht der
laatste twee in het bijzonder) in het geheel
niet met die uitvoerigheid beschreven, waarmede Lukas de voorvallen te Filippi verhaalt, die hij zelf heeft bijgewoond. Aan den
anderen karat wordt de reis naar Jerusalem
in hoofdst. XX en XXI met de meeste bijzonderheden gegeven en gelijkt zij veel op
een dagboek. Uit het feit, dat wij Lukas te
Filippi uit het oog verliezen en hem weder
op diezelfde plaats ontmoeten (XX : 6), zou
men kunnen opmaken, dat hij daar achter
werd gelaten als opziener der Gemeente. Volgens het onderschrift van II Corinthe zou
die brief nit Filippi geschreven zijn (en gezonden) door Titus en Lukas.
3. Zie over de verschillende provincien, in
dit gedeelte vermeld, Aanhangsel XIV hierachter.
4. Troas was een stad, die, ter herinnering
aan den Trojaanschen oorlog, 15 mijl ten
zuiden van het oude Troje gebouwd was. De
geheele naam was „Alexandria Troas"; de
eerste benaming werd er aan toegevoegd ter
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„stadsdienaars" een treffend voorbeeld van
zijn groote nauwkeurigheid. Paulus en Silas
werden met de roeden der lictoren „gegeeseld".
Zie in de volgende les de Aanteekening over
,dit „geeselen".
In den brief aan de Filippensen schijnt
Paulus to zinspelen op hun bijzondere voorrechten als burgers eener Romeinsche „kolonie"
In Fil. I : 27 is „wandelt waardiglijk" letterlijk „vervult uw plichten als burgers"; en
in Fil. III : 20 beteekent „onze wandel" eigenlijk n ons burgerschap".
7. Het was natuurlijk, dat er in zulk een
militaire stall als Filippi slechts weinig Joden
en geen synagogen waren. Het Grieksch van
vers 13, 16 duidt aan, dat er een prosiencha
of „plaats des gebeds" was. Daze waren algemeen, waar geen synagoge bestond. Zij waren
slechts omheinde plaatsen in de open lucht,
gewoonlijk aan den oever eener rivier, wegens
de gebruikelijke wasschingen.
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8. Lydia wordt beschreven als een vrouw,
„die God diende", de gewone uitdrukking
voor heidenen, die zich als proselieten bij
het Jodendom hadden aangesloten. Haar geboortestad Thyatira lag in de provincie Azie
en was later de zetel van een der „zeven
Gemeenten". Er zijn opschriften gevonden,
waarin melding wordt gemaakt van een verversgild aldaar en het purper, waarin Lydia
handel dreef (vs. 14), was of de verfstof, of
met purper gekleurde stoffen. Dit is weder
een der door de geschiedenis gestaafde feiten
uit de Handelingen.
9. Ofschoon wij niet met zekerheid kunnen zeggen, dat tot Lydia's „huis" ook kleine
kinderen behoorden, is het zeer onwaarschijnlijk, dat dezen noch is des stokbewaarders
huis (vers 33-34), nock in dat van Stefanus
(1 Cor. 1 : 16) geweest zouden zijn ; dit is
een indirecte bewijsgrond voor den kinderdoop.

AANHANGSEL XIV. — De provincien van Klein-Azie.
De oude verdeelingen van Klein-Azie zijn eenigszins verwarrend en maken een uitlegging
noodig. In den tijd van Paulus bevatte het schiereiland zeven Romeinsche „provincien", n.l.
Azie, Bithynie, Pontus, Capadocie, Galatie, Pamfylie en Cilicie. Alle andere namen behooren
strikt genomen tot een vroeger tijdperk in de geschiedenis. Sommige zijn geheel verouderd,
zooals Ionie, Lydie, enz. ; maar andere werden nog veel gebezigd, zooals Frygie, Pisidie,
Lycaonie en Mysie evenals wij nog wel Bens de namen der oude provincien van Frankrijk
gebruiken, ofschoon dit land reeds lang in departementen met andere namen verdeeld is.
Antiochie in Pisidie lag dus waarschijnlijk in de provincie Galatie, ofschoon Pisidie voor
een gedeelte van de provincie Pamfylie word gerekend.
Op de meeste kaarten vindt men niets van deze gewichtige onderscheidingen Pisidie
wordt dus tot een afzonderlijke provincie gemaakt, tusschen Pamfylie en Galatie, alsof deze
Brie namen alle tot een categorie behoorden. Eveneens is het met Frygie, dat werkelijk lag
in de provincie Azie. Op de kaart wordt dit onderscheid nauwkeurig in het oog gehouden
en aangetoond door verschillend gedrukte letters.
In de Handelingen worden gewoonlijk de namen gegeven, die toenmaals algemeen gebruikt
werden. In Hand. XVI lezen wij b.v., dat Paulus en zijn metgezellen „door Frygie en
Galatie" gingen — waar met „Galatie" bedoeld wordt, niet zoozeer de Romeinsche provincie,
als wel het kleinere district, dat er een deel van uitmaakte en door kolonisten nit Galatie
bevolkt was. Maar aan den anderen kant beteekent het woord „Azie" altijd de Romeinsche
provincie, die zoo genoemd wordt, welke ongeveer een derde van het schiereiland besloeg,
n.l. het westelijk gedeelte, en ongeveer evenzoo ten opzichte van het grootere deel gelegen
was als Portugal ten opzichte van Spanje ; het bevatte ook de oude districten Lydie, Karie,
een deel van Frygie, enz. De naam Klein-Azie, waarmede wij nu het geheele schiereiland
aanduiden, was bij de Ouden niet bekend.
De Romeinsche verdeelingen worden ook genoemd in 1 Petr. I : 1, daar de brief gericht
wordt aan de vreemdelingen (n.l. de Hellenisten of Joden der Verstrooiing) in vijf der zeven
provincien : „Pontus, Galatie, Capadocie, Azie en Bithynie".
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DE STOKBEWAARDER EN ZIJN GEVANGENEN.

Les. XCIII. — De stokbewaarder en zijn gevangenen.
„Wat moat ik doen, opdat ik zalig- worde?"
le lezen : Hand. XVI : 16-40.
7e leeren : Mark. XVI : 16 ; Rom. V : r (Ps. 116 : 2, 3 ; Ps. 121 : I ,

4).

V OOR DEN ONDERWIJZER.

Te Troas had Paulus in den nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man, staande, die hem bad en zeide : „Kom over in Macedonia
en help ons".
Daaruit begreep hij, dat hij naar Macedonia moest gaan om aldaar het
Evangelie te verkondigen.
Doch toen Paulus met zijn reisgenoot in Macedonia gekomen was en het
werk des Evangelies verrichtte, vond hij allereerst een vrouw, die door
Gods genade gebracht werd tot het geloof in Christus.
Met een vrouw begon de Heere Jezus Zijn overwinningen in ons werelddeel. Hij komt met de zwakke vrouw even ver en soms nog verder dan
met den sterken man. „Aan die vertrouwen op hun beenen, wil Hij geen
gunst of hulp verleenen".
Toch werd er weldra ook een man voor Christus gewonnen door de
prediking van Paulus te Filippi. En het opmerkelijke daarbij is, dat de
vijanden des Christendoms daartoe hebben moeten medewerken.
Zoo machtig is de Heere.
Hij beschaamt de vijanden, en Hij verheugt Zijn vrienden door Zijn groote
daden. Hij verlost ook groote zondaren, niet door de werken der wet, maar
door het geloof in Christus. Hoe duidelijk zien wij dat in de bekeering van
den Stokbewaarder.
Deze opmerking ga echter nog vooraf. Men trachte verwarring te vermijden tusschen den werkelijken zin, waarin de „praetoren" van Filippi enz.
„Romeinen" waren, en den enkel wettelijken zin, waarin Paulus en Silas
„Romeinen" waren ; zie Aant. 7. De wijze, waarop een in Nederland wonend
vreemdeling een „genaturaliseerd" Nederlander kan worden en dus al de
voorrechten van een Nederlander erlangt, zal een begrip geven van het
bijzondere „burgerschap" van Paulus en Silas.
SCHETS VAN DE LES.
In de vorige les spraken wij over
de onwetende heidenen in den tijd
van Paulus. Waar gingen zij heen,
wanneer zij bezwaard van gemoed
waren en behoefte hadden aan troost
of voorlichting ? Zij hadden geen
predikanten, Christenvrienden of Bijbels, die zij konden raadplegen ;

daarom namen zij hun toevlucht tot
toovenaars en waarzeggers, als Simon
en Elymas (Hand. VIII : 9— i i , XIII :
6) (zie les XCI, Aant. 7). Zoo was
het ook vroeger geweest, zie Deut.
XVIII : 9-14 ; Jes. VIII : 19 ; XIX :
3 ; Jer. XXVII : 9, Zoo is het nog
heden ; scharen van zulke bedriegers

DE STOKBEWAARDER EN ZIJN GEVANGENEN.
zijn in alle heidensche landen.
Wat is de oorzaak hiervan ? Gedeeltelijk de boosheid van den Satan,
gedeeltelijk de geldgierigheid der
menschen. De Satan ziet de bekommerde zielen verlangen naar een licht
op hun pad, en geeft dan een dwaallicht door middel van mannen en
vrouwen, die met behulp van onreine
geesten verborgen dingen openbaren
en die daarvoor rijkelijk worden betaald (zie Num. XXII : 7 ; 2 Petrus
II :15; Jud. II).
Te Filippi zien wij beide, vers 16
(zie Aant. I). (I) De Satan heeft een
boozen geest gegeven aan een arme
dienstmaagd en doet haar vreemde
dingen zeggen, opdat de menschen
zullen denken, dat zij een profetes
is ; (2) slechte menschen hebben haar
in dienst genomen, opdat zij hun door
haar waarzeggen voordeel verschaffe.
Wat zegt zij van Paulus en zijn metgezellen ? vs. 17. Zal Paulus zich niet
verheugd hebben, dat het yolk aldus
op hem gewezen werd ? zie vers 18 —
„ontevreden" — waarom ? Hij is gezonden om tegen den Satan te strijden —
hij wil niets van diens zoogenaamde
hulp weten hij wil niet, dat de
menschen hem voor bondg-enooten
houden (verg. Mark. I : 25, 34 ; III :
II, 12). Het smart hem ook, het arme
meisje aldus te zien — hij zal haar
van de slavernij verlossen — hoe ?
vers 18. Maar wie zijn nu „ontevreden ?" vers 19 — de zelfzuchtige
mannen dachten niet aan haar, maar
aan hun winst !
Zie Paulus en Silas voor de hoofdmannen (vorige les, Aant. 6) — zullen
zij een eerlijk verhoor ondergaan ?
vers 20-22. - Zii zijn Joden, dat
is genoeg : geen genade voor hen (zie
Aant. 2) zelfs de oversten mishandelen hen — daarna worden zij
op wreede wijze met de roeden der
lictoren geslagen (zie Aant. 3 ) —
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„vele slagen" (vers 23) daarna overgeleverd, aan wien ?
Maar deze stokbewaarder zal weldra
een bekeerde zijn. Zien wij heden, wat
ons van hem worth verteld.
I. De stokbewaarder voor zijn
bekeering.
Wat voor een man moest, naar het
oordeel der menschen van dien tijd,
een Romeinsche stokbewaarder zijn ?
Zeker streng en hardvochtig, gewoon
aan het martelen en mishandelen
van de dieven en roovers, die aan
zijn hoede werden toevertrouwd,.
zonder deernis met hun lijden. Zien
wij dit in zijn behandeling van Paulusen Silas ? Wat werd hem geboden te
doen ? vers 23 ; wat deed hij werkelijk ? vers 24 bewijst dit niet, hoe
hardvochtig en onbarmhartig hij was ?
Zie, hoe hij ze grijpt, uitgeput en
met wonden bedekt als zij zijn na
hun geeseling, hij „werpt" hen in
den donkeren, vochtigen, dompigen
kerker, en om de ellende te vergrooten worden hun voeten stevig vastgemaakt, opdat zij zich niet zullen,
kunnen bewegen (zie Aant. 4). Waarschijnlijk dacht hij : „Zulke menschen
verdienen geen medelijden — het is
weer joist iets voor de lastige Joden
— altijd bezig met een of ander
kwaad welk een dwaasheid, dat
zij ons, Romeinen, den „weg der
zaligheid" (vers 17) zouden leeren —
een kerker is de beste plaats voor
zulke landloopers !"
Het is middernacht. Is er in die
donkere cel nog eenig geluid te vernemen ? Indien het klagen en zuchten
is, dat men hoort wat wonder —
maar wat is het ? vers 25. Lofliederen
op zulk een oogenblik ! Waarom?
Zie Hand. V : 41 ; I Petr. IV :13,
16 ; en gebeden — om wat ? Misschien een gebed als Ps. CXLIII : 7 ;.
(zie Ps. CII zo, 21; CXLVI : 7);
maar meer waarschijnlijk als Hand,
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29. Zijn er luisteraars ? vers 26
— hoe verwonderd ! Maar de stokbewaarder — hoort hij hen ? (zie
vers 27) — hij slaapt vast — het is
hem hetzelfde of er geklaagd of gezongen wordt.
H. De bekeering van den stok=
bewaarder.

Maar er was dien nacht een „Bewaarder", Die niet sliep, zie Ps. CXXI :
4. De Heere waakte — had medelijden
met Zijn lijdende dienstknechten —
en ook met den armen heidenschen
stokbewaarder — was Hij zelfs niet
voor hem gestorven ? Ja, en Hij wilde
dien nacht voor altijd gedenkwaardig
maken ; van dien stokbewaarder moest
in verre landen gelezen worden — ja,
op deze school — die wonderbare gescliiedenis moest velen zielen ten
zegen worden.
Eensklaps geschiedt er een aardbeving, de dikke gevangenismuren
wankelen, de poorten vliegen open,
de ketenen breken af, vers 26. De
stokbewaarder ontwaakt nu ; hij is
ontsteld — waarom ? Ongenade en
dood wachten hem, indien hij de
gevangenen verliest (zie "elan/. 5)
— hoe zal hij daaraan ontkomen ?
Aileen door zelfmoord ! vers 27. Maar
-op dat oogenblik weerklinkt een stem
in de duisternis — van wien ? Wat
zeide zij ? vers 28. Zie, hoe hij nu
naar voren snelt — zijn lamp verspreidt een flauw licht iu de kerkergangen, vers 29 — dan valt hij op
zijn aangezicht voor diezelfde voeten,
die hij in den stok verzekerd had !
„Wat mod ik doen, opdat ik zalia
worde?" — Wat meent hij ? (a) De

aardbeving heeft hem herinnerd, dat
er een groot en machtig God is. (b)
De zonden, die hij bedreven heeft,
komen hem voor den geest; de
wreedheden, die hij den gevangenen
heeft doen lijden, enz. — hij gevoelt,
-dat God vertoornd op hem moet zijn.

(c) Hij is er van overtuigd, dat die
twee Joden dienstknechten Gods zijn
— zeide de waarzeggende dienstmaagd
dit niet ? — En hoe vriendelijk en
kalm hebben zij hem toegeroepen,
zichzelven geen leed te doen ! —
Zeker kunnen zij hem den „weg der
zaligheid" wijzen.
Wat is het antwoord van Paulus?
Is het „Heb eerst berouw over uw
wreedheid tegen ons?" is het :
„Breng ons uit den kerker, geef ons
te eten en een goede legerstede, dan
zullen wij het u zeggen ?'' Is het :
„Er is geen zaligheid voor menschen
zooals gij ?" Het is niet noodig, hem
te zeggen, dat hij zondig is — dat
gevoelt hij — nu heeft hij behoefte
aan een Zaligmaker — hoe blijde zal
Paulus geweest zijn, dat hij hem Dien.
kon verkondigen ! Wat beteekent het
antwoord P Het beteekent dit (en
zonder twijfel legde Paulus het zoo
uit) — „God heeft geen lust in uw
dood — Hij heeft Zijn Zoon gezonden
om u zalig te maken — Jezus, onze
Meester, Die ons naar Filippi heeft
gezonden, is voor de zonden gestorven, weder opgestaan en is nu in den.
Hemel, gereed, naar u te hooren en
u te. helpen — geloof dit, en u is
vergeven, gij zijt gerechtvaardigd,
zalig; en niet alleen gij dat uw
geheele gezin geloove en het zal ook
zalig worden".
Welk een boodschap aan den ontstelden stokbewaarder ! Geloofde hij
het ? \Vat gevoelde hij daarna ? vers34.
III. De stokbewaarder na zijn
bekeering.
Zal hij deze boodschappers van

God nu vrij laten ?
Dan zou hij zijn plichten verzaken,
en zij wenschen niet, dat hij het doet.

Maar ofschoon hij verplicht is, „hen
zekerlijk te bewaren" (vers 23), is hij
niet verplicht, hen te behandelen,
zooals hij dat gedaan heeft ; wat doet
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hij dus ? vers 33. Misschien is er een
put op de binnenplaats der gevan.genis ; tweemaal wordt dat water gebruikt, vers 33 ; hij wascht hun
wonden
— zij doopen hem en zijn
,
gem. Dan brengt hij hen in zijn
eigen kamer — daar vinden zij een
plaats om te rusten en voedsel, vers
34 (Zie Aant. 4).
Wat doet dit nu zien in den stokbewaarder P Het toont aan, dat hij
waarlijk bekeerd was. (a) Wees er
zeker van: hij had nog nooit gevangenen op die wijze behandeld ! Hij
was nu een „nieuw schepsel" (2 Cor.
V : 17) en zijn geloof „werkte door
liefde" (Gal. V : 6). (b) Hij, een Rotneinsch ambtenaar, schaamde zich
niet, door een discipel van dien Nazarener gedoopt te worden, die door
een Romeinsch ambtenaar werd gekruisigd. Ook maakte hij volstrekt
geen tegenwerpingen tegen den doop,
als een onnoodige zaak ; hij zeide
niet : „Gij zeidet, dat ik zalig zou
worden, indien ik geloof de — ik geloof — waartoe dan deze plechtigheid ?" Wat had Jezus gezegd ? Zie
den in tekst om te leeren. „Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn,
zal zalig worden" — waarom ? Omdat
het komen tot den doop het bewys
is van het geloof ; indien de stokbewaarder waarlijk in Jezus als in zijn
Heiland en Koning geloofde, zou hij
dan weigeren Hem openlijk te belijden, door lid te worden Zijner gemeente P (2e tekst om te leeren).
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Wat werd er van Paulus en Silas P
vers 35-40 (Zie Aant. 7).

Maar die groote vraag,- — Hoe
zouden wij die nu b eantwoor den ? Wat
moet gif doen om zalig te worden P
Er is slechts een wijze, waarop wij
zalig kunnen worden (Hand. IV : 12)
— Christus neemt onze zonde en
geeft ons Zijn rechtvaardigheid — dan
zijn wij „gerechtvaardigd", dan wordt
onze schuld ons kwijtgescholden, wij
worden geacht en behandeld, alsof
wij volmaakt goed waren ; zie Rom.
In : 19-26 , 2 Cor. V : 21; Gal. III ,
10-13 ; Ff. I : 6, 7 ; I Petr. II : 24.
Maar wie kan aldus zalig worden?

(Voorbeeld . — indien er een wonderbaar geneesmi ddel was, dal alle
ziekten arenas, wie van de zieken zouden
dan beter worden ?) Gij moet het
middel gebruiken. Hoe ? Door te
gelooven — niets antlers. Wat wil
het zeggen, te gelooven P Uw zonde
te erkennen en te belijden ; op Christus
en Zijn gerechtigheid te bouwen en
te vertrouwen ; van Hem al uw heil
te verwachten. „Zie" op Hem, evenals
de door slangen gebeten Israelieten
op de koperen slang zagen (zie Jes.
XLV : 22 ; Joh. III : 14, is) ; en dan
zult gij ervaren, dat er in Christus
verlossing is — dan zult gij de zonde
haten, dan zult gij Christus liefhebben, dan zult gij bereid zijn, Hem
met blijdschap te dienen — gij zult,
evenals de stokbewaarder, ondervinden, dat die op den Heere vertrouwt,
niet beschaamd uitkomt.

AANTEEK ENINGEN.
uit, dat de dienstmaagd. werkelijk „van den
1. De woorden „een waarzeggende geest"
duivel bezeten" was ; maar hieruit blijkt nog
zijn in het oorspronkelijke „een geest van
niet, dat zij ook werkelijk het vermogen had,
Python
was
de
num
van
den
god
Python".
de toekomst te openbaren.
Apollo, en de priesteres, die het orakel aan
Wel was het door den boozen geest, die
het beroemde altaar van Delphi verklaarde,
haar bezat, dat zij Paulus en Silas „dienstheette de priesteres van Python. Men dacht,
knechten van God, den Allerhoogste" noemde;
-dat de dienstmaagd te Filippi ongeveer op
verkondigers van den weg der zaligheid. De
dezelfde wijze bezield werd, als die priesteduivel deed zich hier voor als een helper
ressen.
van de dienstknechten des Heeren, loch zijn
De woorden van Paulus drukken duidelijk
RENKEMA IL
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bedoeling was, het Godswerk afbreuk te
doen.
2. Het schijnt, alsof ongeveer in dezen tijd
(zooals onder de regeering van Caligula, zie
les LXXXVII, Aant. 1) de Joden vervolging
leden van de Romeinen. Uit Hand. XVIII :
2 vernemen dat Keizer Claudius al de
Joden uit de hoofdstad verdreven had ; dit
gebod wordt door den geschiedschrijver Suetonius vermeld. De Romeinsche praetoren te
Filippi namen natuurlijk deel aan de vervolging, daar zij een „kolonie" even heilig
achtten als Rome zelf (zie vorige les, Aant.
6 en vers 21) : en dit geeft een verklaring
voor de willekeurige en wreede behandeling
van Paulus en Silas.
3. Het Grieksche woord voor „geeselen",
in vers 22, beteekent in het bijzonder het
slaan met de roeden van den lictor (Zie
vorige les, Aant. 6). Het gewone vonnis (zooals Seneca dit vermeldt) werd ongetwijfeld
gegeven
„Gant, lictoren, ontdoet hen van Ann kleedeyelleeseld worden."
ren, dat
De lictoren maakten hun fasces (bundels
geeselroeden) los, en nadat zij de lederen
riemen hadden gebruikt om de gevangenen
te binden, sloegeu zij hen met de roeden.
Paulus zinspeelt hierop en op nog twee soortgelijke Romeinsche geeselingen (behalve de
„striemen" der Joden) in 2 Cor. XI : 25.
4. Men moet zich de Romeinsche gevangenis
geheel anders voorstellen dan de tegenwoordige gevangenissen. De ,,binnenste kerkers"
(vers 24) waren vochtige, koule plaatsen,
waar de lucht verpest was en volslagen duisternis heerschte (zie Jer. XXXVIII : 6). Het
woord „sprang" (vers 29) schijnt in het Grieksch
neerspringen in een onderaardsche eel aan
te duiden. De „stole" was zoo samengesteld
dat de beenen naar willekeur door den stokbewaarder van elkander getrokken konden
worden, waardoor een hevige marteling veroorzaakt werd.
In zulk een kerker werden Paulus en Silas
geworpen our op zulk een wijze verzekerd
te worden, terwijl zij nog de hevigste pijnen
leden van de wonden, die de strenge geeseling (de vele slagen) hun had toegebracht.
Het huis van den stokbewaarder (vers 34)
behoorde blijkbaar bij de gevangenis.
5. De stokbewaarder wist, dat, wanneer
de gevangenen ontsnapten, een zekere dood
hem wachtte, zie Hand. XII : 19 ; vandaar
zijn poging tot zelfmoord. Filippi is, zooals
Howson het uitdrukt, „berucht in de jaarboeken van den zelfmoord". Brutus en Cassius stierven daar heiden door hun eigen
hand na hun beslissende nederlaag in den
slag van Filippi.
6. Het schijnt, alsof Timotheiis en Lukas
aan het lot van Paulus en Silas ontkwamen.

Laatstgenoemden werden misschien gegrepen, omdat zij als predikers meer op dens
voorgrond traden. Lukas schijnt te Filippi
achtergelaten te zijn (vorige les Aant. 2),
maar Timotheils vergezelde Paulus en Silas
waarschijnlijk tot Thessalonika (Zie Hand.
XVII : 14).
7. Het blijkt duidelijk uit het verhaal, dat.
Silas in denzelfden zin peen Romein" was,
als Paulus. Zelfs al hadden zij dit voorrecht
niet gehad, dan was het toch onwettig geweest, hen te geeselen zonder verhoor ; maar
door een „Romein" aldus te behandelen„
maakte men zich sehuldig aan hoogverraad,
dat gestraft werd met den dood en met verbeurdverklaring van goederen. Cicero beschuldigt in een zijner redevoeringen den,
stadhouder eener provincie van juist hetzelfde gedaan te hebben, wat de hoofdmannen.
te Filippi dezen, en bevestigt, dat „een Romeinsch burger te binden een vergrijp, hem
te geeselen een misdaad, hem ter dood to
brengen bijna een vadermoord is"; en hij)
weidt verder uit over de tooverkracht van,
de pleitrede „civic 1?omanus sum" („Ik ben
een Romeinsch burger"). En weinige jarem
voor Paulus' bezoek aan Filippi beroofdeKeizer Claudius de bewoners van Rhodes van
hun vrijheid, omdat zij eenige Romeinsche
burgers ter dood hadden gebracht. De hoofdmannen waren dus niet zonder reden „be-vreesd" (vers 38).
Het is van zeer veel beteekenis, dat Paulus
en Silas geen melding maakten van hum
burgerschap, toen zij gevangen werden genomen, maar eerst den volgenden dag. Zij)
wilden hun voorrecht niet enkel voor hun
persoonlijk voordeel gebruiken. Zij wisten
zeker, dat hun lijden noodzakelijk was voor
de vervulling van Gods bedoelingen (bedenk,,
wat wij verlaren zouden hebben, indien
niet hadden geleden) en zij waren tevreden,
indien zij door hun lijden zoowel als door
hun arbeid de werktuigen van des Heeren
wil konden zijn. Maar door later aanspraak
te maken op hun recht, konden zij veel
brengen tot de veiligheid en het aanzien.
hunner bekeerden ; zij gebruikten dus onbevreesd hun nationale rechten ten voordeelevan de zaak huns Meesters. Evenzoo wilde
Christus Zijn macht niet uitoefenen om steenem:
in brood te veranderen, terwijl Hij duizenden
op wonderdadige wijze spijzigde.
Het is niet duidelijk, wat er de hoofdmannen toe bracht, den volgenden morgen
een boodschap te zenden „die menschen los
te laten". Misschien had de aardbeving zoowel hun geweten doen ontwaken als dat van
den stokbewaarder ; in alle geval gevoelden
zij toch, toen zij verder over de zaak nadachten (ofschoon zij nog Diets wisten van
het burgerschap van Paulus en Silas), dab
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zij onwettig gehandeld hadden met onverhoorde menschen te geeselen, en dachten zij,

dat zij het gemakkelijkst uit de moeilijkheid
zouden geraken door hen eenvoudig los te laten.

Les XCIV. — Verkondiging van den levenden God te Athene.
„In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij".
le lezen : Hand. XVII : 15-34.
..7e leeren : Ps. CIV : 27-30 ; Rom. I : 21, 22 (Ps. 49 : I ; Ps. ii9 : 49, 50).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Onderwijzers, die genoeg van Athene en haar geschiedenis weten om zelf
eenigszins in het enthousiasme te deelen, dat de naam alleen bij beoefenaars
der classieken opwekt, zullen zich voor deze les met zooveel genoegen voorbereiden, dat het bijna niet missen kan, of het onderwijs moet boeiend zijn,
indien zij zich eenige moeite geven. De gedachte aan den grootste der Apostelen, staande op zulk een plaats, in zulk een omgeving, en zulk een gehoor
toesprekende, is ten hoogste belangwekkend voor hen. Voor onderwijzers,
die deze kennis niet bezitten, zijn de moeilijkheden van het onderwerp zeer
groot, en alles, wat wij kunnen doer, is, die moeilijkheden tot een zoo klein
mogelijk bestek terug te brengen. De Schets en de Aanteekeningen zullen,
naar wij hopen, voldoende blijken te zijn voor dat Joel, maar zij moeten
dan ook met bijzondere zorg bestudeerd worden.
Misschien kan men het best een flauw begrip geven van de grootheid van
Athene, door, zooals de Schets aangeeft, te wijzen op de belangrijke plaats,
die de Grieksche Geschiedenis en de Grieksche Letterkunde in het hedendaagsche onderwijs innemen, en op den voortdurenden invloed der Grieksche
kunst. Maar meergevorderde klassen zullen met belangstelling de namen van
legerhoofden als Miltiades, staatslieden als Solon en Pericles, wijsgeeren als
Socrates en Plato, redenaars als Demosthenes, schrijvers als Xenophon en
Euripides, beeldhouwers als Phidias hooren, — al zijn het voor hen niets
dan namen.
Men zegge niet, dat al zulke taken buiten het gebied van het onderwijs
in de Bijbelsche geschiedenis liggen. Zoo is het wel, indien zij alleen op
zichzelven behandeld worden, maar men denke, dat, hoe hooger het denkbeeld is, hetwelk men van de grootheid van Athene geeft, des te indrukwekkender de gedachte zal zijn, dat, zelfs toen de wereld op haar hooge
punt stond, zij „uit de wijsheid God niet kende". Elk der twee punten van
toepassing kan alleen genomen warden, of men kan een geheel anderen
gedachtenloop volgen en zeggen, dat, ofschoon de Atheners in „tijden van
onwetendheid" leefden, dit met ons niet het geval is, en dat de verantwoordelijkheid voor God bij ons veel grooter is dan die li an den wijsten of
meest verdorven Griek.
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SCHETS VAN DE LES.
Paulus is weder op zee. Den vorigen
keer, dat wij hem daar zagen, ging
hij een inval doen in het gebied van
den Satan (les XCII) — nu moet hij
vluchten uit datzelfde Macedonia —
de Satan schijnt te overwinnen (zie
I Thess. II : 17, i8). Denkt echter
aan Paulus' zegepralen te Filippi,
Thessalonika en Berea — hoevele
zielen zijn er behouden ! Zelfs nu
vlucht hij slechts om den strijd elders
voort te zetten. Waarheen ? vers 15.
Athene is een der meest beroemde
steden van de wereld. Op onze gymnasia en academies wordt de geschiedenis van Athene en alles, wat
in de aldaar geschreven boeken staat,
geleerd, even goed als gij leert spellen
en rekenen. Onze geleerdste mannen
studeeren in de boeken van wijze
Atheners, die lang ve5r Paulus' bezoek leefden. Wanneer onze beeldhouwers schoone beelden willen maken of onze architecten fraaie gebouwen oprichten, volgen zij na, wat de
Atheners meer dan 2000 jaar geleden
deden. Gij ziet dus, hoe kundig zij
geweest moeten zijn.
I. Wat Paulus te Athene zag.

Hij had dikwijls van Athene en
haar kunsten en wetenschappen gehoord — zijn belangstelling moest er
zeer door gaande gemaakt zijn. Hij
ging nu de stad door, bezag alles
(vers 23) en sloeg het yolk gade.
I. De . 7 empels en ajgoden. (Zie
Aanhangsel XV). Waarheen hij zich
ook keerde, overal schoone, witte gebouwen en beelden. Er waren verscheidene heuvelen in Athene, op
Welker top prachtige Tempels stonden.
In het midden was een groote rots,
die zich hoog boven de andere verhief — steile trappen leidden naar
boven — op den top zag men de
heerlijkste dingen — zelfs wekken de

bouwvallen nu nog de bewondering op'
Wat gevoelde Paulus ? vers 16 — zijn
„geest werd ontstoken" — waarom ontstoken ? omdat hij genoot en bewonderde ? Neen — hij gevoelde hetzelfde, wat
Jezus gevoeld had, toen de discipelen
Hem op den grooten Tempel te Jerusalem wezen (Matth. XXIV : 1, 2)
— droefheid — waarom ? omdat al
de Tempels ter eere van valsche
goden gebouwd waren — vele beelden
valsche goden voorstelden. Hij had
zulke zaken ook elders gezien, maar
hier waren er zoovele ! — Athene
was vol van afgoden (zie Aant. 2)
—menplacht ezg en:„Hetisgemakkelijker, daar een god dan een
mensch te vinden !" Hoe waar is
hetgeen hij eenige jaren later schreef,
Rom. 1 : 23.
2. Het yolk. Athene was in het
geheel niet als Filippi — er waren
geen Romeinsche soldaten — er werd
ook geen handel gedreven, zooals te
Thessalonika. De menschen schenen
Diets anders te doen te hebben dan te
praten, zie vers 2I (zie Aant. 3). Vooral
op de „markt" (vers 17) — deze geleek niet op onze markten, maar was
een schoone, open ruimte met boomen,
standbeelden, fonteinen, zuilengangen,
waar zich altijd een menigte lediggangers en nieuwtjeskramers beyond.
Zouden zij zich om godsdienst bekommeren ? Ongetwijfeld (zie Aant. 6a)
— zij hadden al die Tempels gebouwd om (zooals zij dachten) al den
goden te behagen -- en uit angst, er
een over te slaan, een altaar voor —
zie vers 23 (zie Aant. 2). Zou dit
Paulus niet nog treuriger stemmen ?
Waarom ? Zie Joh. XVII : 3 ; 2 Thess.
I : 8 — „kenden" de Atheners „God ?"
3. De wijsgeeren (zie Aant. 4).
Indien het mindere yolk zoo dwaas
en onwetend was, dan waren toch
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zeker de geleerden wijzer — ? Zij
achtien zich zelven aldus — en geloofden niet in de afgoden — toch
„kenden zij de wijsheid uit God niet"
(i Cor. I ; 21) — wat zegt onze tweede
tekst om te leeren ? — „Zich nitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas
geworden". Twee kiassen van wijsgeeren worden genoemd, vers 18. De
Epicureers dachten, dat er geen God
was ; de Stoicijnen dachten, dat de
wereld zelve God was ! Geen van beiden
hadden zij eenig begrip van een goedertieren God, Die voor de menschen
zorgt, of van een alziend rechter, die
hen gadeslaat. Epicureers waren „liefhebbers der wellusten" (2 Tim. III:
4) en zeiden : „Laat ons eten en
drinken, want morgen sterven wij"
(I Cor. XV : 32) ; de Stoicijnen waren
trotsch, hadden strenge zeden en
verachtten de anderen. Epicureers
geleken op de Sadduceers, Stoicijnen
op Farizeers. Hoe anders was Paulus !
Zie Rom. XV : 7, 8 ; r Cor. VI :19, 20.
II. Wat Paulus tot de Atheners
sprak.
Wat deed hij, toen zijn „geest
ontstoken" was ? vers 17 — „hij
handelde alle dagen". Zijn woorden
waren „jets nieuws voor hen, al die
lediggangers waren dus nieuwsgierig,
ze te hooren (vers 19-21). Waar
brachten zij hem ? Vers io — van
de drukke „markt" naar den Areopagus, of Heuvel van Mars (vers 22)
— daar was het stiller — daar was
ruimte voor alien om neder te zitten
en naar hem te luisteren (zie Aanhangsel XV).
Zijn woorden waren wonderbaar —
geleerden bestudeeren ze met bewondering — dit was juist, wat tot dat
yolk in die stad gezegd moest worden.
Hoe kwam het, dat hij zoo goed
sprak ? Zie Matth. X : 19, 20 ; Luk.
XXI : 15 (verg. Exod. IV : I I, 12 ;
Jer. I : 6-9 ; Hand. IV : 8 ; XIII : 9).

Gij kunt niet alles begrijpen, maar
een paar zaken moet ge toch opmerken : —
Eerst spreekt hij van hen zelven,
vers 22, 23. Op deze wijze : „Ongetwijfeld zijt gij zeer godsdienstig ;
maar toch erkent gij, dat er een God
is, Dien gij niet kent, want ik heb
een altaar gevonden", enz.; „er is een
God, Dien gij niet kent, en ik kom
Hem aan u verkondigen" (zie Aant.
6a, b).
Daarna spreekt hij hun van dezen
onbekenden God :
(a) Rif heeft alle dingen gemaakt.
vers 24, 25. Dit is geen God, Dien
zij aan de schare hunner godheden
kunnen toevoegen. Paulus zou zeggen,
zooals wij dit in de Apostolische
Geloofsbelijdenis doen : „Ik geloof in
God den Vader, den Almachtige,
Schepper", enz. ; zie 1 Cor. VIII :
4-6. Hoe kan Hij dan wonen in
een tempel, met handen gemaakt ?
(1 Kon. VIII : 27 ; Jes. LXVI : I ;
Hand. VII : 48-50). En (vers 25)
indien alles, wat wij hebben, ons
door Hem gegeven is, hoe kunnen
We./ dan, door offeranden op onze
altaren, Hem iets geven ? (Ps. L :
9-13).
(b) II# beschikt alle dingen, vers
26-29. Dat wil zeggen, dat Hij alles
regelt — Hij heeft de wereld niet
geschapen en haar toen aan zichzelve
overgelaten, maar Hij is altijd tegenwoordig. Hij houdt in stand, zorgt,
bestuurt. Zie den in tekst om te
leeren ; Neh. IX : 6 ; Ps. CXV : 3 ;
Matth. X : 29. — Zie, wat Paulus hun
zegt, dat God gedaan heeft : — vers
26 — „Gij, Grieken, denkt, dat andere volkeren van lagere afkomst zijn
dan gij ; neen, alien behooren tot een
geslacht (n.l. dat van Adam), en indien gij in andere dingen hooger
staat, is dit, omdat God u zoo veel
kennis gegeven heeft, want Hij heeft
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beschikt, waar en wanneer gij zoudt
leven", vers 27. ,,Waarom doet God
zooveel voor ons ? Opdat de menschen
toch zouden trachten, Hem te zoeken
(evenals een blinde, die door Casten
den weg vindt) ; en Hij is niet ver
van een iegelijk van ons" (zie Ps.
CXXXIX : 1-12). Vers 28, 29 —
„Gij moest dit alles weten, want uwe
eigen dichters hebben u „Gods geslacht" genoemd ; en indien dit zoo
is, hoe kunt dan gij, zijn schepselen,
met al uw goud, zilver en warmer,
en met al uw kunde, een gelijkenis
van uw Schepper maken ?" (Zie Jes.
XL :17, 18, 25).
(c) Hij is .?en Rechter van alien,

vers 3o, 31. Is het dezen Schepper
en Bestuurder van alien onverschillig,
hoe de menschen leven ? Behaagt het
Hem, de menschen hun tijd in lediggang te zien doorbrengen ; ziet Hij
met welgevallen neer op de afgodendienaars, de genotzieke Epicureers en
trotsche Stoicijnen ? Ziet, zegt Paulus,
Hij heeft u lang aan uw lot overgelaten (zie plant. 6e) ; maar 7111 is er
een boodschap tot alien in alle plaatsen (verg. Mark. XVI : 15), die ik,
Paulus, u breng. Welke was die hoodschap ? Waarom moesten zij zich bekeeren ? Omdat er een dag was vastgesteld voor het oordeel : %Vie en wat zal
dan geoordeeld worden P Pred. XI : 9 ;
XII : 14 ; Rom. XIV : 12 ; 2 Cor, V :
10 ; Openb. XX : 12, 13. Spreekt hij
hun nog van een kans op genade ?
Ja — zou hij hen tot „bekeering"
noodigen, indien deze niet baatte ?
En zie vers 3 1 — hij begint hun
juist te leeren van een Man (zie leant.
6f) — wie is dat ? Joh. V : 22, 23.
Aldus had Petrus tot Cornelius
gesproken (Hand. X : 42) en wat had
hij verder gezegd ? (vers 43) — „Vergeving van zonden door Ztjn Naam".
Zonder twijfel wilde Paulus dit ook
den Atheners verkondigen — waarom

deed hij het echter niet ? vers 32, 33.
Welk een einde van deze groote redevoering ! Hoe waar is 1 Cor. III : 6, 7 !
Uelijkt gij op de Atheners ?
(I) Gij zegt misschien : „In alle
geval niet in de afgoderij". Ja, gij
aanbidt geen afgoden van goud, zilver
en steep. Maar zie Ezech. XIV : 3-5
— er zijn ook „afgoden in het hart".
Hoe kunnen wij zeggen, welke zij zijn ?
Zie Ps. LXXIII : 25 — zoudt gij dit
tot God kunnen zeggen P Of tot iets
anders ? Hoe dikwijls zegt men: „Ik
zou alles ter wereld voor dit of dat
geven !" dan is dat de afgod. Zie nu
Ps. LXIII : 7 — David „gedacht" God.
„op zijn legerstede", „in de nachtwaken" — doet gij dit ? Of denkt
gij alleen aan de genoegens van den
voorgaanden dag, aan het vermaak
van morgen, aan het winnen van
meer geld, aan het verkrijgen van
meer aanzien ? Zijn deze dingen voor
u, wat God was voor David? De
Bijbel noemt eenige „afgoden van
het hart" ; Fil. III : 19 — vleeschelijke
honger ; 2 Tim. III : 4 — zinnelijk
genot ; Ps. LIT : 9 — rijkdom. Het
kan ook iets goeds zijn, zooals kennis,
of iemand, dien gij liefhebt ; maar
indien het hooger staat dan God, is
het een afgod. (2) Misschien gelijkt
gij in een ander opzicht op de
Atheners. Gij gevoelt misschien, dat
er loch een God is, Dien gij niet
dient — een God, Die zegeningen of
beproevingen kan zenden, maar die
niet uzei God is ; gij zijt bevreesd
voor Hem en hoopt, dat Hij genadig
zijn zal, maar gij zijt er niet zeker
van. Is dat niet „een Onbekende
God?" „Dezen verkondigen wij u"
— onze grootste wensch is, dat gij
Hem zoudt kennen en liethebben —
waarom ? Joh. XVII : 3. Aan Hem
zijt gij alles verschuldigd — zonder
Hem kunnen wij geen ademtocht
voortbrengen (le tekst om te leeren)
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moest gij Hem dan niet kennen,
w. z. vertrouwelijk, als een Vriend ?
Indien gij slechts wist, welk een
vriendelijk en genadig Vader Hij is,

dan zoudt gij u afkeeren van de afgoden om den levenden God te
dienen. Zie Rom. VIII : 32 — wat
kunnen wij nog meer verlangen ?

AANTEE KENINGE N.
1. Zie over Athene en de tempels, enz.
Aanhangsel XV. De „markt" is in het
Grieksch „Agora" — een woord, dat oorspronkelijk een verzameling menschen beteekent, maar later (evenals het woord „kerk")
voor de plaats van bijeenkomst werd gebruikt
,en eindelijk voor de marktplaats of het groote
plein in een stad. „Areopagus" is het Grieksch
Toor „Hemel van Mars".
2. „Zeer afgodisch", letterlijk „vol van
afgoden". Van geen stad kon dit zoo naar
waarheid gezegd worden als van Athene. De
reiziger Pausanias meldt, dat daar meer
lioden waren dan in het geheele overige gedeelte van Griekenland ; en de hekeldichter
Petronius zegt, dat het gemakkelijker was
een god te vinden dan een mensch. Vele
andere oude schrijvers, waaronder Josephus,
getuigen van den godsdienstzin der Atheners.
Maar het was een gOdsdienst, die kunst en
genot huldigde en zonder eenige zedelijke
kracht was. Het was louter een vergoding
van menschelijke eigenschappen en van de
krachten der natuur. Om er een goed begrip
van te krijgen moeten wij door de duisternis
-van enkel on wetendheid dringen tot de diepere
duisternis van zedenhedert en zonde. De
schandelijkste losbandigheid werd aangemoedigd door de kunstwerken, die in het
openbaar waren tentoongesteld, door het yolksgeloof betreffende het karakter der goden en
door de plechtigheden der bestaande godsvereering. De moralist Seneca, zelf een Stacijn,
zegt, dat er onmogelijk een andere uitwerking door verkregen kon worden, dan dat de
menschen alle schaamte verloren over de
zonde, indien zij in zulke goden geloofden.
De altaren aan „den onbekenden God"
worden minstens door twee Heidensche schrijvers genoemd. De reden, waarom zij werden
opgericht, was zeker de wensch een godheid te verzoenen, van welke men veronderstelde, dat zij de een of andere ramp had
gezonden, en men niet wist, aan welke godheld men deze moest toeschrijven.
3. Er kon geen juistere beschrijving gegeven worden van het Atheensche leven dan
in vers 21. „Vat nieuws" is letterlijk „wat
nienwers", d. z. nog iets laters dan het
laatste nieuws. De groote redenaar Demosthenes beklaagde zich, toen hij zijn landgenooten tegen Filippus van Macedonie opzette, over hun nutteloos uitzien near nieuws,

wanneer zij zich met kracht moesten toeleggen op het verdedigen hunner vrijheid.
„Is dat uw hoogste doel", zeide hij, „altijd
naar de Agora te gaan en te vragen, welk
nieuws er is ?"
4. Athene was de hoofdzetel van vier groote
scholen van wijsbegeerte, n.l. de periaptetici
(volgelingen van Aristoteles), die in het
„Lyceum" bijeenkwamen : de ,Academisten"
(volgelingen van Plato), die in de „Academie"
bijeenkwamen ; de _Epicureers (volgelingen van
Epicurus), die in den „ruin" bijeenkwamen;
en de Stoicijnen (volgelingen van Zeno), die
in de „Poort" (stoa in het Grieksch, vandaar
de naam der sekte) bijeenkwamen. Ofschoon
de eerste twee scholen een grooten invloed
hebben uitgeoefend op de Christelijke gedachtenwereld, schijnen alleen de laatste twee
tegen Paulus opgekomen te zijn.
De Epicureers waren atheisten en materialisten ; zij geloofden, dat de wereld door
een werking van het toeval was ontstaan.
De Stacijnen waren pantheIsten, achtende,
dat alles slechts een deel was van een reusachtig geheel, waarvan de natuur de belichaming, God de ziel was. Geen van beiden
geloofden in een toekomend leven en in de
onsterfelijkheid der ziel, evenmin als in een
persoonlijken, zedelijken Bestuurder en Rechter. Maar hun ethische stelregels waren geheel tegenovergesteld. Het hoogste doel van
den Epicureer was, zichzelven genoegen te
doen ; en Paulus doet inzien, dat dit het
natuurlijk gevolg was van hun niet gelooven
aan een toekomend leven, wanneer hij hun
stelregel op ironische wijze aanhaalt in 1
Cor. XV : 32. De Stokijnen daarentegen beschouwden het als de hoogste roeping der
menschen, dat zij zich verhieven boven alle
genoegen en smart en een koude onverschilligheid toonden voor al de begeerten van het
eigen ik en voor de gevoelens van anderen.
De woorden „epicurist" en „stolcijn", die
door ons gebruikt worden en die afgeleid zijn
van deze twee sekten, geven een algemeen
denkbeeld van beider karaktertrekken.
Tot de Stoicijnsche school behoorden sommigen der edelste mannen der oudheid ; toch
was zij in werkelijkheid even ver verwijderd
van de zachtmoedigheid en de nederigheid
van het Christelijk karakter als de Epicureers
van de zelfverloochening en de zelfopoffering,
die de kracht uitmaken der Christelijke deugd.
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Zoowel Hoogmoed als Genotzucht moesten een
aanstoot semen aan de leer van Paulus.
5. Een „klapper" beteekent in het oorspronkelijke letterlijk een vogel, die zaad.
oppikt. Het woord werd verachtelijk toegepast op iemand, die nieuwtjes, welke hij
van iemand antlers gehoord had, weder rondventte, en zelf niets belangrijks te zeggen
had. „Het verkondigen van vreemde goden"
was juist de beschuldiging, die tegen Socrates,
den grootste der Atheners, werd ingebracht,
en om welke hij de doodstraf onderging. Het
behoorde tot het gebied van het hooge „Hof
der Areopagieten", zulke zaken te behandelen ;
maar ofschoon Paulus naar de pleats hunner
bijeenkomsten werd gebracht, schijnen zij
niet tot een rechtsgeding te zijn overgegaan.
Op beleefde wijze wordt hem gevraagd, zijn
leer te verkondigen, en. na dit gedaan te
hebben, goat hij stil „uit hun midden weg".
6. De volgende korte aanteekeningen over
de redevoering van Paulus zullen voldoende
zijn :
(a) De aanhef van deze merkwaardige toespraak getuigt van groot doorzicht en van
grooten tact. In plaats van dadelijk een aanval te doen op hun afgoderij, begint Paulus
met op hoffelijke wijze hun welbekenden
godsdienstzin te erkennen ((Zie .ant. 2).
Zulk een godsdienstig instinct, in welk een
verkeerde richting het zich ook bewoog, was
beter dan een volslagen bandeloosheid en de
onbeschaamdheid van het zelfvertrouwen. Het
was iets, waarop Paulus zich kon beroepen.
(b) Maar door een bekwame wending weet
hij hun na deze lofrede hun onwetendheid
onder het oog te brengen. „In uw verlangen,
elke godheid te verzoenen, hebt gij erknd,
ik zag het uit dat opschrift, dat er een Godheid is, die a niet kent". Dan wekt hij,
door zijn woorden : „Dezen verkondig ik u
lieden", hun nieuvy sgierigheid op, en tegelijkertbd maakt hij, dat zij hem niet beschuldigen
kunnen, vreemde goden te verkondigen.
(c) De geheele toespraak vormde, Ioor haar
aannemen van het bestaan van een persoonlijken Schepper, Bewaarder en Bestuurder,
een scherpe tegenstelling met de Epicurelsche
leer van het toeval en met de Stacijnsche leer
van een meedoogenloos lot. Daar zij de eenheid

van het menschdom vaststelde (vers 26), wag
zij een bestraffing voor den nationalen trots
der Atheners in het algemeen (die de menschen in twee klassen, Grieken en Barbaren,
verdeelden), en verwierp zij ook het denkbeeld, dat elk y olk zijn eigen goden zou
hebben. De gedachte aan een opstanding
moest weder zeer verwerpelijk toeschijnen aan
menschen, die het lichaam beschouwden als
een belemmering voor de hoogere bestemmingder ziel. En wat aangaat de meening, die
Paulus uitsprak aangaande de afbeeldingen
der godheid en aangaande de tempels, die der
godheid ter woon waren gegeven, er moet
niet weinig moed toe noodig geweest zijn„
zulk een taal te spreken, staande op zulk.
een plaats, omringd door de verhevenste uitingen van het menschelijk genie, met den Acropolis vlak boven zich, bekroond met het
heerlijke Parthenon en het reusachtig beeld
van Minerva, dat in de zon glinsterde (ZieAanhangsel hiernevens).
(d) De aanhaling in vers 28 is uit een astronomisch gedicht van Aratus, een Cilicisch
dichter, en dus een landgenoot van Paulus.
Bijna dezelfde woorden komen voor in een
loldicht ter eere van Jupiter door Cleanthes,
een Staqn ; en soortgelijke gevoelens zij
veel te vinden in de Grieksche letterkunde.
Waarschijnlijk gebruikt Paulus daarom het
meervoud „dichters".
(e) „God dan, de tijden der onwetendheid
overgezien hebbende". Paulus schrijft aan
God geduld, geen oogluikende toelating van
ongerechtigheid toe. Zie Ps. L 21 ; Hand.
XIV : 16 ; Rom. III: 25.
(f) „Terzekering daarvan doende aan alien".
De opstanding van Christus is het bewijs, dat
God Hem tot Rechter van levenden en dooden
heeft aangesteld. En dat Hij niet alleen God,
maar ook mensch is, moet de overtuigingwekken, dat Zijn oordeel naar recht en gerechtigheid zal zijn.
7. Dyonisius, de Areopagiet, d. w. z. een
lid van het Hooge Gerechtshof, is, naar men
zegt, later Bisschop van de Berk te Athene
geworden, en heeft den marteldood ondergaan.
De bouwvallen eener kerk, die te zijner eere
werd opgericht, zijn nog te zien. Van Damaris
is niets bekend.

AANHANGSEL XV. — Athene.
De stad Athene lag en ligt nog op een vlakte tusschen de bergen van Attika en de zee,
besproeid door de rivieren Cephissus en Ilissus. Daarachter is hi het Noordoosten een hooge
bergtop, de Lycabettus : en binnen de muren der stad is een kleinere top, die zich steil
boven de vlakte verheft, de Acropolis, en nog eenige onbelangrijke hoogten, w iaaronder de
Areopagus, de Pnyx en het Museum.
Deze hoogten bevinden zich natuurlijk daar nog. Maar men kan zich een nog juister
denkbeeld vormen van het oude Athene nit de beschrijving, welke Pausanias, een reiziger
n oudheidkundige, die de stad ongeveer vijftig jaar na Paulus bezocht, er van geeft.
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Het is zoo goed als zeker, dat het schip, hetwelk den Apostel naar Griekenland voerde,
het anker wierp in de haven van Piraeus. Deze havenplaats was letterlijk een gedeelte van
Athene, ofschoon zij er vijf mijl van verwijderd was, want de versterkingen werden doorThemistocles van de stad naar de haven toe uitgebreid door middel van een dubbele borstwering, „de Lange Muren" genaamd. Deze waren echter niet meer dan bouwvallen, toen
Paulus de lange straat doorging, die tusschen beide liep ; en tegenwoordig kan men slechts
hier en daar sporen van fondamenten vinden.
Bij den ingang der eigenlijke stad moesten de beelden van Neptunis, Minerva, Jupiter,
Apollo en de Muren, evenals de tempels van Bacchus en Ceres den Apostel dadelijk in bet
oog vallen en getuigenis geven van den godsdienstzin der A theners. Een straat, aan beide
zijden van zuilengangen voorzien, leidde rechtstreeks naar de Agora of het groote plein der
stad (zie les XCIV, Aant. 1), dat bezet was met planters, versierd met standbeelden van de
groote mannen van Athene en omringd door fraai versierde gangers. Het nam de laagte
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PLATTEGROND VAN ATHENE.
1. Parthenon „Huis der Maagd", TernI
4. Heiligdom der Furien.
pel van Minerva.
5. Tempel van Theseus.
2. Het groote standbeeld van Minerva.
6. Tempel van Jupiter.
3. De Tempel van Mars, den god des
7. Stadium.
oorlogs.
tusschen de bovengenoemde hoogten in. Op de Pnyx, aan de linkerzijde, stond het blok steep,
waarop Demosthenes en een lange reeks redenaars van minderen rang de geestdrift der
Atheners had opgewekt. Aan de voorzijde voerden zestien treden naar den Areopagus of
Heuvel van Mars (zie les XCIV, Aant. 1), waar, op bet voorste gedeelte van den top, de
tempel van den god des oorlogs, en in een kloof het heiligdom der Furien was. Het terras
op den top was de plaats, waar het doorluchtige „Hof der Areopagieten" bijeenkwam, die
op nit de rots gehouwen banken zaten ; aldaar hield Paulus zijn gedenkwaardige redevoering.
Maar de roem van Athene was de Acropolis, met de prachtige gehouwen, welke op die
hoogte stonden. Het geheel was een grootsch samenstel van architectuur en beeldhouwwerk,
gewijd aan den nationalen roem en den dienst der goden. In het midden was het Parthenon
of Huis der Maagd — de grootste der oude tempels, geheel van wit mariner gebouwd, waarin
zich het reusachtige beeld van Minerva, de beschermgodin van Athene (haar naam in het
Grieksch is Athene), be y ond, door Phidias nit ivoor en goud gemaakt. Een nog reusachtiger
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standbeeld der beschermgodin, 75 voet hoog, stond op den Acropolis en stelde haar voor met

, een speer en een schild, de wacht houdende over de stad. Het was gemaakt van de wapenen,

die in den slag van Marathon werden veroverd, en het glinsteren der zon op de koperen
oppervlakte maakte het op een afstand van verscheidene mijlen zichtbaar. Paulus moet het
gezien kunnen hebben, lang voordat het schip den Piraeus bereikie.
Twee voorsteden van Athene zijn beroemd als de plaatsen, waar de wijsgeerige scholen
van Plato en Aristoteles bijeenkwamen. De eerste hield haar bijeenkomsten in de boschjes
der Academie, buiten de muren in het noordwesten ; de laatste in de boschjes van het
Lyceum, aan den voet van den Lycabettus. De Stolcijnen en de Epicureers kwamen binnen
de stad bijeen ; de eersten in een der gangen op de Agora, de Geschilderde Gang genaamd,
'de laatsten in een „tuin", welks ligging onbekend is.
In de dagen van Paulus had Athene zijn oude militaire grootheid verloren en was Corinthe
{le hoofustad van de Romeinsche provincie Achaje. Maar het was nog de hoofdzetel van
Grieksche kennis, kunst en wijsbegeerte en werd door alle geleerden uit alle deelen des
Rijks bezocht.

Les XCV. — Zegepraal der Waarheid te Efeze.
„Alzoo vies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand".
Ye lezen : Hand. XVIII : 19-28 ; XIX.
le leeren : Zach. XIII : 2 ; Joh. III : 19-21 (Ps. 1 35 : 9, 12).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De aankomst van Paulus te Efeze en zijn prediking aan de Joden aldaar
wordt als inleiding voor de Schets genomen ; de onderwijzer zal wel doen,
hierbij slechts kort stil te staan, daar de verdere geschiedenis veel tijd zal
vereischen. De eerste afdeeling (de „strijd tegen het bijgeloof") neemt meer
plaats in dan de tweede (de „strijd tegen de zelfzucht"), daar er meer ophelderingen noodig zijn ten dienste der onderwijzers; maar bij het geven
der les zal het beter wezen, eenige punten van het eerste gedeelte (b.v. de
„ongewone krachten" of het voorval met de Joodsche duivelbezwcerders)
weg te laten, dan het gevaar te loopen, een onderwerp, dat zoo zeer de be-.
langstelling der kinderen gaande zal makers als het oproer van Demetrius,
te moeten bekorten. Met meergevorderde klassen make men ruimschoots
gebruik van de Aanteekeningen betreffende dit voorval en het Aanhangsel
aan het einde der les. Maar wat men ook weglate, het verbranden der
boeken moet stellig behandeld worden, daar hierop de toepassing hoofdzakelijk rust. Behalve de meer algemeene lessen, die er aan ontleend worden,
is er een zaak van het hoogste gewicht in den tegenwoordigen tijd, waarop
dit voorval ons de gelegenheid geeft te wijzen, nl. de ongezonde en zelfs
onreine lectuur, die in zulke wijde kringen verbreid wordt en die den geest
onzer jonge lieden vergiftigt op een wijze, welke door de meeste onderwijzers
niet vermoed worth. Er kan bijna geen krachtiger bewijs zijn voor de macht
van den godsdienst in het hart van menig leerling dan het zich onthouden
van zulke lectuur — die zoo verleidelijk, zoo . boeiend, zoo schijnbaar onschadelijk, zoo gemakkelijk te verbergen is,
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Belangrijke toepassingen kunnen uit het gedrag van Demetrius en zijn
arbeiders afgeleid worden ; maar deze zouden alleen geschikt zijn voor bijzondere klassen en (misschien ook) voor bijzondere plaatsen. Het zij genoeg,
hier te zeggen, (a) dat er beroepen zijn, die bepaald schade zouden lijden
door de verbreiding van werkdadige Godsvrucht, — ambachten, door welke
duizenden „hun welvaart hebben", die hun winst gedeelteliik of geheel,
verkregen door de zonde en door de dwaasheden van anderen ; (b) dat
oudere jongens en meisjes dikwijls in de verzoeking zijn, hun geweten ongehoorzaam te wezen en den vrede des gemoeds op te offeren, door, met
het doel „vooruit te komen", bezigheden te verrichten, waarvan zij weten,
dat zij niet samengaan met hun roeping als Christenen.
SCHETS VAN DE LES.
We zien Paulus nu te Efeze. Een
zeer groote stad — fraaie gebouwen,
een ontzaglijk groot amphitheater, de
schoonste Tempel der wereld (Beschrift ; zie AankanArsel XVI).

En toch heerscht er groote duisternis in die stad. Die groote Tempel
is ingericht voor de vereering van
een afschuwelijk houten beeld, dat,
mar men zeide, uit den hemel gevallen was (zie Hand. XIX : 35). De
Efezers waren goddelooze menschen,
dieven (Ef. IV : 28), dronkaards (V :
18), twistgierig en wraakzuchtig (IV:
31); zij gebruikten onbehoorlijke taal
(IV : 29, V : 4), deden Bingen, te

schandelijk om vermeld te worden
(V : 12). Er was slechts een plaats te
Efeze, waar de duisternis niet zoo
groot was, waar de ware God eenigszins gediend werd (Hand. XVIII : 19):
een Joodsche Synagoge.
Hier brengt Paulus nu het licht van
het Evangelie en spoedig zullen wij
zien, welk een verandering hierdoor
tot stand komt. Wij zien den Apostel
drie jaren lang (Hand. XX : 18-21,
31, 34) het Woord prediken. Stel u
voor, hoe hij dag aan dag arbeidt
om met het maken van tenten in zijn
onderhoud en in dat van anderen te
voorzien (Hand. XX : 34) en in zijn
vrije uren „nacht en dag" (vers 31),
van straat tot straat, van huis tot

huis (2o), „met tranen" in de oogen
(31), „een iegelijk" (3i) jongen en
ouden, rijken en armen waarschuwt
en vermaant en niet ophoudt, in
weerwil van vele gevaren, in het openbaar te prediken. En hoe heerlijk,
dat God dezen arbeid zegende !
In de geheele provincie Azie, met
al haar groote steden (zie Openb. I :
II), verbreidde zich het Evangelie ;
groote menigten „bekeerden zich van
de duisternis tot het licht" — en van
wat nog meer ? zie Hand. XXVI : i8
— „van de mach/ van den Satan lot
God".

Wij hebben Paulus zijn eerste zendingsreis zien aanvaarden — wat
zeiden wij toen, dat hij ging doers ?
(zie les XCI) — strijden in den grooten
strijd, den Satan in zijn „sterkte"
aanvallen, ze nederwerpen (2 Cor. X :
4), de menschen uit zijn macht verlossen.
Hier, te Efeze, wordt zijn aanval
op de vijandelijke sterkte met een
zeer goeden uitslag bekroond ; zooals
wij gezien hebben, werden velen gered.
Maar dit kan zoo niet voortgaan —
de Satan kan niet zoo gemakkelijk
overwonnen worden — hij zal krachtigen tegenstand bieden. Zien wij
heden tweemaal een hevigen strijd te
Efeze.
I. Een strijd tegen het bijgeloof.
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Wij zijn in de Handelingen een
paar maal in aanraking gekomen met
toovenaars en waarzeggers (les XCI,
XCIII) — en wij hebben gezien, hoe
de menschen in die dagen tot hen
hun toevlucht Damen. Dit was een
van de listen van den Satan — hij
wist, dat de menschen voorlichting
en raad verlangden — hij wilde (en
kon ) hun den rechten weg niet wijzen
— leidde hen dus op een dwaalspoor.
En zij, die niets wisten van den
Goeden en Heiligen Geest, die onze
Leidsman moet zijn (Joh. XIV : 26,
XVI : 13), gingen, of meenden, dat zij
gingen, naar andere geesten (Hand.
XVI 16) — evenals de ongelukkige
Koning Saul (I Sam. XXVIII : 6, 7).
Te Efeze werden allerlei toovenarijen
uitgeoefend — de menschen waren
er uiterst bijgeloovig — zij waren
gewoon, kleine versieringen, met
vreemde woorden of het beeld van
Diana er op, bij zich 'te dragen,
meenende, dat deze hen voor gevaar
zouden behoeden (Zie Aant. 3, 4).
Zie nu, hoe het Evangelic over al
deze dingen zegepraalde.
(1) Zie vers II, 12 - „ongewone
krachten", wonderen, die geleken op
hetgeen de toovenaars voorgaven te
doen, maar niet konden doen. Zoo
werd er een te Jerusalem verricht,
Hand. V : 15. Toen had de schaduw
van Petrus zieken op straat genezen.
Nu werden de zieken niet eens tot
Paulus gebracht zelfs de voorschooten, die hij droeg bij het tentenmaken,
de doeken, waarmede hij zich het
verhitte gelaat afwischte, waren genoeg om hen te genezen ! (Zie Amt.
Waartoe zulke ongewone wonderen?
Om te toonen, dat de God van Paulus
grooter was dan hun afgoden en
duivelbezweerders (zie Ps. CX V : 2-9);
opdat zij zouden zeggen, evenals de
Egyptische toovenaars : „Dit is Gods
vinger" (Exod. VIII :19).

(2) Tot de wonderen, die Paulus
deed, behoorde ook, dat hij duivelen
uitwierp „in den Naam van Jezus"
(zie Hand. XVI : i8). Zie, wat eenige
reizende Joodsche waarzeggers (Zie
Aant. 2) doen, vers 13, 14 — zij
trachtten hem na te doen misschien denken zij, dat alleen de klank
van Jezus' Naam genoeg is. Wil de
Heer hen tot bondgenooten hebben ?
Geenszins (verg. Mark. I : 25, 34).
Zullen de duivelen hun gehoorzamen ?
Neen, de Satan kent het verschil
tusschen een waren en een valschen
dienstknecht van Christus — hij is
niet bang voor den laatste. Wat gebeurt er ? vers 15, 16.
(3) Zie de uitwerking van al deze
wonderen, vers 17-2o. Die geheele
groote stad wordt door vreeze overvallen ! Waarvoor bevreesd ? Voor
Paulus P Maar hij zeide hun toch
zeker, wat Petrus tot de Joden zeide
(III : 12, 16) — en dus werd niet
zijn naam, maar de „Naam des Heeren
Jezus groot gemaakt".
(4) En nu wordt er een groot vuurte Efeze ontstoken. Wat wordt er
verbrand ? — wat voor zaken werpen
wij in het vuur ? — Zaken, die niet
deugen of geen waarde hebben
hoeveel waren deze boeken waard ?
Waarom werden zij dan verbrand ?
Omdat het slechte boeken waren —
niets antlers bevattende dan de verborgen kunsten der toovenaars, enz.
Wie verbrandde ze ? Niet Paulus en
zijn medehelpers — neen, de bezitters
zelven ! waarom ? Zie vers 18 —
zij geloofden in Christus, zij gevoelden hoe groot de Heere Jezus is —
zij gevoelden, dat zij alles op moesten
offeren, wat Hem kan mishagen.
Konden zij deze boeken niet verkot3pen ? Ja, maar zouden zij ze dan
oftofferen, indien zij het geld hadden ?
— en zouden de boeken dan niet
elders kwaad kunnen stichten ? Neen,
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liever alles verliezen ; evenals Paulus
zelf, achtten zij (Fil. III : 7) „hetgeen
-hun gewin was, om Christus' wil
.schaa'e" • Deden zij het in het geheim ?
„In aller tegenwoordigheid" — „belijdende en verkondigende hun daden"
(zie Spr. XXXIII : 13) — zich niet
schamende, den gekruisigden Christ-us
te belijden. Waarlijk, een zegepraal
voor de waarheid !
II. Een strijd tegen de zelfzucht.
(1) Eenige der amuletten, die de
Efezers gebruikten, waren kleine zilveren medailles van Diana, of modellen
van haar tempel — „zilveren tempelen", vers 24 (zie Aant. 4). Hiervan werden zulke groote aantallen
verkocht, dat zij, die ze maakten en
verkochten, zeer rijk werden (vers
25). Maar nu, nadat Paulus Brie jaar
te Efeze geweest is, vermindert hun
winst — waardoor ? Zouden de nieuwbekeerden ,,zilveren tempelen" koopen
OM zich voor gevaar te behoeden,
wanneer zij konden opzien tot den
„Heere over alien" als tot hun vriend ?
(2) Maar zal dit den werkmeesters
van deze afgoden bevallen ? Zij houden
er een bijeenkomst over : zie, wat de
voortitter zegt, vers 24-27 (zie Aant.
5, 6). Meent gij, dat het toch eigenlijk wel wat hard voor hen was ?
Maar met de Christenen was hetzelfde gebeurd, en zij offerden met
blijdschap hun verdiensten op ter
wille van Christus. Dit was niet het
geval met de zilversmeden — het is
hun onverschillig, of het yolk in de
duisternis blijft — zij geven alleen
om winst. Hoe velen zijn aan hen
gelijk ! En toch, wat kan men in
den dood medenemen ? Ps. XLIX :
18 ; zie Matth. VI :19, 20 ; r Tim.
VI : 9, In, 17-19.
(3) Wat nu te doen ? Zij moeten
het yolk opstoken — hoe ? vers 28 —
hen doen denken, dat zij den godsdienst verdedigen. Gaven zij werkelijk
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zoo veel om Diana ? Niet veel meer
dan Judas om de armen gaf (Joh.
XII : 4-6). Maar hun geroep vindt
weerklank — een groote opschudding
— het gepeupel gnat Paulus zoeken
— twee zijner vrienden worden gegrepen — dan begeven zij zich naar
den grooten open schouwburg (zie
Aant. 7) — roepen ter eere hunner
godin — willen van geen verantwoording hooren (vers 33, 34) (zie
Aant. 9) — ook niet van de zijde
der Joden.
4. Hier dreigt een ernstig gevaar.
Indien Paulus gegrepen wordt, zal
men hem zeker vermoorden — dan
komt misschien een groote vervolging
van alien, die „uit de duisternis tot
het licht" zijn overgegaan — de
voortgang van het Evangelie zal gestuit worden — het rijk van den
Satan zal overwinnen. Maar God treedt
op verschillende wijzen tusschenbeide,
wanneer Zijn hulp noodig is. Heden
zien wij, hoe Hij bijstand verleent
door (a) ongewone wonderen en (b)
door den gezag uitoefenenden geest
van een invloedrijk persoon — van
een man, die, bevreesd, dat de Romeinsche stadhouder de stad wegens
oproer zal straffen, de menigte tot
bedaren brengt, 35-41 (zie Aant. io).
Nog een zegepraal van de waarheid !
Zijn er nu ook niet zulke worstelingen in uw hart ?
Hoevele jongens en meisjes zijn
er niet, die iets op moeten offeren,
indien zij Christus getrouwelijk willen
dienen : maar toch blijven zij het
vasthouden !
.
Hoevelen „gelooven", evenals deze
Efezers ; weten, dat alleen de dienst
van Christus gelukkig kan maken,
maar trachten toch iets te behouden,
dat Hem mishaagt ! Houdt een slechte
gewoonte — al wordt zij in het geheim bedreven, evenals de bijge-
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loovigheid en de geldzucht der Efezers
— u van Christus terug ? Of zijn
het slechte boeken — niet zooals die
te Efeze, maar in andere opzichten
slecht — die uw gedachten bezig
houden en u verhinderen te bidden ?
Of geeft gij alleen om geld ? Bedenk
twee zaken :
(a) Gij zijt niet sterk genoeg om
deze ketenen te verbreken, maar
Christus wel. De Satan is sterk, maar
Christus is sterker (Luk. XI : 22). En

Christus is bereid, u te helpers. Indien gij gevoelt, dat gij gebonden
zijt door de banden uwer zonden,
bid dan, dat God in Zijn oneindige
ontferming u verlosse.
(b) Elk jaar, elke maand, elke dag
van uitstel maakt uw verlossing
moeilijker ; en stel u voor, dat, terwijl gij wacht, de Dood u kwam
overvallen ! Ga lersiond tot Christus,
en bid, dat Hij u haastig verlosse.

AANTEE KENINGEN.
1. De ongewone krachten", voor welker
uitoefening Paulus bijzondere macht had ontvangen, zijn een kenschetsend voorbeeld van
de wijze, waarop God voor verschillende doeleinden verschillende middelen gebruikt. Zulke
wonderen moesten op een yolk als de Efezers
indruk maken. Deze indruk werd zeker nog
verhoogd, doordien Paulus, die zulke bovennatuurlijke krachten openbaarde, niet het
minste loon van de gemeente wilde aannemen
voor zijn voorbeeldelooze liefde, zorg en moeite,
aangezien hij in bet zweet zijns aanschijns
werkte voor het onderhoud van zichzelf en
zijn medearbeiders (zie Hand. XX : 34).
2. „Omzwervende Jod en , duivelbezweerders",
beter „zwervende Joodsche duivelbezweerders"
— mannen, die van plaats tot plaats gingen,
voorgevende, dat zij bezetenen konden genezen.
Vele Schriftuitleggers meenen, dat Matth.
XII : 27 beteekent, dat doze „bezweerders"
werkelijk op de een of andere wijze duivelen
uitwierpen. Zie les XXXI, Aant. 4.
Dit verhaal levert een duidelijk bewijs voor
het bestaan van bezetenheid. De man en de
booze geest worden met zorg onderscheiden.
3. Tot de voornaamste vormen, waaronder
zich het bijgeloof to Efeze vertoonde, behoorden de „Efezische letters". Dit -waren geheimzinnige woorden en teekens, die op het beeld
van Diana (zie daarover Aanh. XVI) waren
gegrift, en op de amuletten, die men bij zich
droeg, geschreven waren, of als bezweringen
werden uitgesproken. De studio dezer teekenen
en de verschillende soorten van toovenarij,
welke te Efeze uitgeoefend werden, was een
diepzinnige wetenschap ; en de boeken, welke,
zooals vers 19 mededeelt, verbrand werden,
waren die harer beoefenaars. Alle looeken
waren in die dagen zeer kostbaar, en werden
over zulk een onderwerp zeker nog het meest ;
toch moot het aantal, dat verbrand werd,
groot geweest zijn, om een waarde uit to
maken, die op I 21.000 geschat wordt.

4. ,,De zilveren tempelen" waren kleine afbeeldsels en penningen van den tempel en
het beeld van Diana, welke, evenals de „Efezische letters", als amuletten gebruikt werden,
in optocht werden rondgevoerd en als „huisgoden" in particuliere huizen geplaatst werden. Het maken dezer afbeeldsels was dus
een winstgevend beroep, daar ieder, die te
Efeze kwam, er een kocht, al was het slechta
als een gedachtenis. Het is een smartelijke
gedachte, dat in den tegenwoordigen tijd een
soortgelijke handel gedreven wordt. Volgens
geloofwaardige berichten zijn er in zeker
Christenland fabrieken, waar men afgoden
vervaardigt, ten behoove der heidensche volken. Dat is eigenlijk nog erger dan wat Demetrius en de zijnen deden.
5. 1 Cor. XVI : 8, waar Paulus vermeldt,
dat hij van plan is ,,tot den Pinksterdag to
Efeze to blijven", en hetgeen in Hand. XX :
1 staat, dat hij, dadelijk na het oproer van
Demetrius, de stall verliet, werpt eenig licht
op het verhaal. De Meimaand was in het bijzonder aan de „Diana der Efezeren" gewijd ;
dan was er een groote „godsdienstige" bijeenkomst ; uit alle steden aan de kust en in het
binnenland kwamen de Ioniers met vrouw
kind om de lichaamsspelen en muzikale wedstrijden bij to wonen en to genieten van de
verschillende vermakelijkheden, die van de
dagen en nachten dier Meimaand een lang
feest maakten. Dat was dus joist de tijd, dat
de zilversmeden konden verwachten, een levendigen handel in hun kleinoodien to drijven.
In plaats daarvan gingen de zaken zeer slecht.
Het Evangelic had zich namelijk al zoover
uitgebreid, dat het de vraag naar die afgodische amuletten zichtbaar deed verminderen ;
en het is niet to verwonderen, dat de handelaars er door verontrust werden. De toespraak van Demetrius is een merkwaardige
getuigenis voor de overwinningen, die Paulus
behaald had.
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In de bijeenkomst, die door Demetrius
werd opgeroepen, komen drie klassen van
menschen voor: hij is de „zilversmid", de
fabrikant (en misschien waren er nog meer
fabrikanten tegenwoordig); die „van die kunst"
zijn : zij, die de beeldjes ontwerpen en modelleeren ; en de „handwerkers", de mindere
arbeiders.
6. In vers 26 hebben wij een merkwaardig
voorbeeld van de neiging, stoffelijke afbeeldingen van de voorwerpen van aanbidding
to hebben. De meer ontwikkelden beschouwden de beelden niet als de eigenlijke goden ;
maar het y olk deed dit wel, zooals Demetrius
dit uitdrukt, wanneer hij er zich over beklaagt, dat Paulus leert, „dat het geen goden
zijn, die met handen gemaakt worden".
7. 'De menigte, die samenkwam op het geroep van de handwerkers, schijnt eerst Paulus
gezocht te hebben — waarschijnlijk in het
huis van Aquila ; en toen hij daar niet gevonden werd, schijnen zij Gajus en Aristarchus gegrepen te hebben en naar het amphitheater, de gewone plaats voor volksoploopen
(zie Aanhangsel XVI hierachter), gesneld te
zijn. Zie een soortgelijk voorval in hoofdst.
XVII : 5, 6. Misschien was het bij deze gelegenheid, dat Aquila en Priscilla „hun hals
gesteld hebben" om het leven van Paulus te
redden (Rom. XVI : 3, 4).
8. De „oversten van Azie" waren welvarende burgers, die jaarlijks gekozen werden
om de Meifeesten te regelen en van wie men
verwachtte, dat zij nit eigen middelen groote
sommen voor die feestelijkheden ten koste
zouden leggen. Dat zulke mannen vrienden
waren van Paulus, ofschoon blijkbaar geen
bekeerden, getuigt zeer voor het aanzien,
waarin hij stond, en bevestigt, hetgeen de
stadsschrijver in vers 37 zegt.
9. In vers 33, 34 schijnt beschreven te
worden, hoe de Joden, vreezende, dat daar
zij geen vereerders van Diana waren, in hetzelfde lot, dat de Christenen dreigde, zouden
betrokken worden, Alexander (misschien de
„kopersmid" van 2 Tim. IV : 14) deden voor-
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komen om hen te verdedigen ; maar de eenigeuitwerking hiervan was, dat de hartstochten
der menigte nog meer ontvlamd werden.
10. De „stadsschrijver" was de voornaamste
plaatselijke ambtenaar ; (zie Aanh. XVI hierachter). Zijn toespraak is een zeldzaam toonbeeld van doorzicht en beleid. Eerst verzoent
hij het yolk, door op den roem der stad en
(lien barer godin te wijzen. Dan vraagt hij,
hoe het mogelijk zou zijn, dat iemand aan
dien roem schade zou doen, en dan nog wel.
menschen, die, (wat hun geloof ook was) een
stil leven leidden en geen heiligschennistegen den tempel bedreven, noch in het openbaar de godin Diana lasterden. Daarna herinnert de „stadsschrijver" de menigte, dat
juist in dien tijd de rechtsdagen werden gehouden en dat de proconsuls bereid waren,
kennis te nemen van de zaak, indien Demetrius een aanklacht had in te brengen ; of,
indien het een zaak van algemeen belang
was, dan kon zij voor de vastgestelde wettelijke volksvergadering gebracht worden (zie
het Aanhangsel) ; maar zulk een oproer zou,
niets antlers doen dan de plaatselijke voorrechten, die de Romeinen hun toestonden,
in de waagschaal stellen.
De „stadhouders" of proconsuls waren do
Romeinsche bestuurders der provincie. Gewoonlijk was er slechts een ; maar de geschiedenis levert het bewijs, dat er in die
dagen twee waren, — weder een getuigenis
voor de waarheid der Heilige Schrift.
11. Sommigen denken, dat, wanneer Paulus(1 Cor. XV : 32) zegt, dat hij „met de beesten
gevochten heeft te Efeze", hij op dit oproer
doelt. Maar het is vrij zeker, dat de brief
vOor het oproer geschreven werd, en de toespeling moest dus op de een of andere ge-beurtenis slaan, die niet vermeld is. Wij
lezen van nog andere gevaren in Hand. XX
19. De woorden zijn zoo good als zeker beeldspraak ; indien hij werkelijk in het strijdperk
had gevochten, dan zou hij het toch waarschijnlijk in de opsomming zijner „gevaren"
in 2 Cor. XI hebben vermeld.

AANHANGSEL XVI. — Efeze.
Efeze was de hoofdstad van de Romeinsche provincie „Azie" (Zie hierover Aanhangel XIV).
Haar Jigging, juist in het midden van de Aziatische kust der Aegelsche Zee, en op het punt,
waar de groote wegen uit het Oosten to zamen kwamen, maakte, dat het een plaats van groot
gewicht en van uitgebreiden handel was. Antiochie in Syrie, Corinthe en Efeze waren, wat
handel betreft, de drie belangrijkste steden, die Paulus bezocht. Ofschoon van Griekschen
oorsprong, had Efeze een groote Aziatische bevolking en was het bekend als de bakermat
van het grofste bijgeloof.
De stad was gelegen in eon kleine, effen, moerassige vlakte, omringd door bergen, behalve
aan de westzijde, waar de rivier de Cayster in de zee mondde. Vlak achter de stad verhieven
zich twee heuvelen ; op de belling van een daarvan, den Berg Orion, waren de zitplaatsen
van een der grootste amphitheaters ter wereld — de „schouwplaats" van Hand. XIX : 29 —
in de rots urtgehouwen. Van den top aan den Orion kan men vele voor den bijbellezer belangrijke plaatsen zien. Achter den berg verheft zich het hooge tafelland van Azle — de
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bovenste deelen des lands van Hand. XIX : 1, en het oude plaveisel van den weg, waarlangs
Paulus reisde, is nog te zien. Vlak tegenover u, aan het andere einde der vlakte, is de
haven, waar hij aanlandde bij zijn aankomst uit Corinthe — nu een ondiepe, nuttelooze,
,-eenzame plaats. Aan de linkerzijde is de kustweg naar Milete, langs welken de oversten
van Efeze gingen om zijn afscheidswoorden te vernemen. Aan de voeten van den toeschouwer
,zijn nog de afgebroken omtrekken van de groote schouwplaiats.
Efeze was vooral beroemd om den wijd en zijd bekenden Tempel van Diana, een der zeven
wonderers van de wereld. De oude tempel was afgebrand in den nacht, dat Alexander de
'Groote werd geboren ; maar er werd op dezelfde plaats, op kosten van al de naburige steden,
een nog veel grooter heiligdom gebouwd ; de fondamenten werden met buitengewone zorg en
groote kosten in den moerassigen grond aan het uiteinde van de haven gelegd. Hierop stond,
op een terras van 425 voet lengte en 220 voet breedte rustende, de tempel der godin. Hij
was omringd door 127 marmeren pilaren, elk van 60 voet hoog, een geschenk van een koning,
en binnen het gebouw waren weder andere kolommen van jaspis, waarvan er nu nog sommige in de groote moskee van St.-Sofia te Konstantinopel zijn. In het binnenste van den
tempel waren de kostbaarste houtsoorten op onbekrompen wijze aangebracht ; de schoonste
kunstgewrochten van schilders en beeldhouwers versierden de muren ; en daar het gebouw
als een onschendbaar heiligdom werd beschouwd, diende het tevens als een bewaarplaats voor
alle mogelijke kostbare zaken. Het was, zooals Tristram zegt, de Bank en het groote tentoonstellingsgebouw der oude wereld, zoowel als de sterkte, waarachter zich het heidendom
verschanste.
Het beeld van Diana, dat in dezen tempel bewaard werd, en, zooals men beweerde,uit
den hemel gevallen was" (Hand. XIX : 35), was geen fraai kunstgewrocht, maar slechts een
ruw houten beel1, bijna in den vorm eener mummie, en geleek veel meer op een gedrochtelijken Hindoeschen afgod dan op een Grieksch standbeeld.
De Efezers stelden er een eer in om hun stad Neohoros, of de tempelbewaarster der godin
te noemen. Dit woord komt voor in Hand. XIX : 35. Het is op de meeste uit Efeze overgebleven munten te ontcijferen.
Efeze was een „vrije stad", bestuurd door haar eigen ambtenaren en een volksvergadering.
De voornaamste ambtenaar wordt in Hand. XIX 40c,ttp,ocTEv; (grammateus) genaamd, in
onze vertaling door „stadsschrijver" weergegeven, hetgeen letterlijk een verslaggever beteekent en feitelijk overeenkomt met ons „burgerneester". De volksvergadering, die te Efeze
het hoogste gezag uitoefende, wordt ook door Lukas vermeld (vers 39).
Efeze is niet alleen belangrijk voor den beoefenaar der Schrift, omdat Paulus zich in die
stad heeft opgehouden, maar ook was Timotheiis later opziener Bier gemeente aldaar, en daarheen
werden ook de twee Brieven van Paulus aan hem gezonden. • Het was de woonplaats van
Johannes in zijn ouderdom ; aan Efeze was een der Brieven aan de „Zeven Gemeenten van
Azie" gericht, waarin aan hen, die vroeger Diana „de levensbron" hadden gediend, beloofd
wordt, dat zij „van den boom des levens" zullen eten (Openb. II : 7). Driehonderd jaar later
werd de Derde Algemeene Kerkvergadering te Efeze gehouden.
Niet alleen is de „kandelaar" van de Gemeente van Efeze reeds lang „van zijn plaats
geweerd", maar er zijn nog slechts enkele bouwvallen, die de plaats aanduiden, waar eens
de beroemde stad stond ; de - naburige plaats, Smyrna, is haar opgevolgd in haar handelsgrootheid.
Eeuwenlang was er geen spoor te vinden van de juiste ligging van den Tempel van Diana,
totdat een Engelsch reiziger deze in 1871 heeft ontdekt. Na jaren achtereen gezocht te
hebben is hij eindelijk op de overblVsels van het plaveisel en op kolommen gestuit, 20 voet
.onder de tegenwoordige oppervlakte.
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Les XCVI. — Opgaande naar Jerusalem.
„Maar ik acht op geen ding".
7e lezen : Gedeelten van Hand. XX, XXI.
Te leeren : Rom. XV : 3o, 31 ; Ps. XVI : 8 (Ps. 23 : 2 ; Ps. 62 : I, 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

De overeenkomst tusschen dit „opgaan" van Paulus naar Jerusalem en
dat andere „opgaan", waartoe de Heere Jezus „Zijn aangezicht richtte", is zoo
treffend, dat het den onderwijzer veel gemakkelijker zal vallen, in den geest
van het verhaal te treden, indien hij gebruik maakt van hetgeen in les
XLVIII en LVIII gezegd is. Een gelijksoortig beeld kan den leerlingen
voor oogen worden gehouden ; dezelfde toelichtingen kunnen gebruikt worden;
de toepassing is in hoofdzaak dezelfde. De hoofdfiguur van den Apostel, die
standvastig en vastbesloten blijft te midden zijner treurende en angstige
vrienden, moet in geen geval verduisterd worden door de vele belangrijke
bijzonderheden van de reis. Toch mogen deze bijzonderheden niet weggelaten worden ; de beschrijving van het vriendelijke en aantrekkelijke land.schap en de voorspoedige zeereis kunnen juist dienen, een scherper tegenstelling te vormen met het donkere vooruitzicht, dan den reizigers voor
oogen staat. De meeste leerlingen zullen met belangstelling den weg van het
schip op de kaart nagaan ; maar hierbij moeten, zoo mogelijk, eenige plaatselijke bijzonderheden gegeven worden, zoodat de leerlingen van de eilanden
en de steden meer weten dan alleen de namen.
In overeenstemming met het algemeene plan, in deze lessen gevolgd, is
de toespraak van Paulus aan de ouderlingen van Efeze niet in bijzonderheden uitgewerkt. Aant. 5 echter zal hun, die dit wenschen te doen, van
nut zijn.
SCHETS VAN DE LES.
Herinnert gij u, waar de Heere Jezus
den meesten tijd doorbracht, toen Hij
op garde was ? Niet te Jerusalem —
daar was Hij slechts nu en dan, bij
gelegenheid van een feest; maar —?
Herinnert gij u de laatste groote reis,
toen Hij Galilea verliet om „op te
gaan naar Jerusalem", tot den flood?
— en hoe Hij ging ? — „het aangezicht richtende" ; met verlangen (Luk.
IX : 51; XII : 5o) — en dit, ofschoon
Hij wist, wat Hem wachtte (Matth.
XX : 17, 18). Heden zullen wij lets
dergelijks zien — een man, die in
Zijn voetstappen treedt.
RENKEMA

IL

Zie, wat Jezus van Zijn dienstknechten zeide, Luk. VI : 4o („gelijk
zijn Meester"). Paulus noemt zichzelf een „dienstknecht" van Christus
(Rom. I : I); zie heden, hoe hij zijn
Meester volgde. Hij „gaat" ook „op
naar Jerusalem". Waarom ? Wie zijn
met hem P Staan wij nu stil bij :
I. De Reis.
(1) Wij zijn te Troas, op een vroegen Maandagmorgen — de gemeente
is uiteengegaan na de godsdienstoefening van den vorigen avond — de
metgezellen van Paulus bevinden zich
reeds aan boord van het schip —
32
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waar is Paulus zelf ? Zie Hand. XX :
13 — op weg naar Assus — een
afstand van twintig mijlen heeft hij
alleen afgelegd, over heuvelen en door
eikenbosschen (zie Aan/. 4). Met welk
duel? Denk eens na — wanneer willen
menschen gaarne alleen zijn ? Wanneer zij veel te doen of te overdenken hebben, dat zij niet aan
anderen kunnen mededeelen. Paulus
had het zeer druk gehad met de
prediking van het Woord, enz. —
nu heeft hij zeker behoefte aan eenzaamheid — om over zijn groot werk
na te denken — om tot God op te
zien en kracht te verkrijgen voor de
beproevingen die hem wachten. Zeker
is hij blijde, dat hij die eenzame
wandeling kan doen. Hierin is de
dienstknecht gelijk aan den Meester,
zie Mark. I : 35 ; Matth. XIV : 23.
(2) Aan dezen tijd van rust komt
spoedig een einde. Te Assus scheept
hij zich in. Daarop volgt de schoone
reis — het .vaartuig beweegt zich
tusschen vruchtbare eilanden en het
rotsachtige vasteland — alles ziet er
even zonnig en schoon uit, nu het
frissche voorjaarsgroen de landen
bedekt (zie Aant. I). Zij varen dicht
voorbij Efeze — zeker zullen de gedachten van Paulus stilgestaan hebben
bij die Brie jaar, welke hij daar heeft
doorgebracht. Hoe verlangend zal hij
geweest zijn, zijn geliefde broederen
daar te zien ! Waarom was hij in een
schip gegaan, dat er niet ophield ?
vers 16 (zie "elan/. 2). Maar een
weinig verder te Milete houdt het
schip een paar dagen stil. Er is juist
tijd genoeg on de ouderlingen van
de Gemeente te Efeze te ontbieden
(zie Aant. io) — maar het vaartuig
is nu gereed — het kan niet langer
blijven — het vaart weg met Paulus
en zijn metgezellen — de wind is
gunstig (zie Aant. 3). Patara wordt
spoedig bereikt (XXI : r).

(3) Het schip gaat niet verder —
hier wordt de lading aan land gebracht
— wat moeten zij nu doen ? vers 2.
Gelukkig vertrekt er juist een schip
naar Syrie — weder is de wind gunstig en komen zij spoedig (zie Aant..
3) te Tyrus. Een oude, Fenicische
stad — Koning Hiram regeerde daar
(I Kon. V : 1) — maar God had
haar grootheid weggenomen, omdat
zij zoo trotsch en zondig was (Jes.
XXIII ; Ezech. XXVIII) ; toch is zelfs
bier een klein aantal Christenen, vers
4 — misschien „verstrooid" door de
vervolging van Saulus (VIII : 3, 4;
XI : 19) — nu brengen zij een gezegende en gelukkige week door met
dienzelfden Saulus ! Maar daarop
volgt weder een treurig afscheid —
een gezamenlijk gebed aan de zeekust, vers 5 — dezen keer niet alleen
met de „ouderlingen" — wie nemen
ook afscheid van Paulus ?
(4) Nog een korte zeereis — waarheen? vers 7; vandaar over land (zie
Aant. 4) over de Kison en den berg
Karmel naar Cesarea. Wie ontvangt
hen daar ? Waar hebben wij Filippus
vroeger gezien ? (les LXXXV). Eindelijk, na van de kust naar het heuvelland gegaan te zijn, bereiken zij het
doel hunner twee maanden lange
reis te Jerusalem.

II. De vooruitzichten der reis.
Wat maakt een reis aangenaam of
droevig ? Somtijds hetgeen ons onderweg overkomt ; maar voornamelijk
het vooruitzicht, dat wij hebben.
(Voorbeeld. — Het sterfbed van een
vriend, of een ander leven, dat wij
beg inners; een landverhuizer, die uitgaat; een reiziger, die huiswaarts
keert). Welke waren Paulus' vooruitzichten ?
I. Een vroolijk vooruitzicht ? Jas
hij zou een heerlijk en plechtig feest
gaan vieren (XX :16) ; hij had een
blijde tijding mede te deelen — de-
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uitbreiding van het Evangelie under
de heidenen ; hij had ruime giften
voor de „armen onder de heiligen"
— van wie ? — (Zie 1 Cor, XVI :
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— wat beteekent dit ? vers 1 r.
Lukas, Timotheus, enz. kunnen
het niet langer uithouden — eerst
handen zij hun smeekingen niet aan
die der andere gepaard — maar
1-3).
2. Maar ook een donker vooruitnu zij op Agabus zien, is het hun,
zicht.
alsof zij hun geliefden meester reeds
(a) Onzekerheid. „Niet wetende",
in keten aanschouwen. Zie hun tranen
enz. XX : 22. Dit is dikwiils een — hoor hun smeekingen (vers i2,
groote beproeving. ( Voorbeeki. — 13). Hoe kan Paulus hen weerstaan ?
Een jongen of een meisje, die het Wij zullen zien :
Iluis verlaten 0711 naar een vreemde
III. Hoe Paulus zulke donkere
plaids le gaan). Maar somtijds zijn
vooruitzichten tegemoet zag.
onbekende dingen een blijde verI. Hij was „gebonden", XX : 22.
rassing voor ons ; zou dit met Paulus Niet met touwen of ketenen — waarhet geval zijn ? Neen, want er was mede ? 2 Cor. V : 14 (verg. 1 Cor.
ook :
IX : 16). Niet alleen gevoelde hij,
(b) Zekerheid — van iets — van dat het zijn plicht was, naar Jerusalem
wat ? Zie Hand. XX : 23 : „banden te gaan, maar hij verlangde er naar,
en verdrukkingen". Hoe wist hij dat? den dienst te volbrengen, welken hij
„De Heilige Geest betuigt" — Deze van den Heere Jezus ontvangen had,
gaf het den discipelen in het hart, om te betuigen het Evangelie van
hem te waarschuwen voor hetgeen de genade Gods. — Hij gevoelde,
hem wachtte — en dit gebeurde „van dat hij moest gaan (verg. Luk. II :
stad tot stad" — het was dus geen 49 ; IX: 22 ; Joh. IX : 4). (Welk een
inbeelding (Zie Aant. 9). Maar wat verschil met hen, die zeggen — „Dat
aangaat den aard van het lijden, de behoef ik niet te doen — Ik zal doen,
personen, die het hem zouden doen wat ik wil", enz. I) En daarom :
ondergaan, den duur, dit was alles
2. Rif was standvaslig, XX : 24.
onzeker ; wat verwachlle hij echter ? Gaf hij dan niet om de tranen en
Hand. XX : 24, 25.
de smeekingen zijner vrienden ? Ach,
(c) Waarschijnlijkheid. Waarom
zijn hart brak er bijna van, XXI :13
dacht hij, dat die ontmoeting met — toch konden zij zijn plannen niet
zijn vrienden uit Efeze de laatste veranderen. Waarom niet ? Zie den
was ? — Hij verwachtte, dat hij „zijn
2n tekst om te leeren — hij „stelde
loop zou voleindigen", zag zijn dood den Heere voor zich", d. w. z., hij
tegemoet. Dit was zijn meening te vroeg gedurig (evenals op den weg
Milete ; maar naarmate hij voortgaat, mar Damascus, IX : 6) :,,Heere, wat
wordt het vooruitzicht donkerder — wilt Gij, dat ik doen zal ?" — God
vermeerderen de waarschuwende stem- was dus „aan zijn rechterhand", en
men. Wat wordt er te Tyrus gezegd ? hij was onbewogen. Maar nog meer :
vers 4. En daarna, terwijl hij te
Hij was „bereid", XXI : 13. Bereid
Cesarea vertoeft, bereikt de tijding voor wat ? Voor den dood — „om
van zijn komst Jerusalem ; en wie te sterven". Wat maakte hem bereid:
gaat hem tegemoet ? vers io (zie (a) Het terugzien op hetgeen adder
XI : 28). Zie het vreemde schouwspel : hem lag. Waarvoor zoude hij sterven ?
Agabus bindt zichzelf de voeten en — „Voor den Naam van den Heere
de handen met den gordel van Paulus Jezus" -- hij herinnerde zich, wat
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Jezus voor hem had gedaan (r Tim.
I : 12-16) — dat Hij voor hem was
gestorven ; hij was bereid, voor Christus te sterven. En hij gedacht, wat
hij voor Christus had gedaan — geen
droevige terugblik op een verloren
leven wat kon hij tot de ouderlingen van Efeze zeggen ? XX : 1821, 26, 27, 33-35. Dit was geen
zelfverheffing, maar dankbaarheid,.
zie i Cor. XV : io, (b) Het vooruitzien op he/green hem wachtte — „zijn
loop met blijdschap te volbrengen",
XX : 24. Voorbeeld : — Een jongen,
die aan een wedloop mededo.t — tot
het einde toe spant hij al zrfnkrachten
in — om den pros te winnen). Dit

vooruitzicht was zoo heerlijk, dat
hij het donkere vooruitzicht, dat
meer nabij was, bijna niet zag (2
Cor. IV : 17, r8; Rom. VIII : 18).
Gelijk aan zijn Meester, „dewelke,
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen
en de schande veracht" (Hebr. XII : 2).
Wij hebben gezien, dat Paulus aan
Christus gelijk was ; moeten zeiij niet
AANTEEK
1. Er is geen plaats in de Schrift, waar
de bijzonderheden eener reis zoo nauwkeurig
worden gegeven als hies, behalve in Hand.
XXVII. Het geheele verhaal is dat van een
ooggetuige ; het is duidelijk, dat Lukas den
geheelen tijd in het gezelschap van Paulus
was, behalve bij de wandeling van laatstgenoemde van Troas naar Assus (vers 13).
En behalve de zaken, die rechtstreeks vermeld worden, zijn er nog zooveel andere
feiten uit af te leiden, dat deze, wanneer
men ze kent, de levendigheid van de gegeschiedenis niet weinig verhoogen. De vermelding van het Paasch- en Pinksterfeest
(vers 6, 16) toont ons b.v. aan, dat de reis
in het voorjaar plaats had, wanneer Whet
vorderende jaargetijde de lage kuststreken en
de oppervlakte der rotsen met een schoon en
verfrisschend groen bekleedde wanneer de
winterstormen nict meer gevaarlijk waren en
de kleine schepen veilig in de schaduw en
in den zonneschijn tusschen de naburige havens
heen en weer konden varen" ; terwijl meer
dan een vers (zie Aant. 3) verklaard wordt

trachten, Paulus gelijk te zijn? Wat

zoude hij tot ons zeggen ? r Cor.
XI : 1.
Hoe kunnen wij hem gelijk zijn ?
(a) Door ons „gebonden" te gevoelen den weg van Gods geboden
te volgen. — „Hoe zoude ik dan
zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God ?" (Gen. XXXIX
9) ; ik mod doen, hetgeen mijn dierbare Heiland van mij eischt.
(b) Door standvastig te zijn ; door
ons niet te laten bewegen door de
tegenwerpingen, den aandrang, den
spot, den tegenstand, de vervolging
van anderen. Pit zal komen, dit
moet (2 Tim. III : 12) stoor er u
niet aan — geef den wedloop niet
op — „loop, ctlzoo, dat ge moogt
verkrijgen" (I Cor. IX : 24).
(c) Door bereid te zijn voor alles,
waartoe God ons roept, opdat wij
met blijmoedigheid volbrengen —
wat ? onze eigen plannen ? —
neen, maar die Bingen, welke God
van ons vraagt.
ENINGEN.
door het feit, dat in dat jaargetijde de Noordwestenwind de heerschende was, iets, wat
den zeelieden in den Levant niet onbekend is.
2. Bij het beschouwen van deze en van
andere reizen van Paulus moeten twee zaken
in het oog gehouden worden. Ten eerste reisde
hij niet per stoomboot. De tijd, welke er
noodig was voor een reis van een zekere
uitgestrektheid, ping dus af van den min of
meer gunstigen wind (verg. Hand. XVI :11
met XX : 6). Ten tweede voer hij als passagier op de gewone kopaardijschepen en was
hij dus afhankelijk van de route, die zij
namen, en het oponthoud, dat somtijds noodig
was. Sommige Schriftuitleggers spreken, alsof
hij over het schip te zeggen had, en de reis
kon regelen, zooals hij wilde ; dit is natuurlijk dwaling. Het schip, waarin hij het
eerste gedeelte van de reis aflegde, was van
Troas naar Patara bestemd (XXI : 1, 2) en
hield op te Milete ; de andere keeren, dat er
oponthoud was, werd dit waarschijnlijk door
het weder veroorzaakt, of door het gevaar,
des nachts zulk een nauw vaarwater te be-
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zeilen. Uit hetgeen in Hand. XX : 16 gezegd
wordt, dat Paulus „voorgenonien had, Efeze
voorbij te varen", behoeft nog niet opgemaakt
te worden, dat hij het schip verhinderde,
daarheen te gaan ; eerder zou men moeten
veronderstellen, dat hij besloot plaats te
nemen op een schip, dat naar andere havens
ging, omdat hij vreesde, opgehouden te worden,
indien hij Efeze aandeed.
3. De tijdsorde van de reis schijnt als volgt
geweest te zijn. — Het schip verliet Troas
des Maandags vroeg in den morgen, volgens
Lewis' berekeningen .op den 17n April van
het jaar 58, terwijl het Paaschfeest op den
27n Maart, en het vertrek nit Filippi op den.
4n April had plaats gehad. Vier dagen vorderde de reis naar Milete, twee of drie dagen
werden te Milete doorgebracht (volgens welke
berekening er tijd was, een boodschap naar
de ouderlingen te zeuden, terwijl dezen van
Efeze, 30 mijl verder gelegen, konden komen) ;
daarna drie dagen zeilens van daar naar
Patara, twee of drie dagen /mar Tyrus, zeven
dagen te Tyrus, drie dagen van daar naar
Cesarea. Op deze wijze moest Paulus ongeveer 10 dagen voor het Pinksterfeest te
Cesarea komen ; zoodat hij klaarblijkelijk bijtijds te Jerusalem kon komen voor bet feest.
Ofschoon van Filippi naar Troas de wind
tegen was, waaide er een zeer gunstige wind
gedurende het laatste gedeelte van de reis
(Zie Aant. 1). De woorden in Hand. XXI : 1 :
„liepen recht uit" beteekenen : „zeilden voor
den wind". En in vers 3 is er een scheepsterm, die in het Grieksch snel zeilen beteekent „als wij Cyprus in het gezicht gekregen
hadden" beteekent letterlijk, dat de bergen
van Cyprus zich, snel boven den horizon verhieven.
Daar het op het Paaschfeest voile maan was,
moet het ook voile maan geweest zijn, toen,
juist een maand daarna, Paulus van Patara naar
Tyrus voer ; en dit, gepaard met den gunstigen
wind, gaf den kapitein zeker moed, den kortsten
weg te nemen en open zee te kiezen (zie de
kaart). De overvaart kon, onder zulke omstandigheden, in acht en veertig uur volbracht
worden.
4. Het zou tinmogelijk zijn, in deze Aanteekeningen al de plaatsen te beschrijven,
welke het schip aandeed. De volgende korte
opmerkingen kunnen hier echter gegeven
worden : De weg van Troas naar Assus loopt
door dichte eikebosschen, waarvan de eikels,
onder den naam van T'alonea, bij groote hoeveelheden in Engeland worden ingevoerd voor
de ververijen. Mitylene is de hoofdstad van
het eiland Lesbos en ligt in den oostelijken
hoek. Chios (het tegenwoordige Scio) is ook
een eiland, een paradijs van schoonheid en
vruchtbaarheid. Samos is een bergachtig eiland
in de baai tegenover Efeze ; en daar het schip
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de baai binnenvoer, naar het voorgebergte van
Trogyllion toe, zal Paulus wel met droefheid.
op de stad gezien hebben, waar hij drie jaar
had doorgebracht en nu zelfs geen oogenalik
kon vertoeven. Milete was een oudere stad
dan Efeze, maar was toen niet meer van zooveel gewicht als vroeger. Cos (niet Coas) is
bekend door de klassieke schrijvers en Rhodus is in de geschiedenis van alle tijden beroemd
geweest. Patara was de haven van Lycie.
Tyrus is een der belangrijkste steden der
oudheid ; er zou veel over gezegd kunnen
worden. In de dagen van Paulus had het niet
veel meer van de grootheid behouden, die
met zulke levendige kleuren in de profetieen
van Ezechiel wordt beschreven. Ptolemais is
het Acco van Richt. I : 31, het Akkon der
Kruistochten, en het St.-Jean d'Acre van den
tegenwoordigen tijd. Zie over Cesarea les
LXXXVIII, Aant. 1. Vers 7 meet eigenlijk
gelezen worden : „Onze scheepvaart volbrengende gingen wij van Tyrus naar Ptolemais",
waardoor
'
wordt aangeduid, dat de reis zuidelijk
van Ptolemais over land was.
5. Paulus' toespraak aan de Efezers is een
der aandoenlijkste gedeelten van den Bijbel.
Het hoofddoel, dat de Apostel er mede beoogde, schijnt geweest te zijn, hen, als medehelpers van Christus, tot ijver en getrouwheid
aan te sporen, door hun het voorbeeld voor
oogen te houden, dat hij bun gegeven had,
toen hij onder hen vertoefde. Zij kan aldus
ontleed worden :
(a) Terugblik. — Ten le: Op zijn eigen
leven te Efeze : zijn ootmoed, zijn tranen, zijn
beproevingen (vers 19) en zijn onbaatzuchtigen
arbeid om zichzelf en zijn metgezellen van
het noodige te voorzien (33-35). Ten 2e : Op
zijn prediking te Efeze : ijverig (20, 31), getrouw (21, 26, 27.)
(b) Voornitblih. — Ten le : Op zichzelf:
den dood, lien hij zou ondergaan (22-24).
Ten 2e : Op de Gemeente : het gevaar van
valsche leeraars (29, 30).
(c) Raadyeving en freest. — Hij gelooft,
dat zij hem niet meer zullen zien (25) : daarom
vermaant hij hen, met waakzaamheid hun
opzienersambt te vervullen (28), en beveelt
hij hen Gode aan (32).
De slotwoorden der toespraak zijn bijzonder
belangrijk, omdat zij een gezegde van den
Heiland bevatten, dat niet in de Vier Evangelien vermeld wordt. Er waren natuurlijk
in de eerste Gemeenten vele gezegden van den
Heere Jezus bekend, die niet in de Evangelien
opgenomen zijn (Joh. XXI : 25).
6. De „ouderlingen" (letterlijk presbyters)
van Efeze worden door Paulus „opzieners",
of, zooals het woord elders wordt weergegeven, „bisschoppen" (kreaxo7rov7, episcopous) genoemd. De woorden „presbyter" en
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bisschop werden in dien tijd beide gebruikt
voor hen, die den tweeden rang in het herdersambt bekleedden. Later werd het woord
„bisschop" beperkt tot hen, die, als opvolgers
der Apostelen, den eersten rang bekleedden.
7. Dat de Filippus, bij wien Paulus te Cesarea vertoefde, dezelfde was als Filippus van
Hand. VI en VIII wordt bewezen, doordat
hij „een van de zeven" genaamd wordt. Zijn
eerste aankomst te Cesarea wordt vermeld in
Hand. VIII : 40 ; van dien tijd af schijnt
die stad tot zijn woonplaats gemaakt te hebben ; maar zijn titel „de Evangelist" toont
aan, dat hij voortging met zijn rondreizen om
het woord te prediken. Zijn „vier dochters, die
profeteerden", zijn een voorbeeld van de vervulling van Joels profetie (II : 28, 29), in
Hand. II : 17, 18 aangehaald.
8. In het Oude Testament vinden we vele
voorbeelden van dergelijke zinnebeeldige handelingen als die van Agabus, verricht om levendigheid en kracht aan een profetie te geven ;.
zie 1 ]ion. XXII : 11 ; Jes. XX : 2, 3; Jer. XIII :
1-11 ; XXVII : 2 ; XXVIII : 10, 11 ; Ezech.
Iv : 1-13 ; XII : 3-6. Onze Reiland volgde
ook deze wijze van handelen, zie Matth.
XVIII : 2 ; Joh. XIII : 5.
9. Men zou kunnen vragen, of, indien de
waarschuwingen, die tot Paulus gericht werden,
een uiting waren van den Heiligen Geest
(XX : 23; XXI : 4, 11), hij er niet naar had
moeten luisteren ? Maar, ofschoon zij, die de
gave der profectie bezaten, er door in staat
werden gesteld, hem zijn gevaren en beproevingen te voorspellen, ontvingen zij geen aan-

Les

wijzing betreffende zijn plicht. De Heilige
Geest voorzegde hem wel, wat hem op zijn
reis naar Jerusalem wachtte, maar Hij gebood
Paulus niet, van deze reis af te zien.
Hij was er zich van bewust, dat hij een
groot werk voor zich had. Dat werk was (a)
„te Jerusalem getuigenis te geven" ; (b) „voor
het laatst aan het verharde yolk van Israel
de genade te verkondigen". De woorden van
den apostel in Rom. IX, X en XI geven een
denkbeeld van dit gedeelte van zijn werk. Hij
spreekt daar van zijn „groote droefheid en
gedurige smart, wegens de blindheid zijner
landgenooten" (IX : 1-3). „Hun zaligheid"
is „de toegenegenheid zijns harten en zijn gebed" (X : 1). Hij weet, dat er ook nog uit de
Joden toegebracht zouden worden. En daarom
wilde hij nog zoo gaarne tot een rijken zegen
zijn voor het y olk van Israel. De liefde tot
zijn yolk drong hem.
En vandaar ook, dat hij van zijn plan niet
af wilde wijken, in weerwil van de waarschuwingen in elke stad, betreffende de banden
en beproevingen, die hem wachtten !
10. Verscheidene woorden in dit gedeelte
vereischen een nadere verklaring. Bij „Opzieners", „recht uit loopen", „in het gezicht
krijgen", „de scheepvaart volbracht hebbende"
is reeds stil gestaan. „Kusten" (XX : 37) is
de onvolmaakte tijd in het Grieksch, en drukt
uit, dat zij hem in hun droefheid en innige
genegenheid nogmaals en nogmaals kusten.
„Van hen geseheiden" (XXI : 1) moot zijn „van
hen losgescheurd".

— Joodsche samenzweerders en Romeinsche
beschermers.
„De mach/en, die er zijn, die ziin van God verordend".

le lezen : Gedeelten van Hand. XXIII, XXIV, XXV.
le leeren : Ps. XXXVII : 32, 33 ; Jes. LIV : 17 (Ps. 8 : i ; Ps. 72 : 1).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Menigeen zal vragen : Waarom wordt zulk een groot gedeelte van de
Handelingen ingenomen door een uitvoerige beschrijving van de omstandigheden, die op Paulus' gevangenneming te Jerusalem volgden, en tot zijn
vertrek naar Rome aanleiding gaven ? Het antwoord schijnt tweevoudig te
zijn : ten eerste, omdat het gaan van Paulus naar Rome zulk een belangrijke
gebeurtenis was, dat alles, wat er betrekking op had, moest vermeld worden ;
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ten tweede, om de alles beheerschende macht en wijsheid van God aan te
toonen ten opzichte van de Romeinsche heerschappij en de Romeinsche
wetten tot de verbreiding van het Evangelie. Dit laatste punt is het onderwerp van de les, die wij voor ons hebben, en in de volgende Schets zullen
wij de verschillende gelegenheden, waarin wij den invloed van Rome op het
Leven en den arbeid van Paulus zien, onder een gezichtspunt vereenigen,
opdat de onderwijzers er eens voorgoed een juist begrip van krijgen.
De volgende lessen zullen veel winnen door de volledigheid van deze,
welke wij nu gaan behandelen. Daar hier de omtrek der uitwendige gebeurtenissen gegeven, en haar algemeene beteekenis aangeduid wordt, staat de
weg open, in de volgende lessen uitvoeriger stil te staan bij de . ernstige
leering, welke de twee groote tegenstellingen, Felix en Paulus, en Agrippa
en Paulus, ons aanbieden.
De twee punten van toepassing, welke hieronder zijn aangegeven, komen
als vanzelf uit het onderwerp voort ; maar indien de tijd te kort schiet, zal
het beter zijn, alleen het eerste te behandelen, niet alleen omdat het van
zoo veel gewicht is, maar ook omdat onze lessen ons niet dikwijls de gelegenheid aanbieden, stil te staan bij de beteekenis van menschelijke wetten ,
bij den plicht, hen, die het gezag in handen hebben, te gehoorzamen en te
eeren ; en bij de godsdienstige verplichting, getrouwe onderdanen van den
Tegeerenden vorst te zijn.
SCHETS VAN DE LES.
Werden de verschillende landen,
waarheen wij Paulus gevolgd zijn,
door verschillende koningen bestuurd?
Overal vinden wij alleen „stadhouders" of „hoofdmannen" — waarom?
Omdat zij alle tot een groot rijk behoorden — alle onder een vorst te
Rome stonden. Fen tijdlang was er
in Judea (Hand. XII : 1) een koning,
maar hij kon daar slechts regeeren
met toestemming van de Romeinen.
Ook in ons land voerden de Romeinen
heerschappij.
Was dit voor- of nadeelig voor de
uitbreiding van het Evangelie ? (a)
Het was gemakkelijkersoor de Aposteen, rond te reizen, wanneer alles
onder een bestuur stond — zij werdeli
dan door geen oorlogen of verschillende wetten tegengehouden. (b) De
Romeinen waren rechtvaardig — de
wetten, die zij hadden, waren goed
(sommige onzer wetten zijn van hen
overgenomen) — zij zouden niemand

straffen zonder een rechtvaardig verboor — zij vervolgden de menschen
niet om hun geloof (ten minste niet
Coen — zij deden het wel in later
jaren).
Maar het was nog niet lang zoo,
en nog nooit had er vroeger zulk een
toestand geheerscht. De volkeren
waren afgescheiden van elkander geweest, onderling strijd voerende, totdat
de Romeinen hen overwonnen. Het
was dus zeer gelukkig, dat het Evangelie juist in dien tijd gepredikt moest
worden. Maar hoe kwam dit zoo ?
Omdat God altijd alles had gadegeslagen — alles deed samenwerken tot
hetgeen Hij wilde ; en toen „de volheid des tijds was gekomen, heeft Hij
Zijn Zoon gezonden" (Gal. IV : 4).
7e Filippi. Het is waar, Paulus
moest daar lijden, maar dat was niet
de schuld der wetten, maar van de
ambtenaren, die onwettig handelden.
Indien hij het gewild had, had hij
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clan niet dat lijden kunnen ontloopen ?
— Hoe ? Door zich op de Romeinsche
wet te beroepen ; en wat gebeurde er,
toen hij dit deed ? Hand. XVI : 37-39
(Zie les XCIII, Jan/. 8.)
Er nog verscheidene andere malen
beveiligde de rechtvaardigheid der
Romeinsche wetten Paulus voor
wreede mishandelingen.
Heden zullen wij er weder voorbeelden van zien.
Van welk gevaar voor den dienstknecht Gods spreekt onze tweede
tekst om te leeren ? Dikwijls was
Paulus reeds aan gevaren blootgesteld
geweest van de zijde van Joodsche
samenzweerders, maar heden zullen
wij het ergste geval zien. Lees Hand.
XXIII : 12, 13. Gaan wij na — (a)
Waarom deze samenzwering werd
gesmeed. Zijn vijanden waren in woede
ontstoken, omdat het verhoor, waaraan Paulus was onderworpen, tegen
hun zin was uitgevallen (Zie XXIII :
I—Io). (b) Wie deel nitmaakten van
de samenzwering. Aileen de veertig
moordenaars ? vers 14 — zelfs de
deftige Priesters en Schriftgeleerden !
(c) Welk een samenzwering het was.
Zij was wreed — want wat wilden
zij ? Lislig- — zij wisten, dat zij geen
kans zouden hebben, Paulus kwaad
te doen, zoolang hij veilig in de legerplaats was — wat dan ? vers 15. Zij
waren vastbesloten — wisten, welk
gevaar zij liepen — de Romeinsche
soldaten waren vlug en sterk — maar
het mocht kosten, wat het wilde, de
zaak moest gedaan worden — zie
den verschrikkelijken eed, vers 12
(Jan/. 1).
Maar wat vergaten zij ? Ps. X : 14 ;
Spr. XIX : 21. En de Heere, Die den
vorigen nacht „bij Paulus stand",
droeg zorg, dat iemand de samenzwering ontdekte. Wie? vers 16. Lees,
hoe de neef van Paulus het aan
Lysias mededeelde en welke wijze en

snelle bevelen Lysias gaf, vers 17-24
(Zie over den brief Aant. 2).
Het is het holle van den nacht ;
een sterke afdeeling soldaten (hoeveel ?) komt de stadspoorten uit en
richt zich naar de heuvelen van
Benjamin. vers 31-35. Moeten zij
alien e'en Joodschen gevangene beveiligen — waarom ? Omdat hij „een
Romeinsch burger" is — Rome is
verplicht, hem te beschermen — deze
geheele strijdmacht moet gebruikt
worden om de wetten en voorrechten
in stand te houden.
Welk een ergernis voor de Joden
den volgenden dag ! Wat antwoordt
Lysias op hun verzoek ? Zie vers 30
— zij kunnen nu Paulus niet meer
voor hun raad laten komen — hij
is veilig te Cesarea — zij mogen
hem zooveel beschuldigen, als zij
willen. Er wordt geen tijd verspild ;
vijf dagen later staan zij voor den
stadhouder met een gehuurd Romeinsch wetgeleerde om vervolging
tegen Paulus in te stellen, XXIV
I. In de volgende les zullen wij de
aanklachten en Paulus' verdedigingzien ; maar wat werd er door uitgewerkt ? vers 22, 23. Felix ziet duidelijk genoeg, dat Paulus niet schuldig
is — de wet kan hem niet veroordeelen. De plannen der Joden worden
nogmaals verijdeld door de Romeinsche rechtvaardigheid.
Waarom werd Paulus dan niet vrijgelaten ? Dit is weder niet de schuld
der wet — maar omdat Felix een
slecht mensch is ; vers 26 toont aan,
dat hij Paulus kon (en daarom moest)
losgelaten hebben, en waarom hij het
niet deed. Hoe lang werd hij in
ketenen gehouden ? vers 27 — twee
voile jaren bracht hij door in de
kazerne der soldaten te Cesarea (Zie
"fan!. 4). Welk een onaangename tijd
voor hem ! Op welk een treurige
wijze gaat die tijd verloren, zal hij
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wel gedacht hebben. i a, maar God
wist, wat het beste was — misschien
had hij behoefte aan rust en kalmte.
En er waren niet alleen heidensche
soldaten bij hem — zijn vrienden
konden hem bezoeken — zeker Lukas,
Timothens, Filippus en diens vier
dochters (XXI : 8, 9) — misschien
was de bekeerde Romeinsche hoofdman (X : I) daar nog. En indien hij
los was gelaten, dan hadden de Joden hem waarschijnlijk vermoord !
Dien geheelen tijd was hij veilig
onder de bescherming der Romeinen.
Er komt een nieuwe stadhouder
in plaats van Felix, XXIV : 27. Zie,
wat dit ten gevolge heeft ; de Joden
hebben geen oogenblik dien gehaten
gevangene vergeten — zij zijn na
twee jaar nog even wreed en listig
— een nieuwe samenzwering 1 Zie
XXV : I, 2. Maar weder wordt Paulus
door de rechtvaardige wetten van
Rome gered, vers 4, 5, 16.
Nog een verhoor te Cesarea, vers
6-8 ; weder de nude aanklachten —
Paulus moet zich weder verdedigen.
Maar een nieuw gevaar, vers 9 —
Festus geeft toe aan de Joden. En
nog eens wordt Paulus door de wet
gered. Zie zijn woorden, vers 1 o, Ir.

waren. Somtijds werden, in het Oude
Testament, Gods dienstknechten door
goede koningen begunstigd, gelijk
Jozef door Farao. Velen der Romeinsche bestuurders waren slecht, Felix
in het bijzonder (zooals wij in de
volgende les zullen zien). De Keizer
zelf, op wien Paulus zich beriep, was
Nero, een van de siechtste menschen,
die ooit geleefd hebben. Maar zij
hadden goede wetten, en hebben
(gewoonlijk) naar die wetten geregeerd.
Wij zien dus :

— „Ik beroeft mij oft den Keizer".
De gevangene had slechts dit te zeg-

II. Hoe God al deze dingen.
beschikt.

gen, en geen stadhouder of ambtenaar kon hem eenig leed doen —
hij moet naar Rome gezonden worden, opdat de Keizer zelf over hem
oordeelde. (Zie Aant. 6). Festus zal
deze groote wet niet durven schenden
— hij moet er gehoor aan geven —
Paulus is veilig. Ja, en hij zal naar
Rome gaan, zooals hij zoo vurig verlangd heeft, en zooals de Heere hem
heeft beloofd. En dit alles is bewerkt
door de Romeinsche wet en de Romeinsche regeering ! Merk nu op, dat
al deze bevrijdingen niet tot stand
kwamen, omdat de bestuurders goed

I. Welk een groote zegen een
goed bestuur is.

En dit was nog wel een heidensche
regeering ! Hoeveel beter hebben wij,
het dus in een Christenland ! Wel is
waar zijn niet al de vorsten altijd
even goed geweest, maar de wetten
zijn veelal goed, en die worden gehoorzaamd — veel beter nog dan in
Rome. Vergeet dus niet, God ook
voor dezen zegen te danken.
Pat is onze plicht jegens de
Koningin en alien, die gezag over
ons voeren ? (a) Hen te eeren en te
gehoorzamen ; zie Spr. XXIV : 21 ;
Rom. XIII : 1, 7 ; Tit. III : i ; I Petri.,
II : 13, 14, 17. (b) Voor hen te bidden,
I Tim. II : 1, 2.
Wisten de Romeinen, wat zij dezen,
toen zij Paulus in bescherming namen ?
Van vele dingen mochten zij kennis
hebben, voor eën zaak waren zij
geheel blind. En die was ? Gods besturende hand. — Zijn raadsbesluiten
werden volbracht door menschen,
die er niets van wisten. Zoo gebruikte
God Farao's dochter om Mozes te
redden, Cyrus om de Joden terug te
doen keeren, enz.
Zeker, niet altijd zijn de aardsche
machten aan de zijde van Gods yolk.
Wees echter niet bevreesd — God
is altijd aan de zijde Zijner dienaren„

so6
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Rom. VIII : 28, . Het burgerschap
van Paulus beschermde hem voor
een tijd ; maar hij bezat een hooger
burgerschap dan dit — hij behoorde
tot een Hemelsche stad, was een
onderdaan van den Koning der

konin en (Ef. II : 1 g ; Fil. III : 20 Hebr. XI : 16 ; XII : 22 ; XIII :
14); daarom was hij altijd veilig, in
leven en in dood. Zijn wij even veilig
als hij ? Is de tweede tekst om te
leeren op ons toepasselijk

A ANTEEK ENI NG EN.
1. De veertig samenzweerders waren denkelijk Dit was een talrijke bende
roovers, die, zooals Josephus zegt, midden op
den dag in de straten van Jerusalem hun
slachtoffers doodden. „Met vervloeking vervloekt"hetzelfde woord wordt gebruikt voor
de verv'loeking van Petrus, Mark. XIV : 71.
Zulke eeden waren niet ongewoon onder de
Joden; maar elke Rabbi kon kwijtschelding
van schuld geven voor het niet volvoeren van
den eed.
2. De brief van Lysias aan Felix werd
waarschijnlijk in het Latijn, de taal van alle
officieele stukkeil, geschreven, en de ineengedrongen stij1 in het Grieksch wordt beschouwd als een bewijs voor zijn Latijnschen
oorsprong. De wijze, waarop Lysias wordt
aangesproken : „Aan den thachtigen stadhouder", geeft waarschijnlijk den offici6elen titel,
daar hetzelfde woord „machtigste" door Tertullus op Felix (XXIV : 3) en door Paulus
op Festus (XXVI : 25) wordt toegepast.
De verklaring van Lysias in vers 27 „bericht ztjnde, dat hij een Romein is", is zeker
een behendige leugen, om niet beschuldigd te
kunnen worden, dat hij bijna een Romeinsch
burger gegeeseld had.
Baumgarten merkt op : „Wij behoeven ons
niet te verwonderen, dat Lukas het der
moeite waard achtte, dit stuk op de een of
andere wijze machtig te worden". Zelfs de
schrijvers van het 0. Testament zijn er zeer
op gesteld, de bevelen en regelingen der rijken,
die Israel gunstig gezind waren, in authentieken vorm mede te deelen (Zie Dan. IV ;
Esth. VIII : 10-13 ; Ezra I : 2-4; VI : 1-12;
VII : 11-26). Al deze besluiten zijn daarom
zoo merkwaardig, omdat zij een bewijs zijn
van de geheime macht, die God over de oversten
klezer wereld uitoefent.

3. Zie over Cesarea Les LXXXVI1I, Aant.l.
4. Gedurende de twee jaren van Paulus'
verblijf te Cesarea was hi) in zoogenaamde
„militaire hechtenis", onderscheiden van de
„publieke hechtenis", de opsluiting in den
algemeenen kerker (zooals te Filippi) en van
„vrije hechtenis", een zachteren vorm van
gevangenschap, die alleen aau aanzienlijke
personen wend toegestaan. Bij de „militaire
hechtenis" werd de gevangene altijd met de
rechterhand aan de linkerhand van een soldaat geketend ; deze soldaat was verantwoordelijk voor de veiligheid van den hem toebetrouwden persoon, en hij wend met den
dood gestraft, indien deze ontkwam. Somtijds
stond men een gevangene toe, onder zulk
een bewaking in een particulier huis te woven,
zooals Paulus dit te Rome deed (XX VIII :
16, 20, 30). Het blijkt uit Hand. XXIV : 23,
dat Felix aan Paulus zooveel vrijheden toestond, als de regels van de „militaire hechtenis" %eroorloofden, vooral het belangrijke
voorrecht door zijn vrienden bezocht te mogen
worden ; maar dat de Apostel niet vrij bleef
van de ketenen, blijkt uit Hand. XXIV :
27, XXV : 17 en XXVI : 29.
5. Zie over Felix, de rede van Tertullus,
Paulus' verdediging, enz. de Aanteekeningen
van de volgende les.
6. Het neeht, zich op den Keizer te beroepen, was een der grootste voorrechten van
een Romeinsch „burger", daar het hem beschermde voor de willekeurige uitspraken
van plaatselijke stadhouders. Er wend geen
verzoekschrift of andere wettelijke vorm vereischt ; alleen het uitspraken van het woord
„Appello" maakte dadelijk een einde aan alle
verdere handelingen.
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Les XCVIII. — Paulus en Felix. — Een vrijsprekend en een
veroordeelend geweten.
„lndien ons hart ons niel veroordeell, zoo hebben wij vriimoed4heid tot God".
Ye lezen : Hand. XXIV.
Te leeren : 1 Joh. III : 20, 21 ; Ps. CXXXIX : 23, 24 (Ps. 119 : I,
2, 3 ; Ps. I : 4).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Het is de gewoonte bij het onderwijzen van dit hoofdstuk de geschiedenis
van Felix als een voorbeeld te nemen voor het uitstellen der bekeering. Om
dit echter te doen, is het noodig, den zin der uitdrukking ,,gelegen tijd"
geweld aan te doen ; want, zooals Felix de woorden gebruikt, is het onjuist,
te zeggen (zooals gewoonlijk gedaan wordt), dat de „gelegene tijd" nooit is
gekomen (zie vers 26). Daarenboven is er geen verband tusschen zulk een
toepassing en het verhaal, in zijn geheel genomen ; het hoofdstuk moet bijna
geheel geeindigd zijn, voordat het oog kan vallen op de leering, die er uit
afgeleid kan worden ; en het is altijd raadzaam, zooveel mogelijk de geheele
geschiedenis den weg te laten banen tot de toepassing. In de les, die wij
nu voor ons hebben, kan deze regel gemakkelijk in acht worden genomen.
Hetgeen Paulus zegt van zijn streven, om altijd „een onergerlijk geweten"
voor God te hebben, duet de tegenstelling tusschen hem en Felix, wiens
ontrust geweten uit zijn „bevreesd worden" blijkt, zeer scherp uitkomen.
Aldus staan de twee groote figuren in de schilderij als licht en schaduw
tegenover elkander, terwijl de ongevoelige koelheid van Drusilla — welke,
ofschoou niet genoemd, toch aangeduid schijnt te worden, waar van haar
gezegd wordt, dat zij een Jodin was — de toepassing met onverwachte
kracht aan het geheel verbindt.
Het onderwerp is bijzonder toepasselijk voor kinderen, daar (zooals in les
LXIII is opgemerkt) het kenmerk van kinderlijke Godsvrucht juist een teederheid van geweten is, die dikwijls tot angstvallige nauwgezetheid klimt.
Het gebeurt menigmaal, dat een daad, die ons als een zeer lichte fout voorkomt, werkelijk tegen de duidelijke stem van het geweten in is bedreven en
dus een ernstige zonde is. Indien de aandacht der leerlingen dikwijls afdwaalt, wanneer het verhaal of het beeld of de vertelling in de toepassing
.overgaat, is dit, omdat deze gewoonlijk onbepaald en overbekend is. De
toepassing zij rechtstreeksch en bepaald, d. w. z. zij moet gericht worden
opt de dagelijksche omstandigheden, gedachten en gevoelens van de leerlingen — dan zal zij dikwijls een levendige en in het oog loopende belangstelling opwekken. En dit behoort ook in deze .les het geval te zijn, omdat
de kinderen door hun persoonlijke, dagelijksche ondervinding weten, wat
het geweten is.
Een zeer goede toelichting voor het verzwakken van telkens terugkeerende,
voorbijgaande indrukken is deze: — Indien gij vroeg op wilt staan, windt
gij uw wekker op en zet hem op het juiste uur ; maar als gij er geen
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acht oft slats', zal het geluid u elken morgen minder treffen, totdat gij er
eindelijk niet meer door ontwaakt ; zoo is het ook met ons geweten.
De uitwerking van dat trachten naar „een onergerlijk geweten" kan niet
beter toegelicht worden dan door Spurgeons verhaal van een dienstmeisje,
dat, toen men haar naar een bewijs voor haar bekeering vroeg, zeide, dat
zij „nu ook onder de matten veegde".
SCHETS VAN DE LES.
Hendrik en Karel gaan uit wandelen — vader heeft gezegd, dat zij
niet „dicht bij die rivier", of „buiten
die poort" mogen komen — Hendrik
gehoorzaamt stipt — Karel denkt :
„Wat hindert het?" en is ongehoorzaam. Zij zijn weder huiswaarts gekeerd — Hendriks gelaat is vroolijk
en opgewekt — Karel beproeft er ook
zoo gelukkig uit te zien, maar het
gaat niet — hij is bang, het oog van
zijn vader te ontmoeten (ofschoon de
vader van niets weet) — hij krijgt
een kleur, wanneer er van een rivier
of poort sprake is — hij is in het
geheel niet op zijn gemak. Wat maakt
Karel zoo onrustig ? Het besef, dat
hij kwaad heeft gedaan. Maar wat
herinnert hem voortdurend aan zijn
ongehoorzaamheid,. zoodat hij die niet
kan vergeten ?
Het is het Geweten, die stem in
uw binnenste, die u zegt, wat goed
en wat kwaad is — die u rustig of
onrustig maakt over hetgeen gij doer
en zegt. Hendriks geweten keurde
goed, hetgeen hij gedaan had —
maakte hem rustig ; dat van Karel
veroordeelde hem — maakte hem beangst. Zie een voorbeeld van beide
in onze les.
I. Een vrijsprekend geweten.
Wij bevinden ons in de gerechtzaal van den Romeinschen stadhouder
te Cesarea. Felix zit op het rechtsgestoelte — wie is de aangeklaagde ?
Wie de aanklager ? vers r (Zie Aant.
3). Er zijn Brie aanklachten tegen den
gevangene, vers 5, 6: -- (a) oproer

— „een, die oproer verwekt" — de
Joden tegen [de Romeinen opzet —
even leugenachtig als de aanklacht,
die tegen Jezus werd ingebracht, Luk.
XXIII : 2, 5 ; (b) ketterij — „opperste
voorstander van de sekte der Nazarenen" — (dezelfde aanklachten als
te Corinthe, Hand. XVIII : i3); (c)
heiligschennis — „den Tempel te ontheiligen" — (hoe ? XXI : 28, 29).
Zie nu Paulus' verdediging, vers
10-21. Op de eerste aanklacht bewijst hij zijn onschuld, vers 11-13.
Op de tweede, vers 14-16, erkent
hij, dat hij tot die gehate sekte behoort, maar ontkent, dat hierin iets
schuldigs is. Op de derde treedt ook
zijn onschuld duidelijk aan den dag,
vers 17, 18 (zie Aant. 4).
Dit alles had Paulus kunnen zeggen
met angstig gelaat en bevende stem
— vol onrust over den uitslag , was
dit het geval ? zie vers io — „met
des te beteren moed" ; waarom ? Omdat hij onschuldig was ; en indien hij
verdrukking leed, behoefde hij er zich
niet over te schamen, zie i Petr. IV :
15, 16. Evenals Hendrik (hiervO6r)
had hij een goedkeurena' geweten,
Zie, ‘wat hij van zijn geweten zegt,
vers 16.
(a) „Onerger4jk bij God en de menschen". Een geweten, dat niet geergerd
is door iets, dat wij gedaan hebben ;
ons niet berispt wegens onze ongehoorzaamheid, vergeetachtigheid of
gebrek aan liefde jegens God, wegens
onze zelfzucht, onvriendelijkheid, verkeerdheden jegens de menschen. Welk
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een zegen ! Zie, hoe het genoemd
wordt : „een rein geweten", I Tim. III :
9 ; „een goed geweten", Hand. XXIII :
I ; I Tim. I : 19 ; Hebr. XIII : 18.
(b) ,,Alta". Het is niet genoeg,
gedurende eenigen tijd een goed en
rein geweten te hebben. Voortdurend
een rein en zuiver hart te bezitten
is noodig voor onze zielerust. Toch
moeten wij hierbij niet vergeten, dat
ons geweten wel eens dwalen kan en dat
niet al de uitspraken van het geweten
onfeilbaar kunnen worden genoemd.
Ons geweten moet zich aldoor laten
beschijnen door het licht van Gods
Woord, terwijl wij ook voortdurend
moeten bidden om de verlichting van
den Heiligen Geest, ten einde niet af
te dwalen, hetzij ter rechter- of ter
linker zij de.
(c) „Ik oefen nzijzelven". Was het
geweten van Paulus geheel vlekkeloos ?
Was hij volmaakt ? Zie, wat hij in
zijn ouderdom van zichzelven zegt,
Fil. III : 12 ; I Tim. I : 15. Maar hij
streefele er naar — hij oefende zichzelven". Kant gij goed schrijven, of
uw sommen vlug maken, of een
muziekinstrument bespelen, of in een
spel uitblinken, zonder dat gij u oefent?
En ons geweten, „altijd onergerlijk"
te bewaren is de moeilijkste zaak
ter wereld. Wij moeten dus altijd
waken, bidden, „ons oefenen". Hoe
kunnen wij zelfs dan alleen slagen P
verg. Joh. XV : 5 met Fil. IV : 13.
(d) „Hierin". Wat beteekent dat?
— Waarin ? Zie het voorgaande vers
— in de hoop tier opstanding. Paulus
zal zeker dikwijls moedeloos zijn geworden in zijn strijd tegen de zonde
— het gevoel gehad hebben, dat hij
moest toegeven (gevoelen wij dit niet
somtijds ?) — maar dan dacht hij aan
den grooten Dag, die komen zoude
— hij wilt, dat hij dan alleen „zalig"
kon worden, indien — zie Matth.
XXIV : 13.
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H. Len veroordeelend geweten.
Felix kan Paulus niet veroordeelen
— ziet duidelijk genoeg, dat hij geen
schuld heeft ; rmaar zal hij hem vrijlaten ? Hij behoorde het te doen ;
loch hij wil den Joden geen aanstoot
geven (vers 27) - en hij denkt ook,
dat, indien Paulus zulk een machtig
aanvoerder der sekte is, zijn vrienden
misschien voor zijn vrijlating zullen
betalen — dan zou hij er nog winst
merle kunnen behalen (vers 26). De
uitspraak wordt dus nog uitgesteld,
vers 22 ; en Paulus blijft (zooals wij
kort geleden zagen) twee jaar in
hechtenis.
Maar Felix stelt belang in den gevangene. Hij weet iets van de Christenen af (zie .Ant. 5 — sommigen
zijner eigen soldaten behoorden tot
hen (zie Hand. X) — hij wil wel
gaarne hooren, wat die „opperste
voorstander" te vertellen heeft.
Zie Felix en Drusilla in staatsie
daar zitten — wachten en officieren
om hen heen — luisterende naar een
eenvoudigen, nederigen man, wiens
handen geboeid zijn. Sla hen gade —
een der drie is bevreesd. Is het de
gevangene, die zijn straf met angst
tegemoet ziet ? Neen, hij spreekt
stoutmoedig en onbevreesd. Is het
Drusilla, een zwakke vrouw, die door
zijn strenge prediking wordt verschrikt?
Neen, zij blijft onverschillig, wat hij
ook zegt. Het is de stadhouder zelf !
Felix is bevreesd ? Waarom ? Omdat zijn geweten hem verontrust. Zie
waarover Paulus gesproken heeft, vers
24. (a) Rechtvaardigheid— voor God
en menschen rechtvaardig te wandelen ,
en Felix wordt er door zijn geweten
aan herinnerd, hoe hij den Joodschen
hoogepriester heeft gedood, en het
yolk met wreedheid heeft behandeld;
hoe hij zich heeft laten omkoopen
om slechte menschen uit de gevangenis te verlossen, en goede menschen
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gevangen heeft gezet, in de hoop
een losprijs te ontvangen — een
tweevoudige onrechtvaardigheid. (b)
Matigheid — zichzelf te bedwingen
— niet den vrijen teugel laten aan
de hartstochten — geen slechte gedachten en verkeerde wenschen te
koesteren ; — en Felix wordt er door
zijn geweten aan herinnerd, op welke
wijze hij die vrouw heeft gekregen
(zie Aant. 2) hoe hij haar door list
aan haar eersten man heeft ontnomen,
alleen omdat hij haar beminde —
het deed er niet toe, wien hij onrecht
deed — hij gaf alleen om zichzelf.
(c) 7oekomend oordeel — over wie ?
Zie Pred. XI : 9 ; XII : 14 ; Rom. II:
6-9 ; I Cor. VI : 9, io ; Gal. V :
19-21 ; 2 Thess. I: 8; Openb. XXI:
8. En het Geweten zegt Felix, dat
hij Gods vreeselijk oordeel verdient.
Geen wonder, dat hij bevreesd is !
Wat zal hij doen ? Hetzelfde uitroepen als de stokbewaarder (Hand.
XVI : 3o) ? Dat doet hij niet ; hij
onderdrukt de opkomende gedachte,
legt zijn geweten het stilzwijgen op,
doet zijn best niet meer aan zulke
onaangename zaken te denken. Zie,
wat hij zegt, vers 25. Kwam de „gelegen tijd" om met Paulus te spreken?
Ja, dikwijls — maar waarover sprak
hij, wanneer die tijd kwam ? vers 26.
Het kwam hem nooit „gelegen" , zich
van zijn zonde tot God te bekeeren.
Is het treurig een veroordeelend greweten le hebben ? Er is iets, dat nog
erger is — Een geweten te hebben,
dat moest veroordeelen, maar het niet
doet.
Waarom was Drusilla niet bevreesd ?
Omdat zij een vrijsprekend geweten

had ? Neen, indien Felix slecht was,
zij was nog slechter ; hij was bevreesd,
zij was te onverschillig om bevreesd
te zijn. Erger dan Jozefs broeders, of
Achab, of Herodes Antipas, of zelfs
Judas ! (Gen. XLII : 2I; i Kon. XXI :
27 ; Mark. VI : 20 ; Matth. XXVII :
4). Vanwaar dat verschijnsel ? Had
Drusilla geen geweten ? Ja, alien
hebben wij de werking van het geweten. Maar zij was zoolang deaf
gebleven voor zijn stem, dat het nu
opgehouden had te spreken ! Zie, wat
Paulus van de zoodanigen zegt, I
Tim. IV : 2 - „hebbende hun eigen
geweten als met een brandijzer toegeschroeid" ; en evenzoo Ef. IV : 19 ;
„ongevoelig geworden zijnde".
Niets is zoo bedroevend bij jongens
of meisjes als die onverschilligheid,
dien geest van „wat kan het mij
schelen ?" te zien, — zoodat zij zich
niet schamen, zelfs wanneer zij op de
daad zelve betrapt warden — en
lachen met de tranen van ouders, de
smeekingen van onderwijzers. Waarschuwt uw geweten u, wanneer gij
zonde gaat bedrijven ? Verontrust het
u, wanneer gij gezondigd hebt? Wees
dankbaar voor die stem, en bid God,
dat Hij haar nog krachtiger make.
Bedenk dan twee zaken.
(a) Wanneer het geweten u van
zonde overtuigt, herinner u dan onzen
In tekst om te leeren, en smeek dadelijk om vergiffenis. Hoe ? Zie Hebr.
IX : 14 ; X : 22.
(b) Beproef met alle kracht „u zelf
te oefenen", evenals Paulus dit deed
— uw geweten „onergerlijk" te houden. Bid dan ook, hetgeen in onzen
tekst om te leeren staat.

.AANTEE KENINGEN.
1. Het karakter van Felix, zooals het in
zegt van hem, dat hij „den koninklijken
dit hoofdstuk wordt beschreven, is in overschepter zwaaide met de neigingen en gezindeenstemming met hetgeen wij uit de geheden van een slaaf, en zijn waardigheid op
schiedenis van hem weten. Hij was van
alle manieren door wreedheid en zinnelijke
slavenafkomst, en de geschiedschrijver Tacitus
lusten oneer aandeed". Hij gaf blijken van
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eenige kracht in het onderdrukken der rooverij
(vandaar de loftuiting in vers 2), maar hij
gelastte den moord van den hoogepriester
Jonathan, om zijn eigen wraaklust te bevredigen. Hij was op dit tijdstip zes jaar
stadhouder geweest. Twee jaar daarna werd
hij teruggeroepen om te antwoorden op zekere
aanklachten, die tegen hem ingehracht werden betreffende zijn medewerken tot een
moord van de Joden te Cesarea, maar hij
werd vrijgesproken door den in vloed van zijn
broeder Pallas bij Keizer Nero.
Felix was niet de eenige stadhouder van
Judea, die zich liet omkoopen om gevangenen
vrij te laten (vers 26). Albinus, die Festus
opvolgde, maakte zich schuldig aan dezelfde
laagheid.
Het jaartal der terugroeping van Felix
kan uit de geschiedenis met genoegzame
zekerheid als het jaar 60 vastgesteld worden,
en dit is een der jaartallen, die voor de
Bijbelsche tijdrekening van groot belang zijn.
Naar dezen datum en dien van den flood van
Herodes Agrippa (44 n. C.) zijn al de datums
in de Handelingen. berekend.
2. Drusilla was een dochter van Herodes
Agrippa I en zuster van Agrippa II en Bernice. Felix wist haar door list van haar wettigen man, Azizus, Boning van Emesa, weg
te lokken, met behulp van een toovenaar,
Simon genaamd, (naar men vermoedt, Simon
de Toovenaar). Zij en haar zoon Felix kwamen
om bij de groote uitbarsting van den Vesuvius,
die PompeI en Herculanum onder de asch
bedolf.
3. Tertullus was klaarblUkeliik een der
Romeinsche advocaten, die gewoon waren,
rond te gaan, met het Joel zich voor de meer
belangrijke wettelijke twistgedingen in de
hoofdstad te oefenen. Waarschijnlijk sprak hij
Latijn, zijnde de officieele taal, en de zinsbouw zijner toespraak doet zeer aan de Latijnsche constructie denken. De drie hoofdpunten
zijner redo worden in de Schets aangeduid.
Men merke op zijn lage vleierij van een man
als Felix en zijn gewetenlooze lastering van
een man als Paulus. Vers 6 doet inzien, waarom hij zich tot den stadhouder wendde ; de
Joden wilden, dat Paulus aan hen werd overgeleverd, onder het voorwendsel, dat zij hem
„naar hun wet zouden oordeelen".
4. De verdediging van Paulus is verwonderlijk vclledig. Hij maakt melding van den
langen tijd, dien Felix in Judea was geweest,
om daardoor aan te toonen, dat, indien
hij een oproermaker ware, hij Felix, het wel
zoude weten. Hij was echter buitenslands geweest en slechts twaalf dagen geleden te
Jerusalem gekomen — van welke hij er vijf
in hechtenis van de Romeinen (vers 1) heeft
doorgebracht. Was er dus tijd geweest voor
de misdaden, welke hem ten laste worden
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gelegd ? Hij had niet Bens in den Tempel
„gesproken" (vers. 12). Wat aangaat de tweede
aanklacht, erkent hij (vers 3), dat hij werkelijk tot de genoemde sekte behoort; maar hij
client toch denzelfden God en gelooft de wet
en de profeten ; daarom maakt hij aanspraak
op de gewone Romeinsche verdraagzaamheid,
van welke andere „sekten" genieten, als die
der Farizeen en Sadduceen. Daarna bevestigt
hij, tot de derde aanklacht overgaande, dat
verre van heiligschennis tegen den Tempel
bedreven te hebben, hij juist op het oogenblik
zijner gevangenneming, een der strengste
plechtigheden waarnam. Eindelijk doet hij op
bekwame wijze een beroep op het welbekende
grondbeginsel der Romeinsche wet, dat alleeu
zij, die de misdaad gezien hadden (vers 19),
als beschuldiger mochten optreden ; „maar,
indien de leden van het Sanhedrin („deze
zelven", vers 20) mijn beschuldigers
laat hen dan spreken van wat zij Iveten :
hebben zij in hun eigen raad schuld bij mij
gevonden ? — of noemen zij misschien mijn
geloof in de opstanding, welke (vers 15) zij
zelven ook belijden, een misdaad ?"
5. Vers 22 beteekent, dat Felix, doordien hij
zoo lang te Cesarea geweest was, te goed bekend was met het Christendom („dezen weg”)
om door de verkeerde voorstellingen van de
Joden misleid te worden.
6. Er zijn verschillende manieren om de
„twaalf dagen", waarvan Paulus spreekt, te
berekenen. Het hangt er van af, hoevele van
de ,,zeven dagen" der reiniging (Hand. XXI :
27) verloopen waren, toen Paulus gevangen
werd genomen, en waar de „vijf dagen van
Hand. XXIV : 1 beginnen. De meest waarschijnlijke berekening schijnt die van Lange
en Wordsworth te zijn, nl. — le flag, Aankomst te Jerusalem; 2e, Samenkomst met de
ouderlingen; 3e, Begin van de zeven dagen;
7e, De zeven dagen bijna „voleindigd", de
gevangenneming ; Se, Voor den Raad ; 9e, De
samenzwering vertrek bij nacht; 10e, Aankomst te Cesarea; 13e, Verhoor — op den
ri) fden dog na het vertrek uit Jerusalem.
7. Geweten wordt aldus door Dr. Vaughan
omschreven : Geweten — ik bedoel het
woord — beteekent iets, dat men weet. Paulus
zegt in een zijner Brieven: „Ik ben mijzelven
van geen ding bewust", ik weet niets van
mijzelven, waarover ik beschaamd zou moeten
zijn. Dat weten van zichzelven is het geweten. Het geweten is het medeweten, de
mede-bewustheid, die men heeft van zijn eigen
gedrag, in woord en daad. Hieruit komen al
zijn werkingen voort. 1k ben mijzelven bewust.
Ik ben zoo gemaakt, dat ik niets kan doen aan
dit medeweten. Ik moet kennis nemen van mijn
eigen dag en en oordeel vellen over mijn eigen
geheime gedachten. Dat is het geweten.
Het woord geweten komt meer dan dertig-
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maal in het N. T. voor, en hieivan meer dan
twintigmaal in de geschriften van Paulus.
8. Paulus stelde zich met zijn prediking
ten doel, Felix van zonde te overtuigen. Hij
wenschte, dat de wet de „tuchtmeester" zoude
zijn, die zijn hoorders tot Christus bracht.
Hlj handelde naar den regel, dat nit de wet

is de kennis der zonde. Het hart moet eerst
door de ploegschaar der wet zijn bewerkt,
zal het zaad des Woords daarin vallen als
in een weltoebereide aarde. Indien hij dadelijk het Evangelie der vrije genade aan zulke
toehoorders had verkondigd, zou dit „werpen
van paarlen voor de zwijnen" geweest zijn.

Les XCIX. — Paulus, Festus en Agrippa. — Qeketende
Handen en geketende Marten.
„Een gezant in een keten".
Te lezen : Gedeelten van Hand. XXV, XXVI.
7e leeren : Rom. VII : 23, 24 ; Joh. XIII : 34, 36 ; (Ps. 103 : 9 ; Ps. 7 : 5).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

In twee opzichten is de bewerking dezer les gelijk aan die der vorige.
Ten eerste wordt in beide afgeweken van de toepassing, die gewoonlijk
gemaakt wordt : in de eerste, die, naar aanleiding van de woorden „een
gelegene tijd" ; in de laatste, de welbekende waarschuwing tot hem, die
„bijna een Christen" wil worden. Noch de eene, noch de andere toepassing
— hoe belangrijk ook op zichzelve — kan gemaakt worden, zonder dat
aan de ware strekking der woorden geweld wordt gedaan (zie over de
laatste Aant. 6) ; en al ware dit niet zoo, dan moet toch in beide gevallen
een groot gedeelte van het onderwerp behandeld zijn, voor men aan het
eigenlijke punt van toepassing komt. Ten tweede schijnt de beste toepassing
voor de twee lessen te zijn : het wijzen op de tegenstelling tusschen Paulus
en zijn rechters ; men behoeft niet bevreesd te zijn, in denzelfden gedachtenloop te vervallen, indien men zich slechts bepaalt tot de eigenaardige punten
van tegenstelling, die in de titels der twee lessen zijn aangeduid.
Deze les kan naar willekeur langer of korter gemaakt worden, naarmate
men langer of korter — of in het geheel niet — bij het argument van
Paulus' toespraak stilstaat. Oudere leerlingen zullen het met belangstelling
volgen en onderwijzers, die zich voornemen, het te behandelen, kunnen
genoegzame aanwijzingen vinden in den korten inhoud der toespraak in
het begin van Afdeeling I en in Aant. 3-5.
Indien de onderwijzer, door gebrek aan tijd, de voorvallen van Hoofdst.
XXV : 1- 1 2 in les XCVII niet heeft kunnen vermelden, zal hij in staat
zijn, dit in het kort bij den aanvang van deze les te doen.
SCHETS VAN DE LES.
Er is lets, dat jongens en meisjes bijna meer waard is dan eenige
hun
hun vrijheid
andere zaak
— en mannen en vrouwen ook
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eigen meester te zijn, te doen, wat zij
willen, onafhankelijk te wezen. Benijdt
gij niet somtijds degenen, die volkomen
vrij schijnen te zijn ? Maar dikwijls
vergissen wij ons : menschen schijnen
vrij, wanneer zij het niet zijn ; anderen
schijnengebonden, wanneer zij werkeliji
vrij zijn. Dit zullen wij heden zien.
De Romeinsche stadhouder Festus
moet Paulus naar Rome zenden.
Waarom ? (Berhaai; zie les XCVII).
Hij moet een brief schrijven (evenals
Lysias er een aan Felix had geschreven), ten einde mede te deelen, om
welke reden de gevangene gezonden
werd. Maar wat zal hij schrijven ? —
Hij kan niet ontdekken, wat Paulus
gedaan heeft, of waarom de Joden
hem zoo haten (zie Hand. XXV :
18-2o, 25-27). Wie komt er dan
juist te Cesarea ? vers 13 (zie Aant.
I, 2). Hij komt zijn hulde bewijzen
aan den nieuwen stadhouder. Agrippa
is half een Jood — zeer goed bekend
met den Joodschen Godsdienst, de
Joodsche wetten, enz.; Festus zal dus
zijn raad inroepen omtrent Paulus,
XXV : 14-2 1.
Agrippa is nieuwsgierig, dezen gevangene te zien, vers 2 2 ; zonder
twijfel zijn er groote feestelijkheden
bij gelegenheid van het bezoek des
konings te Cesarea — vertooningen,
optochten, maaltijden, enz. — nu is
er iets antlers — een groot prediker
zal zich doen hooren ! Dezelfde praal
wordt hiervoor ten toon gespreid als
voor de andere openbare vertooningen,
vers 23 : alien komen in groote staatsie
— velen zijn uitgenoodigd, hooggeplaatste burgers, voorname bevelhebbers. Zij gaan geen wapenschouwing,
geen wedrennen, geen kampspelen
bijwonen, maar — wat ? De prediking van een onaanzienlijken Jood,
zwak naar het lichaam (2 Cor. X :
to), beproefd door velerlei moeilijkheden en ontberingen, vergevorderd
RENKEMA II,
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in leeftijd (hij is twee jaar ouder dan
toen hij voor Felix en Drusilla stond),
daarbij een gevangene — komt hier
voor dit voorname gezelschap bij
elkander?
Let nu op de groote tegenstelling- :
Welk verschil kon men zien tusschen
dezen gevangene en ieder ander, die
hier tegenwoordig was ? Dat verschil
lag niet in rang en stand tusschen
hem en de andere personen. Maar
zie — die boeien aan zijn handen die
hem aan zijn bewakers vastketenen
— niemand heeft die behalve hij. In
die geheele vergadering, zouden wij
zeggen, was slechts een man raid vrij
— dit is het groote verschil.
Maar indien wij dit zenden, zouden
wij ongelijk hebben. In werkelijkheid
is die eerie man vrij — de meeste
anderen (misschien alien) zijn in banden ! Zien wii, op welke wijze.
I. De man met de geketende
handen.
Hier, in hoofdstuk XXVI, vindt
ge Paulus' toespraak tot dat groote
gezelschap. Hoor wat hij van zichzelf
zegt. Hij spreekt van twee tijdperken
uit zijn leven. Hij verhaalt — (a)
Wat hij vroeger was : een gestreng
Farizeer, vers 5 ; evenals al de Joden
de vervulling der belofte Gods van
een Koning en Zaligmaker, Die komen
zoude, verwachtende, vers 6, 7 ; vervuld met haat tegen hen, die geloofden, dat Jezus van Nazareth deKoning
was, vers 9-11. (b) Wat hij nu is :
een discipel van dienzelfden Jezus,
en een zendeling, die Jezus' leer aan
anderen verkondigt, vers 19-23.
Vanwaar die verandering? Omdat hij
Hem gezien en gehoord heeft (zie Aant.
4), en weet, dat de verachte „misdadiger", die gedood werd, de ofts,, estane, levende regeerende Heere is I
Bedenk nu :
I. Waarom hij in banden is. Ten
gevolge van die groote verandering;
33
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om hetgeen hij gelooft (vers 6, 7) en
doet (vers 20, 2 I). Indien hij een
ongeloovige, vervolgende Farizeer was
gebleven, zouden die ketenen dan
aan zijn handen geweest zijn P Neen,
dan had hij kunnen doen, wat hij
wilde : zie vers 9, 10 — „Ik meende
bij mijzelven" — hetwelk ik ook
c'edaan heb"..
6;
Of hij werkelijkvroeger vrij was.
Wat beteekent onze 2e tekst om te
leeren ? — een zondig mensch is „een
dienstknecht (d. i. een slag f) der
zonde". Zijn sommigen onzer niet
de slaven hunner slechte gewoonten ?
Zij zouden er gaarne van bevrijd zijn,
maar kunnen niet. ( Poorbeeld, — Lemgenachtighei d, drift, litiheid,dronkenschap.) Zie ook onzen eersten tekst
om te leeren („gevangenschap"), 2
Tim. II : 26 (g evangel' onder den
strik des duiveis) ; Rom. VIII : 21
(„dienstbaarheid der verderfenis") ; 2
Petr. 1I: 19 (dienstknechten der verdorvenheid").
3. En is hi/ niet vrij ? Zie den 211
tekst om te leeren, Rom. VI : 14, 18,
22; VIII : 2, 15; Gal. IV : 7 ; V : 1.
Hij is de slaaf van Christi's geworden
(„dienstknecnt" ; Rom. I :1, beteekent
slaaf); en hij heeft bevonden, dat
Jezus' „juk zacht" was (Matth. XI:
30), dat Zijn dienst volkomen vrijheid
is. Zelfs zijn handen kunnen Liet geketend worden, indien God het niet
toelaat, en wat aangaat zijn ziel, wat
kan de zonde of de Satan hem deren P
II. De menschen met geketende
harten.
Daar zitten de twee heerschers, de
strenge Romeinsche stadhouder, de
genotzieke koning. Wat dunkt hun
van dezen geketenden man en van
zijn toespraak ?
I. Festus. Zie vers 24 — „gij raast''
— „razernij.1" — Waarom ? Omdat
Paulus verhaalt, dat hij een man
gezien heeft, die jaren geleden door

Pilatus werd ter dood gebracht, en,
dat hij „een licht zou verkondigen""
aan de Grieken en Romeinen (vers.
23) door hun /iierover te spreken ! —
Welk verstandig mensch, Welk mensch,
die bij zijn zinnen is, kan zoo iets
zeggen ! Zeker had Paulus vele boeken
gelezen gedurende zijn gevangenschap.
(verg. 2 Tim. IV : 13). Misschien
(denkt Festus) heeft al die studie, die
„groote geleerdheid" hem krankzinnig
gemaakt. Maar zie het antwoord van
Paulus, vers 25 — hoe eerbiedig ! —
hoe flink ! — hoe verstandig ! (evenals
2 Tim. II : 24-26) — zijn dit de
woorden van een krankzinnige? Waarom wil Festus niet gelooven ? Zie de
ware reden in 2 Cor. IV : 4 — de
Satan heeft hem verblind, het Evangelie schijnt hem dus „dwaasheid""
(1 Cor. 1 : 23 ; II : 14).
2. Agrippa. Hij is geheel antlers
dan Festus — niet onwetend — hij
begrijpt, waaraan Paulus hem herinnert, vers 26 — hij weet, welke won-derbare dingen in den Naam van den
opgestanen Jezus gedaan zijn — de
wonderen en de bekeeringen zijn
geen zinsbegoochelingen van eenige
domme menschen, „niet in een hoek
geschied". Hoe ernstig spreekt Paulus,
vers 27 — indien hij slechts dezen
koning voor Christus kan winnen I'
— „Koning Agrippa ! Gij weet, dat
deze dingen waar zijn — gij weet,.
wat de profeten Gods gezegd hebben
— gij gelooft de profetieen — waarom
gelooft gij niet in haar vervulling ?"Kan Agrippa op dezelfde wijze antwoorden als Festus ? Kan hij zeggen,,
dat Paulus raast ? Hij weet beter —
hij gevoelt, dat het geen razernij zou
zijn, in Jezus te gelooven — en wat
zegt hij ? vers 28. Wat beteekent dat?'
Dat hij bijna overgehaald is, een
Christen te worden ? 0 neen ! — hij
meent alleen : „Gij denkt, dat gij mij
gemakkelijk kunt overtuigen". Agrippa.
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een Christen ! — hij, rijk en trotsch,
een aanhanger worden van de meest
verachte van alle sekten ! — neen,
daartoe is meer noodig (zie Aant. 6).
Denk nu aan deze twee manners
— groot en machtig als zij zijn —
zijn zij werkelijk vrij? Geen ketenen aan hun handen ; maar zijn er
geen aan hun harten ? Festus is
vastgeketend door zijn onwetendheid
— ja, en waardoor nog meer ? —
Waarom had hij Paulus niet losgelaten v6Or het „beroep" ? — Omdat
hij vreesde voor de Toden — hij was
niet vrij te doen, wat goed was.
Agrippa is vastgeketend door zijn
koninklijken trots en door zijn lichtzinnige, zondige gewoonten. Zij hadden beiden van noode, evenals de
andere heidenen, tot wie Paulus gezonden was, „bekeerd te worden van
de macht des Satans tot God" (vers 18).
Zie Paulus' laatste woorden, vers
29 — welk een wensch, in zulk een
gezelschap uitgesproken ! Het beste,
wat de arme vervolgde gevangene
den bestuurders van het land en al
hun hoogen ambtenaren, soldaten,
enz. toe kan wenschen is : Mochten
zij zijn, hetgeen hij is ! Waarom ?
Omdat zij slaven der zonde en des
Satans zijn ; hij weet, dat hij vrij is,
hij wenschte, ook hen vrij te zien ;
weet, dat het Christus is (2e tekst
om -te leeren), Die hen vrij kan maken.
Maar wat wenscht hij niet ? Zie, hoe
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hij zijn handen opheft — hoor het
gerammel der ketenen — neen, dat
wenscht hij hun niet toe — „Uitgenomen deze banden" ! Hoe liefderijk !
Hoe geheel zonder wrok of ontevredenheid over zijn eigen lot !

Wat zoude Paulus u toewenschen?
Hetzelfde. Niet, dat gij ketenen aan
uw handen mocht hebben, maar dat
gij, „uitgenomen de banden", mocht
zijn, wat hij was. Wie uwer is niet,
wat Paulus was ? Hij, wiens hart
geketend is als dat van Agrippa en
Festus.
Sommigen uwer gelijken op Festus
— weten niets van den godsdienst
— hebben er een afkeer van — verachten hen, die Christus lief hebben
en dienen. Sommigen gelijken op
Agrippa — gevoelen, dat alles, wat
wij tot u spreken, waar is — weten,
dat zij niets beters konden doen, dan
Christenen te zijn, d. w. z. ware Christenen — maar — dat kunnen zij nu
eenmaal niet. Hoe komt dit ? Denk
cens na — dat ieder het voor zichzelf trachte te ontdekken. Gij zult
zien dat uw hart geketend is — de
Satan heeft er zich meester van gemaakt en heeft het door onwetendheid en zonde geketend. Schijnt het
onmogelijk, uit die gevangenschap
verlost te worden ? Christus kan de
verlossing tot stand brengen. Bid dan,
dat Hij u door de ontferming Zijner
genade vrij make.

AANTEEKE NINGEN.
1. De Agrippa van deze geschiedenis was
Herodes Agrippa II, zoon van Herodes Agrippa
I (den Herodes van Hand. XII) ; zie les XC,
Aant. 1. Hij regeerde alleen over de noordelijke deelen van zijns vaders koninkrijk,
Iturea, Abilene, enz. Het oorspronkelijk
koninkrijk van Herodes den Grooten (den
Herodes van Matthews II) werd bij zijn dood
onder zijn zonen verdeeld en een deel, Judea,
kwam spoedig daarna onder het rechtstreeksche Romeinsche bestuur van Pilatus en
andere stadhouders (zie Luk. H : 1). Al deze

kleine provincien werden hereenigd onder
Herodes Agrippa I, maar weder verdeeld 14
diens dood : Judea, Samaria en een gedeelte
van Galilea bleven n.l. onder de Romeinsche
heerschappij, bestuurd door Felix en Festus,
enz., en het overige deel werd aan den jongen
Agrippa gegeven. Ofschoon hij een ijverig
aanhanger van het JudaIsme was, werd
Agrippa door de Joden met wantrouwen aangezien om zijn Romeinschen smaak en om
zijn overhellen naar alles, wat Romeinsch
was ; en toen de laatste oor]og uitbrak, wel-
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ken hij tevergeefs had getracht te verhinderen,
koos hij de zijde der Romeinen en nam hij
deel aan het beleg van Jerusalem.
2. Bernice was een zuster van Agrippa,
evenals Drusilla. Zij was zeer schoon ; haar
levensgeschiedenis is een opeenvolging van
schandalen. Festus, de veroveraar van Jerusalem, '-wenschte haar tot Keizerin te verheffen, maar zelfs bij een Romeinsche bevolking wekte zulk een voorstel de hevigste
verontwaardiging op, en er werd dus geen
gevolg aan gegeven.
3. De volgende omschrijving van Paulus'
toespraak zal den onderwijzers, die haar nader
willen uiteenzetten, van nut zijn :
„Ik ben het, — niet mij beschuldigers —
die aan het geloof mijner vaderen getrouw
ben. Om de hoop van Israel ben ik met deze
ketenen gebonden. Eenmaal vatte ik dat geloof op, zooals zij dit nu doen. Niemand was
den naam en den discipelen van Jezus zoo
vijandig als ik. Ik was een vervolger. Ik
deed lange reizen om te vervolgen. Ik was
uitgezonden om te vervolgen, toen die groote
verandering in mij plaats had. Hoe die verandering tot stand kwam, zult gij hooren. Ik
was in het geheel niet voorbereid voor zulk
een ommeieer, elke gewoonte, die ik had,
elk beginsel, dat in mijn gemoed was vastgeworteld, was er mede in strijd. Toch werd
ik overtuigd, bekeerd, veranderd. Hoe ? Door
de rechtstreeksche tusschenkomst en werking
van Hem, Dien ik voor dood had verklaard.
Hij hield mij staande, Hij sprak tot mij. Hij
koos mij tot Zijn Apostel, Hij zond mij uit.
Houd rekening met het karakter van den
mensch en zijn leven ; houd rekening met
de omstandigheden, die er aan voorafgingen,
die er mede gepaard gingen, die er op volgden ;
bedenk, wat ik was, en wat ik ben ; zie mij veranderd van een vervolger in een Apostel ; aanschouw, hoe ik levensgemak en roem, vrijheid
en leven niets heb geacht, mij vasthoudende aan
het geloof, dat ik eerst heb willen vernietigen ;
en dan kunt gij niet zeggen, dat het van geen beteekenis is. Nu. hebt wat gij verlangdet :
iets, dat gij over mij kunt schrij y en aan uwen
heer. Dit is de reden van al de vijandschap.
Omdat ik geloof, wat ik weet, en getuig van
hetgeen ik gezien heb aangaande Christus,
de hoop van Israel, hebben de Joden mij
gegrepen en wilden zij mij dooden. Maar God
heeft mij tot dusver geholpen. lk ga heden
voort, in het onwankelbare geloof aan de
openbaringen van Mozes en de Profeten betreffende Hem, Die, door Zijn opstanding uit
de dooden, zoowel een licht tot verlichting
der heidenen als de roem van Zijn yolk
Israel moet worden."

4. Men merke op, hoe zorgvuldig Paulus
aantoont, dat de versehijning van Christus
aan hem geen zinsbegoocheling kon zijn. Het
Licht, zoo zegt hij, was helderder dan de
zon, en dat op het midden van den dag. De
taal, die tot hem gesproken werd, herkende
hij dadelijk als het Hebreeuwsch. En hij werd
bij zijn naam aangesproken.
5. In vers 16-18 voegt Paulus in een
enkelen zin den inhoud samen van hetgeen
tot hem gesproken werd door den Reiland
toen hij op den grond lag, door Ananias te
Damascus, en later door den Heere te Jerusalem ; zie IX : 6, 15 ; XXII : 14, 15, 21.
„Dit kan niet", zegt Alford, „als een afwijking van de waarbeid beschouwd worden.
Zoo moeten alien min of meer doen, die een
verhaal verkorten, of den algemeenen zin van
taken, die op vergchillende tijden gezegd zijn,
weergeven. Er waren redenen voor zijn nauwkeurigheid en uitvoerigheid in de bijzonderheden zyner beheerinq en roeping tot Apostel ;
nadat hij deze vermeld heeft, wordt de opdracht, die hij daarna ontving, niet in bijzonderheden verhaald, maar in het kort medegedeeld.
6. De meeste Schriftuitleggers zijn het er
over eens, dat de welbekende woorden : „Gij
beweegt mij bijna een Christen te worden"
het oorspronkelijke niet nauwkeurig weergeven. Letterlijk is het : „In een kleine zaak
aiy(p en oliqo) beweegt gij mij", enz.
Wordsworth vertaalt het aldus : „In een
omm-zien beweegt gij mij, een Christen te
worden" alsof het met verontwaardiging
werd uitgesproken. Alford meent, dat de beteekenis is : „Met weinig overreding denkt
gij", enz. Dr. Vaughan omschrijft het aldus :
„Een Christen te worden ! — rijkdommen,
rang en koninklijke waardigheid te verbeuren
om een discipel te worden van een verachten
Nazarener — de broeder en vriend van een
verworpene zooals gij — dit is wat al te
snel — uw woorden moeten wel overtuigend
zijn, indien zij dit willen bewerken ! Zulke
plotselinge veranderingen zijn misschien iets
voor u, een geringen Jood, een opgewonden
geestdrijver, bekeerd door een zonnestraal,
een stem, een droomgezicht — zij zijn niet
iets voor mij !"
7. Vers 32 — ,,Deze mensch kon losgelaten worden", enz. Het beroep van Paulus
op den Keizer (zie les XCVII, Aant. 6) onttrok zijn zaak geheel aan de rechtspraak van
den stadhouder. Festus kon hem noch straffen,
noch loslaten — hem slechts zoo spoedig
mogelijk naar de hoofdstad zenden.
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Les C. — De Reis. — Een Voorbeeld van den invloed
eens Christens.
„Zie, God heeft u geschonken alien, die met u varen".
Ye lezen : Hand. XXVII.
Ye leeren : Ps. CVII : 23-26 ; Jes. XXVI : 3 ; 1 Petr. II :

Ps.

12

(Ps. 91 : I, 2 ;

125 : I).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Er is veel studie noodig voor deze les. De onderwijzer moet zich geheel
op de hoogte stellen van al de zeevaartkundige bijzonderheden der reis,
die, indien zij waard zijn, in een door den Heiligen Geest ingegeven boek
vermeld te worden, ook zeker waard zijn, door de lezers van dat boek te
worden bestudeerd. Niet, dat elke bijzonderheid den leerlingen behoeft
medegedeeld te worden ; maar men trachte zooveel mogelijk een zeer
levendig beeld van de gevaren, angsten en ontberingen der reis te geven,
en dit is alleen te doen door iemand, die elk voorval goed in zich heeft
opgenomen, wien de opeenvolging der gebeurtenissen duidelijk voor oogen
staat. Een zorgvuldige bestudeering van Schets en Aanteekeningen, met
gebruikmaking van de kaart en de twee kleine bijgevoegde kaartjes, zullen,
naar wij meenen, voldoende blijken om den meesten onderwijzers een goed
begrip der reis te geven. Zip, die uit eigen ondervinding van ruw weder
op zee kunnen verhalen, of, indien zij deze ondervinding niet hebben, de
geschiedenis van een schipbreuk kunnen mededeelen of er naar verwijzen,
zullen zonder twijfel zien, dat dit de behandeling der les veel gemakkelijker
maakt.
De in de Schets aangenomen wijze van behandeling is, het verhaal der
reis zonder afbreking te volgen en later den blik terug te slaan en al die
voorvallen te zamen te voegen, welke de plaats doen kennen, die Paulus
aan boord innam, en den invloed, dien hij uitoefende — waaruit dan de
toepassing voortvloeit. Over dezen invloed is zooveel te zeggen, dat er
bijna geen perken zijn aan de velerlei punten, die den kinderen betreffende
dit onderwerp voorgehouden kunnen worden. Men begrijpe wel, dat in de
Schets slechts enkele wenken konden gegeven worden.
SCHETS VAN DE LES.
Wanneer gij op reis gaat, zijt gij
dan gewoonlijk niet vroolijk en gelukkig ? Gii denkt aan de plaats,
waarheen gij u begeeft, of aan al de
dingen, die gij onderweg zult zien.
Denkt gij er ooit over, dat gij misschien het einddoel nimmer zult bereiken ? Er kunnen ongelukken ge-

beuren (gee/ voorbeelden), zelfs op
een tocht, die slechts een dag duurt
— hoeveel te meer op een lange
reis naar een ver land !
Heden zullen wij Paulus op een
gevaarlijke reis volgen.
(1) Vers 1-3. Hij verlaat de legerplaats te Cesarea om naar de haven
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te gaan, en zich daar in te schepen.
Wij hebben Paulus dikwijls aan boord
zien gaan, maar nooit op deze wijze
— welk verschil is er dan ? Hij is
nu een gevangene — geketend met
de andere gevangenen (evenals zijn
Meester „met de overtreders gerekend",
Jes. LI1I : 12 ; Mark. XV : 28). Waarheen gaat hij ? Waarom ? (herhaal).
Gaat hij gaarne ? Zie Hand. XIX :
21 ; Rom. I : IO, I I ; XV : 23. Hij
wil liever als gevangene gaan dan in
het geheel niet. En hij heeft eenige
vertroostingen : twee vrienden gaan
met hem mede (vers 2 - „wij" en
„ons" toonen aan, dat Lukas er ook
was) ; een vriendelijk Romeinsch bevelhebber is over hen gesteld (vers
3) ; hij heeft de belofte van Christus,
die hem bemoedigt (Hand. XXIII : I I).
(2) Vers 4-6. Zie, hoe zij nu
varen (wUs de kaart, zie Aant. 3) :
aan den rechterkant kan Paulus de
welbekende bergen van zijn geboorteland Cilicie zien ; aan de linkerzijde
het eiland, waarheen hij het eerst
als apostel der heidenen gegaan is
(Hand. XIII : 4). Het vaartuig gaat
niet naar Rome — het kan hen slechts
een gedeelte van den weg brengen
(zie Aant._ 2) ; maar te Myra vinden
zij een groot schip, dat koren uit
Egypte naar Italie voert, (zie Aant.
4) — daarin zullen zij plaats nemen.
(3) Vers 7-13. De wind is tegen
— het schip kan niet voortgaan ;
eindelijk moet het, in plaats van
westwaarts te zeilen, met de hoop,
spoedig de lading in Italie aan land
te brengen, voor anker gaan liggen
in een haven, die ver uit den koers
is, en op verandering van wind
wachten, vers 8 (zie Aant. 5). Maar
ondertusschen verloopt de tijd — de
zomer is juist voorbij — zulk een
lange reis kunnen zij niet in de
wintermaanden aanvaarden (zie Aant.
6) — wat nu te doen ? Welken raad

geeft Paulus ? Vers 9, 1o. Maar, indien het onmogelijk is, Italie nu te
bereiken, wenschen de schepelingen
toch een betere plaats, waar zij den
winter kunnen doorbrengen, vers 12 ;
een weinig verder is een uitstekende
plaats — zij zullen trachten, daar te
komen (zie Aant. 7). Spoedig komt
er juist, wat zij noodig hebben : een
zachte zuidenwind — zij gaan nu
vroolijk voort. — „Wie geeft er om
hetgeen die Joodsche gevangene zegt ?
Wat kan hij er van weten ?"
(4) Vers 14-19. Plotseling steekt
er een hevige storm op in het noordoosten en valt van de bergen recht
op hen neer (zie Aant. 8). Hiertegen
kunnen zij niet opzeilen — het schip
wordt geheel teruggestuwd. De matrozen hebben hard werk met zich
tegen den storm te weten. Zie, wat
er gegaan wordt : eerst nemen zij de
boot in, die achter aan het schip
sleept — en dit is niet gemakkelijk,
vers 16 ; dan worden er groote
touwen onder het schip doorgehaald
om te verhinderen, dat het in stukken
slaat, vers 17 ; dan wordt al het tuig,
dat niet noodig is, naar beneden
gebracht, vers 17 ; den volgenden dag
werpen zij alien ballast over boord,
opdat het schip minder gevaar loope
te zinken, vers 18 ; den daaropvolgenden dag moeten ook de nuttige
dingen in zee geworpen worden, en
zelfs de gevangenen worden aan het
werk gezet, vers 19 („wij") — zonder
twijfel is Paulus nu van zijn ketenen
bevrijd (zie Aant. 9).
(5) Vers 20. Stel u hun toestand
voor. Een groot schip met 276 menschen aan boord (vers 37) geheel
hulpeloos — heen en weer gestuwd
door de golveil — de wind huilt,
de zee spat er over heen — iedereen
is koud en nat — eten klaar te
maken is onmogelijk, en niemand
heeft lust, iets te nuttigen (vers 2I ,
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33) — de lucht is zoo zwart, dat er
des daags geen zon, des nachts geen
sterren te zien zijn, en de schepelingen
kunnen niet ontdekken, waar zij zijn
.of waarheen zij drijven. Dit is zeker
.erg genoeg voor den dag — elke
minuut gelijkt een uur in die ellende
en lien angst — elk uur, o hoe lang !
Maar wanneer het dagen zoo voortduurt, totdat er twee weken zijn verloopen (vers 27) en de storm even
hevig blijft, geen wonder, dat „alle
hoop benomen was" ! Zie een beeld
van zulk een tooneel, Ps. CVII:
26, 27.
(6) Vers 27-29 (vers 21-26 overslaan). Eindelijk, na veertien dagen
op deze wijze doorgebracht te hebben,
is er des middernachts een geroep
van „Land" — zij kunnen het niet
zien — zij hooren slechts de branding
(zie Aani. II). Is dit goede tijding?
Het is waar, het is een kans op redding ; maar indien nu het schip op
de rotsen gestooten en in het midden
van den nacht verbrijzeld wordt ?
Wat doen zij dus ? vers 29. Daarna
blijft het schip nog hevig slingeren,
maar het wordt door de ankers van
de rotsen afgehouden, — hoe vurig
zullen zij gewenscht hebben „dat het
adag were — welk een verlangend
uitzien naar het eerste morgenrood !
Eindelijk gaat de zon op — het
land ligt voor hen .,— zij trachten
het met het schip te bereiken, maar
.dit raakt vast, en nu moet de geheele
bemanning zich trachten te redden.
Sommigen zwemmen naar wal —
anderen klemmen zich vast aan planken, en na telling blijkt het, dat alle
276 behouden aan wal gekomen zijn.
Zien wij nu terug op eenige zaken,
die wij niet vermeld hebben.
Overal, waar een groot gezelschap
bijeen is, zijn er gewoonlijk een of
twee, die als het ware de aanvoerders
zijn. Zijn er ook geen aanvoerders
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bij jongensspelen ? Wat maakt iemand
tot een aanvoerder ? Kracht, bekwaamheid, kunde, vriendelijkheid,
populariteit, enz. Zoo iemand zal
plannen voorstellen en opwerpen,
beslissen, wat van twee of Brie zaken
gedaan moet worden, enz. — anderen
eerbiedigen en volgen hem. (Di' kan
nog- verder Megelk& worden.) Wat
zeggen wij van zulk een persoon ? We
zeggen, dat hij invloed op anderen heeft.
Wie had nu den meesten in=
vloed aan boord van dat schip ?
Natuurlijk had de kapitein veel
invloed ; ook de stuurman (vers 1 i),
zonder twijfel een oud en bekwaam
zeeman ; ook de Romeinsche hoofdman als de voornaamste passagier ;
ook elk ander voornaam persoon.
Maar wie zoude wel den minsten invloed hebben ? Zeker de gevangene
in ketenen. Indien gij een groep geboeide misdadigers zaagt onder de
hoede van politieagenten, wat zoudt
gij dan van hen denken ? Zoudt gij
verwachten, dat een dier mannen
waard was, door u geacht te worden,
dat hij invloed op u kon uitoefenen?
Toch verkreeg aan boord van dat
schip an der gevangenen meer invloed dan zelfs de kapitein of de
hoofdman over honderd ! Wie was
die man ?
I. Zie, welk een wonderbaren invloed Paulus verkreeg.
Zie vers 3. Hieruit blijkt, dat Julius
een vriendelijk man is, dit is zeker;
maar liet hij al de gevangenen aan
wal gaan ? — klaarblijkelijk had hij
Paulus reeds leeren achten.
Zie vers 9-11. Het is waar, de
waarschuwing van Paulus wordt niet
opgevolgd — maar dit is niet te verwonderen, indien de beste zeelieden
het niet met hem eens waren. Het
verwonderlijke is, dat een der gevangenen in staat was, raad te geven.
Zie vers 21-26. Te midden van
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dien vreeselijken storm, terwiji alien
uitgeput en moedeloos zijn (vers 20),
is er slechts een stem, die vertroosting
geeft — geen geharde zeeman, geen
moedig Romeinsch soldaat, maar
weder een Joodsche gevangene ! Ste'
u hem voor, wanneer hij „in het
midden van hen staat" — allen naar
hem luisteren — alien zijn invloed
gevoelen en zijn kalmte overnemen !
En zie zijn wonderbare boodschap,
vers 24 — hun leven aan hem gegeven — alien om zijnentwil gered !
Zie vers 30-32. Zij liggen voor
anker in dien veertienden nacht, dicht
bij de onbekende kust, en „wenschen,
dat het dag worde". Wat doen de
matrozen ? Zij trachten in het geheim
alleen te ontkomen, de anderen aan
hun lot overlatende. Hoe komt dit
zelfzuchtige plan aan het licht? Weer
is het Paulus, de gevangene, die het
ontdekt en verijdelt ; en zie, hoe gewillig de soldaten hem gelooven en
gehoorzamen !
Zie vers 33-37. Welk een schouwspel ! De bemanning, de soldaten, de
ongelukkige gevangenen, de kapitein,
de stuurman, de hoofdman, alien om
dien kalmen, onbevreesden, wijzen man.
vereenigd ! — hij zit voor aan den maaltijd, hij dankt God voor alien, hijspreekt
woorden van vertroosting en hoop,
— en vergeet niet, dat hevige winden
nog om hen huilen, dat stortzeeen
den geheelen tijd over hen heen slaan !
2. Roe kwam Paulus aan zulk een
invloed?
Zie de reden in vers 23 — „ Wiens
ik ben, Welken ik ook diene". Hij was
een Christen — en wat was het gevolg ? (a) Het maakte hem gerust
(2e tekst om te leeren) ; hij kon zeggen,
hetgeen in Rom. XIV : 8 en in Fil.
I : 21 staat ; en hetzij hij verdronk of
gered werd, hij zeide : „De wil. des
Heeren geschiede I" (b) Het maakte
hem goedsmoeds, vers 25 — welk een

heerlijke zaak, zoo iets te kunnen
zeggen ! — het hinderde niet hoe de
storm woedde, iets kon de storm niet
doen, n.i. de vervulling van Gods
beloften verijdelen (zie Ps. CXLVIII :
8 — „gij stormwind, die Zijn woord
duet"). (c) Het maakte hem vriendelijk
en belangstellend voor anderen ; hij
had wel kunnen denken : „Deze
menschen gaan mij niet aan — waarom zoude ik hun vertellen, wat ik
weet ? Waarom mij moeite gegeven
voor hen ?" Wat deed hij werkelijk?
(d) Het maakte hem vrijmoedig voor
God; zij waren heidenen en kendeu
zijn godsdienst niet — deinsde hij er
voor terug, -dien te belijden ?
Allen, die op Paulus gelijken —
rustig zijn in het gevaar, vertrouwen
op Gods beloften, vriendelijk voor
hun omgeving zijn, zich Christus niet
schamen — zullen invloed hebben.
Twijfelt gij hieraan ? Hebt gij geen
invloed ten goede op anderen ? Dan
komt dat daar vandaan, dat gij niet
genoeg aan Paulus gelijk zijt — halfslachtige menschen hebben nooit invloed. Zegt gij : „Zij, die het tegenovergestelde zijn, hebben meer invloed ?" Ja, voor een tijd ; maar dit
blifft niet altijd zoo. Wanneer er
zorgen en ellenden komen, dan gaan
de menschen dikwijls tot een Christen
om voorlichting en v ertroosting.
Twee zaken zijn noodig :
I. Geef u over aan Christelijken
invloed. Er zijn Christenen, die u
willen waarschuwen, Leiden, troosten,
Luister naar hen, en gij zult hetzelfde
erlangen, wat deze zeelieden verkregen — veiligheid. Luister ook naar
geen anderen.
2. Oefen Christelijken invloed nit..
Allen hebt gij eenigen invloed over
anderen (licht toe) — maar is het een
goede invloed P Dat niemand ooit van
u kunne zeggen : „Hij leidde mij op
den verkeerden weg !"
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A ANTEEKENINGEN.
van den mond van den Nijl naar Italie. Het
1. De „keizerlijke bende", waartoe de hoofdwas waarschijnlijk een der talrijke korenman Julius behoorde (vers 1), wordt niet door
schepen, die de granen van Egypte naar hetandere geschiedschrijvers vermeld ; maar het
overbevolkte Rome voerden. Voor de Italianen
moet een korps uitgelezen troepen geweest
was het, evenals weleer voor het gezin van,
zijn, aan den persoon des Keizers verbonden.
Jacob, een belangrijke zaak, dat er „koren
Het kan zijn, dat Julius met een bijzondere
opdracht naar Syria werd gezonden.
in Egypte" was, en de handel werd op uit2. Adramyttium, de bestemming van het
gebreide schaal .gedreven. Groote schepen,
schip, waarin Julius en zijn gevangenen van
werden er voor gebouwd, en men heeft beCesarea afvoeren, was een haven in Mysie,
rekend dat het schip, waarover wij nu sprebij Troas. Natnurlijk gingen zij niet daarheen ;
ken, om de lading en 276 personen (vets 37),
maar te Cesarea was geen schip, dat naar
te kunnen voeren, over de 500 ton inhomi
Italie ging, en het was dus noodig, dit kustmoet gehad hebben.
vaartuig voor een gedeelte van den weg te
5. Dezelfde wind nam niet of in hevigheid,
nemen.
nadat zij Myra hadden verlaten, en vele
3. „ Voeren onder Cyprus heen" (vers 4)
dagen moesten zij „langzaam voortvaren"
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beteekent „onder de lij van Cyprus", d. w. z.
door Cyprus voor den wind beschut. De
rechtstreeksche weg van Sidon naar Myra
zou dwars over zee geweest zijn, Cyprus
rechts latende liggen — dezelfde weg, lien
Paulus voer van Patara naar Tyrus (XXI :
3) ; maar de wind,44 dezelfde, die toen zoo
gunstig was (zie les XCVI, Aant. 3), was nu
tegen, d. w. z. uit het noordwesten, en daarom
moest het schip noordwaarts gestuurd warden
om den oosthoek van Cyprus heen, en daarna
tusschen dit eiland en Cilicie door. Hier werd
het geholpen door een strooming, die altijd
westwaarts gaat, en daarna kon het langzaam
tegen den wind opwerken naar Myra.
4. Het „schip van Alexandria", dat Julius
te Myra vond, was zonder lwijfel door denzelfden noordwestenwind daarheen gedreven,
welke belette, dat het rechtstreeks koers zette

langs de kust ; en toen zij, voorbij Cnidus,
de beschutting der kust verloren en aan het
voile geweld van wind en zee waren blootgesteld, waren zij gedwongen, zuidwaarts te
loopen en onder de lij van het eiland Creta
te komen. Gedeeltelijk door dit eiland beschut, kon het schip weder tegen den wind
op westwaarts zeilen, evenals het bij de
kusten van Lycie gedaan had. Maar bij een
zeker punt, Kaap Matala, gekomen, loopt de
zuidkust van Creta noordwaarts (zie het kaartje).
en hier zou dus dezelfde moeilijkheid zijn als
te Cnidus ; daarom deden zij geen paging,
dit punt voorbij te gaan, maar lieten zij het
anker vallen in de haven „Schoonehavens"
(ook nu nog zoo genoemd) even voor de
Kaap.
6. Daar de noordwestenwind nog aanhield,

werden zij te Schoonehavens opgehouden tot
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na het „vasten", n.l. den grooten Verzoendag,
den 10n dag van de 7e maand in den Joodschen kalender (Lev. XVI : 29 ; XXIII : 27),
omtrent het begin van de maand October.
Natuurlijk berekenden de scheepslieden den
tijd niet naar „het vasten", dat hun onbekend was ; Lukas gebruikte die uitdrukking,
evenals wij een kerkelijken en een burgelijken term gebruiken, wanneer wij b.v.
spreken van „na Pinksteren". Het was zeer
laat in het seizoen voor zulk een reis, als
nu voor hen lag. De oude zeevaarders kenden het kompas niet en konden hun koers
alleen richten door des daags de zon en
's nachts de sterren waar te nemen ; in een
tijd, dat de lucht dikwijls met wolken was
bedekt, was het zeer gevaarlijk, buiten het
gezicht van het land te varen. Aan den
•anderen kant stond Schoonehavens, ofschoon
beschut voor den N.-W. wind, open voor
andere winden, en was het dus „ongelegen
om te overwinteren"; vandaar het verlangen,
om, mogelijk, nog een andere haven te bereiken.
7. Fenix is het tegenwoordige Lutro, verreweg de beste haven van de Zuidkust van
Creta, daar het Nina geheel door land is
ingesloten ; volgens de beschrijving is het er
even veilig als in een vijver, zelfs wanneer
daarbuiten een storm woedt. De woorden
„strekkende tegen het zuidwesten en tegen
het noordwesten" (vers 12) worden wel eens
.een moeilijkheid geacht, omdat, indien dit
beteekent „open tegen het zuidwesten en tegen
het noordwesten", de haven niet veilig zou
zijn. Maar dit is niet de beteekenis, „Strekkende" is eerder „uitziende". Howson meent,
dat daarmede de haven beschreven wordt,
zooals zij zich voordoet aan binnenvarende
zeelieden. Dit is ook juist het voorkomen van
Lutro ; daar er een klein eiland aan den
ingang ligt, schijnt het, dat de haven voor
binnenkomende schepen juist in die twee
richtingen open is. Lukas' kernachtige beschrijving is dus bijzonder nauwkeurig.
8. Daar de afstand van Schoonehavens naar
Fenix slechts veertig mijl is, achtte men het
een gemakkelijke zaak, dit laatste te bereiken,
ben de noordwestelijke storm eindelijk ophield en een zachte zuidenwind begon te•
waaien. Maar in den Levant wordt zulk een
briesje dikwijls door hevige noordenwinden
gevolgd en dit bleek ook bier het geval te
zijn. Vers 14 „sloeg tegen hetzelve" beteekent
„sloeg neer daarvan", n.l. van de hooge bergen
'van Creta. De hooge top van den Berg Ida
verheft zich juist tegenover de plaats, waar
het schip was. „Euroclydon", een woord, dat
uitdrukt, dat de wind oost - noord - oost was ;
dat dit werkelijk zoo was, is door middel
van de zeevaartkunde of te leiden uit hetgeen volgt.

9. Het schip, plotseling door den storm
medegesleept, went in Zuidoostelijke richting
naar het kleine eilandje Clauda gedreven.
Under de lij van dit eiland gekomen, waren
zij korten tijd voor den wind beschut, en
grepen zij de gelegenheid aan om zooveel
mogelijk toebereidselen te maken voor een
hevige worsteling met den storm. De sloep,
die zij op de zorgelooze wijze, waarop zij
Schoonehavens hadden verlaten, achteraan
hadden gesleept, werd, ofschoon met moeite,
aan boord geheschen. Er werden dikke touwen,
die vroeger altijd op een schip werden meegevoerd, onder het vaartuig doorgetrokken
en strak aangehaald om te beletten, dat de
huiddeelen uitweken door het geweld der
golven.
(Deze bewerking wordt tegenwoordig ook
nog wel toegepast.)
,,Het zeil strijken" in vers 17 moet zijn
„het boventuig wegnemen", dat alleen bij
fraai weder gebruikt wordt ; indien zij werkelijk alle zeilen geborgen hadden, dan zou
datgene, wat zij wilden verhinderen, onvermijdelijk gebeurd zijn ; zij zouden op „de
droogte", de Syrtis major, gedreven zijn, de
gevaarlijkste haai op de Afrikaansche kust
tusschen Tunis en Tripoli.
10. Het is van het grootste belang, nauwkeurig te begrijpen, wat nu gebeurde. Wij
moeten uit de woorden „dreven henen" niet
opmaken, dat het schip aan zichzelf werd
overgelaten om gestuwd te worden, waarheen
de wind wilde. In de gegeven omstandigheden
— n.l. een 0.-N.-0. storm en de vrees, recht
voor den wind in de golf Syrtis gedreven te
worden, zou een bekwaam zeeman aldus doen :
hij zou de stormzeilen bijzetten en het schip
zoo scherp mogelijk bij den wind houden ;
dan zou de neiging, naar het W.-Z.-W. gedreven te worden, geneutraliseerd worden
door de neiging van het schip, voorwaarts
te gaan. Met zulk een wind kon een schip
uit lien tijd in een noord-ten-westelijken
koers gestuurd worden — nl. „op zeven
streken", en de vereenigde uitwerking van
dit sturen en van den storm zou zijn, dat het
zydelings afdreef in een west-ten-noordelijken
koers (nl. een weinig noord van recht west).
De stelling van het schip en de koers, in
welken het afdreef, wordt in het kaartje
aangeduid.
Gesteld nu, dat een schip gedurende dertien dagen in een west-ten-noordelijke richting afdrijft van het eiland Clauda (een dag
was reeds verloopen) met een snelheid van
een en een halve mij1 per uur (de gewone
snelheid onder zulke omstandigheden), waar
zou het dan zijn ?

In de nabijheid van de

noordkust van Malta, juist de plaats, waar
dit schip aankwam. Kan er een treffender
bewijs zijn voor de stipte nauwkeurigheid van
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Lukas ?" („herwaarts en derwaarts gedreven"
vers 27 beteekent niet : in verschillende richtingen gedreven, maar : afgedreven, en dit
moet voortdurend in een richting geweest zijn).
11. Zonder twijfel was het het geluid van
de branding op de kust, dat de scheepslieden
deed vermoeden (vers 27), „dat hun eenig
land naderde". Op de noordkust van Malta
is een voorgebergte, Koura Punt genaamd
izie de kaart), dat een aldus drijvend schip
juist voorbij kon gaan. 1)e kust is te laag
om 's nachts gezien te worden, maar de pleats
is bekend om hear branding. Onmiddellijk
voorbij dit punt is de diepte werkelijk twintig
vademen en een weinig verder vijftien vademen. Nog meer indien het schip ankerde
,op de pleats, die met een anker geteekend
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Levant gedaan, en een te Herculanum gevonden schildering stelt een schip uit den
tijd van Paulus voor, dat aldus vastgelegd
wordt. In den slag van Kopenhagen lieten
de schepen der Britsche vloot de ankers van
het achterschip vallen; en men verhaalt er
de treffende bijzonderheid dat Nelson den
morgen voor het gevecht Hand. XXVII had
gelezen. Vers 40 geeft het Grieksch niet juist
weer ; er moest staan, dat zij de ankertouwen
kapten en de ankers in zee lieten vallen,
daar zij ze toch niet meer konden gebruiken.
13. Terecht is hierbij deze opmerking gemaakt en. deze vraag gedaan :
„Hier is een door den H. Geest bezield
schrij ver, die zich, een geheel hoofdstuk door,
met niets enders ophoudt dan met aardrijks-

KAART VAN EEN GEDEELTE VAN DE NOORDKUST VAN MALTA.

is op het kaartje, bevonden zich de scheeps- I kundige en zeevaartkundige bijzonderheden
lieden des morgens op een plek, die hun
— bijna geen woord van rechtstreeks geestedenkelijk onbekend was (daar deze baai niet
lijken inhoud wordt er aan toegevoegd. Hoe
werd bezocht) een kreek met een steenachtig
is dit te verklaren ? De uitvoerigheid van
strand ligt juist, wear zij het eerst het land
het verhaal ken verklaard worden uit de
moesten zien (vers 39) ; en het nauwe kanaal
omstandigheid, dat Lukas zelf aan boord was
tusschen het eiland Salmonetta en het vaste
en het journaal hield. Maar gal de Geest hem
land heeft geheel het voorkomen van een
dit alles in de Heilige Schrift te beschrijven ?"
„pleats, die de zee aan beide zijden heeft"
Ons antwoord luidt : „Zeker, ook dit geivers 41). De gelijkenis is dus op alle punten
deelte van Gods Woord is door den Heiligen
volkomen. De baai tusschen Koura Punt en
Geest ingegeven. Het had zijn bijzonder geSalmonetta wordt nog de „Paulusbaai" gewicht en zijn beteekenis.
naamd.
Het groote doel, dat Lukas van het begin
Het is onnoodig, hier de vroegere meening
tot het eind voor oogen hield, was, aan te
te bestrijden, dat Melite niet Malta, maar
toonen, hoe het Evangelie in Europa was
Meleda in de Adriatische Zee is. De bewijsgekomen. Van Paulus zelf had hij geleerd,
grond hiervoor was het vermelden van de
Rome als het einddoel van zijn arbeid te
„Adriatische Zee" in vers 27 ; maar met dezen
beschouwen ; toen de geschiedenis, die hij
naam werd in vroeger tijd de geheele uitschreef, zoover was gekomen, gevoelde hij,
gestrektheid water tusschen Griekenland en
dat zijn taak ten einde was. Hoe natuurlijk
Italie genoemd.
dus, dat zijn verhaal, hetwelk eerst in alge12. Gewoonlijk ankert men niet met het
meene trekken de gebeurtenissen weergeeft
achterschip ; maar het wordt nog wel in den
en niet bij een persoon stilstaat, zich lang-
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zamerhand meer en meer bepaalt tot hem,
aan Wien deze zending naar het Westen was
toevertrouwd, en eindelijk alleen zijn levensgeschiedenis behandelt, naarmate het meer
en meer duidelijk wordt, dat de vervulling
van deze zending van dit eene leven afhangt.

Les CI.

En spreekt het niet vanzelf, dat, wanneer
eindelijk de Apostel zich voor zijn laatste
reis inscheept, de belangstelling stijgt en elk
gevaar een zaak van het hoogste gewicht
wordt !"

Christus' Apostel in de Keizerlijke Stad.

„Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Rif het sterke
zou beschamen".
Ye lezen : Hand. XXVIII :
le leeren : Dan. II : 44 ; I Cor. I : 27-32 (Ps. 33 : 6 ; Ps. 89 : 7).

VOOR DEN ONDERWIJZER.

Paulus te Rome !
Ziedaar het slotstuk van het boek-: De Handelingen der Apostelen.
Hoe dikwijls had Paulus den Heere gebeden, dat hij te eeniger tijd
goede gelegenheid mocht ontvangen, naar Rome te komen.
Eindelijk verkreeg hij de verhooring dezer bede.
Hij kwam te Rome om ook in de Keizerlijke stad te arbeiden en te
strijden voor de komst en de uitbreiding van het Koninkrijk Gods.
Welk een treffende tegenstelling tusschen het „sterke" Heidensche Rome
en het „zwakke" werktuig, waarvan God zich wilde bedienen voor dat
werk en voor lien strijd ! (Zie het motto dezer les). Daarop wordt dan ook
allereerst in de Schets van deze les de aandacht gevestigd (in de eerste
afdeelingen).
Het doel der vierde afdeeling is, de twee samenkomsten van Paulus met
de Joden, welke den voornaamsten inhoud uitmaken van het te lezen
gedeelte, ook binnen de perken der les te brengen.
Men trachte zooveel mogelijk nadruk te leggen op de bovengenoemde
tegenstelling, opdat de kinderen een heldere voorstelling mogen verkrijgen
van de groote beteekenis van de komst van Paulus te Rome en van zijn,
arbeid aldaar. Stel u voor, dat een Javaan om de een of andere beschuldiging door den Gouverneur-Generaal gevankelijk naar Nederland wend
gezonden om verhoord te worden, en dat hij hier kwam met de prediking
van een godsdienst, die door alle Nederlanders moest worden omhelsd voor
hun waarachtig geluk, en ge kunt u eenigszins een gedachte vormen van
„Paulus te Rome".
SCHETS VAN DE LES.
Hoeveel groote steden hebben wij
alreeds bezocht bij het lezen der

Handelingen ! — Jerusalem, Cesarea,
Damascus, Athene, Efeze. Dit laatste

CHRISTUS' APOSTEL IN DE KEIZERLIJKE STAD.
hoofdstuk brengt ons naar de grootste
van alle : vers 14 — „alzoo gingen
wij naar Rome".
I. De keizerlijke stad Rome.
Eenige lessen vroeger (les XCVII)
hebben wij over dat groote rijk gesproken, dat zich zoo ver uitstrekte.
Op al zijn zendingsreizen bleef Paulus
binnen de grenzen van dit rijk. Nu
komen wij tot het middelpunt en de
hoofdstad van het geheel. Al de stadhouders, van wie wij gehoord hebben,
Sergius Paulus, Festus, enz., hadden
hun macht van Rome. Al de krijgslieden, Cornelius, Lysias, Julius, enz.,
waren verplicht, voor Rome te strijden. Rome heerschte over alles.
Hoe kwam het, dat Rome zoo
groot was ? In de dagen van Koning
Salomo was er zulk een plaats niet.
Toen Nineve en Babylon de grootste
steden waren, was Rome slechts een
kleine stad, zonder verder gebied of
bezittingen. Maar de Romeinen waren
een krachtig en moedig yolk — in
den loop des tijds veroverden zij alle
landen om zich heen, overwonnen zij
alle naburige volken, het eene na
het andere — niets kon hun weerstand bieden — de Romeinsche troepen behaalden overal de zegepraal ;
eindelijk werd de kleine stad de
grootste op aarde en de hoofdstad
van een onmetelijk rijk.
Het was zeer gelukkig voor de
uitbreiding van het Evangelie, dat
Rome overal heerschte — waarom ?
Niet omdat de Romeinen het Evangelie gunstig gezind waren, maar (zie
les XCVII) — omdat God Rome
wilde gebruiken om Zijn zaak te bevorderen. Maar Rome ging het Evangelie weldra haten en begon de Kerk
op wreede wijze te vervolgen. Waarom ? Omdat Rome een heidensche
stad was — de voornaarriste van alle
heidensche steden — „vol afgoden",
evenals Athene, en ook vol zonde ;

525

en Rome bemerkte spoedig, dat, indien de heidensche tempels, priesters,
offers, enz. in eere zouden blijven,
het Evangelie onderdrukt moest worden. Rome werd dus de groote
vijandin van Christus op aarde —
het hoofdkwartier van den Satan.
II. Gods oogmerken ten opzichte
van Rome.
In het hoofdstuk, waaruit onze le
tekst om te leeren genomen is, zien
wij, hoe God, door den mond van
Daniel, ongeveer boo jaar van te
voren de heerschappij van Rome aan
Nebukadnezar voorspeld had ( Dan.
II : 37-45) ; — vier groote koninkrijken, die het een na het ander
zouden opkomen en vallen (zie Ps.
LXXV : 8 — God „vernedert dezen
en verhoogt genen") ; het vierde zou
„hard zijn gelijk ijzer", „alles vermalen en verbreken" — dit was
Rome. Maar wat zal dan geschieden P
Zie den in tekst om te leeren ; er
moet nog een ander Koninkrijk opkomen, dat alle andere koninkrijken
zal doen ondergaan, maar zelf nooit
vernietigd wordt — welk Koninkrijk
is dat ? Zie Dan. VII : 13, 14 ; Luk.
I : 31 .2-33 ; Hebr. I : 8; Openb. XI : I 5.
Hoe zou het koninkrijk van Christus
de macht van Rome vernietigen ? Niet
door de stad te verwoesten en den
keizer van den troon te stooten (dit
gebeurde wel, maar niet door de
Christenen) ; maar door het heidendom
le overwinnen. De woorden van Jesaja
moesten vervuld werden — de afgoderij „ganschelijk vergaan", de
Heere „alleen verheven zijn". En
zoo geschiedde het. Rome trachtte
het Evangelie te onderdrukken —
duizenden Christenen werden gedood
— het hielp niet — er geloofden er
meer en meer — eindelijk kwam er
een Christen-keizer aan de regeering
en werden de tempels voor Christelijke kerken gebruikt.
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die groote stad. Welk een tank ! En
M. De afgezant van den Koning
hij, de arme man, zoo goed als alleen,
der koningen.
Wien zond God om dit groote een verachte Jood en zelfs niet vrij !
werk te verrichten — het koninkrijk
Maar eer hij de poort binnentreedt,
is zijn treurigheid verdwenen — hij
van Christus te Rome te verkondigen
— het heidendom van Rome te beis vol blijde verwachtingen — hoe
strijden ? Gesteld, dat gij geweten
komt dit ? vers 16. Paulus verlangde
hadt, dat op zekeren dag Gods gezant
altijd zeer naar zijn vrienden (Hand.
den „grooten Appischen weg" (zie XVIII : 5 ; Cor. II : 13, VII : 6) ; maar
Aant. 2) of zou komen, om de stad nu is het bijzonder aangenaam voor
binnen te gaan, — en gij stondt aan hem, eenige broeders te ontmoeten —
de poort om het te zien — wat zoudt
hij zag hierdoor, dat hij niet alleen in
gij dan verwachten ? Een legerschaar
Rome zou zijn, dat hij het werk niet zou
behoeven te beginnen — er was reeds
van engelen aan zijn zijde zou u
zeker geen te groote macht toeschijnen een Christelijke Gemeente (Zie Aant.
voor zulk een werk ! Gij hoort de
7). Dit wist hij wel is waar — hij
stappen der soldaten — ziet hen
had hun lien grooten „Brief aan de
komen — wien begeleiden zij P Niet Romeinen" geschreven — maar nu
een groot vorst of een aanzienlijk zag hij hen, en zijn eigen wensch
persoon met zijn gevolg, maar een (Rom. I : I I, 12 ; XV : 32) werd vertroep gevangenen in boeien; en een vuld. Gij ziet, dat Gods gezant zich
hunner is Gods gezant naar de grootste
ook wel eens zwak gevoelde — hij
stad der wereld ! — zooals hij zich- was immers slechts een mensch.
zelven noemt (Ef. VI : 2o), „een geIV. De verkondiging van het
zant in een keten". Vele legerscharen
Koninkrijk te Rome.
waren deze poort binnengetrokken,
(i) Aan wie eerst ? Wij zouden het
met roem beladen ; strijdmachten, die
moeilijk raden. Paulus was van Jeruhuiswaarts keerden, enz. ; en deze man salem gekomen, nadat hij daar geheel
komt om over de overwinnaars te en al verworpen was door de Joden
overwinnen. Wat zegt onze 2e tekst
— nu is hij, de Apostel der heidenen,
om te leeren ? God heeft het „zwakke", in de groote heidensche hoofdstad ;
„onedele" en verachte" uitverkoren,
en wat doet hij ? Hij zendt een boodom het „sterke" te beschamen.
schap aan de voornaamsten der Joden
Paulus is eindelijk te Rome. Hoe
aldaar — hij kan zijn eigen landgeis hij er gekomen ? Wij hebben hem
nooten, die hij liefheeft (Rom. IX :
op die lange en moeilijke reis ge1-3 ; X : r), niet aan hun lot overvolgd ; nu heeft hij zich opnieuw
laten — hij moet eerst trachten, hen
ingescheept en is hij met de „Castor
te winnen. Lees vers 17-23: een
en Pollux" te Puteoli aangeland (zie geheelen dag „van des morgens vroeg
Aant. I) — dan gaat hij Tangs den tot des avonds toe", spreekt hij hun
„Appischen weg" naar Rome.
ernstig toe, en verkondigt hij hun het
Paulus is treurig en terneergeslagen, Koninkrijk Gods (vets 23) — het
terwijl hij op den weg gaat — zijn
„Koninkrijk", dat Daniel voorspeld
vele beproevingen en zijn lijden hebhad. Met welk gevolg ? vets 24 (zie
ben hem uitgeput — misschien ontAant. 6). Zie dan het plechtige afzinkt hem de moed, wanneer hij
scheid, dat Paulus van hen neemt,
denkt aan het zware werk, dat hem
vets 25-28 : zijn laatste woorden tot
wacht : Christus te verkondigen in iijn yolk.
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(2) Maar nu wordt de boodschap
der verlossing aan de heidenen gebracht, en zij hooren en gelooven
(vers 28). Op welke wijze heeft de
prediking plaats ? Paulus kan niet
rondgaan, zooals te Efeze — hij is
nog geketend. Maar zie vers 3o, 31:
de „gezant in een keten" predikt „het
Koninkrijk Gods" aan alien, die zijn
nederige woning bezoeken.
Bedenk nu twee zaken :
I. Hoe klein alle menschelijke gr ootheid is.

De Romeinen in de dagen van Paulus
waren trotsch op hun grootheid, op
hun rijk, waar de zon nooit onderging, maar wat is er van geworden?
Gij kunt zien, hoeveel grooter Paulus
was dan die heidensche Romeinen.
Waarom ? Omdat hij behoorde tot
het Koninkrijk van Christus, dat nooit
voorbij zou gaan. Zoo is het ook nu. Die
de minste is in het Koninkrijk der
Hemelen, is grooter dan de grootste
koning, staatsman, generaal.
Velen, die tot het yolk van Christus
behooren, zijn nu arm, gering, onbekend, gesmaad en veracht. Maar
wanneer alle rijken zullen vergaan

zijn — wanneer de koninkrijken der
wereld zijn geworden „onzes Heeren
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en van Zijn Christus" (Openb. XI:
15), wie zal dan groot zijn ?" Hoevelen, die nu groot zijn, zullen dan zeer
klein wezen — en zelf, indien zij dan
groot zijn, dan zal dat niet het gevolg
zijn van de grootheid, die zij nu heb•
ben, maar uit oorzake, dat zij ook tot
het yolk van Christus behooren. Hoevelen, die nu gering worden geacht,
zullen dan de hoogste eer ontvangen
— maar indien dit zoo is, zal het dan
zijn, omdat zij nu gering worden geacht ? Neen, maar omdat zij aan Christus toebehooren, aat is de reden.
2. Welke groote Bingen God door
zwakke krachten kan doen.

Kunt gij iets doen tot uitbreiding
van het Koninkrijk des Heeren
Misschien zeer weinig ; maar God kan
veel doen met het weinige, dat gij
hebt. „Kleine droppels water, kleine
korrels zand", enz. (Voorbeeld. — De
eikel en de eik, een vonk en vuur
het ontstaan der koraal-eilanden ; de
kleine regulateur voor een groote
machine). Daarbij, ook het gerin2e,,,
in den dienst van God verricht, wordt

niet vergeten. Denk aan Christus' belofte, Matth. X *: 42, en herinner u
Zijn woorden betreffende Maria (Mark.
XIV : 8) : „Zij heeft gedaan, hetgeen
zij konde".

AANTEEK ENINGEN.
zijn. Zulk een menigte wachtte dus waar1. De route van de „Castor en Pollux" van
schijnlijk ook het schip van Paulus op. De
Melite Haar ruteoli kan gemakkelijk op de
overblijfselen van den dam, waaraan deze
kaart nagegaan worden „Van waar wij omschepen vastgelegd werden, zijn nog zichtbaar.
voeren"; de wind liet hen niet toe, een recht2. Paulus bereikte Rome langs den bestreekschen koers te nemen. Regium is het
roemdsten van al de groote keizerlijke wegen
tegenwoordige Reggio. Puteoli (nu Pozzuoli)
— de „Koningin der wegen", zooals hij gewas in lien tijd de voornaamste haven van
noemd werd — de via Appia, welke van.
Italie. Het lag aan den Noordwestelijken hoek
Rome Haar Brundisium liep. De „Appiusvan de Golf van Napels, en toen Paulus die
markt" en „de drie Tabernen" zijn welbeGolf overstak, kon hij aan zijn rechterzijde
kende halten, cle eerste 43 en de laatste 33
den Vesuvius zien, bij welks uitbarsting Drumij1 van Rome verwijderd. Horatius (Satiren
silla later omkwam. De wijsgeer Seneca verI: 5) geeft een zeer vermakelijke beschrijving
meldt, dat alle schepen verplicht waren, bun
van een refs langs dezen weg en noemt de
marszeilen te strijken, zoodra zij dicht bij de
Appiusmarkt een plaats met een menigte
haven kwamen, behalve de korenschepen uit
herbergen, die druk bezocht worden door de
Alexandria, zoodat deze laatste dadelijk herschippers op bet naburige kanaal.
kend werden, en scharen y olks zich verza3. De meeste schrijvers meenen (ofschoon,
melden om bij de aankomst tegenwoordig te
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hun meeningen niet geheel en al dezelfde
'zijn), dat een toespeling in Fil. I : 13 de
plaats aanduidt, waarheen Paulus in Rome
gevoerd werd. „Rechthuis" in dat vers moet
eigenlijk zijn „Praetorium", waarmede, naar
men denkt, het hoofdkwartier van de Pretoriaansche bende, de uitgelezen lijfwacht van
den Keizer wordt bedoeld. Dit was verbonden
met het keizerlijke Paleis op den Mons
Palatinus.
Men denkt, dat de gehuurde woning, waarin
Paulus verblijf hield, binnen den kring der
militaire gebouwen lag of eigenlijk er toe
behoorde, maar bijzondere afzondering en
gerieflijkheden aanbood ; want hij was nog
steeds een gevangene, en aan een soldaat
vastgeketend (Zie vers 16). Zie verder het
Aanhangsel aan het einde dezer les.
4. De „overste des legers", aan Wien Paulus
door den hoofdman Julius werd overgeleverd
(vers 16), was de „Prefect van de Pretoriaansche bende". Het gebruik van het enke]-voud ( n overste", niet „oversten”) is zeer
merkwaardig. Die post werd in dien tijd
alleen door Burrhus bekleed, een beroemd
krijgsman, die een edel karakter en grooten
invloed had. Maar in het volgende jaar (62)
stierf Burrhus, waarna er twee prefecten
'waren.
Weder een voorbeeld van de nauwkeurigheid, Lukas de Bingen heeft beschreven.
5. Paulus schijnt de voornaamste Joden om
twee redenen bijeengeroepen te hebben, n.l.
om zijn eigen toestand te verklaren, en om
hen nit te noodigen, het Evangelie te hooren.
Indien zij gehoord hadden van hetgeen in
Judea tegen hem gedaan was, waren zij Luisschien tegen hem ingenomen, vooral omdat
het hun toe zou schijnen, alsof hij, zijn
eigen yolk verloochenende, zich. op de Romeinen beroepen had. Hij verklaart dus zorgvuldig, dat hem niets antlers openstond dan
dit beroep te doen en dat hij zijn landgenooten niet wenschte te beschuldigen (vers
19). Het bleek echter later, dat zij niets van
het voorgevallene wisten.
TTOOr het beroep was er geen reden, waarom de Joden in Judea hun landgenooten
in Rome zouden schrijven aangaande een
man, dien zij aanklaagden voor den plaatselijken stadhouder, en daarna was er nauwelijks tijd voor, daar Paulus Rome bereikte,
,eerdat er afgevaardigden of brieven in de
stall hadden kunnen komen. Het woord
„broeders" (vers 21) beteekent Joden, niet
Christenen.
6. In vers 24 is het woord „geloofden"
niet de gewone uitdrukking voor het oprechte
geloof. Het beteekent eerder „werden overtuigd". Zelfs zij, die een diepen indruk hadden
.ontvangen van Paulus' toespraak, schijnen

niet verder gekomen te zijn, dan dat zij „veel
twisting onder elkander" hadden (vers 29).
Vandaar de bijzondere ernst van de afscheidswoorden des Apostels. 't Was diep teleurstellend voor hem, dat ook te Rome de Prediking van het Evangelie des Bruises door
de Joden werd verworpen. Maar de Heere God
liet hem zien, dat daarin Zijn raad, dat daarin
het profetisch woord werd vervuld. En dat
sprak Paulus ook uit voor de ooren van het
Joodsche yolk te Rome, hoe hard deze waarheid ook voor hem was. Zij hadden de maat
der zonde vol gemaakt; zij hadden den Christus
verworpen, en daarom werden ook zij door
den Heere verworpen. Voor de heidenen was
thans de tijd der genade gekomen. Dit is
zeker ook de reden, waarom de geschiedenis
der Handelingen nu wordt afgebroken. Zij
heeft de uitbreiding van het Evangelie van
Jerusalem naar Rome beschreven. Bij elke
schrede heeft zij aangetoond, hoe de Joden
Christus verwierpen en hoe de heidenen werden „ingeent" (zie Rom. XI) : en nu Lukas
daarvan ook te Rome getuige is geweest, legt
hij de pen neer.
7. Het bestaan der Christengemeente te
Rome was waarschijnlijk de vrucht van de
prediking der „uitlandsche Romeinen", die
op den dag van het Pinksterfeest werden
bekeerd (Hand. II : 10). Velen dergenen, die
Paulus in Rom. XVI laat grooten, moeten
Joodsche en Grieksche kolonisten geweest zijn,
die hij in Griekenland en Azie gekend had,
b. v. Aquila en Priscilla (vers 3). Twee hunner
waren eigen bloedverwanten van hem (vers
7). Het geloof der gemeente te Rome was op
de een of andere wijze in verre kringen bekend geworden (Rom. I : 8) toen Paulus
echter te Rome kwam, was er nog veel voor
haar uitbreiding, versterking en bevestiging
te doen.
Twee geheele jaren mocht hij daartoe te
Rome werkzaam zijn, predikende het Koninkrijk Gods en leerende van den Heere Jezus
Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.
Van deze vrijmoedigheid of blijmoedigheid
getuigen ook de brieven, die hij te Rome
geschreven heeft. Na verloop der twee jaren
schijnt het voorrecht, in een eigen gehuurde
woning zijn verblijf te mogen hebben en daar
het Evangelie onverhinderd te mogen verkondigen, aan Paulus ontnomen te zijn.
God had nu Zijn doel met den apostel der
heidenen bereikt. Hij had meer gearbeid dan
alien en ontving nog de genade, dat hij zijn
prediking van Jezus Christus en Dien gekruist, te Rome met den martelaarsdood mocht
bezegelen.
8. De lange gevangenschap van Paulus te
Rome kan veroorzaakt zijn door uitstel vah
het verhoor. Er moest vanzelf merle gewacht
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worden, totdat de Joodsche beschuldigers uit
Palestina kwamen. Het is ook mogelijk, dat
die beschuldigers gedraald hebben met hun
overkomst, totdat zij te Rome op een gunstige
ontvangst konden rekenen. Ook kan er oponthoud zijn ontstaan door de noodzakelijk-
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heid, getuigen te ontbieden uit de verschillende steden, waar Paulus gepredikt had.
Wanneer wij dan nog den langen duur van
gewichtige processes in die dagen ons voorstellen, behoeven wij ons Diet te verwonderen,
dat er twee jaar met deze zaak verliepen.

Ave
2.

--;"1

1

•

3 440,9

N!
--m
EN - irRytus
...
itp:!r
-

aPALATINUS

AVTINUS
E_
`
.........

T AW

PLATTEGROND VAN ROME.

1. Forum.
2. Tempel van Jupiter.
3. Boog van Titus.

Coliseum of Colosseum (Amphitheater).
5. Het Vaticaan.
6. De St.-Pieterskerk.

4.

AANHANGSEL XVII. — Rome.
De stad Rome stond in de dagen van Paulus niet op het hoogste punt van haar roem.
Na den grooten brand (die plaats had tusschen bet einde van zijn tweejarig verblijf aldaar
en den aangenomen datum voor zijn marteldood) werden de fraaiste gebouwen opgericht.
Het Coliseum werd onder de regeering van Vespasianus gebouwd en de latere keizers, vooral
Hadrianus, brachten veel bij tot haar luister. Toch was Rome ook toen reeds een grootsche
stad. Ofschoon het nog Been andere muren had dan de oude, die, naar men zeide, zes eeuwen
vroeger door Servius Tullius waren gebouwd, was bet in het geheel niet binnen deze ruimte
beperkt, maar had het zich Iu bevolkte voorsteden naar alle richtingen uitgebreid. De besloten ruimte echter, welke de wereldberoemde „zeven heuvelen" bevatte, — de Colles
Quirinalis, Esquilina, Viminalis, Mons Capitolinus, Palatinus, Caelinus en Aventinus — was
het brandpunt van Rome's grootheid. In de diepte tusschen de Capitolijnsche, Palatijnsche
en Caeliaansche heuvelen was het Forum, hetwelk voor Rome hetzelfde was als de Agora
voor Athene (zie les XCIV, Aant. 1). Hier was de „Gouden Mijlpaal", vanwaar een en
dertig wegen naar alle deelen van het rijk voerden. Daarboven verhief zich het beroemde
Capitool op den heuvel van dies naam. Op het zuidelijke uiteind liep de voornaamste straat,
de Via Sacra (Heilige Weg), uit.
Op den Palatijnschen heuvel stond het keizerlijk paleis ; en indien, zooais men veronderstelt, Paulus in de daaraan verbonden kazerne aan den prefect Burrhus werd overgeleverd
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(les CI, Aant. 3, 4), is het gemakkelijk na te gaan, welken weg hij bij het binnenkomen
der stad heeft moeten volgen. De Appische weg voerde hem naar de Porte Capena (Capuaansche
Poort) ; van daar moest hij tusschen den Caeliaanschen heuvel rechts en den Palatijnschen
heuvel links doortrekken en dan, links omslaande, de Via Sacra volgen voorbij de plaatsen,
waar het Coliseum en de Boog van Titus later werden opgericht, — de laatste ter herinnering aan de geheele vernietiging van ziin eigen yolk bij den val van Jerusalem.
De Tiber verdeelde de stad in twee ongelijke deelen, en in het kleinste gedeelte — een
hadden de Joodsche inwoners hun verblijf.
zeer onaanzienlijke wijk
Hoe groot de bevolking in de dagen van Nero was, is niet met zekerheid te zeggen, maar
gewoonlijk schat men haar op twee millioen. Het is zeker, dat de menschen er in grooten
getale bijeen waren gepakt en dat de meesten met den verdieping van een bekrompen, vunzig
huis tevreden moesten zijn. Er was niet zulk een trapsgewijze opklimming van rangers en
verdeeling van arbeid, zooals die in onze hedendaagsche groote steden gevonden wordt. De
eene helft der bevolking bestond uit slaven, en daar bijna alle handwerken, die eenige
bekwaamheid vereischten, en bijna alle ambachten door hen werden uitgeoefend, behoorde
het vrije gedeelte der bevolking grootendeels tot de behoeftige klasse, die door den Staat of
door particuliere liefdadigheid werd onderhouden. Er was geen middelklasse en geen vrije
arbeidende klasse. Rome geleek op Londen met al zijn ellende, zonde en dwaasheid op nog
grooter schaal en zonder het Christendom. Wat behoeft er nog meer gezegd te worden ?
Het tegenwoordige Rome ligt hoofdzakelijk buiten de grenzen der oude muren. Het belangrijkste gedeelte der stad is op het oude Campus Martins gebouwd, de plaats, waar in den
qd der keizers de wapenschouwingen werden gehouden, terwijl het Vaticaan en de St.-Pieterskerk aan de westelijke zijde van den Tiber liggen, aan den voet van den Vaticaanschen heuvel,
en op dezelfde plek, waar de Christenen in de laatste dagen van de regeering van Nero zoo
verschrikkelijk gemarteld werden.

Les Cib. — De Arbeid der andere Apostelen en de
Toekomst der Christelijke Kerk.
„En dit Evangelie des koninkriiks zal in de geheelewereld gepredikt worden,
tot een getuigenis alien volken, en dan zal het einde komen".
7'e lezen : Openbaring V.
Te leeren: Mark. XIII : 13 ; Matth. XXVIII 20 (Ps. 46 : 2 ; Ps. 118 : 8.)
VOOR DEN ONDERWIJZER.

Met de beschrijving van de werkzaamheden van Paulus te Rome eindigt
het boek „de Handelingen der Apostelen". Dit Bijbelboek is het laatste geschiedkundig geschrift, dat in het Nie uwe Testament aanwezig is.
Vandaar dat velen ook de Bijbelsche Geschiedenis besluiten met hetgeen
ons in het slot van het boek „de Handelingen der Apostelen" wordt medegedeeld.
Dat dit ook zeer wel kan en niet zonder goede reden geschiedt, behoeven
wij niet te zeggen.
Toch meenen wij, dat een slothoofdstuk, gelijk wij hier laten volgen, nog
wel nuttig en dienstig kan zijn.
Ook van sommige andere Apostelen meldt de Heilige Schrift ons een en
ander, dat van belang is voor de geschiedenis van het Godsrijk en dat
daarom ook wel als behoorende tot de Bijbelsche Geschiedenis mag worden
behandeld.
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Daarbij komt dit.
Al is het laatste Bijbelboek geen historisch, maar een dichterlijk-profetisch
geschrift, het schetst ons toch in breede lijnen en trekken de geschiedenis
van Christus' Kerk hier op aarde.
Het spreekt inderdaad van de dingen, die haast geschieden moeten ; Openb.
I : r; XXII : 6.
Daarom geven wij ook iets uit de Openbaring van Johannes in deze les
een plaats, en eindigen wij deze Bijbelsche Geschiedenis met een kort overzicht van de toekomst van de Kerk des Heeren.
SCHETS VAN DE LES.
Paulus was de Apostel der heidenen.
Hij was het uitverkoren vat, om den
Naam des Heeren te dragen voor de
heidenen. Op zegenrijke wijze heeft
hij deze roeping vervuld, gelijk wij
uit het boek der Handelingen op
overvloedige wijze gemerkt hebben.
Maar ook de andere Apostelen des
Heeren hebben gearbeid voor de ver-breiding van het Evangelie en voor
de uitbreiding der Christelijke Kerk.
Wel stond hun werk, met opzicht tot
de vrucht, die het opleverde, verre
bij dat van Paulus ten achter. Geen
wonder ook. Zij hebben voornamelijk
gewerkt onder het Jodendom en er
was een oordeel der verharding over
de Joden gekomen. Wat dus door
den arbeid der andere apostelen voor
het Godsrijk geoogst werd, was niet
antlers dan het overblijfsel, dat aan
Israel naar de verkiezing der genade
gelaten was.
In de omstandigheden van dien
tijd kwam zoo duidelijk mogelijk aan
den dag, dat de toekomst der Christelijke Kerk niet lag bij de Joden,
maar bij de heidensche volken.
De profetie des Heilands ging in
vervulling. De wijngaard werd den
Joden ontnomen en aan de heidenen
gegeven.
I. De arbeid der andere Apostelen.
De Apostel Jakobus is in Jerusalem
werkzaam geweest, doch dit heeft
RENKEMA II.

niet lang geduurd. Herodes (zie les
XC) heeft hem door het zwaard gedood. Hij was de eerste Apostel, die
den marteldood onderging. Ook
Petrus heeft langen tijd in Jerusalem,
in Palestina en in Syria gearbeid in
het belang van de gemeente des
Heeren. Hij wordt in Gal. II : 8 genoemd de Apostel der besnijdenis, en
behoorde met Johannes den Apostel
en Jakobus (den „broeder des Heeren")
tot de „pilaren", tot de , !zuilen" der
Kerk aldaar. (Zie Aant. 1).
Petrus heeft echter ook in het verre
Oosten, in Babylon den apostolischen
arbeid verricht, zooals blijkt uit zijn
eersten Algemeenen Zendbrief, geschreven aan de door Paulus vergaderde Kerken in Klein Azie.
Naar luid eener aloude overlevering schijnt hij zijn laatste Evangeliewerk in Rome te hebben gedaan en
daar den marteldood gestorven te
zijn. Bepaalde zekerheid heeft deze
overlevering echter niet. (Aant. 2.)
Naarmate de vijandschap te Jerusalem tegen het Christendom heviger
werd, werd ook de Evangeliearbeid
er des te moeilijker.
De twaalven zelven verlieten allengskens deze stad, en gingen zich wenden
tot de Joden in de verstrooiing, ten
einde onder hen tot een zegen te zijn.
Toen Paulus dan ook in het jaar 6o
,n. Chr. te Jerusalem kwam, trof hij
er slechts Jakobus met zijn mede34*
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ouderlingen aan. (Hand. XXI : i8.)
De Apostel Johannes ging, nadat hij
Jerusalem had verlaten, zich vestigen
op het arbeidsveld van Paulus in
Klein-Azie, en was werkzaam in
Efeze en omstreken.
Onder de regeering van keizer Domitianus werd hij in ballingschap
gevoerd op het eiland Patrnos, waar
hij de heerlijke Openbaringen van
den Heere Jezus ontving, die beschreven zijn in het Iaatste boek der
Heilige Schrift.
Volgens betrouwbare berichten is
hij nog uit zijn ballingschap verlost
geworden en heeft hij te Efeze zijn
lange loopbaan in hoogen ouderdom
geeindigd. (Aant. 3.)
Van de werkzaamheden der overige
Apostelen weten wij heel weinig.
Zekere historische berichten dienaangaande zijn niet tot ons gekomen.
Dat zij ook het Evangelie gebracht
en op vele plaatsen de Kerk van
Christus gesticht hebben, spreekt natuurlijk vanzelf.
Dat meer dan een van hen den
marteldood gestorven is, kalrook wel
als zeker worden aangenomen. In de
„Historie der Martelaren" wordt ons
o. m. medegedeeld, dat Andreas de
Apostel in Achaje gekruisigd is geworden, en dat Philippus de Apostel
gesteenigd werd te Hierapolis.
Al de Apostelen van den Heere
Jezus Christus, (Paulus mede inbegrepen) hebben, elk op zijn wijze,
gearbeid voor de stichting der Heilige
Algemeene, Christelijke Kerk en zijn
op 's Heeren tijd ingegaan in de
ruste, die daar overblijft voor Gods
yolk.
Zij spreken echter nog tot ons,
nadat zij gestorven zijn. Zij zijn door
Gods Geest in alle waarheid geleid
en in hun woord is het Woord van
Christus voleindigd geworden. Het
Apostolisch getuigenis is blijvende

tot aan het einde der eeuwen, en van
opvolgers der Apostelen mag daarom
geen sprake zijn.
De Heere God heeft ons door Zijn
Profeten en Apostelen alles gezegd,
wat wij voor onze zaligheid noodig
hebben te weten (Hebr. I : 1) en
daarom geldt van hun prediking de
uitspraak des Heilands : „Wie u hoort,
die hoort Mij ; en wie u verwerpt,
die verwerpt Mij ; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene; Die Mij
gezonden heeft".

II. De Toekomst der Christelijke Kerk.
Dat de Kerk des Heeren smaad en
vervolging zou moeten lijden en dat
een groot deel van haar geschiedenis
met bloed en tranen zou worden geschreven, was door den Heere Jezus
herhaaldelijk voorzegd geworden.
Tot Zijn discipelen zeide Hij: „In
de wereld zult gij verdrukking hebben,
maar hebt goeden moed, Ik heb de
wereld overwonnen".
Van uit den hemel der heerlijkheid
heeft Christus het oog gevestigd op
Zijn volgelingen, en zij hebben Zijn
belofte, -dat Hij weder naar deze
aarde komen zal om te oordeelen de
levenden en de dooden, en om de
Zijnen tot voile verlossing te brengen.
Geen wonder dan ook, dat de discipelen in de eerste eeuw ten tijde
der vervolgingen gedurig het oog ten
hemel verhieven, en verlangend nitzagen naar de wederkomst van Chris.
tus. Hun verwachting werd echter
niet vervuld. De Romeinsche keizers
behielden de heerschappij, en Jerusalem, de stad des grooten Konings,
waar men de openbaring Zijner heerlijkheid verwachtte, werd met den
grond gelijk gemaakt. Spotters begonnen te vragen : waar is de belofte
Zijner toekomst ? (2 Petr. III : 4.)
Om nu de gemeente dienaangaande
te onderwijzen, en haar met nieuwen
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moed en hope te vervullen, gaf de
Heere Jezus Zijn Openbaring aan Johannes op Patmos, waarin op aangrijpende wijze gezegd wordt, dat de
Heere Jezus Christus voortdurend bezig
is om de wereld te overwinnen.
Hij is de held Gods op het witte
paard, Die de kroon op het hoofd en
de boog in Zijn hand heeft, en Die
uitgaat „overwinnende en opdat Hij
overwinne".
.
,

Christus' zegej5raal over de wereld,
ziedaar de hoofdgedachte van de
Openbaring van Johannes. Hij is de
Machtige, Die het boek met de zeven
zegelen ontsluit ; Die den heilsraad
Gods aangaande Zijn yolk, trots al
het woeden van de vijandige machten,
tot werkelijkheid brengt. En dat kan
Hij, omdat Hij als het Lam Gods
is geslacht voor de zonde der wereld.
Omdat Hij des menschen Zoon is,
daarom is het door Hem, dat de
Vader alle dingen regeert.
Hij leert ons echter ook door beelden in het boek der Openbaring, wat
Hij in woorden uitdrukte, toen Hij
nog op aarde was, n.l. dat Zijn wederkomst door oorlogen, hongersnooden en
pestilentien voorafgegaan worden zal.
Al zijn deze dingen geschied, zoo
onderwijst Hij ons in Zijn Openbaring,
daarmede komt terstond nog het
einde niet. Eerst moet het getal der
martelaren vervuld zijn. De macht
der wereld en de macht der helle
zullen zich voortdurend stellen tegen
de belijders van Christus, en zij zullen
het toppunt hunner boosheid bereiken
in den Anti-christ, den mensch der
zonde, den zoon des verderfs, die
zich tegenstelt en verheft boven al
wat God genaamd en als God geeerd
wordt, alzoo dat hij in den tempel
Gods als een god zal zitten, zichzelven vertoonende, dat hij God is.
(2 Thess. H : 3, 4).
.
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zullen door hem gedood worden, hetgeen groote blijdschap zal geven aan
de kinderen der wereld, die hun getuigenis niet konden verdragen. Doch
dan komt Christus tusschenbeide, Die
den Anti-christ vernietigt door den
adém Zijns monds ; Die de door hem
gedooden tot het levee terugbrengt
en een plaats geeft in Zijn nabijheid,
en Die ten slotte verschijnt op de
wolken des hemels, om het wereldgericht te doen plaats hebben.
Satan en zijn trawanten en volgelingen worden door Christus veroordeeld en naar den eeuwigen afgrond
verwezen, en al Zijn verlosten gaan
den hemel der heerlijkheid binnen,
om eeuwig God te verheerlijken en
• te roemen in het Lam, dat hen Gode
heeft gekocht met Zijn bloed.
Nu is het Koninkrijk geworden
onzes Heeren en van Zijn Christus,
en Hij zal als Koning heerschen in
alle eeuwigheid. (Aant. 4.)
Een heerlijke toekomst is het alzoo,
die voor de Kerk des Heeren is weggelegd. God is niet onrechtvaardig,
dat Hij het werk Zijner knechten zou
vergeten en den arbeid der liefde, lien
zij aan Zijn Naam bewezen hebben.
Allen, die in Zijn dienst wettelijk
hebben gestreden, worden op Zijn
tijd ook door Hem gekroond met de
krone des levens.
Leering : a. Geloof het Woord van
Apostelen en Profeten, dat u wijs kan
maken tot zaligheid. Strijd den goeden
strijd des geloofs, en arbeid met uw
gaven en krachten aan de stichting
der gerneente en aan de uitbreiding
van het Koninkrijk Gods. b. Zie ook,
als Mozes, op de vergelding des loons.
Let op het werk van Christus, dat
Hij alle eeuwen door verricht ten
behoeve van Zijn yolk.
Denk ook gedurig aan Zijn wederkomst, met de Bede: Kom, Heere
Jezus, ja kom haastiglijk !
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DE TOEKOMST DER CHRISTELIJKE KERK.
AANTEEKENINGEN.

1. Er moet wel onderscheid gemaakt worden tusschen Jakobus, den apostel des Heeren,
en Jakobus, den ouderling te Jerusalem. Jakobus de apostel, was een der zonen van Zebedelis, een broeder van Johannes, den apostel,
die op zoo bijzondere wijze in de liefde des
Heilands mocht deelen.
Jakobus de ouderling te Jerusalem daarentegen was een broeder (bloedverwant) van den
Heere Jezus. Zijn bijnaam was „de rechtvaardige", wiji hij was een ijveraar voor de Wet.
Deze Jakobus heeft ook een Zendbrief geschreven aan de Christenen uit de Joden, die in
de „verstrooiing" waren.
2. Van Roomsche zijde heeft men alle moeite
gedaan om aan te toonen, dat de apostel Petrus te Rome gearbeid heeft, en daar aan het
hoofd der kerk heeft gestaan. De kennelijke
bedoeling daarbij was in het licht te stellen
het goed recht van de Pausen te Rome, om
zich opvolgers van Petrus te noemen en om
de Sleutelmacht over de gansche Christelijke
Berk uit te oefenen.
Al kon echter bewezen worden dat Petrus
inderdaad te Rome geleefd en gewerkt heeft,
dan bewijst dit nog niets voor de Pauselijke
heerschappij, waarvoor in de Heilige Schrift
in het geheel geen grond te vinden is. Niet
door een stedehouder oefent Christus Zijn gezag nit over Zijn kerk, maar Hij zelf is de
Boning, Die gezalfd is over Zion, den berg
Zijner heiligheid en door Wien de Vader alle
Bingen regeert (Cat. XIX yr. 55).
3. De Apostel Johannes heeft, behalve zijn
Evangelie en de Openbaring, ook nog Brie Algemeene Zendbrieven geschreven.
De eerste Algemeene Zendbrief is waarschijnlijk een herderlijk schrijven aan de gemeente in Klein-Azie ; de tweede is gericht
aan „de uitverkoren vrouw" (of volgens sommigen de vrouw Electa ; volgens anderen de
vrouw „Kyria") welke de apostel gelukwenscht

met het voorbeeldig leven harer kinderen en
aan wie hij zijn bezoek aankondigt ;
de derde is geschreven aan een uitstekend
christen, met name „Gajus", en is. een aanbevelingsbrief voor reizende christenen .
Van den Apostel Paulus bevat de Heilige
Schrift veertien Zendbrieven.
Twee aan de Thessalonicensen, en een aan
de Galaten, geschreven to Korinthe en te
Efeze ;
twee aan de Korinthers, de den geschreven
to Efeze en de andere in Macedonia ;
een aan de Romeinen, uit Korinthe verzonden.
Verder heeft hij meerendeels to Rome
(tijdens zijn gevangenschap aldaar) geschreven
de Brieven aan de Kolossensen, aan Filemon,
aan de Efezers, aan de Filippensen, aan de
Hebreers en de herderlijke Brieven aan
Timotheus en Titus.
De Apostel Petrus verzond twee Algemeene
Brieven nit Babylon. Zij heeten, evenals die
van Johannes, Jacobus en Judas, algemeen,
omdat zij gericht zijn aan geloovigen in het
algemeen.
4. Het boek „De Openbaring" is terecht
genoemd de groote hoofdrivier der profetie,
welke, nit de samenvloeiing van al de stroomen
der Oud-Testamentische Godsspraken ontstaan, in de zee der eeuwigheid zich uitstort.
Het sohildert in majestueuze trekken, met
de beeldspraak eener heilige symboliek, de
ontwikkeling van het Godsrijk tot aan de
heerlijkste volmaking in het eeuwige leven.
Vele zaken in dit boek zijn nog duister en
onverklaarbaar ; doch op 's Heeren tijd zal
de Heilige Geest ook daarover Zijn licht laten
schijnen. Dit staat vast. De woorden der pro
fetie dazes Books zullen zeker worden vervuld. Zij zijn „getrouw en waarachtig". (Openb.
XXII : 6).

INHOUD.
Bladz.

Inleiding . .
I. De Vleeschwording des Woords . . .
II. Profetieen van den toekomstigen Verlosser .
III. De Volheid des Tijds ....
IV. De Geboorte van Jezus Christus ...
V. De Besnijdenis en de Voorstelling in den Tempel .
VI. De Wijzen uit het Oosten en de vlucht naar Egypte
VII. Jezus' verblijf te Nazareth ..
VIII. Jezus' eerste Paaschfeest te Jerusalem.
IX. Johannes de Dooper ..
X. De Doop van Jezus ...
XI. De Verzoeking in de Woestijn
XII. De Getuigenis van den Dooper .
XIII. De eerste Discipelen ...
XIV. Het eerste Wonder. ...
XV. Het gesprek met Nicodemus ..
XVI. In Samaria . . .......
XVII. De koninklijke hoveling van Kapernaum .
XVIII. De Verwerping te Nazareth
XIX. Een Sabbath te Kapernaiim.
XX. De Melaatsche . . .
XXI. De Romeinsche Hoofdman en zijn Knecht
XXII. De Zoon der Weduwe te Nair). .
XXIII. De Geraakte ...
XXIV. De Roeping van den Tollenaar ..
XXV. De kranke Vrouw en het Dochtertje van Jairus
XXVI. Te Jerusalem. — De Kreupele te Bethesda.
XXVII. Te Jerusalem. — Vervolging ..
XXVIII. De Farizeer en de boetvaardige Zondares .
XXIX. Geschillen over den Sabbath ..
XXX. De twaalf Apostelen ..

.
.
.

.
.
.
.

.

•5
7
12
16
21
26
30
37
42
46
51
54
59
63
67
71
77
85
90
97
101
105
110
113
118
122
126
129
134
137
142

536

INHOUD.

Bladz.

146
XXXI. Tegenstand van Vijanden en Vrienden .
151
XXXII. Het Leeren door Gelijkenissen. -- I .
156
XXXIII. Het Leeren door Gelijkenissen. — II .
160
XXXIV. De nachtelijke Tocht op het Meer . .
163
XXXV. De Bezetene in het Land der Gergesenen
167
XXXVI. De Dood van Johannes den Dooper
.
171
XXXVII. Het spijzigen der vijf duizend .
176
XXXV III. Het wandelen op de Zee .
180
XXXIX. In Fenicie . .
184
XL. In Dekapolis . .
188
XL1. De Belijdenis van Petrus . .
XLII. De verheerlijking op den Berg .
193
XLIII. De bezeten Knaap ..
197
XLIV. Jezus op het Loofhuttenfeest
202
207
XLV. De Blindgeborene ..
211
XLVI. De Herder en de Schapen .
XLVII. Over de Vergevensgezindheid
218
222
XLVIII. Het laatste Vertrek uit Galilea .
226
XLIX. De Maaltijd van den Ov erste der Farizeen
L. De Gelijkenis van den Verloren Zoon ..
230
LI. Aangaande deze Wereld en de toekomende .
234
LII. Twee Gelijkenissen over het gebed .
239
LIII. De Kinderkens en de rijke Jongeling
243
LIV. De Vraag van Petrus ..
247
LV. De twee Vragen van den Wetgeleerde .
251
LVI. Jezus' vrienden te Bethanie .
257
LVII. De Opwekking van Lazarus .
261
LVIII. De laatste Reis ..
265
LIX. Te Jericho. — De Blinde en de Tollenaar
270
LX. De plechtige Intocht te Jerusalem ..
274
LXI. In den Tempel. — Gelijkenissen ..
279
LXII. In den Tempel. — De laatste Verwerping
283
LXIII. Op den Olijfberg. — Betreffende den Val van Jerusalem 287
LXIV. Op den Olijfberg. — Over de Wederkomst van Christus 295
LXV. Op den Olijfberg. — Het laatste Oordeel.
303
LXVI. De Samenzweerders . .
309
LXVII. De Paaschmaaltijd ..
314
LXVIII. Het Hoogepriesterlijk gebed
326
LXIX. In Gethsemane ...
332

INHOUD.

537
Bladz.

LXX. Verraden, Verlaten en Verloochend
. 339
LXXI. Jezus voor den Joodschen Raad.
. 345
LXXII. Jezus voor Pilatus .
. 352
LXXIII. Golgotha I. .
364
LXX1V. Golgotha II . .
371
LXXV. De Avond voor den Sabbath .
379
LXXVI. De Opstanding van Christus
. 386
LXXVII. De wandeling naar Emmaus
. 393
LXXVIII. In de Opperzaal ...
398
LXXIX. Aan de Zee van Tiberias
404
LXXX. De Hemelvaart ...
410
LXXXI. De uitstorting van den Heiligen Geest
414
LXXXII. Zegeningen door den Naam van Jezus
422
LXXXIII. De Vijand zaait Onkruid tusschen de Tarwe
426
LXXXIV. Stefanus ...
430
LXXXV. Filippus en de Kamerling .
437
LXXXVI. De Bekeering van Paulus en zijn roeping tot Apostel
der Heidenen . .
442
LXXXVII.. Wonderen van Genade. — Leven en Gezondheid voor
448
Lichaam en Ziel ...
LXXXVIII. De Godvruchtige Romein ..
452
LXXXIX. Het Evangelic voor de Heidenen . .
457
XC. Een Engel tot Bevrijding en ten Oordeel gezonden.
461
466
XCI. De eerste Zendingsreis. — De Strijd om een Ziel .
473
XCII. De roepstem van den Heiden ...
. 478
XCIII. De Stokbewaarder en zijn Gevangenen . ..
. 483
XCIV. Verkondiging van den levenden God te Athene .
490
XCV. Zegepraal der Waarheid te Efeze
497
XCVI. Opgaande naar Jerusalem
XCVII. Joodsche Samenzweerders en Romeinsche Beschermers 502
XCVIII. Paulus en Felix. — Een vrijsprekend en een veroor507
deelend Geweten . .
XCIX. Paulus, Festus en Agrippa. — Geketende Handen en
geketende Harten ............. . 512
C. De reis. — Een Voorbeeld van den invloed eens Christens 512
CIa. Christus' Apostel in de Keizerlijke Stad ..... . 524
CIb. De Arbeid van de andere Apostelen en de Toekomst
der Christelijke Kerk ............. 530

538
AANHANGSELS.
Bladz.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

De Samaritanen . .
84
Sichar en de put van Jacob
84
Jezus' reizen naar Galilea .
89
Jezus' arbeid in Galilea ..
94
Het meer van Gennesaret .
95
De gelijkenissen van Christus . .
155
Over de tijdrekening der laatste zes maanden van het leven
des Heilands ...
215
Afgaande van Jerusalem naar Jericho ....
256
Over de uitlegging van Matth. XXIV en XXV .
292
De verwoesting van Jerusalem ...
294
De dag van den Paaschmaaltijd en die der Kruisiging.
324
De gave der talen ..
420
472
Paulus' eerste Zendingsreis ..
477
De provincien van Klein-Azie .
Athene .
488
Efeze ..
495
Rome.
529

KAARTEN EN PLATTEGRONDEN.
Bladz.

Palestina ...
. tegenover den titel.
Dal van Nablous . . .
.
85
Het meer van Gennesaret .........
96
De Tempel van Herodes ..........
. 206
Het Olijfgebergte en de weg van Jerusalem naar Bethanie
. 278
Kaart van de zendingsreizen van Paulus ..
. 466
. 489
Plattegrond van Athene ..
. 521
Kaart van een gedeelte van de zuidkust van Creta .
. 523
Kaart van een gedeelte van de noordkust van Malta
.
529
Plattegrond van Rome . .

LEERBOEK
VOOR DE

Geschiedenis van het Vaderland
voor de Hoogste Klassen van Chr. Kweek- en Normaalscholen,
de Hoofdacte en voor zelfstudie
DOOR

J. DE JONG,
Onderwijzer aan de Chr. Normaalschool te HAARLEM.

Prijs van het le deel f 2,25; — gebonden f 2,65
„
f 3,15
2e „ f 2,75; —
fl

,9

9 9

ONS OUDE NEDERLAND.
DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS VAN DEN VROEGSTEN TIJD TOT OP HEDEN
DOOR

L. PENNING.

Met 18 platen in fijnen kleurendruk van ISINGS.
Prijs f 3,60 ; in Stempelband f 4,50

(De oorspronkelijke prijs dezer uitgaaf was f 9,—).

sir

Dit is geen boek voor studie gelijk 't bovenstaande , door den
populairen, pakkenden verhaaltrant leent het zich echter uitnemend om
op school te worden voorgelezen of om er naar te vertellen.

Lessen over het Leven en de
Brieven van den Apostel Paulus,
(in 52 lessen) van E. H. GREEN.
BEWERKT DOOR

Dr. E. BARGER.

Prijs f 1,50
Bovenstaande uitgaven worden ook ter inzage gezonden (voor een week)
door D. A. DAAMEN, Uitgever, 's-Gravenhage.

Frisch geschreven, fraai geillustreerde, CHRIST
LIJKE K1NDERBOEKEN zijn o.a.:

TOEN MOEDER WEG WAS .. ..
DOOR

G. SCHRIJVER.

Leeftijd: 12-16 jaar.

Prijs f 1,50

DE JONGENS VRN DE. CLUB (2e DRUK)
DOOR

G. SCHRIJVER.

Leeftijd: 10-14 jaar.

Prijs f 1,25

TWEE JONGENS
DOOR

H. GORDEAU

JR.

Leeftijd: 12-16 jaar.

Prijs f 1,25

BLANK EN BRUIN (2e DRUK)
DOOR

H. BOSCHMA.

Leeftijd: 12-16 jaar.

Prijs f 1,—

VERTELLINGEN VOOR JONG NEDERLAND
DOOR

TINE BONNEMA.

Leeftijd: 7-10 jaar.

Prijs f 1,25

„Wie een dam wil opwerpen tegen de verderfelijke en onzinnige
jongenslectuur, waarin Nick Carter, Buffalo Bill en deWilson's hoofdpersonen zijn, hij helpe DAAMEN's boeken voor de jeugd to verspreiden"
— zoo zegt o. m. de Redactie van een onzer Christelijke Bladen.

nor Vraagt ze bij een Boekhandelaar ter inzage en heeft deze
ze niet, dan bij den Uitgever :
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DAT IS TT(
(Slot).
De baas vervolgde : „Ik vast tweemaal per
week, ik geef tienden van alles, wat ik bezit."
„Neel' sprak de onkundige Hottentot, „neen,
zoo doe ik niet, zoo kan i k niet bidden. Ach,
wat moet ik doen ?" Hjj zuchtte diep en 't werd
al donkerder inzijn bin geaste, naarmate hij meer
hoorde van den Pitarizter, die met zichzelf zoo
tevreden en ingentigten, was en dit, al biddende,
met grooto vrijmoedigheid uitsprak.
Intusschen las do baas viort en was weldra
tot dem tollemaar , genaderd, die zelfe de oogen
niet wilde (of durfde) opheffen naar den hemel.
Die stond don Rottentot- Teel nailer, en *oor
deze richt wist, wat hij ging doen, riep hij nit :
,Dat is ik !" Ja, dat was hij. Van verrestaande,"
„sloeg op zijn lsorst, zeggende „O, God, week
mij, zondaar genadig !" Zie, dat was net, als
hem, den armen Hottentot. Met dien bidder voelde
hij zich verwant, ja, met dezen gevoelde hij zich
e'en en het welde hem uit de ziel en vloeide over
zijn lippen : ,Dat is ik, dat is miju gebed. ,Diepgeroerd slow ook hjj zich op zijn borst en bad
het tollenaarsgebed „ 0, Go,d, wees mij, zondaar,
gonadig!'
En, lieve lezer ! gelijk de tollonaar, zoo mocht
ook dellottentot afgaan, ,gerechtvaardigd naar
zijn meer dan die," meer dan. de Phariseer,
die zich z e I f rechtvaardigie, misr geen
gonad. kind bjj God.

October — istamlag.
Lezen : a. Jeremia 83 : b. Lucas 14 : 1-14 ;
C. 1 Cor. 15 : 15-58.
Zonsopg.
6 U. 10 m.
Onderg.
5 u. 26 m.

Maansopg.
'$ ay.
3 u. 48 in.
Onderg.
's morg.
2 u. 6 m.
•

En Hij heeft Ben nieuw lied in mlJnen
mond gegeven, eenen lofzang onzen Code,
Ps. 40 : 4a.
Ook het lied is van God. Door zija gemeene
goedheid last Hij hot •pkomen bij alle volk.n,
maar duce vermogon niot tot tine eer to zingen.
Zijne zaligmakende genad. in Christus ve-twekt
in do harten der geloovigen het wars lied :
een lofzang onun Gode. Voor die made
looft Hem elk verloste, en elk. niouwe genieting zijnor gunst doet eon nieuwon psalm geboron worden. Want God gosh niet &Hem
het genieten, maar Hj beweegt dsarbij door
zjjii Geest ook de harten, dat skj or Hem voor
lovon on prijzen. Zingt gij ook ? En vindt
gij telkons stoffo voor een ntenw lied ?
H is geeft m' opniouw oon danklied tot Zijn oer.
Pc 40 2.

,DAT IS Ili 1'
,Ho 1' zegt
Oat is mar Nederlandsch,"
en gij hebt gelijk, maar 't was Nederlandsch uit
den mond van een Hottentot. En . was heel.
goede, gezonde taal, ale gij op den inhoud let.
floor maar, wat de Treemde uitreep wilds to
kennen given. Eon Hottentot werkte bij •en
Tromen • boor en moest daar des &Tondo ook den
huiseliiken godsdienst bitwonen. Hij deed dit
met Aiken zegen, gelijk uit het Torvolg bliken
zal. De arms Hottentot begreep niet ails., wat
zijn meester las of spra y of bad, maar genoeg
om in te zien, dat het niet recht staat met den
mensch, die eterft, gelijk hij geboren werd, en
dat zijn schuld bij God moest Toldaan worsen.
Hij was bekommerd vanwege zijn zonden ex
begeerde vurig te kunnen bidden naar den
wil des Heeren. D&arom luisterde hij zeer
soherp too, toen de Baas op zekeren avond las
van twee menechen, die opgingen in den
temps], em te bidden. Gij kent dab Sehriftdeel,
Tertrou.w ik, en west, dat het sprsk Tan den
Pharizeir on den tollensar. De arms Hottentot
hoopte dezen avond to vernemen, hoe hij
bidden moest, om door tIod verhoord te worden.
Msar 't hegin viel niet mee. „0, God, ik
dank U, dat ik niet ben ale andere menechen,'
las de boer, en de hoorder moest bekennen :
„Neon, ik is bajang (reel) sleohter !"
(Slot Yolgt).

October — Zombi"
Lezen : a. Jeremia 82 : 26-44 ; b. Lucas 13 : 18-35;
C. 1 Cor. 15 : 19-34.
Zonsopg.
6 u. 8 m.
Onderg.
5 u. 28 m.

Maansopg.
-'s ay.
3 U. 24 m.
Onderg.
's marg.
0 u. 50 nos

ik ben bekommerd van wage Wine zonde.
Ps. 38 : 19b.
Een enkele zonde kan souls loodzwaar drukken. Het geweten spreekt er van bij dag en
nacht. , Wet en Satan wijzen er op cm te
yeroordeelen en te verdoemen. God, zoo vol
van recit en heiligheid, schijut ongenaakbaar.
Dan is er wel reden voor de klacht : ik ben
bekommerd vanwege mijue zonde ! Maar zie,
in die bekommering is nu ook genade. De
H. Geest wekt haw in 't verbroken hart. En
als dat h art zich eindelijk voor Gods troon
nederbuigt en om vergiffenis schreit, dan antwoordt de Heere met den vollen zegen der
vergeving in zijnen lieven Zoon.
1K

Wil mijn misdaan, die n tergen.

Ps. 38 : 48.

„TNT TS 1K”.
Een Hottentot werkte bij een vromen boer.
Hj moest den huisgodsdienst 's avonds bjjwonen.
Door de woorden van den ,ou.baas" werd hij
bekommerd over zjjne zonden.
Eens las de baas : „Twee menschen gingen
op in den tempel om te bidden'. De Hottentot
luisterde ernstig en zei zachtjes : „Nou zal ik
leer hoe om te bidde". De beer las verder : .0
God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de
andere menschens.
„Neon ik is veel slechter", fluisterde de
Hottentot.
' Verder luidde het : ,Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat
i k bezit".
,Nee, zoo maak ik het nie, ik kan tie zoo
bidde. Wat moet ik doen ?" sprak de bekommerde heiden.
Zijn baas las voort, totdat hij aan den toilenaar kwam, die ook zelfs de oogen niet wilde
opheffen naar den hemel
.Dit is ik !" riep de Hottentot uit.
, Van verre staande".
„Daar is ik !" zei de heiden.
,Sioeg op atin borst zeggende : 0 God, woes
mij zondaar genadig".
.Dit is ik I Dit is mijn gebed !" riep de diepgeroerde man nu uit, en slaande op zijn borst
bad hij uit de diepte van zijn hart het toilenaarsgebed, totdat °oil 14, gelijk de tollenaar,
naar zijn huis ging als een veriest en gelukkig man.

November — Maaniag.
Lezen : a. Ezechiel 11 ; b. Jeh. 11 : 1-16 ;
C. 1 Thess. 5.
--.
Maansopg.
Zonsopg.
's morg.
7 u. 38 m.
9 u. 7 m.
Onderg.
Onderg.
's ay.
3 u. 55 m.
5 U. 23 in.
ISMIIIMINIIMIlliall.

Laat ons de onwankelbare belijdenis der
hope vasthouden ; want die het beloofd heeft
is getrouw:
HXBR. 10 : 23.
De belijdenis onzer hope is eene heerlijke
belijdenis. De waarheid, die we belijden, het heil
waarop we hopen mogen, is ontwijfelbaar vast.
Maar ons hart is niet zoo vast ; wij wankelen
licht in 't betrouwen. Wij zijn geneigd om los
te laten, te verloochenen. Wij worden zoo licht
bewogen, als de Heere zijn aangezicht voor ons
verbergt of als satan aanvecht. Ach ! tot onze
schade, want als we de belijdenis onzer hope
niet vasthouden, missen we alle troost en licht
en kracht. Laat ons iaarom aan des vijands
stem niet gehoor geven, als hij ons tot twijfel
lokt. De hope is vast, al zien we het beloofde
goed niet, want God heeft het beloofd en Hij
die 't belooft, is getroiw.
Uw macht is groot, onz.
Ps. 98 : 4.

