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DE VOORBIDDING.

En het geschiedde, terwijl Mozes
zijne hand ophief, zoo was Israel de
sterkste; maar terwijl hij zijne hand
nederliet, zoo was Amalek de sterkste.
EXODUS 17 : 11.

Hoog, op een rots, tegen wit-blauwe lucht van een
zonnedag, staat Mozes, in biddende gestalte, de handen
uitgebreid naar den hemel.
Beneden in het dal Rafidim, strijden de Israelieten hun
eersten slag tegen een yolk, dat hen verderven wil, en
dat over hen gekomen is als een wind der woestijn.
Zij zouden vtrslagen en vernietigd zijn zonder die
biddende gestalte daar boven op de rots. Die voorbede
van Mozes is hun overwinning geweest.
Wie doet hier Mozes' werk in de gemeente ? Zij zijn er.
Daar is menige moeder onder u, die als zij 's avonds
nederknielt, terwijl al de kinderen reeds slapen, in haar
bidden meer bidt voor die kinderen, dan voor zichzelve ,
zooals een moeder zich vergeet om haar kinderen, zoo
doet zij in haar bidden. Dat is : Mozes' werk doen in
de gemeente.
Van eeuwige dingen III.

1
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Daar is menig man, die, terwij1 hij bezig is met ijver
in zijn dagwerk, onder dat werk door in gedachten verdiept is, zoodat hij niets merkt van de kameraads, die
om hem heen werken ; en die, als wij hem eens vroegen :
„Waarom waart gij daar zoo stil en afgetrokken ?" als,
hij het zeggen moest, ons zeggen zou : ,,Mijn gedachten
waren bij mijn zoon, die niet wil oppassen, en ik ben
zoo beducht, dat het slecht met hem zal afloopen ; in
mijn gedachten was ik bezig God te bidden, of Hij dien
jongen wilde redden." Dat is : Mozes' werk doen in de
gemeente.
Daar is menig goedhartige broeder, die, als hij uit de
wijk te huis gekomen is, en de armoede der gezinnen
gezien heeft, die hij daar huist heeft bezocht, — die
armoede, die hem zoo ter harte is gegaan, en die hem
bijna week heeft gemaakt, — die dan, te huis gekomen,
zeg ik, zijn knieen buigt, en bidt : ,,Och Heere ! geef
dien armen toch wat brood, en wat genade, want het
staat daar zoo slecht met hun lichaam en met hun ziel !"
Dat is : Mozes' werk doen in de gemeente.
Daar is een enkele arme man in onze stad, die, als hij bij
de huizen der rijke lieden voorbij gaat, waar de glasvensters zoo groot zijn en zoo helder schijnen, en waar
de weelde binnen huist, en waar die man zijn voeten
nooit binnen zet, — die als hij er langs gaat, zeg ik,
bij zichzelven bidt : „Och, Heere ! die menschen hebben
het gelukkig goed, maar geef dien rijken toch het hoogste
goed, dat zou hen nog veel gelukkiger maken !" Dat is :
Mozes' werk doen in de gemeente.
Daar is menig jongeling in de jongelings-vereeniging,
die op de vergadering of te huis, voor de andere iongelingen onder stad bidt ; hij kent hen, en zou willen, dat
zij ook behouden werden, en uit de verleidingen des,
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Boozen bevrijd werden. Dat is : Mozes' werk doen in
de gemeente.
Daar is menig leeraar, die bij de ziekbedden staat, en
daar voor zijn kranken pleit ; of die in de rouwkamer
staat naast een lijkkist, die aanstonds zal weggedragen
worden, en die daar voor de rouwenden om sterkte
smeekt ; of die van dag tot dag, van huis tot huis gaat,
en die in al de familieomstandigheden de voorbidder is
in nood en smart. Dat is : Mozes' werk doen in de
gemeente.
Daar is, omgekeerd, menig eenvoudige broeder of zuster, die voor de leeraars bidt ; die des zondags het tot
zijn gebed maakt : ,, Och Heere ! geef uw leeraars getrouwheid, want hun werk, dat prediken, moet zulk een
moeilijk werk zijn ;" en die in de werkdagen ook nog
om de leeraars denkt, en zijn God voor die voorgangers
om heil smeekt. Dat is : Mozes' werk doen in de gemeente.
En ik zou bijna verleid zijn, om als een zelfzuchtige te
zeggen : ,Dat is de beste voorbede, die iemand doen kan ;
want dat is voor mij ;" maar ik zal het niet zeggen, als
niet een zelfzuchtige.
Bidden, niet zoozeer voor uzelven, maar voor anderen,
zooals Mozes deed, — geve de Heere, dat zij recht velen
zijn, die dat doen !
Welnu ! — wat wij hier leeren, is : om in die
voorbeden niet te vertragen. ,, Het geschiedde, terwijl
Mozes zijne hand ophief, zoo was Israel de sterkste ; maar
terwijl hij zijne hand nederliet, zoo was Amalek de sterkste."
Verstaat gij het ? Gij doet een goed werk met uw
voorbidding ; maar gij moogt niet vertragen, gij moogt
niet ophouden, gij moogt niet aflaten. Zoowaar gij uw
leeraar liefhebt, uw gebed voor hem mag niet zwak

4

DE VOORBIDDIlsG.

worden, of uw arme Jozua zal met al zijn moed het in
de gemeente afleggen tegen de Amalekieten.
Verstaat gij het ? Zoowaar, omgekeerd, de leeraar zijn
yolk lief heeft, mag hij zijn gebed niet vertragen voor
zijn yolk, of die kranken, die leerlingen, die rouwenden,
die dwalenden, — zij zullen verloren gaan, tenzij zich
God erbarme !
Verstaat gij het ? Zoowaar gij, o jongeling, de andere
jongelingen liefhebt, die nog geen Christus hebben, —
uw gebed mag niet zwak worden, of die andere jongelingen zullen vallen onder een lachenden Satan!
Verstaat gij het ? Zoowaar het in onze maatschappij
zal goed gaan, laat de rijke voor den arme bidden, en
de arme voor den rijke bidden ; — zij zullen anders
samen maatschappelijk in een omstrengeling des doods
ten onder gaan.
Verstaat gij het ? Zoowaar gij uw slechten noon liefhebt, o vader ! en zoowaar gij uw kleine kinderkens
liefhebt, o moeders ! uw gebed mag niet zwak worden
voor hen, — of een flood van lichaam en ziel zal hen aanvallen van een zijde, vanwaar zij het niet verwacht hebben.
Volhouden, altijd volhouden met uw gebed voor andere
menschen ! Neen, ik weet geen hoogeren gebedsvorm
dan dezen ! Moge God u die genade geven, om veel voor
anderen te bidden !
Weet dit : dat gij zoodoende de eere hebt van niet
alleen in de voetstappen van een Mozes te treden, maar
veel meer van een Christus, een Christus, die altijd voor
de verlorenen gebeden heeft , — maar weet deze tweede
zaak bovendien : dat de groote dag het eens schitterend
zal toonen, hoe uw eenvoudige voorbede overwinningen
behaald heeft, schooner dan Mozes ooit heeft behaald in
den Amalekietenslag te Rafldim !

5

MARA.

MARA.
EXODUS 15 : 23-25.

Ook de moedigste Christen zal het niet ontloopen, dat
hij op zijn levensreis heel spoedig op een Mara komt,
op een plaats van bittere ervaringen, waar hij niet op
gerekend had ! Zie maar eens terug op uw eigen levensreis, o Christen !
Gij hadt a aan den dienst van Christus overgegeven,
blij en sterk, en vol geloof, -- en, daar kwam toch
op zekeren dag de zonde, de oude vijand ; zij overviel u,
onvoorbereid, van achteren ; en voor dat gij het wist,
waart gij al verstrikt, gevangen, op den grond nedergeworpen, terwijl die oude vijand zijn knie u weer op
de borst zette met satanisch lachen. „Ik ben een kind
Gods !" riept gij Coen nit ; ja, maar het kind Gods lag
toch maar weer onder de zonde. Dat was een bittere
ervaring. Dat was Mara.
Gij hadt n aan den dienst van Christus overgegeven,
blij en sterk, en vol geloof, — en, daar kwam toch op
zekeren dag het broodsgebrek aan uw deur aankloppen.
Gij hadt geen werk, en daardoor geen brood ; dat was
voor u, o Israeliet, alsof de woestijn rondom u lag, zonder
manna. Of gij verloort van uw geld, dat gij hadt, het
een na het ander. Of uw zaken gingen achteruit. En,
ja waarlijk, dat was het broodsgebrek, dat aan 1111, deur
klopte. „Neen, maar," zoo riept gij, ,,neen, maar, ik
ben een kind Gods ! hier moet gij niet wezen, o gebrek !
gij moet aankloppen aan de deur der goddeloozen ; ik
ben een kind Gods, mijn brood zal zeker zijn, en mijn
water gewis !" Maar dat gebrek ging toch niet heen, en
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ging uw deur binnen, en woonde bij u in, weken en maanden lang. Gij begreept niet, hoe dat kon, en de vraag
kwam bij u op, of uw God u misschien ook vergeten
had. Dat was een zeer bittere ervaring. Dat was Mara.
Gij hadt /tu aan den dienst van Christus overgegeven,
blij en sterk, en vol geloof, — en, daar kwam op
zekeren dag de dood bij u binnen. Die dood wilde uw
eerstgeborene. Thy hart sidderde, en gij gingt bidden.
1Tw God zou u niet alleen laten in den nood, zoo dacht
gij. Maar uw gebed vond geen gehoor. De dood hield
aan, hij wilde uw eerstgeborene hebben. „Neen, maar,
ik ben een kind Gods !" zoo riept gij, „en het bloed des
lams is aan mijn deurposten gestreken ; gij moet bij mij
voorbijgaan, gij engel des verderfs ; en gij moet binnengaan in de woningen der goddeloozen, waar geen bloed
des lams aan de deurposten is gestreken ; dat weet gij
wel, o dood ! neem daar de eerstgeborenen !" Maar die
engel des verderfs ging niet heen ; en uw twisten tegen
hem was vergeefsch ; en uw roepen tot uw God was om
niet. En straks, — zat gij neder bij het bed, waar uw
eerstgeborene dood in lag, met gebroken oogen. En gij
wist niet, hoe uw God die groote smart u kon thuis
zenden ; gij hadt het niet gedacht. Dat was een zeer
bittere ervaring. Dat was Mara.
En wat zal ik spreken van de andere bittere ervaringen, die gij op uw levensreis ook nog hadt ? — Als gij
bijvoorbeeld uw tijden had, dat gij van de menschen
miskend en veracht waart, en dat gij bier door de straten
van onze stad liept met de gedachte : „Niemand stelt
belang in mij, alien ontwijken mij, en laten mij aan
mijn lot over ; en velen zelfs steken de lip tegen mij
uit, en zij schudden het hoofd achter mij." Dat was
ook Mara. — Of, als bijvoorbeeld door uw naaste bloed-
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verwanten een schande u over het hoofd werd gebracht,
een schande, z66, dat gij u nauwelijks aan de menschen
vertoonen durfdet, z66 dat gij wel ver heen hadt willen
vluchten om u to verbergen ; en dat wel, door de schuld
van een zoon of een dochter. Dat was ook Mara.
—Of,alsbijvorbeld norechtuangedanwerd or
hen, die uw beste vrienden schenen, maar die u verraadden, toen het hun gelegen kwam, met een Judaskus, en
dat voor wat zilverlingen. Dat was ook Mara.
En wat zal ik u nog meer zeggen van die bitterste
der bittere ervaringen op uw levensreis, welke zeker
wel deze was, — als gij, o Christen, bij wijlen zelfs uw
Christus kwijt waart ! Hoe was het mogelijk, en toch
was het zoo ! Gij hadt u overgegeven aan uw Christus,
blij en sterk, en vol vertrouwen, — en, daar kwamen
de tijden, dat gij uw Christus zelfs niet vinden kondt.
Hij was er niet ; Hij liep niet meer naast u ; Hij had uw
hand losgelaten ; en gij stondt alleen in de zeer vreeselijke woestijn. ,,Waar zijt gij, mijn Heer ?" riep uw ziel ;
maar van de stilte der woestijn kwam geen antwoord.
„En Gij hadt mij beloofd, dat Gij altijd met mij zijn
zoudt," zoo klaagdet gij, ovaar zijt gij, Heer ?" Maar
daar kwam geen antwoord. 0, dat was meer smartelijk
dan alle smartelijke ervaringen. Bitterder water werd
er nergens aan de lippen gezet. Dat was ook Mara.
Wat ik zeggen zal van al deze ervaringen, o gij mijn
broeder ? Dit zal ik er van zeggen : Dat de reis naar
lianaUn niet antlers dan over Mara gaat. Gij moet er
door, als gij het Beloofde Land wilt zien.
Maar dit zal ik er bovendien van zeggen, o gij mijn
broeder ! dat ik het weet, dat er geen Mara is, of daar
is ook een hout, dat voor u dat zeer bittere water in
zoet water veranderen kan.

8

EEN WONDERHOUT.

EEN WONDERHOUT.
EXODUS 15 : 23-25.

Daar zijn middelen, lezer ! waardoor God uw bitterste
ervaringen kan veranderen in zoete ervaringen. Een
wonder als te Mara is een wonder, dat God nog elken
dag doet, wat meent gij ? Dacht gij, dat de Heere zoo
iets alleen in den ouden tijd deed, en dat Hij, de Heere,
nu antlers geworden is, en dat nu de wonderen de wereld
uit zijn? Dacht gij, dat God alleen voor de Israelieten
zulke heerlijk schoone laden deed, voor Zijn yolk des
Ouden Verbonds, en dat Hij voor ons geen heerlijke betooningen heeft van Zijn liefde, voor ons, Zijn yolk des
Nieuwen Verbonds ? Laat Hij nu Zijn yolk bij Mara zitten, bij de bittere bronnen, aan de bitterheid des levens
overgelaten, en heeft Hij nu geen Mozes meer, en geen
hout meer, om ons bitter leven in een zoet leven te veranderen ? Neen, — Zijn middelen, verzeker ik u, heeft
Hij nog, al zijn die middelen nu andere, en al is het
geen hout meer, of geen uitwendig teeken meer, dat de
Heere ter hand neemt. Zijn wegen heeft Hij nog, Zijn
kanalen heeft Hij nog, waarlangs Hij Zijn zegeningen ons
doet toevloeien, zoo, dat de maat der zegeningen geweldig grooter is dan de maat der tegenspoeden, en die
overloopt. Laat ons daar breeder over uitweiden.
Een middel, door God aangewezen, om onze bittere
ervaringen zoeter te maken, is zelfvernedering. Hoe, indien
de zelfvernedering eens een hout is, in uw bitter water
geworpen, dat het bittere er van afneemt ? Hebt gij dat
al eens begrepen? Zie, als gij u eens onder uw smarten
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verootmoedigt, en bij u zelven zegt : ,,Ach ! ik heb het
eigenlijk geheel verdiend, dat ik smart heb," hebt gij
dan wel eens gevoeld, dat uw smarten dan draaglijker
werden, en dat zij het bittere verloren, dat er aan was?
Daar zijn twee wegen om uw smarten te dragen ; en
de eerste, de gewone weg bij de meeste menschen is, om
daartegen op te staan, daartegen te murmureeren, gelijk
ook de kinderen Isra6ls daar bij Mara gedaan hebben.
,,Waarom zendt God mij dit nu?" is reeds de booze toon
waarop zij beginnen het geval te bespreken. „Ik ben
toch niet slechter dan andere menschen, waarom moet
ik dat dan nu hebben ?" zoo is de verdere spraak, die
zij houden. En dan komen de gewone gezegden, die
daar altijd op volgen : „Dat heb ik nu geheel niet
verdiend, want ik ben toch een goed man, en ik geef
ieder het zijne ; neen, dat is wreed van God, en als God
liefde was, dan zou Hij wel antlers handelen !" Op die
wijze dragen veel menschen hun smarten. Daar zit hoogmoed in, zeg ik u, en een mate verbeelding, die geen
grenzen heeft. Om zich te verbeelden, dat men zulk een
goed mensch is, dat de rechtvaardige God daar nooit
iets aan te bestraffen zou hebben ! Ach, wat maakt dat
den tegenspoed nog bitterder dan hij reeds is, als daar
het gevoel van gekrenkte hoogheid bij komt ! Een gevoel
van eigenwaan en van hoogheid en van veel zelfverbeelding heeft de smarten nooit helpen dragen, maar ze
altijd zwaarder gemaakt. Waarom doen de meeste menschen dan zoo, als zij bij Mara zijn?
Maar de andere weg, de andere manier om zich onder
de tegenspoeden te gedragen is : zichzelven daaronder te
gaan vernederen en te verootmoedigen. 0, mijn medesmartlijder ! later' wij toch, als wij de rampen over ons
zien losbreken, even bij den levensweg neer gaan zitten,
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in overpeinzing ; en laten wij in die overpeinzing tot onszelven zeggen : „Ik ben zulk een mensch, dat ik al deze
smart wel verdiend heb ; ja, kreeg ik, wat mij naar verdienste toekwam, ik kreeg veel meer ellende." Laten
wij in onszelven spreken : „Heere ! ik wil mij nu buigen
onder Uw bezoekende hand, want Gij hebt zeker iets
aan Uw knecht te bestraffen ; ik zal onderzoeken,
There ! wat het in mij is, dat Uw toorn heeft opgewekt,
en ik zal boete doen, o mijn God !" Laten wij ons dan
verootmoedigen, en in onszelven spreken : „Wonder ! dat
de Heere mij nog niet meer straft, en alles van mij afneemt ; want ik begrijp het heel goed, daar is niets heiligs of goeds aan mij ; het is nog Zijn barmhartigheid,
dat de kastijding niet veel erger is !" Waarlijk, hebt gij
het niet al eens gevoeld, dat op die wijze de rampen en
tegenspoeden veel beter te dragen zijn? ZOO u te vernederen, z(5,5 u te verootmoedigen, dat maakt de smarten
lichter, dat neemt het ergste van de pijn reeds weg.
Hebt gij het niet al eens gevoeld, dat z(5(5 zelfs iets zoets
kwam aan uw lijden, wat gij heel niet verwacht halt ?
De verootmoediging, de zelfvernedering onder uw lijden,
dat is het middel dat God u toereikt ; dat is het hoot,
dat in uw Mara moet geworpen worden, en daar zal veel
bitterheid geweken zijn ; die wateren zullen zoet worden.
Een ander middel, door God aangewezen, om onze
bittere ervaringen zoeter te makers, is : een goed vertrouwen
en geloof in Hem hebben, dat Hij er Zijn goede bedoelingen mede heeft. Voelt gij het niet zelf?
Denk maar eens onder uw beproevingen, dat zij door
een Coeval, een noodlot, of door een onverbiddelijke natuurwet over u gekomen zijn, — en, uw ziel wordt
bitter tegen zulke natuurwetten, of tegen zulk Coeval ;
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denk maar, dat zonder eenige bedoeling ze door God
over u komen, en uw ziel wordt bitter bij de gedachte :
„Is God dan even redeloos als het noodlot ?" Zoo draagt
niemand zijn lijden gemakkelijk ; machtelooze woede over
het onredelijke in elke lotsbeschikking verzwaart hem het
lijden. Waarom doen de meeste menschen toch zoo bij Mara ?
Maar denk daartegenover eens, dat uw beproevingen
door een wijs en alleswetend God u zijn toegezonden ;
denk eens, dat die God er Zijn hooge bedoelingen mede
heeft ; denk eens, dat Zijn liefde er achter zit, Zijn liefde,
die het wel met u meent, Zijn liefde, die evengoed bij
wijlen het zure als het zoete u moet geven ; denk eens,
dat die God die beproevingen u zendt om u op te voeden,
o voor den hemel nog onopgevoed mensch ; denk eens,
dat die God z(5(5 met u te werk gaat, omdat door uw
2ondige gesteldheid gij nu juist niet antlers tot die zaligheid kunt gebracht worden, waar die God u wil doen
aanlanden ; — ja, zeg ik, heb eens een goed vertrouwen
en geloof in de goede bedoelingen, die God met u heeft,
— hebt gij het dan al niet eens gevoeld, dat die tegenspoeden veel gemakkelijker zijn te dragen? Hebt
gij dan al niet eens gevoeld, dat er z(5(5 zelfs iets zoets
kwam aan het bittere van uw ervaringen, ja, dat zelfs
het bittere ging wijken voor het zoete ? Een goed vertrouwen in de goede bedoelingen van God, dat is het
middel, dat Hij u toereikt voor het gemakkelijker dragen
van uw lijden ; dat is het hout, dat in uw Mara moet
geworpen worden ; en daar zal veel bitterheid geweken
_zijn ; die wateren zullen zoet worden.
En wat zal ik u nog spreken van zoovele andere
middelen, van Godzelven u aangewezen, als telicens een
hout, dat gij in uw Mara moet werpen?
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Is daar niet nog het gebed ? Als gij bidt onder uw
lijden, waarachtig bidt, — is dat gebed niet een middel
om den vrede gansch weder te brengen in de onrust
uwer ziel, die onrustig was geworden onder de stormen
der rampen P Grijp het gebed aan in uw lijden ; is dat
niet een hout om in het bitter water te werpen, dat
het zoet worde ?
En is daar ook niet de icerkgang, als een middel van
God aangewezen, om uw smarten u draaglijk te maken ?
Hoevelen, die in hun nooden hun schreden tempelwaarts
gericht hebben, en die daar in de gemeenschap der broederen die kracht hebben hervonden, waardoor zij voelden :
„Ik sta niet alleen in mijn smart , nog anderen dragen
die smart met mij, in hun voorbeden en in hun liefde ?"
Laat de onderlinge samenkomsten niet na ; is dat niet
een hout, om in het bitter water te werpen, dat het
zoet worde ?
En is daar niet het sacrament, het sacrament des
avondmaals, -- als een kanaal, waarlangs God telkens
de volmaakte rust in uw ziel wil doen terugkeeren, als
die rust gevloden is ? Hoevelen hebben niet reeds onder
dat sacrament gesmaakt, dat de Heere goed is, al was
hun nood ook hoog gerezen? Grijp het sacrament aan,
als een troostmiddel in uw lijden , is dat niet een hout,
om in het bitter water te werpen, dat het zoet worde ?
0, mijn mede-smartlijder ! wat dunkt u, — bij zijn
Mara had Israel slechts een hout, om zijn bitter water
zoet te maken , maar hebben wij niet tienmaal, telkens
een hout, dat de Heere ons aanwijst ?
Welaan ! reis dan uw weg met blijdschap ! Murmureer
niet over uw Mara's ! Uw God reist met u! Over Mara
moet het naar Kanaän, ons Beloofde Land !

HET WARE GEBRUIK DER WET.
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En of ook al alle wonderhout ons ontbrak, — een
hout neemt boven alles uw smarten en grootste pijnen
weg, in den dag des doods, en in den dag des oordeels —
dat is het hout, het kruishout waar uw Heiland aan
gehangen heeft.

HET WARE GEBRUIK DER WET.

Daar zijn menschen, die de Wet beproeven te vervullen, en die, het zoowat doende, van dag tot dag, en van
jaar tot jaar, tot de zelfverheffende gedachte komen : ,0
wat heb ik God lief ! Dat lukt mij nogal ; ik schiet op ;
ik ben zoo slecht niet meer als vroeger ; en ik ben al
beter dan veel andere menschen !" Arme lieden, die zoo
denken ; dat is een misbruik der Wet ; de Wet mist haar
doel bij dezulken.
En daar zijn andere menschen, die ook de Wet trachten
te vervullen, maar die van dag tot dag en van jaar tot
jaar, tot een geheel tegenovergestelde overtuiging komen :
,Ach, ik, ik doe dat niet, God liefhebben ; ik dacht, dat
ik Hem wat lief had, maar ik merk dat telkens anders ;
honderd malen betrap ik er mijzelven op, dat ik Hem
heel niet bemin ; ik doe wel mijn best om dat gebod te
vervullen, maar ik kan het niet, schijnt het ; zoo zwak
ben ik ; wat moet er nog van mij worden ; ik ga nog
geheel verloren, tenzij er genade is ; wee mij, ik ellendig
mensch !" Gezegende lieden, die zoo denken ; dat is het
ware gebruik der Wet ; bij dezulken heeft de Wet van
God doel getroffen ; bij hen heeft de Wet de kennis der
zonde gewekt.
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Hongerigen heeft hij met goederen
vervuld; en rijken heeft hij ledig
weggezonden.
LUKAS 1 : 53.

Daar staan in de geschiedenis van het Joodsche yolk
een Ezau en een Jakob tegenover elkander, beiden zondige kinderen van een vroom man. Maar de een, Ezau,
is rijk in zichzelven, en de ander, Jakob, is iemand die
hongert naar de zegeningen Gods in een eerstgeboorte,
en die op de reize van zijn verdiende ballingschap nog
meer leert hongeren naar gerechtigheid en waarheid,
en die een aspiratie heeft naar de eeuwige dingen. Gene
wordt dan ook ledig weggezonden ; deze wordt met goederen verzadigd ; Gods welbehagen rust op hem.
Daar in die Joodsche geschiedenis staan twee mannen
tegenover elkander, Eli, de hoogepriester, en Samuel, het
kind. De een, Eli, is rijk in zichzelven, en de ander,
Samuel, hoe jong ook nog, is iemand, die hongert en
dorst naar de kennis en naar de heiligheid die uit God
is, en die met zijn geheele ziel zich uitstrekt naar het
hooger leven, dat hem in nachtelijke droomen bezig houdt.
Gene wordt dan ook ledig weggezonden, en geen vrucht
spreekt nh den dood iets van dien man, die geleefd heeft,
als had hij niet geleefd. En deze, Samuel, wordt met
goederen verzadigd , Gods welbehagen rust op hem.
Daar staan in die Joodsche geschiedenis twee mannen
tegenover elkander, Saul, de koning, en David, de herdersjongen. De een, Saul, is rijk in zichzelven, en vraagt
niet meer naar een God, buiten wien hij, in zijn koninklijke
macht, het wel kan stellen. De ander, David, is iemand,
die hongert en dorst naar de eeuwige waarheid , die,
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achter de schapen op de heuvels, in den nacht, met het
snarentuig in de hand, het aan de sterren vraagt, hoe
groot de God is, die haar schiep, en wiens diepste zucht
dan ook wordt : , 0, mijne ziel Borst naar U, naar den
levenden God, meer dan het hert schreeuwt naar de
waterstroomen." Gene, Saul, wordt dan ook ledig weggezonden, en een waarzegster is zijn laatste, zijn eenige
hulp in stervensnood. Maar deze, David, wordt met goederen verzadigd, en een troo p, veertig jaren lang is zijn
deel : Gods welbehagen is op hem.
Daar staan in die Joodsche geschiedenis twee vrouwen
tegenover elkander. De eene is Izebel, de koningin, rijk
in zichzelve, en naar geen Jehova vragend, goddeloos.
De andere, de weduwe uit Zarfat, is iemand, wier ziele
zich naar God uitstrekt, en die den profeet herbergt, en
haar laatste stuk brood met hem deelt. Gene, Izebel, wordt
dan ook ledig weggezonden, en de honden mogen haar
vleesch eten, voor de poort van haar paleis. En deze,
de weduwe van Zarfat, wordt met goederen verzadigd ;
het meel wordt niet minder in haar vat, en de olie niet
in haar flesch ; Gods welbehagen is op haar.
Daar staan in de Joodsche geschiedenis twee mannen
tegenover elkander. De een, Kajafas, is rijk in zichzelven,
een hoogepriester in zijn rabijnsche wijsheid ingewijd.
De ander, Petrus, is iemand, die hongert naar de zedelijke wereld achter de zienlijke dingen, al is hij een arme
visscher op het meer, die roeit en stuurt tegen de stormen
in, om een karig stuk broods ; is iemand, die als hij
voor het eerst voor de zedelijke waarheid komt to staan,
verbrijzeld is, en uitroept : , 0 ga uit, ik kan u niet verdragen, zoo zondig mensch ben ik !" Gene, Kajafas, wordt
dan ook ledig weggezonden, en de nawereld bewaart zijn
naam als den naam van een onwijze. Maar deze, Petrus,
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is met goederen verzadigd : de onzienlijke dingen heeft
hij gezien, op Thabor, en op het Pinsterfeest ; en zijn
naam, met de namen dier andere eenvoudige discipelen,
zijn de namen geworden, die de wereld vervullen, als
van mannen, die profeten en apostelen zijn geweest zonder
gelijken ; Gods welbehagen was op hen.
En niet alleen in de Joodsche geschiedenis, maar ook
in ons aller geschiedenis staan nog telkens deze twee
soorten van menschen tegenover elkander, die rijkhartigen — en die hongerenden van zielen ; aan welke beiden,
voor wie zien wil, nog altijd en telkens, die vreeselijke
en anderzijds heerlijke wet zich openbaart : Genen worden
ledig heengezonden, en dezen worden met goederen vervuld.

GEMOEDSLEVEN.

Dat is een goed man, die ijverig voor zijn zaken leeft.
Van den morgen tot den avond te werken, om een eerlijk
stuk brood te verdienen, dat is een maatschappelijke
deugd, waar de maatschappij op drijft. Gezegend zij de
arbeidzaamheid ! Het is een heerlijk gevoel voor een man,
om, als hij 's avonds tehuis komt, te denken: „Ik heb
mijn best gedaan ; mijn vrouw, en die kleine kinderen,
die daar reeds slapen, behoeven geen nood te hebben,
het is alweer verdiend in het zweet van mijn aanschijn ;
en ik zal morgen, als God wil, weer werken, werken,
dat wij vooruitkomen in de wereld. Leve de arbeid !"
En het is een loffelijke eigenschap van de burgers van
onze stall, en nog van andere steden, dat zij altijd
stoom op hebben.

GEMOEPSLEVEN.
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Maar naast dat leven voor taken, is er nog een ander
leven, dat tegelijk daarmede kan geleefd worden, en dat
is het gemoedsleven.
Dat is dat leven van het diepe gevoel, dat binnen in
ons is, en dat op den bodem van iedere ziel ligt. Daar
binnen in het hart wordt soms zoo veel gevoeld, .wat niet
altijd tot uiting komt, en niet altijd aan anderen medegedeeld of getoond wordt, maar dat daar binnen toeh
gevoeld wordt, zoo waar er een zon aan den hemel staat.
Wij voelen in ons binnenste een behoefte aan liefde,
liefde voor onszelven en voor anderen ; zó(5, dat als wij
nog klein zijn, wij onze ouders liefhebben, en als wij
ouder worden, wij de wederliefde zoeken, die er is tusschen een jongeling en een maagd ; en als wij nog ouder
worden, wij de kinderen bovendien nog liefhebben. Daar
is ontzaglijk veel plaats in het menschelijk hart voor
liefde. Daarvan kan niet te veel zijn.
Wij voelen in ons binnenste een behoefte naar waarheid en recht ; zoo, dat wij altijd onwillekeurig, zonder
dat het ons aangeleerd wordt, weten, wat in elk bijzonder voorkomend geval waarheid en recht is, dat gaat van
zelf ; zoo, dat als wij eens ergens onrecht zien geschieden,
het daarbinnen op eens warm wordt, en die heele ziel
opbruist in toorn, een toorn, waarbij wij ons moeten
inhouden om niet tot geweld over te gaan.
Wij voelen in ons binnenste een geheimzinnige behoefte
naar nog andere dingen, dan die de wereld om ons te
zien geeft. , Al die dingen, die de wereld mij biedt, wil
ik hebben," zoo zegt ons hart, ,geef ze hier !" En Ms
wij ze hebben, en volop gesmaakt hebben, dan zegt datzelfde hart : „Ik wil andere dingen ; zij hebben mij niet
bevredigd, ik ben niet voldaan !" En onwillekeurig, zonder dat de ziel er zich rekenschap van geeft, begint zij
2
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te verlangen naar eeuwige dingen, die niet voorbijgaan
en wel bevredigen.
Wij voelen in ons binnenste het bestaan van duizend
vragen, die minder uit het hoofd dan uit het hart schijnen op te rijzen.
Vragen als deze : ,, Wie ben ik ? Van waar ben ik ?
En waar reis ik heen ?" Vragen, die ons niet loslaten ;
want altijd komen zij weder ; zij zijn er als wij jong
zijn, en zij zijn nog vOOr ons, als wij sterven gaan : „Wie
ben ik ? Van waar ben ik ? En waar reis ik heen ?"
Vragen, die ons soms aangenaam zijn, om er over te
peinzen, maar die ons op ongelegen tijden lastig vallen, als
wij het minder aangenaam vinden, om er over te denken.
Vragen, die vragen blijven, tot wij er een antwoord op
gevonden hebben, waarvan onze ziel zegt : „Dat antwoord
is goed, ik ben tevreden, daar heb ik rust bij ; het is wel !"
Wij gevoelen in ons binnenste het bestaan van een
geheimzinnige andere wereld, dan die wij met de oogen
zien, of met de handen Casten, en waarvan ons hart zegt,
dat die beter is, dan deze wereld. Een inwendige hoop
profeteert er ons van : ,, Daar zetelt de onzichtbare God ;
daar is het altijd Licht ; daarheen zijn zij voorgegaan, van
wie wij pier afscheid namen bij een open graf ; daar leef
ik eenmaal, van zonden vrij, in het ongekende gevoel
van een niet meer beschuldigend geweten ; daar is mijn
ware toekomst, mijn eeuwig vaderland, mijn eigenlijk
tehuis !"
Zie, dat alles, wat wij voelen, en wat onafhankelijk
van ons altijd redeneerend verstand in ons opkomt, onwillekeurig, zonder contrOle van eigen wil ; dat alles, wat
zich daar openbaart in daden of gebrek aan daden, —
dat bijzonder leven, dat zulk een ruime plaats inneemt
in al ons andere leven, — is dat niet gemoedsleven?

„ DIE GEWASSCHEN IS, IS GEHEEL REIN. ”
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Welnu, waarom verwaarloozen zoo velen dit gemoedsleven, alsof zij met vastbesloten wil eenmaal gezegd hebben : „Daar haal ik een streep door ?" Het leven voor
zaken is goed ; maar kan niet tegelijk, onder dat andere
door, het gemoedsleven ontwikkeld, verfijnd en volmaakter
worden? Hoe, als het eens blijkt, dat daar in dat gemoedsleven eigenlijk het ware leven van een mensch ligt ?
Hoe, als het eens blijkt, dat dat het ware terrein is,
waar de mensch zijn eigenlijke, zijn onvergankelijke
schatten kan vergaderen ?
Verstandig zijt gij mijn lezer ! als gij om het eerste
het tweede niet verwaarloost, en als om een leven voor
zaken het gemoedsleven bij u niet ten onder gaat.

„DIE GEWASSCHEN IS, IS GEHEEL REIN."

Wees eens oprecht voor een oogenblik. Zeg mij : Is
uw leven van dien card geweest, dat gij met dat leven,
dat achter u is, voor de oogen van den levenden God
durft treden ? Is uw ziel nog z(5(5 blank en z(56 rein, zooals zij was, toen gij nog een jongeling waart, o grijsaard ?
Of zooals zij was, toen gij nog een kind waart, o jongeling ? Leg mij : Zoudt gij moed hebben, om, zooals gij van
nature zijt, o wereldling ! voor den troon Gods te gaan
staan, en daar het oordeel der rechtvaardigheid of te
wachten, waar alles openbaar wordt, ook uw stille en
geheime zonden ? En zeg mij : Hebt gij geen gevoel
van behoefte aan een reiniging uwer zonden, eer dat die
groote en vreeselijke dag komt ; geen gevoel van behoefte
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om gewasschen te zijn van al uw ongerechtigheden, op
welke wijze dan ook, eer dat die dag des rechtvaardigen
gerichts voor u gaat aanbreken?
In alle eeuw, onder alle volken, ook onder de heidensche volken, heeft het menschelijk geweten, uit vreeze
van anders nooit den hemel te kunnen binnengaan,
geroepen, begeerd, gezucht naar die afwassching, naar die
reiniging. In alle eeuw, onder alle volken, ook onder de
heidensche volken, heeft men dan ook altaren opgesteld,
om zond- en schuldoffers te brengen, of door die offers
eenigermate van verre voldaan mocht worden aan den
eisch der hoogste gerechtigheid. En de rook dier altaren
heeft niet opgehouden te stijgen naar omhoog als een
bede om vergiffenis en niet-toerekening der schuld. En
het bloed der duizenden offerdieren heeft niet opgehouden
te vloeien, om, zoo het mocht, te gelden als plaatsvervangend bloed voor den zondaar, die zich bewust was,
eigenlijk zelf te hebben moeten sterven om zijn schuld.
Zeg mij : Hebt ook gij gevoel van behoefte aan de
reiniging uwer zonde, eer dat de groote en vreeselijke
dag komt ?
0 hoor dan, hoe Jezus, met zinnebeeldige heenwijzing
naar die begeerte van alle ontwaakte gewetens, het uitroept :
„Die door mij gewasschen is, is geheel rein !" 0 hoor
dan, hoe het Evangelie in bladzijde op bladzijde, ons de
teekening geeft van dien Messias, van wien de Heilige
Geest het u in de ziele telkens toefluistert : ,, Zie het
Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt !" 0 hoor
dan naar die prediking, waarvan de korte inhoud deze
is : „Jezus, alzoo Hij de zijnen, die in de wereld waren,
liefgehad heeft, zoo heeft Hij hen liefgehad tot het einde !"
En hoor dan, in elke lijdensprediking, in tafereel op tafereel, hoe die Jezus zich als een schuldoffer gesteld heeft
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in uw plaats ; zich in den dood heeft overgegeven, in een
dood aan het kruishout ; en hoe Hij Zijn dierbaar bloed
heeft doen vloeien, als een vergiffenisteeken, als een reiniging, als een afwassching van al uw tonne !
0 hoor het, en wil dankbaar het gelooven, met aanbidding ; verbaasd over zoo groote zondaarsliefde ; verbaasd,
nog veel meer dan een Petrus, die verbaasd was, dat
Jezus hem de voeten wilde wasschen, — gij, verbaasd,
dat Hij in Zijn dienstknechtsgestalte u zelfs geheel heeft
willen wasschen van al uw zonden ! Wil dankbaar het
gelooven, met aanneming, met toeeigening, met aanbidding ; en ik zeg u, dat er geen ander water, en geen
ander bloed meer zal noodig zijn om u te reinigen ; en
ik zeg u, dat er geen ander offer meer zal behoeven te
rooken als schuldoffer voor u. Het eene groote, voor alle
eeuwen, voor alle geslachten, ook voor uw ziel, is gebraeht.
En het is voldoende.
En Jezus' zinnebeeldig woord : , Die gewasschen is, is
geheel rein," is dan de triumfkreet gewo.rden van uw verzoend geweten, dat niet meer aanklaagt, maar stille is, en
dat vrede heeft gevonden, zooals nimmer te voren.

TWEE VROUWEN.

Een kleine stall, ergens in Juda. In het gebergte, in
een toenmaals nog schoone, weelderige landstreek. Bergen, met afhangende wijngaarden beplant, van bosschen
hier en daar afgebroken, waar kleine beken ruischten, of
schilderachtig gelegen bronnen het oostersch tafereel ver-
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toonden van drinkende schapen met hun herders. En daar
tusschen in, verspreid over de heuvels, tusschen die wijngaarden en bosschen en akkers, de kleine Witte huizen
met platte daken, wit tegen groen, met blauw van de
lucht boven. En daar lager in het dal, de kleine stad,
de kleine stad, rustig, kalm, stil en vredig, — ver, ver
van het gewoel en van de drukte der kooplieden, der soldaten, en der wetgeleerden van Jeruzalem.
Is het hier op deze stille plek in het eenzame gebergte,
dat de ontmoeting plaats heeft van de twee grootste vrouwen, die de wereld heeft voortgebracht ? Ja, het is hier,
dat twee vrouwen elkander de mededeeling doers van het
blijdste, dat een vrouw aan een andere meedeelen. kan.
Maria, de grootste vrouw van alle eeuwen, is met haast

gereisd naar hier, vol van eeuwige onbeschrijfelijke blijdschap ; en Elisabeth, na haar de grootste vrouw van alle
eeuwen, ontvangt haar, van dezelfde gevoelens vervuld,
met uitgestoken moederlijke armen, met omhelzing, met
blijde kussen. En het is onder dat kussen, dat de jonge
maagd blozend, als aan een moeder zegt, wat de andere
reeds weet. Schoon vrouwengeheim, te teeder, dan dat wij
er nieuwsgierige ooren naar zouden keeren. Schoon vrouwentafereel, te heilig haast, dam dat wij nieuwsgierige
oogen er op zouden. vestigen !
Elisabeth, de oude, de grijze, de vrouw van veel rijp
geworden ervaring, die zooveel in al haar dagen over haar
hoofd heeft zien heengaan, en zooveel om haar heen heeft
zien gebeuren, in de groote stad, Jeruzalem, waar zij
heeft geleefd.
Maria, de jonge, de maagd, de schoone, wie geen schilder te veel heilige schoonheid als adel der ziel op het
heilige gelaat kan malen, — die daar eerst juist de oogen
begint rond te slaan in een wereld, om haar heen, die
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nieuw is en schoon, zooals de wereld nieuw is en schoon,
voor wie pas er begint.
Elisabeth, de vrouw eener groote stad, de priesteres,
de vrouw eens priesters, die de wereld kent, nademaal
zij verkeerd heeft in de kringen der grooten, der beschaafden, der rijken, waar zij optrad als hun gelijke in dat alles,
en die verkeerd heeft in de kringen der armen en der
ellendigen, waar zij optrad als de helpster, de meedraagster van alien nood ; die dus de wereld kent, en weet
wat de wereld wel waard is.
Maria, de vrouw van een klein dorp in een afgelegen
provincie, de arme vrouw, die nog geen ander verkeer
heeft gehad, dan met de kleine dorpelingen, dan met de
andere vrouwen aan de bron van Nazareth, als zij daar
's avonds met haar kannen stond ; en die in de eeuwige dingen nog niet dieper heeft ingezien, dan wat een kleine
rabbi of moeder haar geleerd heeft, of wat een rein hart
haar heeft laten voorgevoelen.
Twee vrouwen, versehillend in gedaante, zooals de moeder en een dochter van elkander verschillen.
Twee vrouwen, versehillend in stand, zooals een rijke
en een arme vrouw van elkander verschillen.
Twee vrouwen, versehillend in levensopvatting, zooals
de levensopvatting verschilt van de jeugd en van de
grijsheid.
Maar beiden, vrouwen, vroom van aandrift, vroom van
oorspronkelijke natuur, vroom van onbevlekte verlangens.
Ja beiden, vrouwen, groot en dapper in het geloof:
waar de eene, de oude, op der engelen boodschap, dat
een noon haar zou geboren worden in den ouderdom,
even goed gezegd heeft : ,,Mij geschiede naar uw woord !"
als de andere, de jonge, het gezegd heeft, op der engelen
boodschap tot haar van een evengelijk wonder.
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Die twee, zij hebben het geloofd, wat de engel heeft
gezegd. De oude, de priesteres, heeft het geloofd, dat
van den voorlooper van den Messias zij de moeder
zal wezen. De jonge, de vrouw uit het dorp, heeft
het geloofd, dat van den Messias zelven zij de moeder
zal wezen. En als zij daar staan, in elkanders moederlijke en dochterlijke omhelzing, en zij dit van elkander
hooren en wezen, daar maakt dat gelooven haar beiden
zoo blijde, dat zij zich de gelukkigste der vrouwen
achten , zoo blijde, dat zij zich de gezegendste der
vrouwen achten — en wel mochten zij dit ! — , z456
blijde, dat de verrukking, de geestdrift der poetische
profetie over haar komt, en zij een beurtzang spreken
van lof, zooals alleen blijde moeders dat kunnen.
0, wereld en gemeente ! wat zijn wij klein, bij die
vrouwen , klein in het geloof, bij het geloof dier vrouwen,
die dapper en moedig in het vooruit het wonder hebben
geloofd, waar wij als bij een terugblik en van verre nog
wel zoo dikwijls twijfelachtig de schouders hebben opgetrokken, en de oogen hebben nedergeslagen !

VALSCHE SCHAAMTE.

Daar is dikwijls onder de Christenen een valsche nederigheid, een valsche schaamte, die hen doet zeggen, dat
zij voor het werk der redding van anderen te onbekwaam zijn.
Hoe dikwijls hooren wij niet zeggen : „Wel, ik ben
geen dominee, ik heb geen verstand genoeg om met
anderen over geloofspunten te redeneeren. Die dat kan
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doen, die moet het maar doen. Maar ik, ik heb werk
genoeg om zelf een geloovige te zijn !"
Dit is nu, zoo meen ik, een onchristelijk standpunt,
zoo onchristelijk, dat ik ieder Christen raad, zoo spoedig
mogelijk er van of te stappen.
In de eerste plaats behoeft een Christen zoo groote
mate geleerdheid niet, om iedereen te kunnen zeggen, dat
zij bekeerd, en hoe zij bekeerd moeten worden. Als men
zelf bekeerd is, dan kan men het Loch aan anderen ook
wel zeggen, hoe dat geschiedt, al is het maar in de eenvoudige termen van een Andreas, die uitriep : „Wij hebben
den Messias gevonden !"
En dan, in de tweede plaats, het is een arbeid, die
arbeid aan de ziel van anderen, die meevalt, als men er
mede bezig is. Want evenals bij Simon in zijn hart een
menigte brandstof aanwezig was, die op een enkel vurig
woord van Andreas in lichtelaaie opging, zoo zullen wij
bevinden, dat als wij soms maar een enkel woord zeggen
over Christus, dat woord genoeg is om daar in het hart
van onzen medezondaar een beweging aan den gang te
brengen, zoo als wij niet gedacht hadden. Daar is soms in
zijn hart al zooveel voorarbeid door den Heiligen Geest
gewerkt, dat nog maar een enkele stoot, een kleine stoot, noodig is, om hem geheel te doen omslaan, in een anderen koers.
Daar is in zijn binnenste zooveel natuurlijke onvrede,
zooveel gewetensklopping, zooveel gezucht over het harde
juk van Satan, zooveel uitzien naar een verlosser, dat een
kort gesprek soms voldoende is, om dien mensch te doen
zeggen, zooals Petrus zeide : „Ik ga mede, Andreas ! ik
ga mede naar Christus !"
Als de bekeering van alien, die bekeerd zijn, eens kon
blootgelegd worden, dan zouden wij zien, dat het bijna altemaal kleine, schijnbaar onbeduidende woorden zijn
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geweest, die het begin waren en werden van een eeuwige
beweging. God doet zelf door Zijn Heiligen Geest het
meeste, en laat aan Zijn kinderen het overblijfsel te doen
over bij hun arme broeders.
Is het nu niet onverantwoordelijk, om maar van verre
te blijven staan, en te zeggen in valsche schaamte : „Ik
kan met hen niet spreken ; ik ben er niet knap genoeg voor?"
Wat, kunnen wij het anderen niet zeggen, ieder op zijn
manier : „Broeder, ik heb den Christus gevonden ?" Kunnen wij het anderen niet zeggen, wat de weg is ten leven,
nademaal wij zelven dien weg gaan door genade ? Kunnen
wij het hun niet zeggen, zooals ik het nu zeg, aan degenen, die het nog weten moeten onder u : dat zij luisteren
moeten naar de stem van hun geweten, dat hen dringt
om in God te gelooven, en Hem lief te hebben ; dat zij
luisteren moeten naar de stem van hun geweten, dat hen
dringt om te gelooven in Jezus, die kwam, en leed en
stierf in hun plaats ; dat zij luisteren moeten naar de stem
van hun geweten, dat hen dringt om aan te nemen en
te gelooven de vergiffenis der zonden door Christus' kruis ?
Weg, weg met alle valsche schaamte. Als er iets van
een Christen in u is, doe dan Andreas' werk, en leid uw
broeder tot Jezus. Als gij ooit in den hemel wilt komen
door Jezus' genade, dan, en misschien spreek ik niet te
sterk tegen u, o onnutte vijgeboom ! dan moet gij er niet
alleen willen komen, maar iemand met u medebrengen,
opdat gij zeggen kunt tot den Koning : ,, Zie hier, Uw
pond heeft nog een pond gewonnen !"
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Men zou zeggen dat de komst van Christus op aarde
voor al Zijn tijdgenooten een even blij -le gebeurtenis
moest zijn geweest. Daar moest een alg emeen gejuich
zijn geweest bij iong en oud, bij rijk en arm : „Daar
is de Messias !" Men zou zeggen : over zulk een langbegeerde gebeurtenis moest iedereen verrukt zijn geweest ;
en daar had geen uitzondering kunnen zijn.
Hier immers was de allerhoogste gave van God aan
Zijn yolk. De gave der wet in den ouden tijd, — was
klein hierbij vergeleken. De gave van Zijn oud verbond, — was klein, vergeleken met dit nieuwe verbond, dat God stond to maken door Christus. De gave
in de koningen en profeten, — was klein bij hetgeen
God ging geven in dezen grootsten profeet en koning.
Gaf God in Zijn Loon niet het beste, wat de hemel bezat ?
Ja, gaf God in Christus niet Zichzelven ?
Israel wist dat ; Israel wist dat van overlang ; en
begeerde dat van overlang ; en zoo vast was het gansche
yolk er van overtuigd, dat in deze Godsgave het toppunt
van Gods gaven kwam, dat in des yolks gevoelen en
verbeelding dat eene woord „Messias" alles bevatte wat
verbeelding en droomen maar scheppen konden.
Men zou dus zeggen, dat de komst van Christus op
aarde voor al Zijn tijdgenooten een even blijde gebeurtenis moest zijn geweest, zonder uitzondering.
„Neen" profeteert Simeon, de grijze, „dit zal een teeken
zijn, dat wedersproken zal worden ; Hij zal voor velen
in Israel tot een val zijn, zooals Hij voor velen tot eel)
opstanding zal zijn."
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,,Voor velen," zoo wil de grijze profeet hier zeggen,
„zal de Christus de vervulling zijn van hun lang gevoelde
behoeften en begeerten ; alles zullen zij in Hem vinden
wat tot hunner ziele zaligheid van noode is ; zij zullen
Hem aannemen ; zij zullen in Hem gelooven ; en alles,
wat de hemel aanbrengen kan, zal door Christus hun
deel en hun erfenis worden ; alsof zij uit den dood der
duisternis opstonden tot een nieuw leven des lichts, zoo
zal Hij hun tot een opstanding zijn."
„Maar voor vele anderen," zoo wil de grijze profeet
verder zeggen, „voor vele anderen zal de Christus nets
van dat alles zijn. Daar zullen er zijn, die in hun verwachtingen zich teleurgesteld zullen vinden ; die, aarde
en van de aarde aardsch, zich van Hem of keeren zullen
met bitterheid, en die zeggen zullen : „Is dat nu de
Messias, waar wij op gehoopt hebben ?" Deze zullen
Hem niet aannemen ; deze zullen niet in Hem gelooven ;
ja, in de bitterheid hunner teleurstelling zullen zij zich
aan Hem stooten, tzich aan Hem ergeren ; en zich van
Hem afwendende en van het licht, dat bij Hem is, zullen
zij zich keeren tot de duisternis, waarin zij te voren
waren, grimmig, duivelsch vertoornd ; en die laatste duisternis zal erger wezen dan hun eerste duisternis ; tot
een val, tot een val zal de Christus hun wezen !"
Ontzaglijk diepe en vreeslijk ware profetie ! Hoe is de
diepe blik dier oude oogen scherp geweest om te zien,
de dingen, die komen zouden ! Hoe heeft zijn vergezicht
niet gefaald ; en hoe is niet een van zijn woorden ter
aarde gevallen ! Hoe is het alles gekomen !
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In de oogen van alien, die het dien dag gezien hadden,
is Jezus' dood een vreeselijke nederlaag geweest.
Zoo daehten de overpriesters, die in Jezus een tegenwerker gezien hadden van hun eer en hun macht ; een mededinger, die te vreezen was, en die het door zijn leer en
door zijn wonderen bijna op hen gewonnen had. Gelukkig ! zij hadden met vereende krachten hem weten op zij
te zetten. Met vereende krachten ; want zij hadden vrienden met elkander gemaakt : Sadduceen en Farizeen en
Herodianen. Zij hadden listiglijk hun trawanten, klerken, kosters, mindere Levieten, en verdere synagogenbeambten onder het yolk laten werken ; de laster had zijn
plicht gedaan, de opwinding het overige, en — ha ! daar
hing die mededinger, die Jezus ! Het was uit met hem !
het was alles over ! Zij bleven gehandhaafd op den stoel
van Mozes.
In de oogen van alien, die het dien dag gezien hadden, is Jezus' dood een vreeselijke nederlaag geweest.
Zoo dacht Pilatus. Pilatus, die eerst in Jezus een
oproermaker had meenen te zien, maar die bevonden bad,
dat Jezus een godsdienstdweper was. En van alle menschen kon nu Pilatus de godsdienstdwepers het minst
verdragen. Hij had ook zijn tijd gehad, dat hij, de heiden,
de godsdienstwaarheid gezoeht had. Als kind had hij
aan de goden geloofd ; dat was een Broom der jeugd
geweest. Toen had hij, wijzer geworden door de wijsgeeren, in de wijsgeerige seholen de godsdienstwaarheid
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gezocht. Het had tot niets geleid. Toen in de mysteries, de geheime vereenigingen, die voorgaven aan de
ingewijden die waarheid te kunnen openbaren ! Het
was bedrog geweest. En toen had hij vaarwel gezegd
aan al dat zoeken. Dat kon niemand weten, niemand
vinden. Dweperij, als iemand er nog naar zocht. „Wat
is waarheid ?" En toen hij in het verhoor vond, dat Jezus
zulk een dweper was, had hij Been belang meer in hem gesteld, hem veracht, en hem overgegeven om gekruisigd te
worden. En Pilatus, als hij op dien dag aan den hoofdman bij
het kruis liet vragen, of Jezus reeds dood was, en het
antwoord kreeg, dat het zoo was, meende bij zichzelven,
dat die dweper geeindigd was met een nederlaag tegenover zichzelven en het doel, dat hij zich voorgesteld had.
In de oogen van alien, die het dien dag gezien hebben, is Jezus' dood een vreeselijke nederlaag geweest.
Zoo meenden ook de soldaten. Deze ruwe menschen
begrepen de geheele geschiedenis niet, waar zij een werkdadig aandeel aan namen, met geeselen en kruisigen.
Deze ruwe menschen hadden als hoogste levensdoel :
vechten als zij gecommandeerd werden, en ook, als zij
niet gecommandeerd werden ; en dat was op zichzelf
een soort genoegen. Verder : 's avonds in hun cantine te
zitten onder barre schuine scherts en bij den drank,
hun toegediend liefst door deernen uit allerlei volksstam,
vandaag door de deernen van Judea, morgen door die
van den Kaukasus of van Egypte en Griekenland. Hei,
dat was een lustig leven ! Zij begrepen niet, dat iemand
antlers wilde leven ! En die Jezus, die had niets van dat
alles ; dat was een leven zonder genot, een verloren
leven in hun oog. Zij hadden onwillekeurig gevoeld, door
de reinheid van zijn gelaat en van zijn oogen, dat hij
niets van dat alles wilde, j a, dat veroordeelde , en daarom
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hadden zij hem zoo pleizierig gegeeseld en gehangen.
Zoo iemand verdiende niet te leven. Daar ! het was gebeurd !
Hun levensbeschouwing had dien dag gezegepraald ; en
die levensbeschouwing van Jezus had de nederlaag geleden. Ach ! ook die soldaten zagen op hun manier in Jezus
een overwonnene.
In de oogen van alien, die het dien dag gezien hebben,
is Jezus' dood een vreeselijke nederlaag geweest.
Zoo meende ook het groote yolk van Jeruzalem. Deze
domme lieden, mannen en vrouwen, waren conservatief
opgevoed door de rabbi's. Zij hadden ook zoo hun gedachten van godsdienst en staatkunde. Daar waren zij bij
groot gebracht. Hun ouders hadden er even zoo over gedacht
als zij, en in de synagoge was hun alles zoo voorgezegd
van sabbat tot sabbat. De Joodsche godsdienst van
de rabbi's was de eenig ware op de wereld. Men
moest zich laten besnijden ; zoo hoorde het, om te beginnen. En dan moest men de deelen uit de heilige boeken uit het hoofd kunnen opzeggen ; en dan moest
men zich reinigen op bepaalde tijden, niet met ongewasschen handen eten, en vasten, vooral op Grooten
Verzoendag, goed de synagogen waarnemen, en ook de
feestdagen meemaken ; ziet ge, dat waren de goede
menschen, die zoo deden. En dan (hier mengde de populaire staatkunde zich er bij), dan moest men gelooven in
een Messias. En ziet, — hier hadden zij zich haast laten
vangen door Jezus, — hoewel zij wisten, dat hij aan al
die vorige dingen niet veel scheen te hechten, die Jezus
had hen warm gemaakt bij de Messias-verwachtingen.
Hij had hun hoop opgewekt ; had zelfs den schijn gehad
zelf de Messias te zijn, zooveel wonderen kon hij doen !
Ja, waarlijk ; zoo, dat zij hem zelfs reeds als hun Messias
en koning hadden uitgeroepen. Maar, neen, hij was het
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niet ; hij had hen maar meegetroond, misleid, die bedrieger. En daarom hadden zij zich op hem gewroken,
bloedig gewroken ; zij hadden „Kruist hem" geroepen.
En daar hing hij nu. Ook in de oogen van het yolk,
van de groote massa, hing Jezus daar, als iemand, die
zijn nederlaag niet alleen onderging, maar verdiende.
In de oogen van alien, die het dien dag gezien hebben,
is Jezus' dood een vreeselijke nederlaag geweest.
Zoo meenden zelfs Zijn vrienden. Daar waren gewis
finder die duizenden op Golgotha velen, die hun genezing
uit krankheid aan Jezus te danken gehad hadden ; blinden,
die niet gedacht hadden dat zij hun gezicht teruggekregen hadden om zulk een tooneel aan te zien, als nu hun
oogen aanschouwden ; dooven, die nooit gedacht hadden,
dat hun ooren zulke vervloekingen zouden vernemen, als
zij hier vernamen ; kreupelen, die nooit gedacht hadden,
dat zij daarvoor het gebruik van hun voeten teruggekregen hadden, om den gang naar Golgotha mede te maken.
0 ! waren zij maar blind gebleven, in plaats van dit te
moeten zien ! Waren zij maar doof gebleven, in plaats
van dit te moeten hooren ! Waren hun voeten maar
verlamd gebleven, in plaats van dezen gang te hebben
moeten maken ! Wee ! deze dag was een dag des vloeks !
een dag, waarop de boosheid zegevierde over de deugd !
het onrecht zegevierde over het recht ! de haat zegevierde
over de liefde ! Want daar hing hun weldoener ! Arme
Jezus ! deze genezenen beklaagden Hem, in de dankbaarheid van hun hart, en in de onmacht van hun klein
aantal ; beklaagden Hem om de vreeselijke nederlaag, die
Hij leed.
Zoo meenden ook de discipelen. Zij hadden zich bij
Hem gevoegd met het doel om aan Zijn groot plan mede
te werken. Jezus had altijd gesproken van een koninkrijk

EEN NEDERLAAG.

33

der hemelen op garde te vestigen : een goed koninkrijk,
waar het billijk en recht zou toegaan, waar geen armen
zouden gebrek hebben, en geen ellendige of hulpelooze
zou verdrukt worden ; waar zedelijkheid en waarheid
zouden heerschen. En al hadden die discipelen eerst geen
zuiver begrip van dit koninkrijk gehad, het was hun langzamerhand toch duidelijker geworden. Jezus had hen onderwezen. En ja, aan dat groote doel wilden zij medewerken. Daar hadden die oprechte eenvoudige natuurkinderen alles voor verlaten ! En het ging reeds zoo goed.
Hun zaak won aanhang. Dat zou gelukken ! Maar ziet,
het was alles op eens verkeerd geloopen. Hij, op wien
zij alles gebouwd hadden, was te kort geschoten, had
ten minste niet door willen Casten, — zij begrepen er
nets van, — bij den intocht te Jeruzalem voor een
paar dagen, Coen het zoo goed gekund had, met een slag.
Over was het nu, met dat koninkrijk ! Uit met hun
idealen ! En daar hing Jezus nu. En in hun arm, droevig
hart beklaagden zij zichzelven bij deze teleurstelling
en schande ; maar in hun onbezweken liefde voor Jezus,
het moet gezegd tot hun eer, beklaagden zij nog meer
Jezus zelven, die zulk een nederlaag leed.
Zooals ik zeide, in de oogen van alien, die het dien
dag gezien hebben, is Jezus' sterven een vreeselijke nederlaag geweest.
0, indien het werkelijk zoo geweest was, en niet
antlers ! welken naam zouden wij dan aan den vrijdag
moeten geven, die nu de Goede Vrijdag wordt genoemd ?
De dag, waarop de onrechtvaardigheid zegevierde ; de
dag, waarop de hoop van twijfelende harten werd uitgebluscht ; de dag, waarop de heerlijkste idealen in den
afgrond worden geslingerd ; de dag, waarop een dwaze
godsdienst gehandhaafd bleef; de dag, waarop de spot3
van ecuwige dingen III.
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ters het hoogste woord bewaarden ; de dag, waarop de
twijfelaar gelijk kreeg, dat niemand weet, wat waarheid
is ; de dag, waarop dierlijke brutaliteit zich huwde aan godsdienstige huichelarij ; de dag, waarop den besten der menschenkinderen geen plaats werd gegund tusschen andere
menschenkinderen ; een dag, uit de hel overgebracht op
de aarde ! Een gevloekte dag ! waarvan de menschheid
mocht wenschen, dat hij nooit bestaan had, of uitgewischt
kon worden in de geschiedenis van haar eeuwen.
0 ! indien het werkelijk zoo geweest was, en niet
anders, — welken naam zou de vrijdag moeten dragen,
die nu de Goede Vrijdag genoemd wordt ?

IJDELHEID DER IJDELHEDEN !

Toen Salomo den troon van Israel besteeg, was hem
belofte gedaan van wijsheid en rijkdom en mocht en lange
jaren ; en de belofte was meer dan overvloedig, weelderig, vervuld.
En in het boek „de Prediker," het boek zijner neergeschreven ervaringen, deelt hij ons mede, dat die groote
gift van wijsheid, in teleurstelling was uitgeloopen.
Al die wijsheid, die opmerkingsgave, dat helder inzicht
en oordeel, had bij hem slechts gestrekt om de onvolmaaktheid en de wanorde in al des menschen werk te
zien, en wat erger was : hoe onmachtig de mensch is, om
door eigen inspanning ook maar eenigszins de ware volmaaktheid naderbij te komen. Wat had het hem gegeven,
dat hij wijzer werd ? Elk nieuw toevoegsel aan zijn wijs-
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heid overtuigde hem, dat daarachter nog weer duizend
andere dingen lagen, welke hij niet wist, en welke hij
niet weten zou. De natuur, de schepping, werd voor hem,
bij elke schrede voorwaarts, steeds ontoegankelijker,
evenals de padvinder ervaart in de bosschen, welke hij
doortrekken wil. De voorzienigheid werd hem, juist hoe
meer hij wist, des te raadselachtiger. „Ik begaf mijn hart
om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren, al
wat er geschiedt onder den hemel. Ik zag al de werken
aan, die onder de zon geschieden ; en ziet, het was al
ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet
recht gemaakt worden, en hetgeen ontbreekt, kan niet
bijgesteld worden. En ik begaf mijn hart om wijsheid
en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid ;
en ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling
des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriets,
en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart."
Zoo was bij Salomo die groote gift van wijsheid bij
zijn troonsbeklimming, in een teleurstelling uitgeloopen.
Het eind van al die wijsheid was een groot failliet.
En evenzoo was het uitgeloopen met die andere groote
gift : den rijkdom.
De rijkdom was tot hem gekomen zonder mate, in
een weelde, zooals geen Oostersch monarch uit zijn tijd
heeft gekend. Bedroeg zijn jaarlijksch inkomen niet ongeveer tachtig millioen? En kon hij niet elke vier dagen
een millioen verteren, zijn heele lange leven lang? Hij
wist wel, wat hij er mede doen moest ; en hij stond er
niet verlegen mede, om zijn leven aangenaam te maken
en heerlijk te versieren. „Ik maakte mij groote werken,
ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. 1k
maakte mij hoven en lusthoven, en ik plantte boomers
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daarin van allerlei vrucht. Ik maakte mij vijvers van
wateren, om daarmede het woud te bewateren, dat met
boomen groende. 1k kreeg knechten en maagden, en mijn
slaven vermenigvuldigden in mijn paleizen. Ook had ik
een groot bezit van runderen en schapen, meer dan
alien, die vOOr mij te Jeruzalem geweest waren. Ik
vergaderde mij ook zilver en gaud, en kreeg kleinoodin
als schatting van andere koningen, en als schatting uit
de provincien. 1k bestelde mij zangers en zangeressen,
en wellustigheden, zooals de menschenkinderen gaarne
hebben, en snarenspel, ja, allerlei muziek. Zoo was ik
groot, en ik nam toe meer dan iemand, die vOOr mij te
Jeruzalem geweest was. En al wat mijn oogen begeerden,
dat onttrok ik hun niet ; ik weerhield mijn hart niet
van eenige blijdschap ; en ik verheugde mij, dat ik dat
alles doen kon."
En wat was de uitkomst, wat was het eind van al
dat rijk zijn en genieten?
Ach, met een smartelijk gevoel, dat wij, al liggen er
nu reeds eeuwen tusschen in, niet nalaten kunnen met
hem mede te gevoelen, voegt Salomo aan zijn woorden
dit toe : „Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn
handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, dien ik werkende gearbeid had ; ziet, het was al ijdelheid en kwelling
des geestes ; en daarin was geen voordeel onder de zon."
Zoo was bij Salomo die groote gift van rijkdom bij
zijn troonsbeklimming, ook al op een teleurstelling uitgeloopen. Het eind van al dezen rijkdom was een bittere
onvoldaanheid in een ledig hart, dat door al die schatten
nog even ledig was gebleven.
Ja, in dat gevoel van onvoldaanheid gaat de ongelukkige koning nog een schrede verder.
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Bij al, waarin de menschen zoo hemelsbreed van elkander kunnen verschillen, zijn er toch sommige dingen,
waarin zij alien gelijk zijn, en wat to meer doet blijken
dat alles ijdelheid is.
Alle menschen, — wijzen en dwazen, goeden en slechten, — zijn onderworpen aan dingen, wetten en machten
buiten hen, waartegen zij nets kunnen doen. Alle menschen sterven. Allen worden vergeten. Ongewisheid, teleurstelling, meer of minder, is vroeger of later het lot van
alien. „Ik zeide in mijn hart : gelijk het den dwaze
bejegent, zal het ook mijzelven bejegenen."
Salomo kan zich niet onttrekken aan het vreeselijke
gevoel van onvoldaanheid ; hij geeft er aan toe, het heele
menschelijke leven is een failliet : „Och ! in eeuwigheid
zal er niet meer gedachtenis wezen van een wijze, dan
van een zot ; hoe sterven zij ? immers de een, en de ander. Daarom haatte ik dit leven want dit werk dacht
mij kwaad ; het is al ijdelheid en kwelling des geestes.
Ik haatte ook al mijn arbeid, dien ik bearbeid had onder
de zon ; want moet ik dien niet achterlaten aan een
mensch, die na mij wezen zal? En," voegt hij er aan
toe, „wie weet, of die man een wijze zal wezen of een
dwaas ?"
Het is in een droevige stemming, waarin de koninklijke
wijsgeer gekomen is. Al wat hij in den mensch en in
het menschelijke leven opmerkt, predikt hem, dat het
al ijdelheid is. Hem walgt van den geheelen mensch,
en van zichzelven.
Vol afkeer wendt hij zich daarvan af, en hij keert
zich naar de natuur, naar de bosschen, de bergen, de
meren, de zon, het firmament.
Maar wee ! ook die uitwendig zoo schoone natuur weer-
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kaatst slechts zijn eigen droevige ervaring. De zon in
de hemelen ; de wind, draaiende en weerkeerende tot zijn
vroeger punt ; de rivieren, altijd maar doorloopend naar
de zee, zonder die ooit to vullen ; zij alien toonen op hun
wijze, dat zelfs daar in de natuur alle dingen aan de wet
der ijdelheid onderworpen zijn. „De zon rijst op, en de
zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, van waar
zij oprees. De wind gaat om naar het zuiden, en de
wind gaat om naar het noorden, de wind gaat steeds
omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.
Al de beken gaan in de zee, nochthans wordt de zee niet
vol ; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts
gaande keeren zij weder. Al deze dingen worden zoo
moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Hetgeen
er geweest is, hetzelve zal er zijn ; en hetgeen er gedaan
is, hetzelve zal er gedaan worden, zoodat er nets nieuws
is onder de zon."
Zietdaar de wijze van beschouwing, die de Prediker er
op nahoudt, nu hij oud is, en nu hij zijn wereld heeft
leeren kunnen.
Wat wil hij met al deze dingen tot ons zeggen?
Wil hij ons tot zwaarmoedigheid verleiden? Is dat zijn
eigen, zijn ware stemming, Welke hij ons daar verhaalt ?
En wat is de slotsom van al zijn beschouwingen ?
Men kan met deze beschouwingswijze tot allerlei slotsom
komen.
Vooreerst kan men met de Epicureers zeggen : ,, Ais
het alzoo stoat met de wereld en met ons Leven, laat ons
er dan nog van maken, wat wij kunnen ! Laat ons eten
en drinken en vroolijk zijn ! Want morgen sterven wij !"
Of men kan met de Stokijnen zeggen : „Dewijl Loch
alles ijdelheid is, laten wij ons ongevoelig maken voor
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de aandoeningen van smart of vreugde ; laten wij met
wat wereldverachting ons er boven plaatsen Oaten wij
wetenschappelijk en zedelijk onverschillig zijn."
Of men kan met den Boeddhist zeggen : „Dewijl alles
ijdelheid is, voorwaar ! en dewiejl wij in de ellendigste der
werelden verkeeren, zoo is niets ons meer welkom dan
de dood ! En gezegend is de ure, die ons aan het bestaan
ontrukt !"
Zeker ! elk dezer slotsommen schijnt uit de redeneeringen van Salomo voort te spruiten. Alles is ijdelheid !
dus : „Laten wij van het leven nog nemen, wat er van.
te nemen is ; laten wij onverschillig en ongevoelig worden voor smart en zedelijkheid ; en laten wij, als de ure
der wanhoop komt, ons einde zoeken in den dood, in
de oplossing tot niet !"
Is dat het, wat de wijze Prediker ons leeren wil met
zijn boek?
Neen, dan miskent men de waarde van het boek, zooals het zoo dikwijls miskend is.
Daar is nog een slotsom, waartoe men, na de voorgestelde beschouwingen, komen kan. En zij is die, waar de
Prediker toe komt : „Van alles, wat gehoord is, is het
einde van de zaak : Vrees God en houd Zijne geboden !"
De ware slotsom van de beschouwing der nietigheid
van de voorbijgaande dingen is deze : „Dewij1 al de tijdelijke dingen ijdelheid zijn en niet verzadigen, zoo zal ik
de eeuwige dingen zoeken."
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„Heere, zijn het ook weinigen, die zalig worden ?"
Dwaze vraag !
In die vraag stak de dwaasheid der eigengerechtigheid,
waarmede de uitverkoren Jood zichzelven tot die weinigen
rekende, die zalig werden ; en de leelijke blijdschap, zou
ik haast zeggen, waarmede de uitverkoren Jood zichzelven geluk wenschte : dat er maar zoo weinigen waren.
Daar zijn nog altijd menschen, die meenen dat hun
geluk grooter is, naarmate zij het met des te minder
menschen behoeven te deelen ; menschen, die bijna hopen,
dat God het getal uitverkorenen zoo Mein mogelijk zal
maken ; menschen, die vreezen, dat als er te veel menschen
in den hemel komen, hun dividend van het geluk zooveel
te kleiner zal worden ; en die juist daarom zich nog al
dikwijls met die vraag ophouden : „Zijn het weinigen, die
zalig worden ?" En daarbij hopen die eigengerechtigen,
dat de Heere zal antwoorden naar hun zin : „Ja, maar
weinigen !"
Die vraag verraadt hun hoogmoed en hun geheime
dividendsrekening.
0 wijsheid van Christus : die de bedoeling van zulk
een vraag doorschouwt, en rechtstreeks die bedoeling dan
ook beantwoordt : „Gij, die zoo hoopt, op een groote uitkeering, en anderen wilt buitensluiten : gij krijgt gansch
geen uitkeering, als gij niet oppast ; gij zult komen, en
kloppen, en roepen : „Heere ! doe mij open !" maar ik
zal u zeggen : „Ik ken u niet, vanwaar gij zijt ;" indien
gij niet doet wat ik u zeg : „Strijd om in te gaan !"
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Twee mannen ontmoetten elkander op den weg, buiten
bij het bosch. De een, die uit het bosch kwam, was een
arm man ; hij had daar hout gesprokkeld ; een zwaren
bos had hij er van op de schouders ; hij liep gebogen,
en het zweet brak hem uit.
De ander was een rijk man, in schoone kleederen.
„Hoe weinig weet die arme daar, dat ik een veel zwaarderen last op de schouders draag," zoo zeide hij in zichzelven ; „ik heb de angsten voor mijn zaak, voor de groote
onderneming die ik drijf; wat zorgen tors ik dag aan
dag ! Als hij straks thuiskomt, werpt hij zijn bos hout
op den grond, en hij is van zijn last af. Maar ik draag
mijn last den ganschen dag door, en ook 's nachts, als
ik wakker word, voel ik, dat de last op mij ligt. Is die
arme man niet gelukkiger dan ik ?"
„Hoe weinig weet zulk een rijk man af van mijn
moeiten en zorgen," zoo dacht de arme man bij zichzelven ;
„zie hem daar eens loopen in zijn schoone kleeren, slank,
rechtop ; hij heeft niets, dat hem drukt ; en ik loop gebogen onder mijn zwaren bos hout ; zou ik niet met hem
willen ruilen ? Hij is gelukkiger dan ik !"
Zoo hadden die beide mannen hun eigen gedachten van
elkander ; en zij liepen voort, elkander voorbij, terwijl zij
een eind verder even stilstonden en de een van den ander
merkte, dat hij hem nog eens nazag. Straks waren zij
ieder huns weegs gegaan, en was de rijke op zijn land.goed gekomen, en de arme in zijn hut binnengegaan.
De leeraar van dat dorp, die den arme wel eens in zijn
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hut, en den rijke wel eens in zijn schoone woning bezocht,
hoorde van hen hun beider gedachten, die zij gedacht
hadden. En wat die leeraar Coen zeide, tot ieder afzonderlijk, was voor beiden hetzelfde. Dit was het, wat hij zeide :
„Het is in de wereld de vraag niet, welk pak gij wilt
dragen. Daar heeft niemand een keus in. Het is nog
slechts de vraag, hoe gij uw pak draagt. Het geluk ligt
niet in het verschil van lasten, maar in de stemming,
waarin gij uw last draagt. Lastdragers zijn wij alien
maar alleen in het dragen ligt het verschil !"
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hebben wij het wel begrepen, dan is de godsdienst
van velen een soort contract, dat zij bezig zijn met God
to sluiten.
„Ik zal vroom zijn, Heere ! maar dan moet Gij mij
liefhebben !" Zoo luidt dat contract
Ik zal eenige zonden nalaten, Heere ! maar dan moet
Gij mij liefhebben !"
„Ik zal wat milde gaven geven aan de kerk, maar dan
moet Gij mij liefhebben, Heere !"
„Ik zal dit, en ik zal dat," — en de prijs, dien men
dan daarvoor hebben wil, is : de liefde van God de hoop,
ja, als het kon, de zekerheid, dat in het oordeel het nog
al of zal loopen met de arme ziel.
Onderzoek uzelven eens, wat bij u de ondergrond is
van uw godsdienstig leven en leer uzelven eens kennen
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op dit punt. Merk eens goed op, wat het is dat u drijft
bij al uw godsdienstige handelingen. Wat zit er bij u
onder, — zijt gij misschien ook bezig, al is het onbewust,
met uw vrome leven de liefde Gods to koopen?
0 ! ik zal u zeggen, wat daar tegen is.
Wat mij in de allereerste plaats altijd treft, bij dat
doen, bij die manier van godsdienstig leven en denken,
is dit : dat zulke lieden erg royaal zijn in hun bod voor
zulk een groote zaak als de liefde Gods ; vindt gij niet ?
De liefde Gods is een groote zaak, ik ken geen grooter
schat. En wat is het wat die lieden er voor bieden?
Een weinigje geld wil men van zijn kant er voor
opofferen ! Veel ! vindt gij niet ? Kolossaal veel geboden
voor de liefde Gods ! Honderd gulden, duizend gulden !
ontzaglijk veel ! Het staat bijna gelijk ! Mij dunkt, daar
is maar een ding, waarover zulk een mensch zich nog
verbazen kan, en dat is : dat God niet dadelijk toeslaat
en den koop aanneemt !
En wat was het nog, dat weer anderen boden voor de
liefde van God ?
Een paar zonden wil men van zijn kant opofferen,
en een weinigje vroom worden, dat is de aangeboden
koopsom. Veel ! vindt gij niet ? Dat is een prachtig aanbod, bijna gelijk : een, twee zonden minder doen, en daarvoor in rui] krijgen : de eeuwige, oneindige liefde Gods !
Maar laat ik niet in dien Loon doorgaan. Zulke lieden
moeten al een ontzaglijk hoog denkbeeld van hun eigen
gerechtigheid hebben, en al een heel klein denkbeeld
hebben van wat die rijkdom van Gods liefde is, dat zij
die twee van gelijke waarde achten. Ik zou zeggen :
nademaal alle eigengerechtigheid een wegwerpelijk kleed
is, — dat is met een vod een hod doen op een koninkrijk !
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Ili zou zeggen : dat is met de waarde van een versleten
penning een bod doen op het hemelsche Paradijs.
Lieden met een heele mate verbeelding van zichzelven.
,Al gaf iemand het goed van zijn huis voor deze lie fde,
men zou hem ten eenenmale verach ten."
En wat mij nu in de tweede plaats altijd treft, bij dat
doen, bij die manier van godsdienstig leven, waarover
wij spreken, is dit : dat zulke lieden een bod naar Gods
liefde doen met iets, dat het hunne niet eens is.
Wat, wij zouden Gods liefde kunnen koopen met wat
gaven van ons goud en ons zilver ? Is dat goud en dat
zilver dan het onze ? Zou de Heere ons niet antwoorden :
„Mijn is het zilver en het goud ? Gij biedt met het mijne ?"
Zou de Heere ons niet antwoorden : (Psalm 50) „Ik zal
uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uwe kooien ;
want al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op
duizend bergen. 1k ken al het gevogelte der bergen, en
het wild des velds ; Mijne is de wereld en hare volheid ?"
Wat, wij zouden Gods liefde kunnen koopen met het
doen van wat goede werken, en het bestrijden van eenige
zonden? Zou de Heere ons niet antwoorden : (Lukas 17)
„Wanneer gij zelfs zoudt gedaan hebben al hetgeen
u bevolen is, moest gij dan nog niet zeggen: Wij zijn
onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan,
hetgeen wij schuldig waren te doen ?"
Dwaze menschen, die zoo doen ! Waar is hun weinigje
gezond verstand, dat de zonde hun nog overgelaten heeft ?
Is ook dat weinigje gezond verstand heen, en ver weg?
11w knecht zou evengoed voor u kunnen gaan staan,
en zeggen : „Hier, heer, heb ik het geld, dat gij mij
straks medegegeven hebt om er een betaling mede te
doen ; maar ik kom er mede terug, want ik wil met dit
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geld uw huis koopen." Zoudt gij dien knecht niet aanzien
met een vreemd lachen in uw oogen, en zoudt gij niet
zeggen : ,, Deze man is onderweg zijn verstand kwijt
geraakt ?"
ZOO krankzinnig is het, met eigen gerechtigheid den
hemel, Gods liefde te willen verdienen. ,Al gaf iemand
het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten
eenenmale verachten."
En wat mij in de laatste plaats altijd treft bij dat
doen, bij die manier van godsdienstig leven, waarover
wij spreken, is dit : zulke lieden schijnen zelfs in de verste
verte geen begrip te hebben van wat de grootheid is van
dien schat Gods, van wat de oneindige eeuwigheid is
dier liefde Gods.
Hebt gij wel eens ooit beproefd u in te denken in de
waarde van dien prijs ? Hebt gij al het zilver der mijnen,
en al het goud uit den grond op eenen hoop gezien?
Meer dan dat is de prijs der liefde Gods. Hebt gij den
rijkdom gezien van blinkende kleuren eener opgaande zon
over verre bergen, stralen schietend, leven wekkend, licht
uitgietend over bosch en stroom en veld ? Meer dan dat
is de prijs der liefde Gods. Hebt gij de diepte gezien der
liefde in het oog van een vrouw ? Meer dan dat is de
diepte der liefde van God. Hebt gij de armen uwer moeder
om u gevoeld, en haar omhelzing, toen gij bedroefd waart,
teleurgesteld door de wereld ? Meer dan dat is de omhelzing, en zijn de armen van de liefde Gods om u. Hebt
gij de warmte gevoeld van den sterken handdruk van
uw trouwsten vriend ? Meer dan dat is de trouw en de
sterkte, waarmede de liefde Gods u de hand biedt. Wat
maak ik vergelijkingen : Hebt gij, zoo wil ik vragen,
hebt gij het kruis van Golgotha gezien, met den Zoon
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Gods daaraan hangende, bloedende, bloedende aan veel
wonden, lijdende, lijdende van veel smarten, stervende,
stervende in uw plaats ? Dat is, dat is de liefde Gods
voor u. Is er iets zoo groot, is er iets zoo rijk, is er iets zoo
oneindig groot en rijk ?
En die liefde, — wil — men -- koopen — bij wijze
van een contract ; — wil — men — koopen — bij wijze
van een eigengerechtig deugdzaam leven?
Bij uw ziel, houd op met zulk soort van godsdienstig
leven ! Gij drijft een schaamteloozen handel.
Gij doet een schaamteloos bod, met dat bod van al
uw goede werken. Die liefde Gods is niet te koop. „Al
gaf iemand het goed van zijn huis voor deze lie fde, men
zou hem ten eenenmale verachten."
Moge God u alien verlossen van dat eigengerechtige
leven, dat zoo licht ons aankleeft. Moge het voor het
laatst zijn, dat gij beproeft een liefde te koopen, die
niet te koop is.
En als gij straks of morgen soms vraagt in het zoeken
uwer ziele : „Maar hoe dan ? Hoe krijg ik die liefde dan,
en voor welken anderen prijs ?"
Dan eindig ik met deze blijde boodschap voor u :
„Die liefde van God, die niet te koop is, die liefde hebt
gij — om niet !"
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Dat moet toch een vreeselijke macht zijn, die de menschen zoo slecht kan maken, zooals wij daar de menschen
zien in de lijdensgeschiedenis van Jezus.
Wie is toch de slechtste van al die slechte menschen,
die Hem omringen, van Gethsemane tot Golgotha ? Is
het Judas, die Hem verraadt ? Booze mensch, in wien de
duivel gevaren is, zoodat hij zijn eigen leermeester en
vriend verkoopt voor den prijs van nog geen vijf en veertig gulden en zoodat op hem toepasselijk wordt het woord
van den Psalmist (41 : 10) : „Zelfs de man mijns vredes,
op wien ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grootelijks verheven."
Wie is toch de slechtste van al die slechte menschen,
die Jezus omringen, van Gethsemane tot Golgotha ? Is het
Kajafas, die Hem met een kort en brutaal rechtsgeding
ter dood laat veroordeelen ? Booze mensch, in wien de
duivel al lang geleden is ingevaren, sedert hij in schijnheilige hoogepriesterlijkheid zijn heele yolk misleidt met
vrome woorden op de lippen, maar met de hel in het hart
Of is het Pilatus, de landvoogd, die dan eens de Joden
durft ergeren, zooals niemand hen Borst ergeren, zoo uit
de hoogte, zoo verachtend, en die dan weer voor diezelfde
Joden bevreesd was en kroop in zijn angst en bedelde
om hun gunst ? Booze mensch, wien van God het zwaard
en de weegschaal des rechts in de handen was toevertrouwd, maar die beide weegschalen met goud zich liet
vullen, en die het zwaard gebruikte om het to doopen
in bloed der onschuldigen !
W ie is toch de slechtste van al die slechte menschen.
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die Jezus omringen van Gethsemane tot Golgotha ?
Zijn het die valsehe getuigen, die, wie weet, met het
oog op welke kleine belooning, een valschen eed doen
en leugen spreken, en wien het niet schelen kan, dat
daardoor misschien een goed en rechtvaardig man in zijn
,ongeluk wordt gestort?
Of zijn het die menschen op straat, dat plebs, die schreeuwers, die te dom zijn om van groote dingen verstand te
hebben, en die Loch maar, door hartstochten voortgezweept,
een straatoproer verwekken, en om het hardste schreeuwen : „Kruis hem ! Kruis hem !" Wie zijn de slechtsten?
Of zijn het die soldaten, die last gekregen hebben, om
Jezus te geeselen en die bovendien er nog hun duivelsch
pleizier van willen hebben, en die Jezus daar aangekleed
hebben in een spotkleed, dat grievend, vreeselijk grievend
moest zijn, niet alleen voor Jezus, maar even goed voor
het staatkundig en voor het godsdienstig denken van
elken oprechten Jood ? Slechte lieden, saamgeraapt, wie
weet waar van daan, gewoon om veel te vechten, gewoon
om veel te drinken, en gewoon om veel te dobbelen om
geld, en die in deze Brie dingen hun beste deugden zagen :
vechten, drinken, dobbelen ! Slechte lieden, die al lang
alle zachter gevoel in hun binnenste gedood hebben, die
al lang verslaafd zijn aan de grofste der zinnelijke genietingen, en die z6Over van het begrip van heiligheid afgedwaald zijn, dat als zij werkelijk eens een Heilige als
Jezus voor zich hebben, zij dat heilige niet eens begrijpen,
niet eens bij benadering gevoelen, maar met dat heilige
spelen, en spotten, en lachen, — lachen, zooals zij nooit
in hun leven hebben gelachen !
Ja, zoo vragen wij nog eenmaal, — wie, wie zijn van
Al die menschen de slechtste ?
0, mijn lezer, het is niet om uit te maken, wie wel
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de slechtste van alle dezen is, dat ik hen alien u voor
de oogen laat voorbijgaan. Maar het is alleen, om bij het
aanzien van al deze personen, het gevoel levendig bij u
op te wekken : „Wat moet dat Loch een vreeselijke macht
zijn, de zonde, dat zij zoo de menschen kan slecht maken
en verderven !" Een vreeselijke macht, ja zeker, — waarvan ik wel zou wenschen, dat een iegelijk mensch meer
bij zichzelven alzoo van bewust werd : ,Dat is iets, niet
om mede te spelen, maar om voor te vreezen, — met
mijn geheele ziel voor te vreezen."
De zonde, — ach, men speelt er mede, men speelt er
mede, tegenwoordig. Zooals een kind zich vermaakt met
een schoon stuk speelgoed, zoo vermaakt de groote mensch
zich met een zonde, met de eene of andere zonde, die hij
in het bijzonder liefheeft en koestert.
Het is zoo aardig, om de blinkende geldstukken in de
hand te zien, en ze klinkend te laten afglijden in de
andere hand, en nog eens over. Maar wat, als straks die
geldzucht tot een Judasstreek voert, waarvan oneerlijkheid,
bedrog, valsche handel, bedrieglijke koopmansehap het
einde is ? Is de geldzucht een kleine zonde, een lief
speelgoed, om mede te spelen?
Het is zoo aardig om zich over te geven aan de verovering van het liefhebben, van het minnen ; naar de manier
van onze dagen, niet al te streng, niet al te zedelijk, niet
al te gebonden. Maar wat, als zij wordt tot een wellust,
zooals bij een Herodes, waarvan een bedorven karakter,
een verteerd lichaam, en een verwoeste ziel het einde is ?
Is de liefde, van God bestemd om deze aarde tot een
paradijs te maken, en van den duivel verbasterd om de
hel hier beneden te brengen, is de liefde een lief speelgoed, om mede te spelen?
4
Van eeuwige Bingen III.
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Het is zoo aardig om met een kleine eerzucht zich
hooger dan andere menschen te gevoelen, en om in die
eerzucht zich wijzer te gaan gevoelen, zich vromer te
gaan gevoelen dan andere menschen. Maar wat, als die
kleine eerzucht aangroeit tot den aard van een Kajafas,
zoodat schijnheiligheid er het eind van is, gevloekte
schijnheiligheid, en zoodat geen daad te gemeen is om
aan die eerzucht te voldoen ? Is de eerzucht een kleine
zonde, een lief speelgoed, om mede te spelen ?
Het is zoo aardig, om met een kleine wijsgeerige
twijfelzucht zich boven de geloovige menschen te stellen,
en aan alles te gaan twijfelen, met de streelende gedachte :
„Ik ben niet zooals de rest ; die gelooven alles in hun
domheid ; maar ik ben een twijfelaar, ik ben een wijsgeerig man." Maar wat, als die kleine twijfelzucht aangroeit tot een Pilatuszonde, zoodat gij, zooals hij, de eene
godsdienstige waarheid na de andere overboord gooit, om
met een soort hoog zelfbewustzijn, het zelfs aan Jezus
vlak in Zijn aangezicht te zeggen: „Waarheid, wat is
waarheid ?" Is de twijfelzucht een kleine zonde, een lief
speelgoed, om mede te spelen ?
Het is zoo aardig, om met een vroolijken kameraad
de herberg in te gaan, en, naar den schijn onschuldig,
daar te vragen om den drank, en om de kaarten, en
zonder nu bepaald kwaad te willen doen, zoo eens een
gezelligen avond te willen hebben met die gezellige, die
vroolijke vrienden. Maar wat, als die gezelligheid van
den drank en van het dobbelspel straks aangroeit tot die
leefwijze der soldaten, zoodat, evenals bij die soldaten,
drinken en dobbelen een onmisbare gewoonte worden ;
zoodat, evenal3 bij die soldaten, het schertsen en spotten
zoo grof worden, dat er lust is om Jezus den mantel om
te hangen, en de doornenkroon op te zetten, en den
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rietstaf in de handen te geven ? Is drinken en dobbelen
en spotten een kleine zonde, een lief speelgoed, om
mede te spelen ?
De zonde, de zonde . in elken vorm, ach ! men speelt
er mede, tegenwoordig. Alsof het een speelgoed is, zoo doet
men er mede ; zoo Licht praat men er over ; zoo verontschuldigend oordeelt men er over. Doe al die zonden
matig, niet overdadig ; doe al die zonden in een schoonen
beschaafden vorm ; en gij zijt een goed man, een best
man ; en men zal nog schoone lofredenen houden op uw
graf, en zeggen, dat gij een weldoener der maatschappij
zijt geweest.
Maar ziet men dan niet, wat macht er achter steekt?
Maar ziet men dan niet, wat vreeselijke macht de zonde
is, bereid en bekwaam om uw lichaam en ziel beide te
bederven, te verwoesten, en over te leveren in de smarten
der hel, smarten hier, en smarten hiernamaals ? Geen
speelgoed is zij, de zonde, zeg ik -a ; maar vuur, dat
aardig is om aan te zien in zijn vlammen, maar dat straks
als lichtelaaie, huizen hoog, opstijgt boven het gebouw
uwer ziel in een geweldigen brand. Geen speelgoed is zij,
maar een fraai glinsterende dolk, waarvan de vergiftige
punt slechts even u de huid behoeft te schrammen, om
straks alle aderen u te doen zwellen tot de vreeselijke
smarten van den gifdood. Geen speelgoed, maar een matwitte bloemkelk, waar gij even, en nog eens even de
verdoovende geuren van ruikt, om straks, verdoofd van
die geuren, in te slapen, te slapen voor eeuwig.
Als een speelmakker beschouwt men de zonde, als een
kleinen schoonen knaap, die een Bind met u den weg
opwandelt ; maar hij is er een, die straks plotseling in het
Bosch zich verandert, oprijzend tot de gedaante van een
reus, die u aangrijpt, neerwerpt, en omknelt.
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0 ziet, bid ik u, bij al die personen uit Jezus' lijdensgeschiedenis de macht, de macht van de zonde. Een
kleine geldgierigheid zooals van Judas, een kleine eerzucht
en kleine schijnheiligheid zooals van Kajafas, een kleine
twijfelzucht zooals van Pilatus, een kleine spotlust, een
kleine lust tot spelen en drinken zooals van de soldaten ;
dat waren de kleine aardige speelmakkers van al die personen, then zij nog jong waren. Maar daar op dien
Goeden Vrijdag waren zij alien tot reuzen aangegroeid,
in reuzen veranderd, die altemaal vreeselijke armen om
hun offers heen sloegen, — gevangenen der hel. En als
ik het wel aanzie, dan is Jezus, uit al die personen, de
eenige, die vrij daarstaat, vrij, al heeft de zonde aan Hem
een mantel omgehangen, en een doornen kroon opgezet,
en een rietstaf in de handen gegeven.
Speel niet met de zonde, mijn lezer, naar den geest
van onzen tijd ; maar vrees, vrees voor haar macht. 'Lie,
zij is aan de deur, maar gij zult over haar heerschen.
Alle soorten van zonde, hoe klein ook, voeren tot dat
toppunt, tot het meespotten, tot het meelachen, tot het
meeveroordeelen van Jezus, in den spotmantel, met de
doornenkroon, en den rieten schepter. En alles eer, dan
de macht der zonde klein to achten, bid, dat God u
verlosse, — dat God u verlosse, opdat gij niet in dat
zelfde oordeel valt, dat oordeel, dat antlers over u komen
zal als een lief in den nacht, of als een onweder aan
uw zonnigen hemel.
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Het geluk des Christens bestaat hierin, dat hij zijn
geest onderwerpt aan het woord en den wil van Christus.
Is dat niet een geluk, een gelukkig gevoel, dat wij dan
hebben?
Laten de menschen zeggen wat zij willen, ,dat wij dan
niet meer vrij zijn in ons denken ; en dat zij de ware
vrije denkers zijn ; en dat zij in hun gelooven en denken
vrij zijn !"
Wat willen zij toch zeggen ? Daar is nets van aan !
Zij vrij ? Zij onderwerpen toch ook altijd hun geest aan
het een of het ander !
Zeker : zij, die zich niet aan de woorden van Christus
willen onderwerpen, onderwerpen zich gewoonlijk aan hun
eigen rede, aan hun verstand ; — en dat is een ziek ding,
dat verstand, zeg ik, iets waar ik niet op zou willen
vertrouwen. Of zij onderwerpen zich aan hun gevoel, die
menschen ; wat hun gevoel hun zegt, dat zullen zij gelooven; — maar dat is een ziek ding, dat gevoel, zeg ik, iets
waar ik niet op zou willen vertrouwen. Of zij onderwerpen
zich aan de publieke opinie, die menschen ; wat de publieke opinie zegt, dat gelooven zij ook ; — maar dat is
een wankelbaar ding, die publieke opinie, zeg ik, iets
waar ik niet op zou willen vertrouwen.
Zeker, die niet aan Christus' woorden zich onderwerpen, — onderwerpen zich altijd aan iets anders, of aan
iemand anders, even feilbaar als zijzelven. Is dat vrij
zijn ? Is dat vrij denken ?
Neen ! wij menschen, wij staan altijd voor de keus,
waar of aan wien wij onzen geest willen onderwerpen !
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Wij verbeelden ons vrij te zijn, om te denken of te
kunnen gelooven, zooals wij willen ; maar verbeelding is
het ! Daar is altijd iemand of iets, waar wij ons in ons
gelooven naar richten. Is Christus het niet, waar wij ons
in ons gelooven naar richten, dan is het ons verstand, dat
zieke verstand, waar wij het aan vragen wat wij gelooven
moeten. Is het ons verstand niet, dan is het ons kranke
gevoel, waar wij het aan vragen, wat wij gelooven moeten.
Is het ons gevoel niet, dan is het de publieke opinie,
waar wij het aan vragen moeten. Zelfs die menschen,
die het hardst roepen : „Ik wil van nets of niemand afhankelijk zijn ; ik geloof, wat ik zelf wil," zij zijn het
meest gebonden aan wat hun kranke verstand, of aan
wat hun krank gevoel, of aan wat de publieke opinie
hun voorzegt. Gij zult altijd uw geest aan den een of
aan het ander moeten onderwerpen. Aan wien beter, zoo
vraag ik, aan wien beter zult gij dan uw geest kunnen
onderwerpen dan aan Christus, die onzen geest nog nooit
heeft bedrogen of beschaamd, en die ons nog nooit in
onze diepste behoeften heeft teleurgesteld ?
En nu vraag ik deze vraag : Zouden zij • gelukkig zijn,
de menschen, die weigeren zich in hun gelooven aan
Christus te onderwerpen ; zouden zij gelukkig zijn, die
zich in hun gelooven onderwerpen aan hun verstand, of
aan hun gevoel, of aan de andere menschen ? Welneen !
zeg ik u ; want zij gelooven heden dit, en morgen wat
anders ; en in beide gevallen hebben zij geen vrede. Een
diepe, zuiver menschelijke stem, uit het binnenste van
hun hart, zegt het hun telkens : „Gij gelooft verkeerd !"
Het is een dwalen, een dwalen, vandaag dezen weg op,
morgen den anderen weg op ; een zwerven en een zoeken
naar den weg, zonder lien weg te kennen of te vinden.
Het is een ronddolen in 's levens woestijn, in steeds dieper
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zanden, met steeds zeldzamer oasen, om straks, ver van
alle bron, neergestrekt te liggen op het gloeiend zand,
omkomend van Borst, eenzaam, verloren. Op uw verstand
afgaan, en dat vragen wat of gij gelooven moet ? Dat is
bij een krankzinnigen heelmeester aankloppen, en hem
om medicijn vragen ; die krankzinnige heelmeester zal u
vergif toedienen voor uw hartewonden, terwij1 hij niet
weet, wat hij doet ! Op uw gevoel afgaan, en dat vragen,
wat of gij gelooven moet ? Dat is als een zich overgeven
aan een blinden gids, wien de oogen uitgestoken zijn ;
wilt gij, blinde, u door den blinde laten leiden ? Op de
publieke opinie afgaan, en dat vragen wat gij gelooven
moet ? Dat is uw levensscheepke overgeven aan de winden,
aan de winden uit alle hoeken, die straks tot stormen zich
verheffen, tot stormen, die de wateren tegen uw scheepke
zullen aanbruisen, de wateren, die dat scheepke straks
tegen de rotsen zullen aanslaan, aanslaan tot splinters !
Neen ! is daar geluk in ? Kunt gij er nu in komen,
dat er voor den Christen een gelukkig gevoel in zit, om
zich gevangen te geven aan Christus, zich aan Hem te
onderwerpen, en te zeggen : „Wat mijn Christus mij zeggen
zal, dat zal ik gelooven ?" Kunt gij er in komen, dat er
voor den Christen een gelukkig gevoel in zit, om te weten :
Dezen Christus, daar kan ik mij gerust aan overgeven ;
deze heeft nog nooit iemand in zijn diepste behoeften
teleurgesteld ; duizenden, onder alle geslachten, in alle
eeuwen, hebben op Hem betrouwd, en zijn niet beschaamd
geworden ?" Dat is een zeker gaan zonder dwalen, zelfs
in de vreeselijkste woestijn. Dat is een zeker wandelen
zonder dolen, zelfs in de dikste duisternis. Dat is een
zeker varen, zelfs op de wildste zee.
Is er een geluk, als het geluk van den Christen, die zich
onderworpen heeft aan het woord en den wil van Jezus ?
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Is dat niet om een gevoel van vrees en angst te hebben
bij het aanschouwen van een wassend ongeloof, dat overal
het hoofd opsteekt, en het steeds stouter doet ?
Daar komt zulk een onverschilligheid in het gelooven
onder de menschen, zooals de oudere menschen onder ons
zich niet herinneren ; zulk een brutale uitgesproken onverschilligheid, waar vroeger de menschen zich ten minste nog
voor schaamden, als zij zoo waren. Daar komt tegenwoordig
zulk een ongeloof onder de menschen, dat van het vroegere
ongeloof zich hierin onderscheidt, dat het nu publiek van
de daken gepredikt wordt, dat ongeloof, wat vroeger door
de menschen met schroom gezegd werd, met een bescheiden bewustzijn : „Heb ik het wel bij het rechte eind, ik
ongeloovige ?" Het gaat zoo brutaal tegenwoordig. Het
komt uit den mond van menschen, die misschien heel
knap zijn in allerlei taken, maar die zich heusch nooit
vermoeid hebben om van het geloof eenige weinige kennis
te nemen. Het komt uit den mond van onderwijzers, die,
terwijl zij les hebben te geven in hun leervakken, de
kinderen van de laagste klas reeds het vloeken en spotten
leeren, zoodat die kinderen later van die leermeesters
kunnen zeggen, dat zij tegelijk hun leermeesters zijn
geweest in spotten en in onbeschaafd vloeken. Dat ongeloof komt uit den mond van jongens en meisjes, die met
beslist gezicht er al zulk een vaste opinie van hebben,
zooals een wijsgeer van zeventig jaar zoo beslist niet eens
zou durven zeggen. En dat ongeloof komt uit den mond
van armen, van arme menschen, die terwijl zij roepen :
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„Daar is geen God !" al klaar staan voor elke revolutie,
waar iemand hen maar toe aansporen wil.
Zeker hebben wij tegenwoordig wel eens angst en vrees,
bij de gedachte wat er worden moet van onze menschen.
Vooral als wij daarbij opmerken, hoe dat ongeloof gepaard
gaat met de dolste onwetendheid in godsdienstige dingen.
De onwetendheid is zoo groot, dat de menschen geen
weg moeten met het opgegeven psalm- of gezangvers, als
zij dat moeten opzoeken onder den dienst ; ik zag dit van
vele doopouders, als zij met hun kinderen kwamen. De
onwetendheid is zoo groot, dat sommige menschen, als
zij eens met een loop of trouw in de kerk moeten wezen,
de deur niet kunnen vinden van de kerk, — zij zijn er
nog nooit geweest. Ja, zij zijn er, die de heele kerk zelve
niet kunnen vinden, gelijk mij meermalen gebleken is,
wanneer ik in een vreemde stad moest preeken ; vier of
vijf menschen die ik vroeg : „Waar is hier die of die
kerk ?" keken mij verbaasd aan , zij wisten het niet,
hoewel burgers van die stad.
Zeker hebben wij tegenwoordig wel eens angst en
vrees, bij de gedachte wat er worden moet van onze
menschen. Vooral als wij daarbij opmerken, dat die onverschillige onwetende ongeloovigheid weer gepaard gaat met
een onzedelijkheid die even brutaal is, en welke ik hier volstrekt niet beschrijven wil. God zij die menschen genadig !
,Hoe moet dat ?" zoo vraag ik mijzelven wel eens af,
met een ontrust gezicht. ,, Zou het nog erger worden?
Zou het nog erger kunnen worden ?" Wij Christenen, wij
blijven staande, zoo sterk als wij staan kunnen. Wij
Christenen, wij keeren het, zoo sterk wij het keeren
kunnen. Wij zijn dagelijks op onzen akker, en wieden,
wieden het onkruid ; maar het onkruid neemt de overhand.
Wij Christenen, wij houden ons huffs vrij, zooveel wij
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maar kunnen. Laat het ongeloof daarbuiten blijven. Laat
die stomme onwetendheid daarbuiten blijven. Maar straks
is het ongeloof toch door de deur weten binnen te komen.
En met smart hooren de ouders het op eens van hun
kinderen zeggen : „OA varier ! kom, moeder ! daar gelooven wij immers tegenwoordig niet meer aan ; later wij
toch uitscheiden met bidden aan tafel."
Maar genoeg. Zeker, zeg ik, hebben wij tegenwoordig
wel eens vrees en angst bij de gedaehte, wat er worden
moet van onze menschen.
Welnu. Soms, en dat wil ik hier gaarne uitspreken,
soms stel ik mij gerust met de gedaehte : „Och, het is
een modeverschijnsel onzer dagen, en als straks de mode
weer anders is in den godsdienst, dan zijn gelukkig
de menschen ook weer anders." En waarlijk, daar zit
veel mode onzer. Jonge meisjes en jonge mannen, die
beiden met veel Bingen coquet doen, vinden het ongeloof
ook een heel geschikt ding om mede te coquetteeren. En
mannen en vrouwen, die gaarne ontwikkeld schijnen, omdat zij weten dat zij het niet zijn, vinden het ongeloof ook
een heel goed ding, om den schijn van zich of te geven,
dat zij ontwikkeld zijn. En daar gaat de mode, daar is
de mode des ongeloofs in vollen gang. Een mode-affaire,
even belangrijk of even onbelangrijk als het verschijnen
Tan den nieuwsten hoed ! — „Die mode," zeg ik dan, „zal
wel weer eens veranderen, als er maar weer eens eerst
een revolutie geweest is, die deze menschen zelf inroepen
en inhalen ! Helaas ! dat altijd eerst een revolutie, een pest,
of een andere plaag Gods de menschen moet vroom maken !"
Evenwel, wij hebben een anderen, een beteren troost,
bij het beschouwen van deze donkere wolken 'Onzer tijden.
Ziet, laat die wolken maar opkomen. Laat die wolken het
schoone blauw van onzen hemel maar bedekken. Laat die
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wolken maar zwart worden, nog zwarter en donkerder,
als met de kleur der hel. Tegen dien zwarten hemel van
wolken staat te witter en te blanker de schitterende
gestalte van den Christus, groot schijnend en overwinnend, en het woord, dat van Zijn mond uitgaat, is : „De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan."
Troost u en zijt sterk. Het zal weer anders worden
met dat ongeloof ! Houdt er u verzekerd van, en weest
maar niet kleinmoedig. En bidt, dat God dien tijd niet,
al te lang op zich late wachten. Bidt, dat God dien tijd
spoedig late komen. Immers :
Het hart der menschen, die daar roepen : „Daar is
geen God !" — dat hart heeft toch behoefte aan God,
en kan zonder God niet leven ; en dat hart zal eindigen
met zich weer tot God te keeren. Dat die dag spoedig kome !
Het hart der menschen, die daar roepen : „Ik geloof
niet in de verzoening van Christus," — dat hart heeft
toch behoefte aan verzoening, en kan buiten dat niet
leven ; en dat hart zal eindigen met die verzoening aan
te nemen, zooals een stervende water aanneemt. Dat die
dag spoedig kome !
Het hart der menschen, die daar roepen : „Ik geloof
niet in een eeuwig leven, in geen hemel !" -- dat hart
heeft toch behoefte naar een eeuwig leven en naar een
hemel ; en dat hart zal eindigen met zich uit te strekken naar den hemel en naar het eeuwige leven, zooals
een verloren zoon zich uitstrekt naar het Vaderhuis ! Dat
die dag spoedig kome !
Troost u en zijt sterk. Het zal weer anders worden
met dat ongeloof. Dat gaat voorbij. Christus' woorden
gaan niet voorbij. Christus' werk blijft eeuwiglijk. Laat
ons wijs zijn, volhardend bij ons dierbaar geloof. Volvoert

60

EERST LATER VERSTAAN !

slechts uw groote taak, om maar te redden wat gij redden
kunt. Hebt die ongelukkigen lief, zooveel gij maar liefhebben kunt. En houdt uw hoofd rechtop.
En als gij midden in de wereld zijt, in de wereld met
haar strijd en haar spot, o weet het dan met blijheid,
dat gij niet dwaas zijt met uw gelooven in Christus ,
weet het dan met blijheid, dat die wolken alien zullen
voorbijgaan langs den hemel over de aarde, en dat Jezus'
Evangelie is — een eeuwig Evangelie !

EERST LATER VERSTAAN !

Wat de doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen
verstaan."

Gij weet het, bij welke gelegenheid, en door welke
aanleiding, Jezus deze woorden gesproken heeft.
Het was aan Zijn laatste avondmaal, den avond voor
Hij gedood werd. De discipelen hadden woorden gehad,
wie van hen de meeste was. En niemand van hen had
rond willen gaan met waschbekken en handdoek, zooals
gebruikelijk was bij de Joden, om aan de aanzittende
vrienden de gelegenheid te geven tot de reiniging der
handen, welke bij de Joden het gebed voor den eten,
en de dankzegging na, den maaltijd, verving. En Coen
niemand de minste had willen zijn, om zulks te doen, —
toen ging Jezus het doen. „Jezus stond op van het
avondmaal, en leide zijne kleederen af, en nemende een
linnen doek, omgordde zichzelven. Daarna goot hij
water in het bekken, en begon de voeten zijner discipe-
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len te wasschen, en of te drogen met den linnen doek,
waarmede hij omgord was." Wat niemand van hen had
willen doen, dat slavenwerk, dat deed Hij, de Meester.
En wel kan ik mij begrijpen, dat de schaamte zich meester maakte van die mannen, van die leerlingen, en dat
een iegelijk van hen begon te denken : „Had ik het maar
gedaan !" En wel kan ik het mij begrijpen, dat Petrus,
de altijd openhartige man, wiens hart op zijn tong lag,
then Jezus bij hem kwam met waschbekken en linnen doek,
aan zijn schaamte uiting gaf en uitriep : „Neer ! zult gij
mij de voeten wasschen?" Dat zou hij nooit willen hebben. — Het was toen, dat Jezus hem antwoordde en zeide :
„Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen
verstaan !"
Ziedaar u de aanleiding en de gelegenheid herinnerd,
bij welke Jezus dit woord heeft gesproken.
Merkwaardige woorden ! Jezus had ze eigenlijk wel
elken dag kunnen zeggen tot Zijn discipelen, al die drie
jaren lang, dat Hij met hen rondgewandeld had in
Palestina : „Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult
het na dezen verstaan." Wat zijn hun oogen Loch altijd
gehouden geweest, dat zij Hem niet kenden, al zagen zij
Hem, al hoorden zij Hem, drie jaren aan een stuk, en al
hadden zij het voorrecht tot Zijn vertrouwdste vrienden,
tot Zijn diepst ingewijden te behooren ! Misverstaan
hebben zij Hem bijna altijd, die goede mannen !
Toen Jezus optrad met de prediking : „Nu is het
koninkrijk Gods tot u gekomen !" heel aan het begin
van Zijn optreden, — toen dachten zij aan de komst van
geen ander dan van een aardsch koninkrijk, en zij
boden zich aan als soldaten in de eerste gelederen. Reeds
toen, heel aan het begin, had Jezus kunnen zeggen :
„Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na
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dezen verstaan !" En then Jezus Zijn wonderen begon te
doen, toen, in hun altijd doorgaand misverstand, begrepen zij ook ( die niet, en zeiden zij ander elkander : „Juist,
juist, dit is de weg lien Hij moet inslaan om koning te
worden ; het gaat heel goed !" Als Jezus de duizenden
genas, dan dachten zij :' „Uitnemend, zoo krijgt Hij de
menschen achter zich aan ; dat maakt een aanhang !"
Als Jezus brood schiep voor de scharen, dan dachten zij :
„Dit is reeds een voorbeeld, hoe Hij ons alien rijk maken
zal, als Hij werkelijk koning is !" Als Jezus op de zee
den storm bezwoer, en de natuurmachten breidelde, dan
kwam de hoop in hen op : „Zoo kan Hij ook wel de
bliksemen eens loslaten, als wij optrekken tegen de Romeinen !" Als Jezus de dooden opwekte, dan glorieerde
hun verwachting in opgewondenheid, en juichte hun gevoel :
„Ja, deze is het die ons moet aanvoeren tegen de heidenen !" En bij den luisterrijken intocht te Jeruzalem, toen
de scharen Hem palmen en kleederen spreidden voor den
voet, toen hebben zij zeker niet het minst hard geroepen :
„Hosanna! de koning leve !" Altijd, bij het aanzien van
Jezus' laden, lag die gedachte in de ' kern1 van hun
denken : ,, Hij is het, Hij is de koning, die het koninkrijk weder oprichten zal in Israel !" Een doorloopend misverstand, van het begin tot het einde, waarbij Jezus hun
telkens had kunnen zeggen : „Wat ik doe, weet gij nu
niet, maar gij zult het na dezen verstaan !" — En zelfs,
als Jezus het hun duidelijk zeide : „Ik ga heen naar
Jeruzalem, om daar veel te lijden van de overpriesters
mijns yolks, en om te sterven voor de zonden der wereld,"
als voor een oogenblik bij het heldere licht van zulk
een bliksemstraal hun duister denken wel moest worden
opgeklaard, dan drongen zij die gedachte Loch op den achtergrond, voor hun eigen geliefkoosde Messiasgedachten. En
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zelfs toen Jezus werkelijk aan het kruis hing, en daar
de groote gedachte van Zijn leven verwezenlijkte, namelijk, verzoening doen voor de zonden eener gansche
wereld, — then begrepen zij daar niets van, die goede
mannen ! Toen begrepen zij daar niets van, van die diepere gedachte, terwijl zij er toch bij stonden, en het alles
aanzagen. En vooral then, heeft de Heere, met de smart,
die in dat woord moest liggen, het aan Zijn discipelen
kunnen zeggen : ,,Wat ik doe, weet gij nu niet, maar
gij zult het na dezen verstaan !"
Wel geef ik toe, dat bij het onderwijs, dat Jezus hun
gaf, langzamerhand dat meer yeestelijk opvatten van Zijn
koninkrijk voor de discipelen niet geheel onduidelijk bleef.
Wel geef ik toe, dat hun zondebewustzijn dikwijls genoeg
hen er toe bracht om de groote levenstaak van Jezus,
de verzoening der zonden, beter to begrepen ; zoodat onder
hen, een Johannes bijvoorbeeld, eenigszins een uitzonde
ring maakte. Maar de gedachte : ,,Jezus een Israelietisch
koning," stond altijd op den voorgrond. En : ,,Jezus een
Heiland van zondaren," stond altijd op den achtergrond.
Dat was meestentijds nog maar een heel flauw schijnend
licht in de verte, een dageraadslicht. En in hun handen
hielden zij altijd nog maar liever hun brandende fakkels
van eigen gedachte en eigen verwachtingen en eigen
beoordeelingen. En zoo kwam het, dat bij alle daden en
woorden van Jezus, Hij het hun telkens zou hebben kunnen zeggen : „Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij
zult het na dezen verstaan."
Zij hebben het ook nog niet eens verstaan, na Jezus'
dood, na Zijn opstanding ; nog niet verstaan bij Zijn
verschijningen ; nog niet verstaan bij Zijn hemelvaart.
Eerst op den Pinksterdag, eerst bij de uitstorting des
Heiligen Geestes, toen is het gekomen. Die Geest zou
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hun indachtig maken, al wat Jezus gezegd had. Die
Geest zou hen in alle waarheid Leiden. En zoo kwam
het ook altemaal. Sedert dien dag begon Jezus' geheele
leven in een gansch ander licht voor hen to staan. Van
then of keerde de zaak zich eenigermate om. Zij gingen
in Jezus meer den Heilamd van zondaren zien, en wat
minder den IsTaelietischen koning. Zijn vroegere woorden
en laden herinnerden zij zich geheel, maar zij begrepen
ze nu anders. En in hun prediking hebben die apostelen
het allen wel getoond, dat de inhoud der blijde boodschap van Jezus deze was : „Zoo hebben wij dan door
Hem een eeuwige verlossing, namelijk de vergeving der
zonden."
En hebben zij het in dien avond, bij Jezus' laatste
avondmaal, niet begrepen, en zich misschien geergerd,
dat Hij zich vernederde tot de handeling van een slaaf,
die rondging met waschbekken en handdoek, — later,
na den Pinksterdag, toen het voile licht over hen opgegaan was, hebben zij niet alleen die handeling, maar het
geheele lijdend leven van Jezus begrepen ; en hebben
zij het verstaan, dat niet hun gedroomde Messiasgestalte,
maar de dienstknechtsgestalte van Jezus de verlossing
en de zaligheid der wereld heeft aangebracht. En als gij
het hun toen gevraagd halt ; „Mannen broeders ! hoe
hebt gij nu uw Jezus liever : als een nationaal koning,
of in Zijn dienstknechtsgestalte, toen Hij u de voeten
wiesch, en toen Hij aan het kruis hing ?" zij zouden
alien eenparig u geantwoord hebben: „Wij hebben nu
Zijn dienstknechtsgestalte liever ; want juist Zijn dienen
en lijden heeft ons verlost ; wij hebben toen niet geweten, wat Hij deed ; maar wij hebben het na dien
verstaan."
En ook wij, die jets verstaan van de heerlijke vrucht,
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die gekomen is juist door Jezus' dienen en lijden, wij
voegen ons getuigenis bij het hunne, zeggende : ,,wij
danken IT, Heere ! dat Gij U vernederd hebt , want het
is door Uw vernedering, dat wij behouden zijn."

EEUWIGE DINGEN.

Daar zijn eeuwige dingen, -- waarom zouden wij die
niet zoeken?
Daar is het geloof in God, — waarom zou een mensch
niet zoeken om dat deelachtig te worden?
Het geloof in God, — dat is het geloof in een Vader,
die in de hemelen is. Daar is in het leven van een mensch
niets vertroostenders dan dat. Om daar te weten, dat die
Vader in de hemelen ons lot bestuurt, zoodat er niets
geschiedt buiten Zijn machtigen wil ; — om daar te weten,
dat Hij ons lot bestuurt volgens een bepaalden raad, en
flat die raad is : ons gelukkig te maken ; — om daar te
weten, dat die Vader ons oneindig liefheeft, en in die
liefde ons opvoedt, door voorspoed en tegenspoed, tot wij
welopgevoed genoeg zijn, om in Zijn koninkrijk overgeplaatst te worden ; — om daar te weten, dat Hij altijd
met ons is, zonder ons ooit te verlaten, zoodat in donkere
dagen Zijn licht ons Loch nog altijd voorstraalt als een
vuurkolom des nachts ; — om daar te weten, dat door
Zijn vriendelijke en machtige hulp niets ter wereld ons
werkelijk deren kan, zoodat zelfs de armoede een rijkdom
blijkt, zoodat zelfs de krankheid een eigenlijke genezing
blijkt, zoodat zelfs de dood een eigenlijk eeuwig leven
5
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blijkt ; o zeg mij : is er iets heerlijkers en vertroostenders voor ons arme menschelijke hart, dan dat geloof
in God, lien Vader, die in de hemelen is ?
Zoekt dat deelachtig te worden, steeds meerder, steeds
sterker ! Dat is een schat, een schat, waarbij, wanneer
alle andere aardsche schatten u ontnomen worden, gij
nog uitroept:: „Dezen_ schat ontrooft niemand mij !" De
kinderen der wereld, die geen God hebben, zij zullen
roepen: ,IJdelheid der ijdelheden, alles ontvalt mij, ik
verga met de tijdelijke dingen tegelijk !" Maar gij zult
roepen : ,Ik heb wat niet vergaat : bezwijkt ook mijn
vleesch en hart, zoo is God de Rotssteen mijns harten,
en mijn Deel in eeuwigheid !"

EEUWIGE DINGEN.

Daar zijn eeuwige dingen, — waarom zonden wij die
niet zoeken?
Daar is het geloof in Christus, — waarom zou een
mensch niet zoeken dat deelachtig te worden?
Het geloof in Christus, — dat is het geloof in een
Middelaar en Heiland, die van alle zonden ons verlost.
Daar is in het leven van een mensch niets heerlijkers,
niets vertroostenders dan dit ; het sluit zich geheel aan
bij dat andere geloof, het geloof in God als den Vader ;
het is hetzelfde geloof.
Om daar te weten, dat al onze vele, groote zonden
betaald zijn en geboet in het offer, dat Christus bracht
met Zijn bloed aan het kruis ; — om daar te weten,
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er geen zonde zoo zwart is, of Christus' bloed heeft die
afgewasschen ; dat er geen ongerechtigheid zoo rood is,
of Christus' bloed heeft die gereinigd ; — om daar te weten,
dat alle misdaad vergeven en verzoend staat, door Zijn
opofferende liefde, Coen Hij zichzelven als een offerande
gaf op het altaar der zondige menschheid ; — om daar te
weten, dat in het vreeselijk oordeel na den dood geen
beschuldiger meer opstaan kan om onzen dood te eischen,
dewijl Christus alle gerechtigheid voor ons volbracht
heeft ; — om daar te weten, dat daarbinnen in ons hart
geen geweten ons meer beschuldigen kan, maar dat zijn
mond gesloten is door eeuwige vergiffenis, zoodat wij het
leven gerust Len blijde kunnen doorwandelen ; — o zeg
mij : is er iets heerlijkers en vertroostenders voor ons
arme menschelijke hart, dan dat geloof in Christus, dien
Middelaar en Reiland, die van alle zonde verlost ?
Zoekt dat deelachtig te worden, steeds meerder, steeds
sterker ! Dat Lis een schat, waarbij, wanneer alle andere
schatten u ontnomen worden, gij nog uitroept : „Dezen
schat ontrooft niemand mij !" De kinderen der wereld,
die geen Christus hebben, zij zullen roepen in den dag
van den angst hunner zonden: „Udelheid der ijdelheden,
ik heb nets tot betaling mijner schuld, alles ontzinkt mij,
en ik heb geen grond van hoop !" Maar gij zult roepen
„Ik heb een Christus, en Hij blijft eeuwiglijk mijn Heil !"
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Daar zijn eeuwige dingen, waarom zouden wij die niet
zoeken ?
Daar is, om meerdere dingen niet te noemen, — daar
is de hemel zelf ; waarom zou een mensch niet zoeken
dien deelachtig te worden ?
0 ! de hemel, dat is het meest werkelijke, dat er is.
Is er iets zoo werkelijk ?
De meeste menschen denken, dat de hemel een droomland is, dat maar bestaat in de verbeelding of in de zinsbegoocheling der geloovigen. „De aarde, waar wij op
staan, deze aarde is werkelijk, bestaat werkelijk," zoo
zeggen zij ; ,,maar de hemel, die bestaat maar in de
gedachte, in de voorstelling der vromen."
Wat, — zoo wil ik vragen : die hemel is een droomland ? Die hemel is het eenig werkelijke, dat er is. Deze
aarde, deze aarde is een droomland ; deze aarde gaat
voorbij, met alle dingen dezer aarde. Van deze aarde past
de spreuk : „IJdelheid der ijdelheden ! alles is ijdelheid !"
Als een schaduw gaat alles voorbij ; zoo is het gekomen,
z(5(5 is het weer tot niet teruggekeerd !
Wie, — zoo zeg ik daarom met den Spreukendichter, — wie geen voordeel wil hebben van den arbeid,
dien hij arbeidt onder de zon, die arbeide voor nets
antlers dan voor de dingen dezer aarde. Maar wie wel
voordeel wil hebben van den arbeid, dien hij arbeidt
onder de zon, die arbeide om den hemel te verkrijgen.
Die hemel is het eenig werkelijke, dat bestaat. Daarom
vraag ik : waarom zoudt gij niet zoeken die deelachtig te
worden ? Is er grooter schat, waarnaar gij hier kunt streven ?
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0 ! om daar te weten, dat er een land is, schooner
dan deze wereld, waar het verloren Paradijs weer is
opgebloeid, schoon en onverwelkelijk ; -- om het te weten
dat daar de smarten geen toegang hebben, en dat daar
de tranen voorgoed zijn afgewischt ; — om het te weten,
dat daar geen zonde of geen verleider ooit meer binnentreedt om de harten te verderven en bitter te maken in
onvrede ; -- om het te weten, dat daar de toekomstige
rustplaats is, waar de vermoeiden zullen uitrusten van zorgen en strijd ; — om het te weten, dat daar het wederzien zal plaats hebben van alien, die hier eens een wreed
afscheid hebben genomen in een sterfkamer of op een
kerkhof ; — om het te weten, dat daar de hof Gods onze
hof is, dat daar het huis Gods ons huis is, dat daar het
koninkrijk Gods ons koninkrijk is, dat daar al wat van
God is ons eigendom, onze eeuwige erfenis is ; — om het
te weten, dat die hemel ons eigenlijk tehuis, ons eeuwig
Vaderland is ; — o zeg mij : is er een grootere schat dan
die hemel, die in lichtende stralen zich daar uitbreidt
als een land van zon, achter de donkere poort van den dood ?
Zoekt dien boven alles, wat te zoeken is ! De kinderen
der wereld, die geen hemel hebben, als de dag komt, dat zij
intreden in die poort des doods, zullen klagelijk roepen :
„Udelheid der ijdelheden ! alles is ijdelheid ! Wat voordeel
heb ik van al den arbeid, dien ik gearbeid heb onder de
zon ?" want zij hebben voor deze aarde gele.efd. Maar gij
zult dan, — o mocht het waar worden van u alien ! — gij zult
dan, in die poort des doods intredende, en daar uittredende,
roepen : „Zie, dit schoone land van zon en van goud, deze
hemel, die zich voor mij uitbreidt, is mijn hemel, mijn eeuwig
land ! mijn voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem!"
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Als wij, na de opstanding van Christus uit de dooden,
onze aandacht eens vestigen op de discipelen en de
vrienden des Heeren, — wat is dan de stemming, de
gemoedstoestand dezer menschen? Hoe bevinden zich deze
lieden in die dagen, na de verschijningen van Christus ?
Zijn zij verslagen, ter neer gedrukt, door de gedachte :
dat zij maar een zeer klein getal menschen zijn, die tot
de sekte van Jezus behooren ? Zijn zij verslagen, ter neer
gedrukt, door de gedachte : dat zij maar een klein hoopke
arme menschen zijn van den lageren stand, vergeleken
bij de rijke en de wijze menschen, die niet in Jezus geloofd heblien? Zijn zij vreesachtig, hebben zij Been moed,
en bergen zij zich weg in de schuilplaatsen van de achterbuurten der stall ? Zeggen zij tot zichzelven : ,, Ach, had
ik maar nooit in Jezus geloofd, en had ik maar nooit
iets met Hem to doen gehad ?" En keeren zij, in die
gedrukte gemoedsstemming, terug tot de oude wegen,
die zij vroeger bewandeld hadden, eer zij met dien Jezus
in aanraking waren gekomen, met een droevige spijt, dat
zij zich ooit van die wegen hadden laten afbrengen?
0, alles eer dan dit, kan ik u zelfs het tegendeel verzekeren. Beclroefde menschen? Verslagen, ter neer gedrukte menschen ? 1k kan u verzekeren, dat er zelden
menschen meer blijde, moedig en vroolijk geweest zijn,
dan die discipelen en vrienden des Heeren, nA, Zijn opstanding.
Wie schetst u de blijdschap van een Maria Magdalena,
toen zij in den gewaanden hovenier haar Christus herkende en terugvond?
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Wie schetst u de blijdsehap der andere vrouwen, bij
de boodschap der engelen, dat Jezus weer leefde ?
Wie schetst u de alles overweldigende, de warme vreugde
der Emmausgangers, Coen hun hart brandende was in hen,
en then hun oogen den levenden Heer aanschouwden ?
En wie schetst de hemelsche blijdschap en zaligheid
dier discipelen, then Jezus plotseling onder hen stond,
met die uitgebreide handen, en met die zaligsprekende
lippen, waar dat „Vrede zij ulieden" van of kwam ?
Dat waren menschen, die het hoofd opstaken. Dat
waren menschen, waar de verrukking uit groote oogen
schitterde. Dat waren menschen, waar de blijde moed
in harten ging zetelen, die alle vrees uitgeband hadden.
Heeft de wereld ooit blijder, moediger, zaliger menschen
gezien, dan die discipelen en vrienden des Heeren, nh
Zijn opstanding ? Alsof Jeruzalem, alsof de wereld reeds
overwonnen aan hun voeten lag, zoo zagen zij neder op
de oude stad ; en zij schreden over de garde, als hadden
zij een wandel in de hemelen, machtig, vroolijk als helden. En z15.6 moest die opbruisende, vroolijke kracht nog
ingetoomd worden, dat als Jezus het hun niet gezegd
had, „dat zij nog wachten moesten met hun prediking,
die hun op de lippen brandde, totdat zij ook nog den
Heiligen Geest ontvangen hadden," zij zeker aanstonds
er mede begonnen zouden zijn.
Waarom doet gij dan, o ! gij gemeente van onze dagen !
alsof er nooit een Christus uit het graf was verrezen ?
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„Alle man zet eerst den goeden wijn op," zoo zegt
de hofmeester tot den bruidegom, „alle man zet eerst den
goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft,
alsdan den minderen ; maar gij hebt den goeden wijn tot
nu toe bewaard."
Hebt gij wel eens gevoeld, hoe die hofmeester in zijn
onwijsheid hier een waarheid heeft uitgesproken van ontzaglijke, eeuwige beteekenis ? Dwazen zeggen soms de
wijsheid, en zij weten het niet, dat zij de wijsheid zeggen.
Was het niet een ezel, toch maar een ezel, die Bileam
de wijzere of was ? Was het niet een dwaas als Kajafas,
die onwetend profeteerde, zijnde hoogepriester deszelven
jaars, dat het nut was dat een stierve voor gansch het
yolk ? Zoo gebruikt God soms ezels en hoogepriesters,
om Zijn wijsheid uit to laten spreken. En zoo is het
hier een dorpshofmeester, die nog wel in een vleiend
woordje aan een verkeerd adres, een waarheid uitspreekt,
een Godswet uitspreekt, waarnaar der menschen leven
geregeerd en geregeld wordt, aan de eene zijde op gezegende wijze, aan de andere zijde op vreeselijke wijze.
1k zal het nailer verklaren.
,,Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer
men wel gedronken heeft, alsdan den minderen." Ja,
juist, dat is der wereld, dat is des Duivels bedrieglijke
manier van doen met de menschen. „Maar gij hebt den
goeden wijn voor het laatste bewaard." Ja, juist, dat is
Christus' meevallende manier van doen met de menschen.
De wereld, de Booze, bedriegt de menschen. Hij is
een bedrieger van den beginne.
„Kom hier," zoo zegt hij tot den mensch, dien hij
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uitgekozen heeft om te verderven, ,,kom hier, ik heb
goeden wijn voor u." En de Booze geeft hem genoegen,
kunst en wetenschap van tamelijk goede soort. Daar
begint hij altijd mede. En de menschen genieten van
dat genot, en dwepen met die kunst, en gaan op in die
wetenschap. Maar straks, zonder dat zij het merken,
geeft hij hun datzelfde, doch van minder allooi ; genot,
waar wat bedenkelijks in is ; kunst, waar wat vleeschelijke lust aan vast zit ; en wetenschap, die tegen hun ziel
gekeerd is. En straks geeft hij hun dezelfde dingen, doch
van nog weer minder allooi. „Zij zijn nu dronken," zegt
hij, „ik kan hun nu van bet allerslechtste geven." En dat
is klaar vergif, vergif voor de ziel, dat hij hun dan toevoert.
En zij, de kinderen der wereld, zij merken er niets van.
zij begrijpen het niet eens, als een hunner, slaapdronken, het aan een ander zegt, zooals die dorpshofmeester : „Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen."
De kinderen der wereld, zij zrillen bedrogen zijn. En
de Booze zegt : „Welaan, ik zal hen bedriegen." Het
is vreeselijk om te vallen in handen van de bedriegende
wereld, in handen van den bedrieger, die van den beginne
is. Pas op, zoo zijt gij misschien bezig uw leven te leven !
Maar Christus doet anders. Die oneindig goede Heer !
Hij heeft den goeden wijn voor het laatst bewaard !
Wilt gij Mij volgen ?" zoo zegt Hij, terwijl Hij den
zondaar aanziet met oogen vol oneindig medelijden. „Waarheen, Heere ?" zoo antwoorden wij. En : „Naar dat doornig pad !" zoo wijst Zijn uitgestrekte hand, terwijl Hijzelf
voorgaat. Geen zoet voorwendsel, geen schoone begoocheling, geen verlokkend meetroonen. Zoo direct zeggen,
waar het op aankomt, dat is Zijn manier ; zoo is Zijn
begin. Zoo heelemaal waar ! En die edele Heer, Hij gaat zelf
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voor. Zoodat, daar is geen doorn, die ons wondt, of die
doorn heeft Hem eerst gewond. En daar is geen scherpe
steen, die onzen voet kwetst, of die scherpe steen heeft
Hem eerst gekwetst. Straks, eerst een heel eind verder,
dan begint het goede te komen, het goede in Zijn dienst.
En straks, nog veel verder, daar verdubbelen Zijn weldadigheden. Zijn gaven, die Hij dan geeft, worden steeds
rijker ; zij verminderen niet met de jaren ; zij vermeerderen, en zij hebben iets van het eeuwige aan zich, die
gaven ; iets van het onsterfelijke ; zij verwelken niet. En
straks heel aan het eind, als Hij nog eens, aan deze zijde
van het graf, ons stervend voor den laatsten keer den
beker aan de lippen zet, en wij dien proeven, dan zien
wij Hem aan, dien trouwen Leidsman, verbaasd over de
volmaakte zoetheid er van, en de uitroep komt ons van
de lippen : ,Neer, Gij hebt den goeden wijn voor het
laatst bewaard."
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Een van de heel gewone taken, die de bijna-Christenen
weerhouden, om zich beslist aan den dienst van Jezus
over te gaven, is: hun slavernid aan de hartstochten.
Agrippa — hij was bijna bewogen om een Christen
te worden ; het scheelde niet veel ; maar dat weinigje,
dat hem weerhield, — dat was zijn slavernij aan zijn
hartstochten. Alsof het een weinigje was ! — Daar viel op
het zedelijk leven van dien man wel wat te zeggen, wat
ik hier niet over behoef te vertellen. Herodus Agrippa,
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zoo was zijn voile naam ; en die Herodesnaam is genoeg
om zijn familiehartstocht aan te duiden. En wat hem dus
bewoog om geen Christen te worden, al was hij er bijna
the bewogen, dat was, dat hij niet breken Wilde met zijn
hartstocht, zijn zonde. Die beleefde Agrippa, die zoo schoon,
zoo als een redenaar, in die mooie vergadering declameerde : „Gij beweegt mij bijna een Christen te worden !"
In plaats van als een waar man, in zijn binnenkamer,
het eens uit te roepen : „0 God, mijn hartstocht sleept
mij ter helle ; ik ben verdoemelijk slecht, en bijna verloren !" Ja, de bijna-Christenen, zij zijn euphemistisch,
dat wil zeggen : zij bedekken leelijke taken met mooie
woorden.
Vraag het eens aan dien gierigaard, waarom hij niet
in den Bijbel gelooft, en hij zal u misschien zeggen, dat
dat geen heilig boek is, waar zulke slechte personen in
voorkomen. Maar naar den grond van zijn hart zou hij
moeten zeggen, dat dit den Bijbel zulk een hatelijk boek
voor hem maakt, dat zijn liefde tot het good daar een
afgoderij wordt genoemd.
Vraag het eens aan die spelers, die avond aan avond,
zooals in de schitterende zalen van Monaco, hun geld
verspelen, waarom zij het Christendom verwerpen. Wie
weet, wat zij zeggen zullen, — misschien dit wel, dat
zij wel zouden willen gelooven, als zij maar konden. Maar
in den grond van hun hart zouden zij moeten zeggen,
dat dit het Christendom zoo hatelijk voor hen maakt,
dat daar geleerd wordt, dat spelers het koninkrijk Gods
niet beerven kunnen.
Vraag het aan dien wellusteling, waarom hij zich spotternijen veroorlooft tegen het Evangelie. En hij zal misschien zeggen, ietwat uit de hoogte, dat dat immers
heelemaal tegen zijn gezond verstand indruischt, dat
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Evangelie. Maar hij zal niet zeggen, wat er op den grond
van zijn hart ligt, namelijk, dat hij daarom het Evangelie
zoo haat, omdat dat Evangelie den wellust een vloek
noemt, en de wellustelingen kinderen der hel.
Vraag het aan den wijze deter eeuw, dien geleerden
man, wat hij heeft tegen Jezus ; -- en hij zal wel wat
zeggen ; maar het is : omdat Jezus zalig spreekt, juist de
menschen, die antlers zijn dan hij, namelijk : de armen
van geest.
Vraag het aan dien deugdzamen mensch, die zich zijn
deugden wel bewust is, wat hij heeft tegen Jezus ; en
hij zal wel wat zeggen ; maar de ware reden is, dat zijn
hoogmoed er niet aan wil, dat hij een zondaar is, en een
Verlosser noodig heeft, — dat ook hij door genade er
moet komen.
Lie zoo sleepen de hartstochten den mensch mede, tot
een totale misleiding van zichzelven en van anderen.
Alsof de mensch een paard is, en de hartstocht zijn ruiter,
zoo gaat het in vollen ren een hellend vlak af, een afgrond
te gemoet. En het paard wil soms niet mede, maar de
hartstocht zweept het : striemen langs de zijden, zweet
op het vel, schuim aan den bek. En het paard steigert
soms, onwillig, om den ruiter af te werpen. Maar de
hartstocht zit vast, en rijdt makkelijk, geeselt het Bier ;
en voort, voort moet het, nog verder naar beneden, een
duivelschen ren, tot de mensch. doodgereden, neerligt
verschrikkelijk verloren !
En dan zegt zoo iemand, als een Paulus eens voor
hem staat, met mooie woorden een vreeselijke zaak bedekkend : „Gij beweegt mij bijna een Christen te worden ; het scheelt maar een weinig, of ik word ook een
Christen ?"
Een weinig, een weinig? Is dat een kleinigheid : een
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hartstocht ? Is dat een kleinigheid : de hartstocht van den
wellust? Is dat een kleinigheid : de hartstocht van de
gierigheid? Is dat een kleinigheid : de hartstocht van den
hoogmoed, de hartstocht van het spel, de hartstocht van
den verstandswaanzin, de hartstocht van de zelfgenoegzaamheid?
Voorwaar, tenzij een snelle bliksemschicht dien duivelschen ruiter van het paard storte, is het paard verloren.
Tenzij God Almachtig door een wonder van Zijn genade
dien hartstocht uit u uitwerpe, — wordt gij nimmermeer
behouden !
Hoe kunt gij spreken : „Het is maar een weinig, wat
mij weerhoudt om een Christen te worden ?" Hoe kunt
gij zeggen : „Ik ben bijna een Christen ?" Ik zeg u : Gij
die nog door uw hartstochten bereden wordt, gij zijt nog
zoo verre van een Christen te zijn, — daar is nog zulk een
afstand tusschen u en een waarachtig Christelijk le yen,
als de afstand is tusschen het licht en de duisternis, en
tusschen den hemel en de hel.
0, mijn vriend, als ik het nu wel begrijp, dan weet ik
het, wat dat is : bijna een Christen. Ik zie het aan u.
Bijna een Christen, dat is dus een Christen, die van zijn
hartstochten bereden wordt, een gejaagde, een gezweepte,
een onvrije, een gebreidelde, een ten doode aangezette.
Bijna een Christen, dat is een Christen, die hoogmoedig
is ; dat is een Christen, die wellustig is ; dat is een
Christen die gierig is ; dat is een Christen, die een speler
is. Hoe leelijke Christenen ! Geen Christenen ! — Ja,
hier heeft mijn rede mij het woord vanzelf in den mond
gegeven : Bijna een Christen is Been Christen ! Op verre
na nog geen Christen ! Zoover de hoogmoed afligt van
den ootmoed, zoover zijt gij er nog vandaan een Chris-
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ten to zijn. Zoover de wellust afligt van de reinheid ; zoover de gierigheid afligt van de milddadigheid ; zoover de
eigengerechtigheid afligt van de gerechtigheid, die in
Christus is, — zoover zijt gij nog van het Koninkrijk
der hemelen ! — Wee ! wee ! dat is zoover, als gij in uw
beste oogenblikken het zelfs nooit hebt gedroomd !
Zijt gij dat, mijn fatsoenlijke, deftige, minzaam lachende
brave burger ? Zijt gij dat, mijn Agrippa ? 0 zorg, dat
de menschen u nooit heelemaal leeren kennen, — zij
zouden u nog uitwerpen, de menschen ! Laat staan, wat
God u nog zou doen !
Maar neen, laat ik niet in dien toon inkomen, waarvan ik mij nauwelijks ga bedwingen. Laat mij, wat ik
u to zeggen heb, eens ernstig mogen zeggen, als in den
naam van de liefde eens eeuwig ontfermenden Gods.
Zie, zoo zou ik u heden eens wil zeggen : Mijn
broeder, gij zijt onder een suggestie ; dat willen zeggen :
iemand, of een ander heeft u onder een slechte betoovering gebracht ; iemand heeft u wijs gemaakt, dat gij
bijna een Christen zijt, maar gij zijt het niet. Wie heeft
u in die zinsbegoocheling verzet ?
Iemand, of een ander heeft u dat wijs gemaakt, dat het
maar een kleinigheid is, wat u van het Christendom scheidt ;
maar het is een vreeselijke, en groote ontzaglijke zaak,
wat u van het Christendom scheidt. Wie heeft u in die
zinsbegoocheling verzet ?
Als in den naam van de liefde eens eeuwig ontfermenden Gods vraag ik u : Zoudt gij niet onder die suggestie
uit willen ? Zoudt gij niet onder die zinsbegoocheling uit
willen ? Zoudt gij niet — precies eens de waarheid willen
weten aangaande uzelven, en aangaande uw toestand, en
aangaande uw eeuwig geluk of verderf?
0 ! werp dan dien droom van u af, dien droom van bijna
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een Christen te zijn. Word eens wakker van uit dat
droomleven, en zeg ; „Hoe heb ik dien valschen droom kunnen hebben, ik, die heel en al geen Christen ben ?" Word
eens wakker van uit dat valsche bestaan, en zeg verschrikt : „Hoe ben ik nog z(56 ver van de poorten des
hemels ? Wie heeft mij als slechte girls zoo ver doen verdwalen? Heere ! zal ik dien oneindigen afstand nog kunnen inhaler ?"
0, als in den naam van de liefde eens eeuwig ontfermenden Gods vraag ik u : „Kunt gij nog bidden ?" 0,
ga dan, en beproef het, en bid ; bid om behoud ! Want,
dat is God alleen, die het doen kan ; God alleen, die het
wonder van Zijn genade aan u doen kan, van een bekeering, die eeuwig blijde en vroolijk, en rein en heilig maakt.
Ook Paulus had zijn tijd in zijn jonge leven, toen hij in
een droom verkeerde van een Godewelgevallig mensch te
zijn, toen hij de gemeente Gods vervolgde. Maar hij werd
wakker, door een wonder Gods, daar op den weg naar
Damaskus, en hij zag, wien hij vervolgd had. Toen legde
hij zijn oude hartstochten af. Zoudt ook gij er niet vrij
van willen zijn, om zooals die Paulus, voortaan maar een
hartstocht te kennen : den hartstocht der liefde tot Jezus ?
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1k ga een heel gewone zaak noemen ; maar ik geloof, dat

de vrees om belachelific te zijn in de oogen der menschen een
van die kleine redenen is, die de bijna-Christenen weerhouden van zich beslist aan den dienst van Jezus over te geven.
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Als Agrippa niet bang was geweest voor die heele
schitterende vergadering, waar hij zelf met zijn zuster
het schitterende middelpunt van was, — als hij niet bang
was geweest, dat zij hem belachelijk zouden vinden, hij
zou misschien geroepen hebben : „Paulus, ik wil ook een
Christen worden ; wat moet ik doen, om zalig te worden ?"
Maar de vrees om belachelijk te zijn in de oogen van
anderen weerhield hem den gewekten drang zijner ziele
nit te spreken ; en Loch, iets van dien drang moet er nit ;
en wat er uitkomt, is dat fatale tweeslachtige, beleefde,
flauwe : „Gij beweegt mij bijna een Christen te worden !"
Mijn lezer ! wie weet hoe dikwijls die kleine reden ook
u weerhouden heeft, om te zeggen : „Kom, ik wil ook
voortaan openlijk als een godsdienstig mensch, als een
Christen, optreden, en moedig partij kiezen ?"
Wat hebt gij bij uzelven gedacht, in die oogenblikken,
als de drang eens machtig werd, om aan Christus u over
te geven? Dit hebt gij gedacht : „Wat zal mijn vrouw er
van zeggen, en zal zij het niet vreemd vinden, zij, die
nooit zoo iets bij mij heeft opgemerkt ?" Dit hebt gij
gedacht : „Wat zullen mijn vrienden er van zeggen, en
zullen zij niet spottend tegen elkander lachen, en het
oververtellen met schouder ophalen : „Die wil ook al vroom
gaan worden ?" Dit hebt gij gedacht : „Knappe en voorname
menschen zijn geen geloovigen, en ik zou het wel gaan
worden? Zij zullen mij dom vinden, en hoe zal ik den
spot verdragen, als zij tegen mij beginnen ?" Dit hebt
gij gedacht : ,De publieke opinie is tegen het Christendom,
en tegen de publieke opinie kan ik niet oproeien ; neen, ik
ben wel bijna een Christen ; maar ik kan er niet tegen,
tat men mij belachelijk vindt !"
En zoo is het gekomen, door de vrees om belachelijk
te zijn in de oogen der menschen, dat gij, o burger
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Agrippa ! dezelfde zijt gebleven, die gij waart, en dat gij
•dezelfde zult sterven, die gij zijt, — tenzij God zich
ewer erbarme !
0, mijn vriend, als ik het nu wel begrijp, dan weet ik
nu, wat dat is : bijna een Christen ; ik zie het aan u.
Bijna een Christen, dat is dus een bange, een bange
mensch. Dat is dus een benauwde ziel, die zijn naaste en
'zijn vrienden niet in de oogen durft zien, om van een
zaak eens flink te zeggen : „Dat denk ik er van." Dat is een
bevreesd schepseltie, dat telkens als het wat doet, bij zichzelf angstvol denkt : „Wat zullen de menschen er van
denken?" Bijna een Christen : dat is dus een mensch, die
Been eigen opinie er op na houdt, maar altijd van opinie
verdraait, al naardat de man is, die voor hem staat, en
die meedrijft op den grooten stroom, ook al weet hij door
de inspraak van zijn geweten, dat die stroom hem ten
verderve voert. Bijna een Christen : dat is dus een mensch,
die in zijn hart het wel gevoelt, dat het Christendom de
waarheid is, maar die den moed mist om het van zijn
tong te laten komen, wat zijn hart gevoelt ; en die zijn
schulp inkruipt, omdat hij aan den overkant een ander
ziet lachen. Bijna een Christen : dat iA dus iemand, die
in het diepst van zijn ziel tot Jezus zegt : „Heere, Gij
hebt gelijk, en ik ben een zondaar !" maar die in het
gezelschap van zijn vrienden meespot om dienzelfden Jezus,
alsof hij zeggen wilde : „Ziet gij wel, mijn vrienden, ik spot
ook ; denkt dus niet, dat ik een Christen ben ; lacht mij niet
uit, en houdt mij toch voor een flink man !" Bijna een
Christen, iemand, die bevreesd is belachelijk te zijn, — o !
ik weet nu, wat dat is : dat is een flauw man, een begin,selloos man, een leugenaar, een huichelaar, tegenover zijn
vrienden, en tegenover God !
Van eeuwige Bingen III.

6
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En zijt gij dat, mijn broeder, mijn fatsoenlijke, deftige,
minzaam glimlachende, brave burger ? — 0 zorg, dat de
menschen u nooit heelemaal leeren kennen, — want zij
zouden u nog uitwerpen ! Maar peen, laat ik niet in dien
toon inkomen, waarvan ik mij nauwelijks ga bedwingen.
Laat mij ernstig wat tot u mogen zeggen.
Ziet, zoo zou ik u heden eens willen vragen : Zoudt gij
met Gods huip niet eens wat moed willen grijpen, en
het gaan aandurven tegen den duivel der belachelijkheid ?
Zoudt gij met Gods huip niet eens wat moed willen grijpen,
om te gaan denken, niet meer zooals de vrienden denken,
maar zooals het geweten u daarbinnen voorschrijft ? Zoudt
gij met Gods huip niet eens moed grijpen en zeggen :
„Voortaan zal het mij niet meer schelen, wat de wereld er
van zegt ; ik zal alleen vragen naar wat mijn Reiland zegt ?"
Zoudt gij met Gods huip niet eens wat moed grijpen, om
tegen den stroom der lachers in te gaan, en te zeggen :
„Lacht gij, en spot gij, zooveel gij wilt ; de vrees is er
bij mij uit ; ik volg Jezus op Zijn blinkend spoor?"
0, doe het, gij die bijna een Christen zijt ! Gij zoudt
een figuur toonen, zooals gij nog nimmer een figuur hebt
getoond ; de figuur van den waren Christen : de figuur van
den moedige : de figuur van een Paulus voor Agrippa, die
hoewel gebonden in ketenen, daar stond met meer moed,
hij alleen, dan al die anderen te zamen, — daar stond als
de eenige vrije man onder al die gebondenen.
Heere ! help ons, help ons van alle vrees, af. !
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Een Engelsch predikant, die eerst officier in Indic was,
verhaalt het volgende, dat op de zeereis derwaarts geschied is. Toen de passagiers voor de eerste maal aan
tafel zaten, werd voorgesteld een dronk te wijden aan
den koning (toen George III). Allen hieven de schuimende
bekers omhoog. Slechts een weigerde en keerde zijn glas
om. Hij was republikein. Een jong officier sloeg zijn hand
aan den degen, en men had moeite den heethoofd te
bedwingen, dat hij niet tot een aanval overging. Hij
meende dat zulk een mensch niet behoorde te levee.
Van dien dag of was de republikein een geteekend
man, door al de andere passagiers gemeden, vooral door
dien jongen officier, dien volbloed koningsgezinde. Zij
spraken geen woord met elkander, en als zij heen en
weder liepen op het dek, koos ieder de tegenovergestelde
zijde. Op zekeren dag echter viel een matroos te water.
„Een man over boord !" zoo weerklonk het. Daar snelde
de volbloed royalist, en evenzoo de gehate republikein,
naar de plek waar de boot hing, en zonder bedenken
hielpen zij elkander die los te maken, en te water te
laten ; en samen redden zij den drenkeling. -In gelijke mate behoorden alle levende lidmaten van
Christus (al behouden zij hun verschil in geloofszaken)
samen te werken om degenen, die verloren gaan, te redden. Het geroep : ,, Een man over boord !" kan men overal
hooren. Laten wij dan overal, of wij het eens zijn of
niet eens zijn in take kerkregeering of kerkorganisatie,
het eens zijn in het redden der verlorenen.
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Laat mij eens hooren, welke zonde hebt gij ? Is het
een oude oneerlijkheid, die u drukt, een onrechtmatige
toeeigening van wat aan een ander behoorde, dat gij
eens voor uzelven genomen hebt, — een diefstal dus,
om het bij den naam to noemen ? Ik kan begrijpen,
dat daar geen zegen op lag, en dat gij er nooit vrede
of geluk bij gekend hebt tot op dezen dag. — Maar
ik heb een goede boodschap voor u : uw zonde is geboet.
Als een lam werd Hij, Jezus, ter slachting geleid, voor
u. Uw zonde is vergeven. Ga heen, breng het in orde,
en zondig niet meer !
Laat mij eens hooren, . welke zonde hebt gij ? Is het
een leugen, een laster, waarmede gij een ander in het
ongeluk hebt gestort, — een kwaadspreking, waarmede gij den goeden naam van uw naaste hebt aangetast, zoodat hij gebroken is geworden onder de gevolgen van uw laster, gebroken en bitter van harte
al zijn dagen? 0, ik kan mij begrijpen, dat gij daar geen
zegen op hebt gehad, en dat gij het gevoel van een ellendeling hebt gehad, telkens als uw geweten maar even
ontwaakte. 0, ik kan mij begrijpen, dat de rechtvaardige
van u zegt, dat gij den vloek verdient, en dat gij deswege de hel waardig zijt, en dat geen vlammen van dat
vuur u zuiveren kunnen van die daad, waardoor gij uw
naaste hebt ongelukkig gemaakt. — Maar ik heb toch
goede boodschap voor u ; uw zonde is geboet. Als een
lam werd Hij, Jezus, ter slachting geleid voor u. Uw
zonde is vergeven. Ga heen, breng het in orde, en zondig niet meer !
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Laat mij eens hooren, welke zonde hebt gij ? Hebt gij
een onreinen wandel geleid van vroegere dagen af? Hebt
gij aan het vleesch geofferd, en hebt gij, van onedele
hartstochten gedreven, de banden der goede zeden zoo
uitgerekt, tot die banden verbroken zijn, en hebt gij de
dagen gekend, dat de duivel der zinnelijkheid u meevoerde van zinnelijkheid tot wellust, en van wellust tot
zinnelijkheid ? Arme slechte mensch, ik kan mij begrijpen,
dat gij daar nooit rust bij hebt gehad, en dat zulks
genietingen waren, welke geleken op een pijnigen voor
den tijd. En ik kan mij begrijpen, dat de rechtvaardigen
op u neergezien hebben, ja, dat zij u gegrepen hebben,
en met de eeuwige wet in handen naar de steenen gegrepen hebben, de steenen, waarmede zij u steenigen wilden.
Maar ik heb goede boodWat hebt gij antlers verdiend?
schap voor u : uw zonde is geboet. Als een lam werd Hij,
Jezus, ter slachting geleid voor u. Uw zonde is vergeven.
Ga heen, maar zondig niet meer !
Laat mij eens hooren, welke zonde hebt gij ? Zijt gij
een verloren zoon, die uw goed verteerd hebt, verre van
het ouderlijk huis, tot een smart voor uw vader, die grijs
werd voor den tijd, en tot hartbrekens van uw moeder,
die geweend heeft over u, tot zij geen tranen meer had? —
Zijt gij een vloeker, en drinker, zoodat door uw schuld,
een vrouw en wat kinderen ginds bedelend gaan, en
overgegeven zijn aan een armoede en een goddeloos leven
in het vuil en het slijk van de achterbuurten eener groote
stad? Zijt gij een lachende godloochenaar, die u grootsch
aanstelt in het gezelschap uwer vrienden, en die mooi
spotten kunt met den Heer des hemels, en die u z6Oveel
verbeeldt van uw dwazen moed, als gij de hand opheft
en zegt : „Daar is geen God ?" — Wat vraag ik, wat
vraag ik om to hooren wat uw zonde is ! Ik kan het mij
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begrijpen, gij alien, dat gij daar geen rust en geen vrede
bij hebt. Vanwege uw eigen geweten moet ik u zeggen,
dat gij, en ik zeg het met beving, des eeuwigen oordeels,
der verdoemenis waardig zijt. Dat zegt uw geweten u
wel. — Maar ik heb goede boodschap voor u alien : uw
zonde is geboet. Als een lam werd Hij, Jezus, ter slachting
geleid, voor u. Uw zonde is vergeven. Ga heen, en breng
het in orde, en zondig niet meer !
Bijna sidder ik, met de grootheid der genade zoo groot
te stellen. En met heilige beving vraag ik mijzelven de
vraag, die op uw lippen komt : mag de genade, de verzoening, de vergiffenis zoo breed, zoo wijd worden gezegd,
zoo onmetelijk worden genomen ?
Maar antwoorde dan zelf, wie antwoorden wil : welke
zonden moeten er af, waar geen vergiffenis voor is gesehied
aan het kruis ? Van welke zonden moet ik zeggen : ,, Daar
vloeide Jezus' bloed niet voor ?" En van welke zonden
moet ik prediken : ,, Daar is de prijs van Christus' offer
te klein voor geweest ?"
Wel sidder ik bijna, met de grootheid der genade zoo
groot, zoo wijd te stellen als ik daar deed. En met heilige
beving vraag ik mijzelven die andere vraag, die u op
de lippen komt : „Maar moet niet eerst het berouw voorafgaan, alvorens en aleer de vergiffenis in Christus mac,
0
worden aangezegd ?"
Maar antwoorde dan zelf, wie antwoorden wil : wat
was er dan eer : de verzoening aan het kruis, voor achttien eeuwen, of ons berouw, dat altijd te laat komt, zoo
laat zelfs, dat God in Zijn lachen gezegd heeft : „Ik zal
maar de eerste zijn ; 1k zai maar eerst mijn liefde schenken ; Ik zal maar eerst vergeven ; Ik zai tevreden zijn,
als het berouw nog daarna komt ?" In alles is God de
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eerste geweest, o kleine mensch, — en gij, zelfs met
uw berouw, de laatste !
0 onmetelijke liefde Gods ! Wijder dan de horizon
aan 's werelds strand ; dieper dan de oceanen op het
diepst ; hooger dan de met eeuwige sneeuw bedekte bergen ;
oneindiger dan de hemelen achter de verre sterren aan
den trans ! Wie heeft uw diepten gepeild ? Wie heeft van
uw afstanden de maat genomen ? Wie is tot uw hoogten
opgeklommen ? En wie is in uw afgronden afgedaald ?
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Mattheus 4 : 1-11.

Hier is een les voor u, gemeente van Christus !
Zoowaar gij, als discipelen van Jezus, op aarde Zijn
plaats ingenomen hebt, en Hem nu vertegenwoordigt,
zoowaar hebt gij niet alleen den strijd van Hem tegen
den Booze voort te zetten, maar ook Zijn overwinningen
voort te zetten.
Hebt gij daar in de woestijn Zijn gestalte gezien, groot,
overwinnend bij de verzoeking en sterk ? Die gestalte
hebt ook gij te vertoonen in de wereld ! Als gij het niet
doet, gij gemeente van Christus, wie zal het dan doen ?
Hebt gij daar in de woestijn het gezien, hoe Hij aan
den Satan voorbij ging, rein en onbesmet, al had deze
met zijn adem Zijn gelaat bijna aangeraakt ? Zoo rein en
onbesmet hebt ook gij aan uw demon voorbij te gaan,
ook al raakt de adem der u omringende booze wereld
u bijna de ziel. Als gij niet rein zijt, gij gemeente van
Christus, wie zal het dan zijn ?

88

EEN LES VOOR U.

Hebt gij daar in de woestijn het gezien, hoe Hij, bij
de derde maal den Satan verjoeg met Zijn machtig : „Ga
weg, Satan !" zoodat de verderver heenvluchtte zonder
winst ? Zoo hebt ook gij in Gods macht hem van uit uw
omgeving te verjagen, zoodat in uw omgeving de frissche
atmosfeer van reinheid waait, en de zuivere luclit van
heiligheid en verkwikkende waarheid een ander te gemoet
komt. Als uw omgeving niet zuiver is en rein en heilig
waarachtig, gij gemeente van Jezus, Welke omgeving zal
het dan wel zijn ?
Gij gemeente, die in waarheid de gemeente van Jezus
zijt, gij zijt het eenig terrein, dat de Booze aan zijn macht
nog niet heeft onderworpen. Blijf dat terrein.
Gij gemeente, zijt. de laatste plek gronds, die de woest
overstroomende zee van vuilheid nog niet heeft overstroomd.
Blijf die plek gronds, die vluchtheuvel der zielen.
Gij gemeente, zijt de laatste plek zuiver blauw aan
een van wolken bedekten hemel , als die eene plek blauw
ook nog bedekt is, dan is de gansche hemel zwart van
winders en wolken. Blijf die plek blauw, en laat de ster
der hope daar de aarde toeblinken en spreken van een
betere toekomst.
Gij gemeente, zijt de sterke nieuwgebouwde ark, die
drijven zal op den zondvloed der wereld , bouw aan de
ark, opdat zij de rechtvaardigen redden mag.
Gij gemeente, zijt de laatste vijftig rechtvaardigen, om
wier wil het Sodom van dezen dag niet vergaat. 0 blijf
de vijftig rechtvaardigen !

EIGENLIJK VALSCH.
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Daar zijn verschillende redenen, waarom de menschen
zich niet aan hun Heer willen overgeven, en zich aan
Zijn leiding niet willen toevertrouwen. Dikwijls wil men
het niet uit hoogmoed : — en sours wil men het ook niet
nit nederigheid, nit een gevoel van onwaardigheid. En
het is den Booze, den aartsvijand der menschen van ouds,
precies hetzelfde, om welke reden men zich niet aan
Christus overgeeft, als men het maar niet doet.
Petrus deed het niet, bij de voetwassching, — om de
laatste reden. Hij was Coen op zijn manier nederig, en
voelde zich onwaardig. Ook ergerde hij zich : „Hoe ? deze
Heer ! Deze zal slavenwerk verrichten, en mij de voeten
wasschen, — Hij moest beter weten, wat Hem voegt ; —
dat zal in der eeuwigheid niet !"
Laten wij wel gewaarschuwd zijn. Welke ook de reden
zij, die ons verhindert, om ons aan Jezus over te geven,
en Hem over ons te laten heerschen,
die reden deugt
niet. Of nw hoogmoed het verhindert, dan wel uw nederigheid, die in den aard dikwijls niet anders is dan hoogmoed op een andere manier, — het komt beide op hetzelfde neer.
Vreemde menschen, die wij toch zijn ! Als God van
den hemel kwam, om ons te verderven, met het zwaard
der gerechtigheid in de hand, zoo vreeselijk om te aanschouwen, en met de woorden in den mond : „Geef u
over, ik wil u verderven !" — dan, zeker ! zouden wij
ons overgeven, en zeggen : ,,Zie, Heer, hier ben ik, en
dood mij !" Maar nu die God van den hemel afkomt,
zacht en vriendelijk, en zich voor ons nederbuigt, en ons
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de voeten wascht, zich ons ten dienst stelt, tot alle hulp
gereed, en ons zegt ; „Geef u over, zie, Ili wil u behouden !" — nu, wenden wij ons van Hem af, en wij hebben allerlei redenen en uitvluchten, en wij zeggen : „Heere !
dat zal in der eeuwigheid niet !"
Vreemde menschen die wij zijn ! Het doet er niet toe,
om welke oorzaak gij het laat, al is het zelfs ter wille
van een diepe bescheidenheid, dat gij u niet aan uw
Heer overgeeft, ter wille van een diep gevoel van onwaardigheid, — ik waarschuw u, al die redenen zijn
fataal, zijn nootlottig voor u ; en daar zal er een zijn
in de hel, die lachen zal, om uw dwaasheid.
Want wat kan het den Duivel schelen, of gij op de eene
of op de andere manier hoogmoedig zijt? Wat kan het den
Duivel schelen, of gij op de eene of op de andere manier
gierig zijt ? Wat kan het hem schelen, of gij wereldsch
wellustig, of godsdienstig wellustig zijt ? Wat kan het
hem schelen, of gij op de eene of op de andere manier
van den Christus weg blijft ? Dat is hem alles eender.
Als gij op de eene of op de andere manier het maar uitspreekt : „Mij door u laten dienen, o dienende Christus,
dat in der eeuwigheid niet !"
0, weest gewaarschuwd, vooral gij, al te, al te nederigen van hoogmoed ! Gij zijt eigenlijk valsch!

EEN RECHTVAARDIGING.
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Die Jezus, aan wien het wonder der opstanding geschied was, was iemand, van wien de Rabbi's altijd gezegd
hadden : ,,Hij is een bedrieger en volksverleider ; hoort
hem niet !" — En zie nu : uit de dooden wekt God Hem
op ; dat zou God toch niet aan een bedrieger en volksverleider gedaan hebben ?
Die Jezus was iemand, die door al wat voornaam was
in den lande, het aanzien en de kennismaking niet waard
was geacht ; die daarom met den rug was aangezien ; —
en zie nu : God acht Hem waardig, om door Zijn engelen
Hem te laten dienen, door Zijn engelen, die den steen
afwentelden, en als poortwachters aan den ingang der
spelonk staan om den groet der eere te geven, dien men
aan koningen geeft !
Die Jezus was iemand, die door al wat geleerd was in
den lande, een dwaas was geacht, een dwaas en een
dweper ; — en zie nu: God acht Zijn dwaasheid meerder
dan de wijsheid der wijzen; en rechtvaardigt Hem in de
oogen der geleerden, die Hem veracht hebben, door Hem
uit de dooden op te wekken. Dat zou God toch een dwaas
en een dweper niet gedaan hebben ?
Die Jezus was iemand, die door de machtigen in den
lande onschadelijk was gemaakt, omdat zij Hem gevaarlijk
achtten voor de rust en voor de welvaart van den staat ;
als een oproermaker moest Hij op zij geschaft ; — maar zie
nu : God rechtvaardigt Hem in de oogen der machtigen
als een, die de grondslag is van alle rust en van alle
welvaart in elken staat. God zou toch de opstanding der
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dooden niet aan een oproermaker hebben laten geschieden ?
Die Jezus was iemand die door al de vi omen van den
ouden Joodschen godsdienst, den godsdienst der vaderen,
om Zijn nieuwe leer uitgekreten was als een onvrome, als
een godloochenaar, als een goddelooze, als een man zonder
godsdienst of godsvrees ; — en zie nu : door de opstanding
nit de dooden rechtvaardigt God Hem als een, die wel
vroom was, die wel heilig was, die wel waarachtig God
aangenaam was in de leer, die Hij bracht. God zou Loch
geen onvrome de eer van de opstanding waard hebben
gekeurd ?
Die Jezus was iemand, van wien bijna, bijna de gansche
wereld, met diepen smaad, uitgeroepen had : „Weg met
Hem !" — en zie nu : God geeft Hem aan de aarde terug,
door Hem nit het doodenrijk weerom to brengen, zeggende : „ 0 aarde ! Hier hebt gij Hem terug, dien gij
verworpen hebt !"
Die Jezus was iemand, van wien bijna gansch het yolk,
met woede, uitgeroepen had ; ,, Hij is niet de Messias, hij
is niet de Zoon van God ! Doodt hem ! Vernietigt hem !" —
en zie nu : daar stelt God Hem weer levend onder datzelfde yolk, onverwinnelijk, groot en schoon, zooals Hij
nog niet was geweest, als met den uitroep : ,,Hij is wel
de Messias, en Hij is wel mijn Zoon, mijn eengeborene,
dien Ili liefheb !"
In alles, in alles, van welke zijde ook beschouwd„
was Jezus' opstanding een rechtvaardiging van Gods kant,
waarbij God aan de wereld, de booze wereld betuigde :
„Hij is niet, waarvoor gij Hem aanziet ; Hij is niet de
godslasteraar, Hij is niet de oproermaker, Hij is niet de
dwaas, Hij is niet de schuldige, waar gij Hem voor aanziet. Ili, God van hemel en aarde, Ik betuig, dat Ili een
welgevallen aan Hem heb ; Ili betuig, dat Hij is, wat
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Hij altijd van zichzelven heeft gezegd ! Ik betuig, dat Hij
de Messias is, die in de wereld komen zou, om de zonden te verzoenen. Ik betuig, dat Hij de verzoening gebracht heeft, en dat Ik, God, die verzoening van mijn
kant aanneem. Ik betuig, dat Hij mijn Zoon is, die eeuwig
zal zitten op mijn Croon naast mij !"
Zoowaar ! in de oogen van allen, die het zagen of hoorden,
was de opstanding van Jezus uit de dooden Gods rechtvaardiging van Jezus tegenover gansch de wereld.
En mocht deswege de schrik om het hart slaan van
alle boozen, die Jezus veracht hadden en gehaat, de blijdschap kwam boven bij al degenen, die Zijn verschijning
op de aarde hadden liefgehad. „I-11j is werkelijk waarvoor
wij Hem hebben gehouden !" riepen zij ; ,,Hij is werkelijk,
wat ons hart altijd van Hem heeft gezegd ! Hij is degene,
die ons refit van onze zonden, en die ons verlost van het
verderf!" En hadden deze braven het Hosanna eens
medegezongen bij het zwaaien van de palmtakken op
lien gedenkwaardigen dag aan den afgang van den
Olijfberg, — nu kwam het nog luider, nog sterker, nog
dieper hun uit het hart voor den Gerechtvaardigde :
,,Hosanna, Hosanna !"
Zeker, de verbazing der eerste Christenen, dier mannen
en vrouwen, zij gold allereerst het wonderlijke van het feit
der opstanding zelf; — maar zij gold, zij gold nog meer,
nog meer de rechtvaardiging, waarmede God hun dierbaren
Christus in de oogen der gansche wereld had gehandhaafd.
Hun verwonderde zielen zeiden niet alleen : „Ziet eens, hoe
wonderlijk, dat die Jezus weer levend heeft kunnen worden !" Maar hun verwonderde zielen zeiden nog veel meer :
„Ziet eens, onze Jezus is waarachtiglijk bewezen door deze
opstanding de Zoon Gods te zijn !" En deze laatste vreugde
was hun grooter dan de eerste. Eere die zielen deswege !
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EEN MENSCH VOOR HET GANSC}IE YOLK.

Dat woord van Kajafas : „Het is ons nut, dat een
mensch sterve voor het yolk, en het geheele yolk niet
verloren ga !" — dat woord van Kajafas geeft ons, at
komt het uit zijn mond, het ware gezichtspunt op Jezus'
lijden.
Onwetend heeft die man zoo hooge waarheid gezegd,
maar de waarheid is er niet to minder waar om geweest !
Dat Jezus geleden heeft, het is geweest een lijden van
een voor alien. Dat Jezus gestorven het is geweest
een sterven van een voor alien.
Het Evangelie van verzoening door Christus' flood, dat
heden door alle landen gaat met blijden roep voor alle
verlorenen, is in den mond diens hoogepriesters onwetende
gesproken ; hij, de dwaas, hij de booswicht, hij de moordenaar, hij heeft het gesproken, vOOrdat de discipelen en
apostelen het hebben uitgeroepen met klinkende bazuin,
waar hun voeten maar kwamen ! Hij heeft het gesproken
aan het begin, geheel aan het begin van de lijdensgeschiedenis van Jezus ; geheel aan het begin, opdat elk tafereel,
elk deel van die lijdensgeschiedenis van uit dat oogpunt zou
bezien worden : Jezus in onze plaats ; lijdende en stervende
niet om Zijnszelfs wil, maar om onzentwil ; en gedood,
niet om eigen misdaad, maar om onze misdaad. Zoowaar
een Johannes de Dooper eens in heilige verrukking over
Jezus geroepen heeft : „Zie het Lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt !" zoowaar staat hier de moordenaar
zelf van Jezus, Kajafas, en het woord uit zijn mond is
geen ander : „Ziehier die voor het yolk sterft, opdat het
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yolk niet verloren ga." Zoo geven zelfs de duivelen
getuigenis huns ondanks : dat Jezus de Heiland is, Wiens
dood een dood is in onze plaats, tot onze vergiffenis, tot
onze behoudenis.
Welaan, laat die eeuwig ware gedachte : Jezus de lijder
in onze plaats, de gedachte mogen wezen, die u in de
Lijdensweken vergezelt bij elke lijdensstoffe, die de zondag
of de weekdag u aangeeft. Dat is het eenige licht, dat
elk tafereel van Zijn lang lijden u tot een bron maakt
van vertroostende ootmoedige blijdschap.
Als daar door u in deze dagen de geschiedenis gelezen
wordt van Jezus in Gethsemane, de ure van Zijn bangste
verzoeking, — laat dan die geschiedenis door u niet
gelezen worden zonder de gedachte daarbij : „Die verzoeking leed Hij in mijn plaats." Zonder dat begrijpt gij
die geschiedenis niet ; maar met die gedachte daarbij gevoelt gij de blijdschap van een, die denken mag : ,Hij is
verzocht geworden, opdat Hij, als een barmhartig hoogepriester, kon medelijden hebben met mijn zwakheden."
Als daar door u in deze dagen de geschiedenis gelezen
wordt van Jezus voor den Joodschen Raad, hoe zij daar
eenparig, op een stem na, roepen : ,, Hij is des doods
schuldig !" — laat die geschiedenis door u dan niet gelezen worden zonder de gedachte daarbij : ,,In mijn plaats
werd Hij, de onschuldige, den dood waardig gekeurd."
Zonder dat begrijpt gij die geschiedenis niet ; maar met
die gedachte daarbij gevoelt gij, — ja, — wel eerst iets
vreeselijk vernederends, van te moeten denken, dat gij
zoo groot zondaar zijt van den dood verdiend te hebben ;
maar om daarna te gevoelen het vertroostend ootmoedige,
dat er G-odlof ! iemand geweest is, die voor u heeft willen gaan staan voor de balie van het menschelijk en
goddelijk recht, en die daar heeft uitgeroepen : „Neem mil
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maar, ik onderwerp mij aan uw oordeel in zijn plaats."
Als daar in deze dagen door u gelezen wordt de geschiedenis voor Pilatus, hoe Jezus daar naar buiten voor
het yolk ten aanschouwe wordt gevoerd met een doornenkroon op het hoofd, met bloed om de slapen ; met een
.spotmantel om de schouders ; en met een lachverwekkenden
scepter van riet in de handen ; laat dan die geschiedenis door u niet gelezen worden zonder de gedachte
daarbij : ,,In mijn plaats werd Hij daar te pronk gesteld."
Zonder dat begrijpt gij die geschiedenis niet ; met die
gedachte daarbij gevoelt gij, — ja, — wel eerst weder
iets vreeselijk vernederends van te moeten denken, Welk
een schandelijk zondaar gij zijt, dat gij zelf verdiend hadt
zoo te pronk gesteld te moeten worden op de markt ten
aanschouwe van al het yolk ; maar om daarna te gevoelen
het vertroostend ootmoedige, dat er Godlof ! iemand geweest is, die gezegd heeft : „Laat mij maar voor hem te
pronk staan ; ik wil zijn schande afwenden !"
Als in deze dagen door u gelezen wordt de geschiedenis,
hoe Jezus aan een paal gebonden op den ontblooten rug
de geeselslagen moet ontvangen, die Hem evenzeer een
vernederende schande zijn, als dat zij Hem bloeddrappels
kosten, — denk dan alweer, als ontzet in uw gedachten :
„In mijn plaats, in mijn plaats !"
Of als gij ten laatste die andere lange geschiedenis
leest, hoe Jezus op de publieke gerichtsplaats aan het
kruis wordt genageld; — stamel dan als ontzet in uw
gedachten: „In mijn plaats, in mijn plaats !" — Of
hoe Hij aan dat kruishout de lange lange uren een doodsmarteling ondergaat van Borst, van spot, van verlatenheid, van bloedende wonden, totdat Hij eindelijk het hoofd
buigt en sterft, — o bid ik u, laat die geschiedenis niet
door u gelezen of in de tempels gehoord worden, zonder
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dat bij elken zin het met diep gevoel door u gedacht
wordt : „In mijn plaats, in mijn plaats !" Zonder dat, ik
zeg het nogmaals, verstaat gij die gansche stervensgeschiedenis niet ; zonder dat gaat dat gansche lange vreeselijke tafereel aan u voorbij als iets, dat geen vat heeft
op uw Leven, en dat geen vrucht geeft voor uw eeuwigheid. Zonder dat is die gansche doodsgeschiedenis voor
u een doode geschiedenis, en gaat gij straks na het einde
der Lijdensweken van Golgotha terug, zooals de Joden,
zooveel Joden, op dien dag ook van Golgotha teruggekeerd zijn, die het niet hebben kunnen gelooven, dat het
voor God ten hunnen nutte was, dat een stierf voor het
Maar met die gedachte er bij : „In mijn
gansche yolk.
plaats," wordt dat gansche lijden en sterven van Jezus
voor u een daad, een daad Gods, waarvan gij met ootmoed
en dank begrijpt : ,'Lie, daar is mijn verlossing in !"
0, gelooft gij, dat het zoo is, dat „in me plaats ?"
Zij hebben het alien gezegd, dat het zoo is, ,in uw
plaats." Johannes de Dooper heeft het gezegd. De Profeten
hebben het gezegd. De duivelen, die Jezus uitwierp, hebben
het gezegd. Kajafas heeft het gezegd. Zij hebben het alien
gezegd, een ieder op zijn wijze, -- Christus heeft het zelf
gezegd, — God zelf heeft het gezegd, -- door de opwekking van Zijn loon uit den dood.
Gelooft gij het : dat „in we plaats?" God geve het !
Gij zoudt, het geloovende, wel eerst nedervallen in verbrijzeling, en zeggen : „Mijn God, ben ik zoo groot een
zondaar ?" En dat zou de laatste kreet zijn van uw ouden
mensch ! Maar daarna zoudt gij opstaan als een die blij
is, en uitroepen : ,Godlof! ik ben gered, een ander heeft
mijn schuld getorst!" En dat zou de eerste kreet zijn
van den nieuwen mensch in u! God geve het !
Van eeuwige dingen
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0 zeg mij, hoe ver zijt gij opgeschoten in de vervulling
van dat eene, eerste en groote gebod, van God, den Heer,
lief te hebben met geheel uw hart, en met geheel uw
ziel, en met geheel uw verstand ?
Ili hoop zoover, — — — dat gij met het oog op dat
groote gebod, u op de borst slaat, en de oogen zelfs niet
durft opheffen, en uitroept : „0 God ! wees mij zondaar
genadig !"
Dat antwoord zou voor u pleiten ; het zou toonen, dat
gij de bedoeling van dat groote gebod begrepen en gevoeld hebt, dat God u gegeven heeft om te vervullen, niet
alsof gij het zoudt kunnen ; want de liefde laat zich niet
bevelen ; maar dat God u te vervullen heeft gegeven, om
uw gebrek aan liefde te leeren kennen, en vol berouw,
aan Zijn voeten te vallen, en om genade te smeeken.

EEN HOOG STANDPUNT.

„Jezus, wetende, dat de Vader hem alle Bingen in de
handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was,
en tot God heenging, stond op van het avondmaal, en
leide zijne kleederen af, en nemende een linnen doek, omgordde zichzelven. Daarna Boot hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wasschen en af
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te drogen met den linnen doek, waarmede hij omgord was."
Een daad van onbegrijpelijke zelfvernedering. Een
meester, die het werk van den minsten dienstknecht verricht. Een heer, slavenwerk doende. Een daad van nederigheid, onbegrijpelijk in de oogen van menschen, die alle
dagen zulke andere dingen zagen, — en zoo veel te meer
onbegrijpelijk, naardien het woord ” nederigheid," ,,zelfvernedering," het woord zelfs, niet eens bestond in een
der talen van hun tijd.
Hebt gij wel eens opgemerkt, in welk licht Johannes deze
zelfvernedering van Jezus plaatst ? En van welk standpunt
nit hij die daad beschouwt ? „Jezus, wetende, dat de Vader
hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij
van God uitgegaan was, en tot God heenging." Hoe ? Het
is, omdat Jezus wist, hoe hoog Hij boven de menschenwereld verheven was, dat Hij dit doen kon?
Zeker, -- juist het gevoelen van waarlijk hoog te staan
is het, wat bekwaam maakt tot zelfvernedering. Die
werkelijk groot is, kan zulks doen, nimmer de man, die
maar een valsche, wereldsche grootheid er op na houdt.
Jezus wist, op welk hoog standpunt Hem de Vader
geplaatst had. De Vader had Hem alle dingen in de
handen gegeven. Hij kwam van den Vader, Hij ging tot
den Vader. Diep zag Hij de wereld onder zich, ver beneden Zijn voeten, de wereld met haar ijdelheden, met
haar kleinzielige begrippen van grootheid, met haar kleinzielige begrippen van eer en macht. Niet dat Hij de
wereld verachtte, -- Hij had de wereld lief: maar Hij
deelde niet haar begrippen van wat gewoonlijk in de
wereld groot en hoog geacht wordt. Daar stond Hij verre
boven. Zijn wandel was als een wandel in de hemelen ,
en Zijn voeten stonden niet op de lage dingen dezer
aarde , Zijn voeten stonden als op een weg tusschen de
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sterren, komende van den Vader, en gaande tot den
Vader. En het is juist door die grootheid, door die waarachtige hoogheid, dat Hij, ongebonden aan allerlei wetten
van kleinzielige menschelijke samenleving, doen kan, wat
de andere menschen niet doen kunnen, en dat Hij zich
vernederen kan, waar anderen zich niet vernederen kunnen, en dat Hij van Zijn discipelen de voeten wascht.
0,gij, die zoo op uw manier, op de manier van de
wereld, niet weet, dat gij van den Vader uitgaat, en
niet weet, dat gij naar den Vader heengaat, — gij kunt
u niet vernederen ; geen daad van dienende zelfvernedering doen. Gij staat reeds vanzelf laag, en kunt niet
afdalen !
Onthoudt het, gij kinderen van de wereld, — neemt
eerst dat hooge standpunt in van den waren Christen,
hoog tusschen de sterren, met de wereld diep onder uw
voeten ; leert eerst de kleinheid der dingen van de wereld
begrijpen, haar nietswaarde beseffen ; leert eerst u verheven achten boven der wereld begrippen over eer en
oneer, — en gij zult vanzelf dien geest in u hebben,
die de zelfvernedering doet als een zaak van heel gewonen
aard, als een zaak die behoort ; en aan een aardsche
publieke opinie ongebonden, vraagt gij niet meer : „Wat
zullen de menschen hiervan zeggen ?" maar handelt gij
eenvoudig volgens de hemelsche wet, de wet der zelfverloochening en der dienende liefde, die er niet tegen opziet, maar het heel natuurlijk vindt, om minderen de
voeten to wasschen, ook al begrijpt de wereld van uw
doen niet met al.

LAAT ZICH DAT BEVELEN ?
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Liefhebben, — laat zich dat zoo mar bevelen ? Is de
liefde iets, dat men bij wijze van een bevel aan anderen
kan opdragen ?
Zie eens in uw eigen dagelijksche leven : zou men u
kunnen bevelen iemand lief te hebben ? Ik geloof van
niet. De liefde is er, of zij is er niet ; zij wordt geboren
in een hart, in een oogenblik, en ontwikkelt zich van
dag tot dag, sterker, grooter, warmer, vuriger, onuitwischbaar. Maar zij wordt niet gemaakt, niet kunstmatig
verkregen.
Zij is een natuurdrift, een der edelste, hoogste natuurdriften, die God een mensch in zijn ziele plant, en die
den mensch zijn aangezicht doet keeren naar dien kant,
van waar de liefde van een ander hem te gemoet komt,
zooals de bloem haar aangezicht keert naar den kant van
waar de stralen en de warmte van de zon komen. Beveel
die bloem om haar aangezicht naar den anderen kant te
wenden, naar den kant waar de duisternis en de koude
haar te gemoet komen ; en zij doet het niet, zij kan het
niet ; de teedere stengels buigen zich om, instinctmatig,
in den loop van een paar uren reeds ; en de bloem staat
met haar aangezicht weer naar de lichte zon toe. Dat is
natuur, ingeschapen natuur. En zoo is de liefde, zoo doet
de liefde ook. Men kan haar nets bevelen, buiten haar
natuur om.
In het dagelijksch leven is dat honderd malen te zien.
Men zegt wel eens tot zichzelven : „Ik zal dien man, of
ik zal die vrouw lief hebben ; mijn ouders willen dat zoo,
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en zouden gaarne willen, dat ik dat huwelijk deed."
Maar — de wil der ouders maakt de liefde nog niet,
die de grondslag van een huwelijk moet wezen. Men zegt
wel eens tot zichzelven : „Ik zal die vrouw of dien man
lief hebben ; want dan krijg ik een goede positie ; dat
maakt mij in eens rijk, en brengt mij vooruit in de
wereld ; zeker, ik moet verstandig zijn." Maar, — dat is
zeker heel verstandig geredeneerd, doch dat brengt de
liefde nog niet tot stand ; die laat zich niet bevelen zoo
maar mede achteraan te komen in den sleep van een
goede betrekking, of in den sleep van goud of goed. Wie
heeft ooit een ander of zichzelven kunnen bevelen, om
iemand lief te hebben ?
De liefde is een wonderbaar ding. Op sommige oogenblikken en voor sommige personen geeft zij zich geheel,
met totale zelfopoffering. En op andere oogenblikken en
voor andere personen staat zij zoo weerbarstig, alsof zij
riep : „Dat nooit !" En men zou eer een rots van haar
plaats verzetten, eer men haar dan verzette.
Neen, dat laat zich niet bevelen : lief hebben.
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Stel u voor, dat opengaan der oogen na den dood !
Wat zal, dunkt u, het eerste gevoel der menschen zijn,
die hier ontslapen, en daar in de eeuwigheid wakker
worden? Wat zal hun ervaring zijn, in de — als ik het
zoo eens zeggen mag, — in de eerste vijf minuten na
den flood ?
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„Zoo ben ik er dus nog !" zal het eerste verbaasde
gevoel zijn van den materialist, die altijd mar gezegd
had, dat met den dood alles uit is. „Zoo ben ik er dus
nog ! 1k had altijd gedacht, dat de mensch maar een leven
leefde, en dat het dan gedaan was ; ik heb het vroeger
aan alle menschen ook zoo verteld, en ik was er zoo vast
van overtuigd ; maar hoe heb ik mij bedrogen, ik, kortzichtige dwaas ! Lie, daar ben ik nog ; ik leef nog ; en
de eeuwigheid ligt voor mij !" Zijn grootste verbazing, zeg
ik u, zal wezen, dat hij er nog is, en dat hij een onsterfelijke ziel is.
Verbazing zal ook het gevoel zijn van den godloochenaar,
die altijd maar gezegd had, dat er geen God is. „Zoo is
er dus toch een God !" zoo zal hij uitroepen. „Zoo is er
dus toch een God ! 1k zie Hem, ginds op Lijn hoogen
Croon. Ik zie Hem, groot, en schitterend, vreeselijk om
aan te zien. Ik had altijd gedacht, dat er geen God was ;
en ik heb het vroeger ook aan alle menschen verteld, zoo
hard ik kon. ; en ik vond hen dwaas en onwetenschappelijk,
die nog zoo ouderwetsch waren om aan God te gelooven ;
maar hoe heb ik mij bedrogen, ik, kortzichtige dwaas !
Lie, daar is God ! Die geloovigen hebben gelijk gehad, en
ik ben de onwetende geweest ! Wee, daar is God, daar
voor mij, en ik, ik moet voor Hem komen !" Zijn grootste
verbazing zal zijn, zeg ik u, dat God er is ; hij, die altijd
gezegd had, dat er geen God is.
0, voor hoevelen zal het eerste opengaan der oogen
na den dood een verbazing wekken, zooals zij hier nog
nooit hebben gekend ! Het zal alles zoo anders wezen,
dan zij hier in hun onvolledige kennis hebben gedacht
of gedroomd.
„Zoo is er dan toch een hemel !" zal de een zeggen,
die gedacht had dat er geen hemel was na den dood.
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„Zoo is er dan toch een hel !" zal de ander zeggen,
die gedacht had, dat er niet zoo iets van dien aard was ;
en die op aarde de gedachte er aan altijd maar van zich
afgezet had, omdat hij dat zoo wilde, dewijl hij er bang
voor was.
„Is dat Gods aangezicht ?" zoo zal de een uitroepen ;
,ik dacht, dat Hij een vreeselijk streng Heer was, en zie,
Zijn aangezicht is zacht als het aangezicht van een moeder ; ik had het niet gedacht !"
„Gaat die God oordeelen ?" zoo zal de ander uitroepen ;
,ik had altijd gedacht, dat God niemand kon uitwerpen,
en dat Hij alien in Zijn hemel zou binnenlaten ; en gaat
Hij daar nu sommigen uitsluiten, en buiten jagen ? wee !
dat is vreeselijk ! ik had het nooit gedacht !"
0, voor hoevelen zal het opengaan der oogen na den
dood een verbazing wekken, zooals zij hier nooit hebben
gekend ! Het zal alles zoo anders wezen, dan zij hier in
hun onvolledige kennis hebben gedacht of gedroomd.
Velen, zeg ik u, die hier op aarde schreiende hun oogen
hebben gesloten, tranen stortende om het afscheid dat zij
namen van hun dierbaren, — verbaasd zullen zij wezen,
als zij daar de dierbaren plotseling voor zich zien, van
wie zij reeds vroeger geseheiden waren, en als zij door
hun tranen heen lachen zullen bij het aanschouwen en
omhelzen hunner geliefden. „Zoo heb ik u dus niet verloren? En ik mag u dus eeuwig weer bezitten ?' zoo
zullen zij verwonderd juichen.
Velen, zeg ik u, die hier op aarde een lichaam van
smart, of een lichaam van spotternij hebben rondgedragen,
zullen verbaasd zijn, in die eerste vijf minuiten r_a den
dood, om to ontwaren dat dat lichaam hun ontvallen is,
en dat tegelijk hun vreeselijke pijn weg is, en hun mismaaktheid. ,Zoo ben ik dan gezond, en hier zal nimmer
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meer pijn of spot mij kwellen ?" zoo zullen zij verwonderd juichen.
Velen, zeg ik u, die hier op aarde de armoede en de
zorgen der armoede hebben gedragen als een dagelijksch,
ontzettend zwaar kruis, zullen verbaasd zijn, in die eerste
vijf minuten na den dood, om te zien, dat daar geen
armoede meer is, dat daar een weelde en een rijkdom
hen omringen, zooals op aarde zelfs bij koningen niet te
zien was. En zij zullen rondom zien, met oogen, die het
bijna niet vatten kunnen ; en zij zullen het bijna niet
weten en niet verstaan, als het hun te kennen zal gegeven
worden, dat al die weelde voor hen is. „Zoo ben ik dus
niet meer arm ?" zullen zij roepen ; „zoo woon ik dus niet
meer in mijn aardsche hut; zoo draag ik dus niet meer dat
vuile kleed ; zoo eet ik dus niet meer dat arme brood;
zoo ben ik dus rijk ; zoo behoef ik dus nooit meer zorgen
te hebben; hemel ! dat is te veel, ik kan het niet vatten !"
0, nog eens, zooals ik u zeide : voor hoevelen zal het
eerste opengaan der oogen nh den dood, een verbazing
wekken, zooals zij hier nog nooit hebben gekend ! Het
zal alles zoo anders wezen, zoo anders, dan zij hier in
hun onvolledige kennis hebben gedroomd.
Zóó zal het wezen : een arme zal zich daar op eens
rijk zien, en een rijke zal er zich op eens verarmd yinden ; — de dwaze zal daar op eens een wijze wezen, en
de wijze zal er zich als een dwaas leeren kennen; — de
kranke zal er zich op eens gezond voelen, en de gezonde
zal er merken, dat hij lijdt aan een eeuwige krankheid , —
de treurende zal er op eens vertroost zijn en vreugde
stralen, en de vroolijken der aarde zullen er merken een
smart te hebben, die oneindig is; -- die niet in God hebben geloofd, zullen zien dat Hij er is; en die wel in Hem
hebben geloofd, zullen merken dat Hij anders is, dan
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zij gedacht hebben ; — die niet in een hemel hebben
geloofd, zullen zien dat er een hel is, en zij, die aan een
hel hebben geloofd, zullen zien dat er een hemel is. 0,
hoe zal het alles zoo anders wezen, zoo anders, dan wij
hier in onze onvolledige kennis hebben gedroomd.
Ziet, zoo zegt ook de Schrift, die alles van onze onvolledige kennis afweet, — ziet, zoo zegt de Schrift :
„Alsdan zullen wij kennen, gelijk wij gekend zijn." Hier
is het nog geen kennen, daar zal het kennen wezen.
En moge de nieuwe kennis daar alien tot verbazing stemmen, — het zal Loch een kennen zijn, dat den een tot
eeuwige vreugde zal stemmen, en den ander tot eeuwige
droefenis.
0, mocht, en dezen wensch spreek ik hier aan het
einde uit, — mocht, als ook gij eenmaal door den overgang des doods tot waarachtige kennis zult gekomen zijn,
die kennis u tot eeuwige vreugd zijn, en niet tot eeuwige
teleurstelling. De poort des doods is de poort tot het
eeuwige kennen. Ook uw oogen, als zij zich hier eenmaal
sluiten, en ginds opengaan, zullen zich zeer verbazen, —
maar welaan ! dat die oogen zich verbazen mogen tot een
schitterende blijdschap !
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Toen Elia aan Eliza den profetenmantel omwierp, en
bij dat zinnebeeld hem, die het begreep, aanzeide : „God
roept u tot den profetendienst!" — Coen was er bij den
jongen landbouwer een groote mate goeden wil aanwezig
om des Heeren roeping to volgen.
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De roeping die tot ons komt van Christus, is voorwaar
geen geringere roeping, en de mantel, dien de Heere ons
omwerpt, is geen mindere dan die profetenmantel.
„Zie," zegt de Christus, „de mantel, dien Ik u omwerp, is het witte kleed der gerechtigheid ; al uw zonden,
die gij hebt, en die Ik vergeef, zijn door dit witte kleed
mijner gerechtigheid bedekt ; wandel in dat witte kleed
onder de menschen rein en onbevlekt!"
„Zie," zegt de Christus daarna, tot hem die gevorderd
is op den weg van Zijn discipelschap, „de mantel, dien
Ik u omwerp, is een apostelmantel ; getuig en belijd uw
geloof onder de menschen, gij, die mij toebehoort ! En ga
heen, en predik mijn Evangelie door uw woord en uw
wandel ; die mij volgen, apostelen moeten zij zijn onder
het zondig geslacht !"
„Zie," zegt de Christus nog eenmaal, en Hij zal het
zeggen in een grooten dag, dien hemel en aarde zien
zullen, „de mantel, dien Ik u omwerp, is een koningsmantel. Die mij gevolgd zijn in de verdrukking op aarde,
koningen zullen zij zijn in den hemel ; en Ik geef hun
mijn heerlijkheid en mijn macht ; heerschen zullen zij
met mij in een eeuwig koninkrijk !"
Zooals ik zeg : de roeping, die tot ons komt van
Christus, is voorwaar toch geen geringere roeping ; en de
mantel, dien de Heere ons omwerpt, is toch geen mindere
dan dien Elia daar aan den zoon van Safat omwierp op
zijn akker, terwijl hij bij den ploeg stond.
Waarom zou er nu bij ons ook niet evenveel goede
wil zijn om onze roeping op to volgen ?
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Zij waren in de opperzaal, den laatsten avond in het
leven des Heeren. Zij zaten voor het laatst samen aan
den avondmaaltijd, de elven, en hun Heer. En of zij het
al niet wisten, Hij wist het, dat Hij sterven ging ; en
Hij had het hun nu dan ook gezegd.
Die bete broods smaakte hun toen niet meer ; en die
teug wijns vroolijkte hen niet op. Ging de Heer hen
werkelijk verlaten, zooals Hij daar zeide Neen, dat was
te droevig ! Hij had er vroeger wel eens meer over gesproken ; zoo ongeveer, zoo in de verte het aanduidend ;
maar nu had Hij het daar zoo bepaald gezegd, zoo beslist ;
en Hij had gezegd, dat het nu de tijd was dat Hij sterven
ging, en dat dit de laatste maaltijd was, lien zij samen
gebruikten. Dus morgen zou het al zijn ? Neen, dat was
te droevig ! Dat was ondraaglijk ! Dat was, — en als hun
aangezichten elkander aanzagen, zeiden die aangezichten
het elkander, dat was onmogelijk ! Dat kon niet, dat
mocht niet, dat moest niet !
Daar sloeg menig hart warm en snel bij die mannen
aan tafel ; en als het niet altemaal sterke, forsche
mannen geweest waren, daar zouden tranen gesprongen
zijn uit die oogen bij die smartelijke gedachte van afscheid.
En daar was er zelfs een, Petrus, die opsprong in zijn
drift, en uitriep : „Men moest ons eens durven scheiden,
ik zou hen slaan, en ik zou mijn leven voor u zetten !"
Die opkomende gedachten van smart, die opkomende
gedachten van teleurstelling, die opbruisende gevoelens
van toorn bij de discipelen, — met een zacht handge-
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baar zette Jezus die neder. Met een zachten blik van
Zijn vredig gelaat joeg hij die terug. Met een woord
van Zijn vriendelijke lippen bracht Hij ze tot zwijgen.
„Uw hart worde niet ontroerd ; gijlieden gelooft in God,
gelooft ook in mij."
Zooals Jezus eens een storm bezworen had op het meer
van Genezareth, zoo ging Hij hier een storm van smart
en bitterheid bezweren. Zooals Jezus eens tegen de wilde
winden en bruisende golven gesproken had, zoo ging Hij
hier spreken tegen beroeringen des harten, die erger waren
dan de beroeringen van wind en golven. Hij was Heer
over de harten zoo goed als over de zee. En met niet
meer majesteit en kalmte kon dat woord tot de zee geweest zijn, dan nu dit woord tot die harten was : „Uw
hart worde niet ontroerd ; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij !"
Waren zij verbaasd en bitter, daarover dat Hij sterven
ging ? zoo sprak Hij tot hen. Zijn sterven was toch een
heengaan tot den Vader, van waar Hij gekomen was.
Zulk sterven was toch niet iets ergs, of jets, om over
te verschrikken. Wisten zij wel, hoe heerlijk het daarboven was ? Hij had er hun toch meermalen over gesproken. „In het huis mijns Vaders zijn vele woningen ;
anderszins zou ik het u gezegd hebben ; ik ga heen om
u plaats te bereiden." En daar kwam een beschrijving
van dat Vaderhuis ; en daar kwam een beschrijving van
het werk, dat Hij daar doen ging, voor hen, Zijn discipelen ;
een beschrijving van dat alles, waarbij dien mannen een
nieuw licht opging over het eeuwige leven, en waarbij
onwillekeurig de gedachte in hun harten oprees : ,Als
zoo de eeuwigheid is, dan willen wij er wel wezen ; als
zoo de eeuwigheid is, dan is de dood niets ergs ; laat
Jezus dan maar eerst dien dood ingaan, en ons daar de
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plaats bereiden." Zooals op die zee van Genezareth de
wind ging liggen, en de golven stil werden, zoo kwam
hier kalmte over die ontroerde harten. Zooals de donkere
wolken scheurden boven die zwoegende zee, en daar een
ster doorheen blonk, zoo scheen er nu een ster in die
harten, en die ster was : het nieuwe licht, dat Jezus ontstak in hun beschouwing over den dood. Wie was toch
die Jezus, dat Hij aan de gedachte des doods de verschrikking ontnemen kon ?
En steeds door ruischte de kalmte van Zijn lippen.
Vreesden zij nu nog? En zouden zij dan nu nog de droefheid in hun harten plaats geven ? Was er zoo eigenlijk
wel een afscheid tusschen hen ? „Zoo wanneer ik zal heengegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zoo kom ik
weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt,
waar ik ben." En daar kwam het besef eener aanstaande
spoedige hereeniging op in het hart dier mannen ; het
besef, dat deze scheiding dus maar kort zou zijn, en dat
dan hun samenzijn eeuwig zou zijn en ongestoord in het
groote Vaderhuis ; een besef, waarbij hun hart weer vroolijk
begon te worden, en waarbij die oogen weer moed begonnen te stralen. „Als dat het doel van Jezus' sterven is,"
zoo welde die nieuwe gedachte in hun hart op, „laat Hem
dan sterven ; als dat eenmaal de weg moet zijn tot Zijn
heerlijkheid, dat Hij dan dien weg betrede ; en als dat
de weg moet zijn tot onze verhooging, welaan ! dat ook
wij dien weg begaan !" — „Nu weet gij waar ik heenga,"
zoo ruischte bet nog eens van die lippen, „en den weg
weet gij nu ook." Toen was er stilte in die harten en
vrede, gelijk er ook op die zee van Genezareth stilte was
gekomen op Zijn woord. De winden zwegen tot in de
uiterste schuilhoeken hunner ziel ; en de diepe wateren
lagen vlak, in hun harten. Wie was toch die Jezus, die
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zoo de stormen kon bezweren op de zeeen en in de harten ?
Maar ziet, alsof er op die groote vlakke zee nog een
golf zich ongehoorzaam opheft, en aanzwelt, en aanrolt,
als was die machtiger dan het woord, dat gesproken had,
zoo bruist er onder die mannen nog een hart op, onwillig,
ongehoorzaam, ongeloovig. Alsof die gene groote golf
uitriep tegen Hem, die daar den storm bezwoer : „Wie
zijt gij, die mij beveelt, en wat gezag toont gij, dat ik
u zou moeten gehoorzamen en stil liggen ?" zoo spreekt
nog een hart onder de elven onwillig, scherp, zijn twijfel
aan het gezag van den Heer uit met de woorden : „Neen,
neen, wij weten, wij weten het niet, waar gij heen gaat ;
en den weg, den weg, lien weten wij ook niet !" Dat
hart is het hart van' Thomas !
Wee, durft Thomas zijn Heer wederstaan? De anderen
hebben zich reeds gebogen, en buigt hij nog niet ? De
anderen zijn reeds stil, en verheft zijn ziel zich nog met
critisch vragen naar het gezag, waarmede de Heer hun
beveelt ?
Welaan, ziehier dat gezag ! En met een gezag, zooals
nooit zeeen en winden vernamen, en met een majesteit,
zooals nooit de zichtbare schepping het hoorde, klinkt
hier het gezag, en klinkt hier majesteit van Hem, die
ook de laatste golf wil zien stil liggen : „Geloof, Thomas !
Ik ben de weg, de waarheid en het leven ! Niemand komt
tot den Vader dan door mij."
En op die majesteit boog ook die golf zich vlak voor
het schip, waar Jezus op voer. Thomas' hart werd stil.
zijn scherpziend oog had in diepten geschouwd zoo vol
van eeuwige grootheid en licht, dat zijn twijfel verdween.
„Die Jezus is degeen, waar Hij zich voor uitgeeft : Hij
is : de weg, de waarheid en het leven," zoo dacht hij ;
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,ik zal ook in Hem geloof houden." En als er onder de
discipelen een den Heer toen lief had, dan was hij het,
Thomas ! Die liefde was trouw als staal, diep als de zee,
oneindig als de eeuwigheid. En die liefde was kalm, zooals
de waterers van het meer na den storm.
,,Groote Thomas !" zoo zou ik van hem willen zeggen.
En ,,Groote Christus !" zoo zou ik nog veel meer van
zijn Heer willen zeggen, die zoo, dag aan dag, Brie jaren
lang de critiek van den critischen Thomas heeft doorstaan, zoo dat die scherpe man eindigde met te zeggen :
,Mijn Heer en mijn God !"

GOD IS LIEFDE.

Als wij eens het leven van Jezus voor ons zien liggen,
van Bethlehem tot Golgotha, besloten met dat schoone
en schitterende slot, de opstanding uit de dooden, —
welk een indruk maakt dat dan : den blik te laten weiden
over zulk een leven, zooals niemand heeft geleefd ?
Daar begon dat leven, in dat vriendelijke Bethlehem,
tusschen glooiende heuvelen, bij de schaapskooien, waar
de kudden gelegerd waren ; een arm leven, zooals die
arme herders het ook hadden, in eenvoudigheid, en onopgemerkt.
Straks is dat kindeke reeds weggebracht naar Egypte ;
de moederliefde was afgeschrikt door geruchten van moord,
moord tegen haar onschuldig kind ; en op een vreeselijke
reis door de woestijn, vindt het geen andere slaapplaats
dan aan de borst der moeder, die neerligt in den nacht,
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onder den woestijnhemel, tegen een sphynx, of aan den
voet eener rumne van Egypte's oude koningen of goden.
Een tijdlang ligt Zijn levenspad voor ons verborgen, -tot wij het weer zien, ginds in Galilea bij de noordelijke
bergen, waar het kind en de jongeling een jeugd doorbrengen, zoo gewoon als de jeugd van elken anderen
handwerksman of landman in Nazareth en Kapernailm,
arm, maar eerlijk, en het brood meeverdienende in het
zweet Zijns aanschijns.
Maar van af toen, is dat levenspad geen verborgen
pad meer geweest. Van af dat eerste optreden als leeraar
in de synagoge van zijn vaderstad, tot aan den laatsten
dag Zijns 'evens, waar Hij stond voor priesters, stadhouders en koningen, is Zijn leven een openbaar leven geweest, zoo openbaar, dat de heuvelen, tempels, meren
en markten weerklonken hebben van Zijn naam, — ja,
meer, — zoo openbaar, dat de boeken der wereld niet
gezwegen hebben van Zijn verschijning tot op dezen dag,
en vooreerst wel niet zwijgen zullen, zoolang nog zielen
hongeren en dorsten naar gerechtigheid en waarheid.
Welk een leven ! Het leven van een wandelend leeraar,
—diearpediktanhetzsrand,tuschendschepn
der visschers, der sterke mannen, van den storm opgevoed ; — die daar predikte in de dalen, met Zijn gehoor
neergezeten tusschen de lelien des velds, met de zwervende
zwaluwen en musschen boven zich ; — die daar predikte
op het tempelplein der groote stall, tusschen de winstgierige
koopers en verkoopers van een Joodsche markt ; — en
die gepredikt heeft voor getalen van toehoorders, waar
altijd scharen van toehoorders achter stonden, gereed om
eten en drinken to vergeten voor steeds nieuwe woorden
nit Zijn mond !
Van eeuwige dingen III.

8
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Welk een leven was dat ! Het leven van een weldoener, — die niet kon rondstrooien met goud of zilver,
onder een arme bevolking ; -- maar die nog iets beters
had te geven dan dat, namelijk gezondheid voor duizenden kranken ; gezondheid die niet te koopen is voor
goud of zilver ; gezondheid voor melaatschen ; gezondheid
voor een klein kind van een heidensche moeder ; gezondheid voor ouden van dagen, die het levee nog even lief
hebben als de maagd of de jongeling, die het leven pas
beginnen ; gezondheid, als verlossing uit vreeselijke wetten
des doods en der vertering !
Welk een leven was dat ! Het leven van een priester,
— die altijd bezig was iets op te offeren, als plaatsbekleeding van gedane zonden ; die altijd bezig was iets op
te offeren, als belle om vergiffenis voor veel schuld ; —
en die, Coen hij al Zijn dagen gegeven had als een offerande,
ten slate Zijn eigen lichaam ook nog gaf als offerande,
daar op Golgotha, op het altaar van een kruis, om „met
Zijn bloed en tranen, den weg tot God te banen ;" en
die daar de bloedschuld van alle eeuwen, die geweest
waren, en van alle eeuwen die komen zouden, in Zijn
sterke armen omsloot, en er mede omlaag sprong in den
afgrond der eeuwige duisternis, om zoo deze wereld vrij
te maken van wat haar bedorven had !
Welk een leven ! Waar God de kroon opzette, — op
den opstandingsmorgen, door Hem weer uit lien afgrond
der eeuwige duisternis naar boven te brengen, als een
teeken, dat Zijn offerande genoeg was geweest, als een
teeken, dat Zijn offerande was aangenomen. — Dat was
het slot, dat was de kroon, Zijn schitterende wederverschijning, met de gebroken ketenen van de poorten der
verdoemenis, waaruit de veroordeelden Hem na kwamen,
blijde en verbaasd, Hem na, den Eersteling !

00GSTGEDACHTE.
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0, gelijk ik daar zeide : Als wij eens dat leven van
Jezus voor ons zien liggen, van Bethlehem tot Golgotha,
besloten met dat heerlijk schoone en schitterende slot, de
opstanding nit de dooden, — Welk een indruk maakt dat
dan : den blik te laten weiden over zulk een leven, zooals
niemand heeft geleefd ?
Hoe zullen wij dien indruk te zamen vatten ? Waar is
dat leven een openbaring van geweest ? Welke is de lijn,
die door al die daden en woorden heenloopt ? Welke is
de samenvattende gedachte, die al die schakels van dat
schoone leven aan een verbindt ? En wat is de eenheid,
die aan al die veelheid ten grondslag ligt? Wat is de
bezieling geweest van dat offerleven ? Ja, wat heeft dat
leven van Jezus aan de wereld geopenbaard ?
Dit, wat wij als opschrift boven dat leven zouden willen
schrijven : ,God is liefde."

00GSTGEDACHTE.

Het is een treurig gezicht, als daar in den hersft de
wijngaardenier komt tot zijn vijgeboom, dien hij daar
heeft staan midden in zijn hof, en dien hij wel heeft
laten verzorgen door zijn tuinier, dit jaar, en ook het
vorige jaar, — als hij opziet naar den boom, en hij daar
niets aan vindt dan bladeren, bladeren, bladeren , en geen
vrucht.
Een tamme vijgeboom, midden in den hof des Heeren !
En geen vrucht !
Zoowaar zeg ik u, — de Wilde vijgeboom van Zacheiis,
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tusschen de steenen van de straat, niet ver daar vandaan,
zal hem aanklagen, en zeggen ; „Ik deed nog dienst, ik,
een wilde vijgeboom ! want ik hielp Zachetis, dat hij Jezus
mocht zien."
Maar het met een heerlijk gezicht zijn voor den wijngaardenier, als hij komt, wanneer hij zijn vijgeboom ziet,
misschien wel wat kaal van blad, en verweerd van stam,
— doch vol van vruchten ! Dat is de verheuging zijns
aangezichts !
Mocht het ook de verheuging Zijns aangezichts wezen,
in den dag des oogstes, mijn Christen, als Hij u aanziet !
Dat de Heere dan zeggen moge:: „Veel heb Ili hem
gegeven, maar veel heeft hij Mij weder gegeven !"
En mocht het dan uw ootmoed zijn, die daarop antwoordt : „Heere ! het was alles het Uwe ; uit Uw hand
gaf ik U !" I Kron. 29 : 14".

HET HEDEN VAN JEZUS.

Toen Jezus opvoer ten hemel, scheidde Hij van Zijn
discipelen met zegenende handen, met zegenende handen ;
en aldus ging Hij heen om to zitten op den troon, aan
de rechterhand des Vaders.
Houdt deze gedachte vast : dien zegenenden Jezus ! zooals
Hij het laatst hier op aarde gezien is. Houdt dat beeld,
die gedaante vast, dien zegenenden Jezus : niets drukt
beter uit : het heden, den tegenwoordigen staat van Jezus.
Het is een zegenende Heiland, wat de wereld voor het
tegenwoordige aan Hem heeft ; een Heiland, die goed
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wil, en geen kwaad ; een Heiland, die zacht is, en niet
verwijt. Toen Hij daar opvoer, was het geen vloek, wat
Hij als laatste woord tegen die wereld achterliet ; was
het geen verachting tegen die wereld, die Hem veracht
had ; — maar was het een zegen, dien Hij als balsem
van Zijn vingeren liet druipen. En zoo is het, zoo is Hij
gebleven tot op dezen dag. — Wat wij aan Hem hebben,
is : een zegenende Heer.
0 zeg, of dat niet waar is, gij, die krank zijt geweest
op uw eenzaam bed ! Toen gij daar neerlaagt ; — medicijnmeesters konden u niet helpen ; vrienden stonden onmachtig van verre of nabij ; verlatenheid kwam over u,
de eenzaamheid als van iemand, die alleen het donkere
schrikdal in moet ; de handen van den flood strekten
afgrijselijk zich naar u uit ; en gij halt de kracht niet
eens om er tegen to schreeuwen ; — toen, o onverwachte
verschijning des lichts ! toen boog zich Jezus over u heen
met zegenende handen ; Hij raakte u aan ; en Hij sprak
woorden tot u, die uw ziele heeft gehoord; en dat gij
nu leeft, en gezond zijt, het is door Zijn zegening, het
is om Zijnentwil.
0 zeg mij, of het niet waar is, gij, die op den doodenakker gestaan hebt ! Toen gij daar stondt, bij de open
groeve : -- toen scheurde uw hart bij een blik in de opene
groeve ; toen reet de smart u duizend wonden open ;
then smolt uw geest, en wildet gij bezwijken, alsof het
heelal u onder de voeten ging wegzinken, en alsof gij
duizelend gingt zweven in een ijl en onbestemd niet ; en
dat alles, om uw doode, op wiens kist de spade zoo
dof en somber de aarde deed vallen ; uw doode, dien
gij nog meer lief halt dan den levende ! Toen, — o
onverwachte verschijning des lichts ! then boog zich
Jezus over u heen, meelijdend, met zegenende handen ;
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Hij raakte u aan ; en Hij sprak woorden tot u, die uw
ziel heeft gehoord ; en dat gij niet bezweken zijt, en nu
leeft, en uw kruis dragen kunt, — het is door Zijn
zegening !
0 zeg mij, of het niet waar is, gij, die eertijds een
verloren noon moest genaamd worden, maar nu Gods kind
zijt ! Toen gij, in 't doodelijkst tijdsgewricht, tot zelfontdekking waart gekomen, tot het vreeselijk besef van een
zondaar te zijn en een vijand des allerhoogsten Gods ;
toen voor het eerst in uw leven uw schuld begon te
drukken als een last van bergen op bergen gestapeld ;
toen een wroeging u het hart toeneep, als met foltertangen van een andere wereld dan deze ; toen gij, radeloos, u op den grond wierpt, als voor den troon van
een vreeselijken Rechter, en de verdoemenis u als een
noodlot aanzag, met koude oogen, zoodat gij wanhoopsvol, met stomme spraak, voeldet : „Voor mij is geen redding !" — toen, o onverwachte verschijning des lichts !
toen boog zich Jezus over u met zegenende handen ;
Hij raakte u aan ; en Hij sprak woorden tot u, die uw
ziele heeft gehoord, woorden van vergiffenis en genade ;
en dat gij nu leeft, leeft in den zonneschijn van 's Vaders
vriendelijk aangezicht, o ! het is door Zijn zegening !
Zeker ! wat wij nu aan Hem hebben, is : een zegenende
Heer ! Zooals Hij toen gezien werd, op den Olijfberg,
zegenend met uitgebreide handen over deze zondige wereld, zoo is Hij nog ; dat is Hij nog. Wat het heden
van Jezus is, ik leer het (Mar zien, en leer het hier
kennen.
Laat dien Jezus dan binnen, overal in uw harten en
in uw huizen. Hij komt er in zegenende gedaante.
Gij, die tehuis zit achter gesloten vensters, neergevallen gordijnen, in een rouwvertrek tusschen medewee-
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nende leden uws gezins ! Laat Hem binnen, gij weet niet,
wat dat voor een verschijning is in uw rouwkamer, die
zegenende Heer !
Gij, die tehuis zit aan uw vroolijken disch, met um,
vroolijke kinderen aan weerszijden van u en uw vrouw,
gezond en rijk beweldadigd, --- laat Hem binnen ! Hij
zal Zijn handen over u uitbreiden, en uw brood zal nog
rijkelijker wezen, en uw vroolijkheid nog zonniger !
Gij, die in uw bruidsdagen, straks uw eigen huis betrekt, uw huis vol liefde, vol bloemen, vol zangen, hand
in hand, met een hemel in het hart, — laat Hem binnen ! Hij zal Zijn handen over u uitbreiden, — knielt,
o jonge man en vrouw, om Zijn zegen to ontvangen.
Gij weet niet, wat dat voor een verschijning is in uw
echtelijk huis, die zegenende Heer !
Weet het, weet het, gij alle menschen ! Die Jezus is
ten hemel gevaren, op den vollen middag, voor veler
oogen ! Maar telkens, telkens komt Hij weer neder, in
de stilte van uw hart, voor niemands oogen, dan voor
uw oogen alleen, en dan, dan komt Hij als de zegenende
Heer ! Dat is het keden van Jezus !
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Marcus 2 : 14-17.

Toen Jezus als leeraar in Israel was opgetreden, Coen
was de eerste indruk van Zijn optreden onder de menschen deze : „Ziedaar een vriend der armen, een vriend
van tollenaren en zondaren !"
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Hij was ook zoo heel gewoon begonnen als leeraar,
zoo doodeenvoudig in Zijn eigen omgeving, zonder opzien,
onder de eigen menschen, waar Hij onder verkeerde.
Hijzelf was arm, Zijn omgeving, Zijn kring was arm, —
en daar begon Hij. Daaronder koos Hij zijn eerste discipelen. De aaraking met de rijken, met de aanzienlijken,
zou later wel volgen, kon niet uitblijven. Maar nu, bij
Zijn eerste optreden, nu waren de menschen van Zijn
eigen naaste omgeving de eersten, bij wie Hij begon.
En de indruk, dien Hij reeds dadelijk maakte, bij iedereen
die Hem gadesloeg, was ; „Ziedaar een vriend van armen,
van tollenaren en zondaren !"
Herinnert gij u de geschiedenis van Levi, den tollenaar ?
Levi, of Matthews, zooals hij gewoonlijk genaamd is,
had besloten om zijn betrekking als ontvanger bij de
belastingen op te geven. Jezus was tot hem gekomen,
waar hij in het tolhuis zat, en Jezus had tot hem gezegd :
„Volg mij !" En hij, hij was besloten om het te doen.
Met weinige woorden, in weinige oogenblikken, was de
heele verdere levensrichting van dien man van dien dag
of veranderd. Zoo kort als de Schrift ook die roeping
van Matthews verhaalt, — dat moeten toch geweldige dagen
in het leven van een mensal zijn, dat moeten geweldige
oogenblikken in het leven van een mensch zijn, als hij
er toe komt, een oud zondig leven vaarwel te zeggen,
en een nieuw heilig leven te begonnen. Daar is geen geweldiger geschiedenis, dan de geschiedenis van een bekeering. En Levi was tot die geschiedenis gekomen. Dagen,
weken, maanden lang had hij reeds den onvrede gevoeld
zijner ziel, bij al wat de wereld hem bood. Diep ongelukkig was hij van binnen, onder al zijn werken. Zwart
en ledig was de wereld om hem heen, al was hij risk,
en al had hij vele vrienden. En het oogenblik had slechts
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aan te breken, dat Jezus aan hem verscheen, Jezus, — en
daar kwam het geweldige besluit : ,,Ja, ik wil dat oude leven
uit, er mede breken ; en het nieuwe leven wil ik in, met
Jezus !" En hij ging. — Zulke oogenblikken, zulke besluiten, zijn lang van te voren voorbereid. Dat doet de Heilige
Geest. De komst, de verschijning van Jezus aan zulk
een ziel is lechts de laatste groote stoot, dien zulk een ziel
noodig heeft, om te breken met een oud verdoemelijk
leven, en te beginnen met een nieuw heilig rein leven.
Matthews dan was besloten om zijn betrekking als ontvanger bij de belastingen op te geven, Hij ging discipel
worden van dien rondreizenden leeraar, van Jezus. Het
stond bij hem vast : Straks zou hij dit zijn huis weggeven. Straks zou hij zijn vrienden vaarwel zeggen. Wat
zouden die vrienden vreemd opzien, en hem onbegrijpelijk
vinden ! Straks zou hij zijn geld weggeven, het geld dat
hij had, — aan wie zou hij het altemaal geven ? En arm,
arm, zooals Jezus was, zou hij Hem volgen, de wereld
in, de wereld uit, overal waar Jezus hem voorging.
En het laatste, wat hij doet, in het huis, dat hij vandaag nog het zijne kan noemen, dat is : Jezus ontvangen.
Zijn dienaars moeten nog eens voor het laatst aan het
werk voor hem. De knechts en de maagden, — zij moeten
van het beste opdragen, een maaltijd moet er nog wezen !
Van avond, dan zijn zij altemaal vrij, voorgoed vrij ; hij
zal hen goed beloonen, met rijk loon laten heengaan ;
zij zullen van zijn bezittingen de erfgenamen zijn. Het
laatste wat hij doet in zijn huis, dat is : Jezus ontvangen.
Daar mag iedereen binnenkomen, dien middag. De
deuren van zijn huis staan zoo wijd open als de deuren
van zijn hart. Laten zij alien komen, wie willen, om ook
Jezus te hooren en Jezus te zien. Zijn daar zijn oude
vrienden aan de deur ? Zij moeten binnenkomen ; het zal
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hun goed doers, om ook eens op hun zonden geweten to
worden, en op hun eeuwig heil. Daar moet er niet een
terugkeeren of weggaan, van zijn oude, slechte vrienden.
Zijn daar armen aan de deur ? Laat hen Loch niet buiten
staan. Zij moeten ook altemaal binnenkomen ; zeker, al
zijn zij slecht gekleed, en al zijn zij wat ongemanierd,
en al zijn zij van slechten naam. Zij moeten mede aanzitten aan den maaltijd ; en hij zal hun nog meer geven
dan eten ; geld zullen zij alien hebben op den koop toe ,
want hij gaat zijn goed verdeelen.
Wie is er nog meer aan de deur ? Hij moet binnenkomen, en aanzitten ! Hemel! zijn hart is op dit oogenblik zoo groot als de heniel zelf. Zooals wij in het verhaal van zijn bekeering kunnen lezen ; „En het geschiedde,
als Jezus aanzat in zijn huis, dat ook vele zondaren en
tollenaren aanzaten met Jezus en zijne discipelen ; want
zij waren velen, en waren, alien hem gevolgd."
En bij dat afscheidsmaal in Levi's huis, — is Jezus
het groote middelpunt. Daar zit Hij. En om Hem heen
die lieden nit de stall, die lieden van allemaal slecht
karakter, die lieden van slechten naam.
Als het lichte middelpunt van veel duisters, zoo zit
Jezus daar. Dat waren mensehen, die heel wat op hun
geweten hadden. Het moest eens alles geweten worden !
Dieven en roovers, in de ware beteekenis van het woord.
Want wat waren die tollenaars anders, die daar zaten,
die tollenaars, die altijd twee, drie, viermaal zooveel belastingen afpersten, als de regeering geboden had, en die
deze overwinst in eigen zak staken ! Drinkers en zwetsers
en spelers, — want wat waren die tollenaars anders, die
daar zaten, die tollenaars, die een lustig leven leidden
in onmaat, in drinken en spelen, van het geld, dat zij
hadden gestolen, zoo, dat zij spreekwoordelijk wa-
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ren geworden om hun schandelijk loszinnig bestaan !
En die anderen, die daar zaten, die anderen, — goddeloos yolk in een woord : die te slecht waren om op
sabbat in de synagoge te verschijnen ; wanneer waren
zij daar het laatst geweest ? dat moisten zij zelven niet
meer ! menschen, die van de Schrift niets afwisten,
die zonder God of Zijn gebod daarheen leefden ; die vloeken
konden, en twisten konden, en vechten konden ; die menig
duistere daad op de ziel hadden drukken ; en die in hun
donkerheid een nog veel donkerder toekomst inwandelden,
waar zij liefst maar niet aan denken wilden ; straatgespuis, yolk uit de achterbuurt, kennissen van de politie;
het schuim van de stall. Straalde ooit in duisterder omgeving een helderder licht, dan het licht, dat van Jezus
aangezicht afstraalde tot in de verste hoeken van de
kamer ? Het moet een zeer zacht en vriendelijk licht zijn
geweest, het licht van Jezus, dat daar scheen. Zouden
zij zich anders tot Hem aangetrokken hebben gevoeld,
die lieden? Als het een licht des oordeels en des eeuwigen
gerichts was geweest, dat Jezus daar van Zijn gelaat
had laten afstralen, zij zouden gevlucht zijn, die doemwaardigen; zij zouden gevloden zijn, een iegelijk naar
zijn schuilplaats, een iegelijk naar zijn hol, met beangste
gewetens. Zij zouden zich verborgen hebben in de plaatsen,
die zij kenden ; en zij zouden geroepen hebben : „Bergen,
valt op ons ! heuvelen bedekt ons ! dat wij niet zien het
zwaard der gerechtigheid, dat zoo vreeselijk schittert !"
Als het het licht des oordeels en des eeuwigen gerichts
was geweest ! Maar neen, het was het licht der liefde,
het zachte vriendelijke licht der liefde en des ontfermens ;
het was het licht eener verzoening uit de eeuwigheid,
dat van Jezus' gelaat hun toestraalde. Zij behoefden niet
te vluchten ! flier was aantrekking ! Elk woord van Zijn
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lippen sprak van vergeving. Elk woord van Zijn lippen
sprak van genade, en van een God, die oprichten wilde,
en niet verderven. Elk woord van Zijn lippen sprak van
herstel, herstel van verloren levens, herstel van begane
zonden, herstel van kranke zielen. En elk woord van
Zijn lippen sprak van een toekomst en van een vergezicht, waarin zij zichzelven rein en heilig zagen, zooals
zij nooit hadden gedroomd, dat nog eens waar kon zijn !
Daar was aantrekking, zooals een kind met zijn smart
zich aangetrokken voelt tot zijn moeder ; zooals een paria
in zijn omdoling zich aangetrokken voelt tot de poorten
van het Paradijs ; dat was aantrekking zooals van een,
die eeuwige armen van barmhartigheid slaat om degenen
die verloren zijn. En in de tegenwoordigheid van Jezus
zweeg elke booze lust, zweeg elke vloek, zweeg alle losse
taal. De duivelen vloden verre ; zij konden in dat vertrek
met Jezus niet samen zijn.
Daar buiten de deur, daar buiten de deur, daar stonden de duivelen, die het werk van Jezus bespiedden,
scherp toeziende, listig, vol boos overleg, En die duivelen
hadden menschelijke aangezichten ; en die duivelen hadden
menschelijke handen, en menschelijke gestalten. En die
duivelen hadden lange eerwaardige gewaden, mantels die
tot op den grond hingen ; en daar stonden veel vrome
teksten geschreven aan de mouwen en op de breede
zoomen van hun mantels. Dat waren de schriftgeleerden
en de farizeen. Lezen wij niet in het verhaal van Levi's
bekeering ; ,En de schriftgeleerden en de farizeen, ziende
hem eten met de tollenaars en zondaars, zeiden tot zijne
discipelen : Wat is het, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt ?"
Die waardige heeren stonden aan de deur, nog juist
buiten de deur. Meent gij, dat zij binnen de deur hadden
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willen staan ? Die vrome mannen kwamen niet in een
slecht gezelschap. Die farizeen hadden zelfs op straat
de gewoonte ver uit te wijken voor den gewonen zondaar
die daar aankwam ; zij mochten eens besmet worden door
diens onheiligheid. Die farizeen gingen niet binnen, in
een huis, waar goddeloozen zaten ; men mocht eens zeggen : „Daar heb ik ze gezien !" Die farizeen spuwden op
den grond, als zij een heiden ontmoetten op den weg. En
aan tafel zitten met dezulken ? Eer viel de hemel eer
zij zich zoover zouden vergeten ; zij waren vroom, zij
waren de heiligen dier dagen. En de deur binnengaan bij
zulk een man als Matthews en zijn vrienden,— neen, de
naam, de reuke van hun eerwaarde heiligheid zou voorgoed gevaar geloopen hebben ! Maar even buiten de deur,
zoo aan de deur stonden zij, dat wel ! ZOO, dat zij konden binnenzien ; z(515, dat zij alles konden waarnemen, met
heilige brutale gezichten ; zóó, dat er niets aan hun aandacht ontsnapte van wat zij weten wilden. En listig,
kwaad, keken die oogen naar binnen, uit de hoogte, over
deze schare, de schare, die de wet niet deed, en vervloekt
was. Daar was boos overleg in die oogen ; helsche berekening, die er al over dacht, haar slag te slaan, als het
oogenblik gunstig werd. Zij konden maar niet velen, deze
farizeen, dat die Jezus het yolk achter zich aantrok, meer
dan zij. En een giftig woord slingerden zij naar binnen
ten aanhoore van de discipelen, op wie het berekend was,
en ten aanhoore van wie het hooren wilden „Wat is
het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt ?"
Een giftig woord, scherp zooals de tong van een duivel ;
er op berekend, om de discipelen met een slag het te
doen gevoelen „Deze Jezus kan Loch de Messias niet zijn !
Wat meent gij ? Zal de Messias iemand zijn, die met
zulk straatvolk een vriendenmaal houdt Zijt gij nu alto-
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maal zoo dom, om dat niet te weten, en dat niet te
begrijpen ?" En zooals de verachting, die de goddeloozen
over de kinderen Gods uitstorten, er op berekend is, om
die kinderen aan het wankelen te brengen in hun geloof
en hun liefde, zoo bedoelen deze satanische woorden nets
minder dan die pas gewonnen discipelen aan het wankelen te brengen, en van Jezus of te keeren. Zooals de Satan
aan (le deur staat van de kerk, om alien goeden invloed
des Woords in de harten der geloovige schare wit te dooven,
zoo staat de Satan daar aan de deur van Matthews' woning,
in den persoon dier heilige eerwaarde farizeen. Moet nu
reeds ook die pas verworven discipel Matthews aan het
wankelen, aan het vallen worden gebracht ? Zoo heeft de
Duivel nog nooit aan zijn deur gestaan ! In de gedaante
van den Mammon, in de gedaante van het zondige genot
heeft de Booze altijd aan zijn deur gelegen, de booze hond !
Maar in deze gedaante ? In de gedaante van heilige farizeen ? Neen, dit was satanischer dan ooit !
Nu had Jezus het antwoord aan Zijn discipelen zelven
kunnen orerlaten. Tot hen was de vraag gericht geweest.
Doch neen ! zoo doet de eeuwige Liefde niet. Die liefde
stelt zich altijd tusschen den vervolger en de vervolgden
in. Als de Booze komt tot een ziel met verzoeking, dan
staat de ware Messias altijd tusschen die twee. Vroegen
de farizeen naar een kenteeken van den waren Messias ?
Hier is dat kenteeken. De ware Messias treedt altijd tusschenbeide voor den armen zondaar, tegenover den beschuldiger en verderver. De ware Messias treedt altijd
tusschenbeide, al was het met Zijn bloed ; zooals Hij ook
nog eens doen zal aan het kruis. En hier is Hij ! Hier
staat Hij op van den disch. Hier neemt Hij het op voor
die tollenaren en zondaren, die in verzoeking gebracht
worden. En een woord van Zijn majesteit zal die farizeen
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van de deur verdri.jven ; een woord van Zijn liefde zal
die armen nog vaster aan Hem klemmen. En dat gene
woord : zoolang als de wereld bestaat zal het klinken als.
een oordeel in de ooren van alle hoogmoedigen, die Jezus
verwerpen ; en zal het klinken als een verzoening in alle
ooren van die Hem aannemen ; dat gene woord is : „Die
gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van noode,
maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om to roepen
rechtvaardigen, maar zondaars tot bekeerin g."
Weg gaan zij, die schriftgeleerden en farizeen ; daar
bij de deur staat de verzoeker niet meer ; een duistere
schaduw valt niet meer in de kamer. Zij zijn heen, de
verstoorders van Levi's feest. Zij zijn heen, die ook zijn
keuze hebben willen verstoren ; die hem in zijn beslissing
aan het wankelen hebben willen brengen. Hij is behouden in zijn eerste verzoeking. Zijn keuze gaat door : ontvanger bij de belasting, hij wil dat niet meer ; discipel zal
hij zijn, voortaan ! En met Jezus gaat hij straks zijn
woning uit, voorgoed. Zooals hij zijn huis den rug toekeert, zoo keert hij zijn gansche oude leven den rug toe.
Misschien slaapt hij dien nacht ergens met de andere
discipelen onder den blooten hemel. De vossen hadden
holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon
des menschen had niet waar Hij Zijn hoofd op leggen
kon. Goed, — het mocht zoo zijn ; zij heeft Matthews
nooit berouwd, de keuze van dien dag. Voor eens en voor
goed had hij den Vriend van tollenaren en zondaren
ontmoet !
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Zie, gij kunt aan uw levensdisch menigerlei gast noodigen, zooals gij wilt. Het leven van een mensch is als
een disch, waar hij aanzit. De natuur, de kunst, de wetenschap hebben dien disch rijk voorzien ; en God zelf heeft
dien disch nog rijker gemaakt, goede God als Hij is, en
liefderijk als Hij is over al Zijn schepselen. Wien zult
gij noodigen aan uw levensdisch, en wie zal, wie zullen
daar met u aanzitten, o Levi?
Zie, gij kunt menschen noodigen, zooals Levi er noodigde, in zijn eersten tijd, in zijn onbekeerden tijd. Gij
kunt zeggen tot menschen, die even onbekeerd zijn als
gijzelf zijt: „Hier, komt hier aan en zit neder ! Helpt
mij mijn goede Bingen genieten. Wij zullen een vroolijk
leven hebben ! Doet gij mede ? Wij zullen eten en drinken, want morgen sterven. wij !" Zult gij zoo uw leven
inrichten? Zoo heeft Levi het ook eerst ingericht. Als gij
wilt, kunt gij uw leven recht wereldsch inrichten. wie zal
het u verhinderen, daar God u zelfs vrij last?
Als gij wilt, kunt gij, als een echt wereldsch man, ook
leven voor uw zaken ! Levi heeft ook voor zijn zaken geleefd,
en om rijk te worden heeft hij zooals die andere tollenaars, er geen haar tegen opgezien om misschien Brie,
vier maal de winst te maken, die hij eigenlijk maken mocht.
Wel ja, als men zaken doet, en als men vooruit moet
komen in de wereld, en als men een rijk, groot man wil
worden in de maatschappij, — dan kan men het toch
zoo nauw niet nemen, en dan moet er immers toch zooveel door de maken van het geweten door ! Vooruit
dan maar !
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Als gij wilt, kunt gij als een echt wereldsch man, uw
leven verder vroolijk en wel inrichten ; Levi heeft dat
ook gedaan, en in de keus van zijn vrienden is hij niet
te nauwlettend geweest ; daar kunt gij Loch ook niet te
nauwlettend in wezen ; kom, ieder mensal heeft zijn gebreken ; en als de vrienden maar vroolijk zijn, en deftig in
hun stand, en op hun tijd u ook aan hun disch noodigen,
waarom zouden zij uw vrienden dan niet zijn? Menschen !
gij kunt uw leven zoo wereldsch gezellig onder elkaar
inrichten ; kleine zonden, groote zonden kunnen er onder
door loopen ; gij zult het uw vrienden niet verwijten, uw
vrienden zullen het u niet verwijten ; ja, zelfs zullen die
zonden de scherts en de grap van uw leven niet weinig
vergrooten. Waarom zoudt gij uw leven niet inrichten,
zooals Levi het in zijn eersten tijd deed? Geen mensch,
geen God zal het u verhinderen, naar de vrijheid, die Hij
eenmaal Zijn menschenkinderen gegeven heeft. 1k weet
zeker, dat veel menschen in onze stad zoo doen. Dat is
de levensmanier in veel kringen, in veel kringen in onze
stad, in de lagere kringen, en in de hoogere kringen.
0, doe het, maar laat mij vooruit u zeggen, hoe dat
leven u bevallen zal op den duur ; en zeg dan zelf in
uw hart, of het niet reeds waar is geworden in uw gevoel,
wat ik u zeggen ga.
Zie, zeg ik u, de dag zal komen, zooals die dag voor
Levi gekomen is, dat het u zwaar zal vallen zoo te leven,
gelijk gij geleefd hebt.
De dagen zullen komen, waarop gij genoeg zult hebben aan alle vroolijk leven. Daar is een verzadiging op
dat punt, welke gelijk staat met een walging er van.
Een mensch kan bij brood alleen niet leven, en veel minder bij luxebrood.
Van eeuwige dingen III.

9
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De dagen zullen komen, waarop uw ziel zal zeggen: „Moet ik nog langer, moet ik nog meer aan gastmalen zitten ? Ili heb het al zoo dikwijls gedaan, en de
eentonigheid heeft mij al zoo lang verveeld. En moet ik
nog langer dat altijd zelfde gepraat aanhooren, die flauwe
scherts mijner vrienden, die denken dat zij geestig zijn ;
en moet ik nog langer doen alsof ik medelach, medelach
om hun nietig gebazel ?"
De dagen zullen komen, dat gij zeggen zult tot het
genot : „Gij doet mij pijn !" en tot de vreugde : „Gij doet
mij smarte !"
De dagen zullen komen, waarop gij tot uzelven zeggen
zult : ,Zie ik heb veel geld verdiend, maar rnijn hart is
zoo ledig, lediger dan ter tijd toen ik arm was ; ik heb
veel eer onder de burgers, maar die eer verzaadt niet ;
niemand weet hoe ongelukkig ik ben."
De dagen zullen komen, waarin dat gevoel van ongelukkig te zijn de overhand over u verkrijgen zal, waarin
gij het hier zult zoeken, en daar zult zoeken, maar het
nergens zult vinden.
In die dagen, ter ongelegener, vreeselijker tijd, zullen
ook plotseling de wroegingen boven komen, wroegingen
over begane zonden, welke gij dacht, dat gij reeds lang
vergeten hadt. Zij zullen ongeroepen vOOr u komen staan,
die oude zonden, als uit Naar graf verrezen. En gij zult
schreeuwen in vreeze, en gij zult zeggen : „Ik dacht, dat
gij dood en begraven waart !" Maar uw zonden zullen
antwoorden : „Neen, wij leven, en wij zijn opgestaan om
u aan te klagen !" En de wroeging zal het u afvragen
„Waarom hebt gij toen en toen oneerlijkheid gepleegd ?
En waarom hebt gij toen bedrieglijke winst gemaakt ?"
En de wroeging zal het u afvragen : „Waarom hebt gij
then en toen aan uw lust toegegeven, en in uw lust een
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mensal verwoest, in uw lust een lichaam en een ziel
van uw naaste verwoest ?" En de wroeging zal het u
afvragen : „Waarom hebt gij uw geweten verkracht, toen het
geweten u waarschuwde? Sprak het niet luide genoeg ?"
En de wroeging zal u geeselen met een angst alsof uw
hart werd in een genepen, en met een angst, alsof uw
hoofd krankzinnig zou worden.
De dagen zullen komen, waarop gij zeggen zult : „Ik
ben rampzaliger dan iemand ter wereld ! Vervloekt zijn
zij, de vrienden, die mij tot dit gebracht hebben, de mannen en vrouwen, die mij zoover hebben vervoerd ! Is er
iemand ellendiger dan ik ?"
Zeker, de dagen zullen komen, waarop gij, evenals Levi
genoeg zult hebben van uw levensdisch, en genoeg zult
hebben van alle zonde, en waarin nets zal overblijven
dan walging, en zondeschuld, groot en zwaar. Dat is
een vreeselijke tijd. En daar zijn er zoo heengegaan onder
de burgers van onze stall, die het niet meer konden dragen, en die gevonden zijn, bloedend van een kogelwond
in het hoofd, bloedend in hun binnenkamer ; of die gevonden zijn, liggend aan het zeestrand, flood op het zand,
te middernacht, nat van de golven, die zelfs het lijk niet
wilden bergen in haar diepten.
0 tollenaar en zondaar ! ik bid u hartelijk van mijn
God, dat Hij u spoedig datzelfde geve, genoeg te hebben
van uw ouden weg. Ik bid hartelijk van mijn God,
dat Hij u spoedig geve dat gevoel der verzadiging en der
walging, en dat gevoel der vreeselijke schuld ! Zeker bid
ik dat voor u!
Maar eer dat de kwaadste der kwade dagen over u
mocht komen, dat gij den sluier eener eeuwige duisternis
over uw ziel gingt trekken, — o, ik bid u : terwijl gij
nog aan uw levensdisch zit, — noodig nog eens een
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anderen gast aan lien disch : Jezus Christus, den vriend
van tollenaren en zondaren.
Zie daar komt Hij tot u, o Levi, in dezen uwen dag.
Zijn oog is op u ; Zijn woord is tot u. Zie, daar staat
Hij voor uw deur ; Hij klopt aan. Moet Hij buiten blijven?
0 ik bid u : beproef het eens met Hem ; noodig Hem
binnen, en laat Hem zitten aan uw disch !
Dien gast hebt gij nog nooit gehad ? Niet ? Welnu,
beproef het met Hem, of Hij trouw is en waar, en of de
vreugden, die Hij brengt, waar zijn en zuiver, en onvergankelijk !
Wat zegt ge, — dat de geest van den tijd, dat de
farizeen aan de deur, u toeroepen, dat gij met Jezus niet
te maken moet hebben? Och, hoor niet naar hun stem ;
ik weet het wel, de geest van den tijd houdt u van Hem
of ; maar die geest zijn duivelen in vermomming !
Hoor, Jezus spreekt ; en wat Hij zegt is voor u : „Die
ziek zijn hebben den medicijnmeester van noode ; en 1k
ben gekomen om te roepen zondaars tot bekeering !" Dat
is voor u.
Zoudt gij het niet eens wagen : een nieuwe levensrichting in te slaan ? 'Lou het nu niet kunnen : aan dat
oude leven vaarwel zeggen ; breken met dat zondige
verleden, en zeggen : „Ja Heere ! U volg ik ?" Laat
Hem binnenkomen en zitten aan uw disch, mijn Levi !
Laat Hem wonen in uw hart !
0 ! Dat zal zijn als een groot schoon licht, in de donkerheid van uw ziel ; tot in de duisterste hoeken zal dat
licht stralen ; een vriendelijk licht, vol van verzoening,
van liefde, van vergiffenis.
In Zijn tegenwoordigheid zal in dat hart de oude, ruwe
scherts zwijgen ; die vlucht ter deure uit.
In Zijn tegenwoordigheid kan in uw hart ook dat
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ruwe vloeken niet meer bestaan, dan zwijgt de vloek.
In Zijn tegenwoordigheid wordt dat hart van u vol
van een reinheid en heiligheid, die uit den hemel zijn. Gij
zult nimmer zoo iets hebben ervaren. En wat uw hart nooit
gevoeld heeft, zal het dan voelen : vrede. En wat gij van uw
geweten nog nooit ervaren hebt, zult gij dan ervaren :
dat geweten zal zwijgen, stil zijn, zeer stil zijn, als een
die zegt : „Ik heb nets meer te beschuldigen !"
En voor verzadigden levenslust zal nieuwe levenslust
komen. Uw oude zondige levensdisch wordt een avondmaalsdisch ; nieuw genieten, krachtig schoon genieten
zal dat wezen, als van Bingen, die nooit in een menschenhart zijn opgekomen.
En van te willen sterven zal uw hart niet meer
spreken, maar van te willen leven, eeuwig leven, met
Jezus !
En wat de Bijbel en de prediking al zoo lang u
geleerd hebben, zult gij dan zelf voelen, en zeggen zult
gij : ,Ja een vriend van tollenaren en zondaren, dat is
Hij werkelijk, Jezus want Hij is het : ook mij !"

DE GROOTHEID VAN JOHANNES DEN DOOPER.

Johannes de Dooper had ook discipelen om zich heen
vergaderd, in het kort maar schitterend tijdperk van zijn
profetisch ambt.
Een geweldigen indruk moet hij gemaakt hebben op
al die tijdgenooten van hem, die hem zijn komen hooren
in de woestijnstreek bij de Jordaan.
Zijn ongeevenaard onderwijs, zijn talent als spreker,
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zijn aanmaning telkens tot boete, zijn wijzen op de teekenen
der tijden ; daarbij zijn eenvoudige levenswijze, die
bijna op de levenswijze van een kluizenaar geleek, zijn
sober voedsel, zijn grove kleeding : — alles in hem werkte
mede, om eenige weinigen uit zijn hoorders zich bij hem
te doen aansluiten, als zijn discipelen.
En deze discipelen, zij bewonderden hem, zij vereerden
hem, zij hadden hem lief. In hun oogen stond hij daar
als de groote profeet Elia, meerder dan al de andere
leeraars en priesters in synagoge of tempel. Zijns gelijke
was er niet in Israel ; en die mannen waren blijde, een
meester gevonden te hebben, aan Wiens onderwijs en
leiding zij zich konden overgeven met een vertrouwen,
dat zeker was , hier een man gevonden te hebben, die
om zelfzuchtige bedoelingen hen niet bedriegen of misleiden zou in de groote vragen van den dag en in de
groote vragen van staatkunde en godsdienst.
Groote Johannes ! uw grootheid bleek hierin, dat gij
de ware en oprechte zielen onder uw hoorders tot u aantrokt, onwillekeurig, en hun gids werdt in de woestijn
des maatschappelijken levens, die nog veel vreeselijker
was dan die, waar gij uw predikingen hieldt !
Groote Johannes !
Toch was er nog iets anders in hem, dat hem zoo
geheel eenig groot maakte als gids, als leidsman, als
onderwijzer en meester zijner discipelen.
Wat zou u dunken van een onderwijzer, die, aangehangen door zijn leerlingen met een innige vereering,
Loch tot die leerlingen zeide : ” Gij moet van mij âf, daar
is nog een betere meester!" en die bij zijn leerlingen
er op aandrong hem te verlaten, (hoe smartelijk het hem
ook viel), en een anderen te kiezen?
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Gij zoudt zeggen : „Dat is een edel man, die toont
onzelfzuchtig het ware belang zijner leerlingen op het
oog te hebben, en niet zijn eigene belangen!"
Welnu : zoo groot was Johannes. De zelfzucht der
volksleiders en volksleeraars kende hij niet.
Daar was werkelijk in Israel op dien dag een nog
()Tooter
meester dan Johannes. Vie was dat dan ? Het
b
y olk, niemand kende Hem nog, al stond Hij reeds midden onder henlieden, onder de duizend hoorders van
Johannes. Jezus van Nazareth, daar stond Hij, van wien
Johannes het gevoel had, dat hij niet eens waardig was
om diens schoenriemen te ontbinden. Jezus van Nazareth,
daar stond Hij, die weldra blijken zou de zon te wezen,
waarvan hij slechts de vooruitgaande morgenster geweest was.
En eerlijke man, die Johannes is, — wat zegt hij nu
tot zijn leerlingen? Dit zegt hij : „Gij moet van mij al,
mijn leerlingen ! Daar staat de betere meester voor u!
Volgt Hem, en verlaat mij ! Beter dan ik het kan, zal
Hij u in alle waarheid Leiden. Hij zal meer doen dan
ik het kan : uw zielen bekeeren, uw zonden wegnemen,
en dien vrede u geven, dien gij zoo heilbegeerig zoekt.
Laat ons afscheid nemen, mijn leerlingen ! Sluit u nu
voortaan bij Hem aan. Het zal mij veel leed doen, om
u te verliezen, trouwe vrienden, want wie zal mij overblijven ! Maar het is uw belang, dat ik op het oog heb.
Gaat, gaat, volgt Hem !"
Groote Johannes ! In die dagen deed hij het omgekeerde
werk van wat zelfzuchtige volksverleiders en leeraars wel
eens doen, als zij het gevoel hebben : „Och ! mochten
al die gemeenteleden niet bij een ander, maar bij mij
in de kerk komen, bij mij, bij mij !" en wat er meer in
die verzuchting ligt opgesloten.
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Groote Johannes ! die, al was het alleen om deze daad,
het wel aan Ilw Christus verdiend hebt, toen Hij
lofspraak verkondigde : Niemand, van vrouwen geboren,
is grooter dan Johannes de Dooper !"

VERANDERING VAN MEESTER.

Hoe hebben twee mannen, zooals Andreas en Petrus,
een leermeester als Johannes den Dooper kunnen verlaten, alsof zij hem ontrouw werden,... om een anderen
meester te volgen, ook al was deze meester Jezus ?
Was dat trouw zijn ? Van den eenen meester tot den
anderen meester overgaan ?
0, niet lichtvaardig is die overgang geweest zooals de
overgang van mensehen, die er van houden altijd de
opgaande zon te aanbidden. Zij waren eerlijke lieden,
evenals hun meester.
Neen, daar lag een heele diepe zielsgeschiedenis aan
dien overgang te grond ; daar lag een heele zielsgeschiedenis opgesloten in die weinige woorden van Johannes,
then hij hun zeide, op Jezus wijzende : ,, Ziet het Lam
Gods !" en toen zij, van Johannes afgaande, Jezus' discipelen werden.
Laten wij onderzoeken, hoe dat bij twee, bij vier van
zulke eerlijke trouwe mannen plaats vond, dat zij een
geliefden meester konden verlaten, om een anderen te
gaan volgen. Andreas' uitroep : „ Wij hebben den Messias
gevonclen I" zal ons alles verklaren.
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Andreas en Petrus beiden, wij behoeven er niet aan
te twijfelen, hadden van den Messias, de hope Israls,
van hun jeugd af gehoord.
Hoe lang had die hope reeds geleefd in de harten
van duizenden !
Hun aartsvader Adam, en ook Eva, hadden die hope
met zich uit het Paradijs genomen, tegelijk met den
kanker der zonde in hun hart.
Na hen hadden die eerste zich over het aardrijk uitbreidende volkstammen die hope medegevoerd, waar zij
hun tenten maar nederzetten om te wonen. Die nomadische herdersvorsten, zooals Job en Abraham en Izaak
en Jakob, — hun zielstoestand zou onverklaarbaar zijn
geweest, zonder die daarbinnen in hen levende hoop, dat
er En komen zou, die de wereld zou helpen, zou overstorten, overstelpen met zegeningen, die weer den Paradijsstaat zouden doen terugkomen.
En langs lien wonderlijken tragischen vreemden loop
der geschiedenis van dat buitengewone Joodsche yolk,
daalde die hoop af, van de oudste eeuwen af tot op den
dag van Johannes, geen waar of eerlijk hart onaangeroerd latende. Die hoop was niet uitgebluscht in Egypte;
zij was niet begraven in Babylon ; zij was niet weggezondigd door een rebelleerend yolk ; zij had niet uitgeroeid
kunnen worden door afgodische koningen. Die hoop was
aangewakkerd door Mozes, door David, door een lange
lijn van profeten. Die hoop, — zij overleefde een Saul,
een Rehabeam, een Manasse ; zij overleefde een Benhadad,
een Nebukadnezar, een Antiochus Epifanes. En daar was
zij, nog even sterk, even vurig, even onsterfelijk als ooit,
in de dagen van Johannes den Dooper.
Andreas en Petrus hadden er van gehoord, hadden er
van geleefd, al hun dagen. zij hadden gehoord van het
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Zaad der vrouw, van de belofte aan Abraham, van den
Silo, van de ster in Jakob. Zij wisten, hoe er een koninkrijk aan David beloofd was, welks koning David in zijn
verzen en zangen bezongen had tot bijna op zijn sterfbed
toe. En zij wisten, hoe later, profeet na profeet, en Jesaja
in het bijzonder, vastere lijnen en vormen gegeven hadden
aan deze verwachting, dien komenden Ironing beschrijvende
als den hervormer van den Joodschen godsdienst, als
den hersteller van den Joodschen Staat, als den offeraar
en priester, die alle zonde uitdelgen zou. Zij hadden als
kinderen reeds geleerd, one al die wonderbare beloften
bij elkander te voegen en te bewaren, zooals men groote
schatten bewaart.
Deze beloften waren dan ook de groote, de onvergankelijke schat in het Joodsche yolk, die het stervende
geslacht aan het opkomende geslacht telkens overreikte ;
welk geslacht ze overal met zich nam, in de ballingschap,
en in den vreemde, en weer naar het vaderland terug.
Dat yolk leefde bij die beloften en leefde bij dien schat ;
en die lieden, zij voelden, dat het bezitten van die hoop
hen sterker maakte en beter, zij mochten onder de voornaamsten zijn, zooals Nikodemus, het lid van den Hoogen
Raad, of zij mochten onder de geringsten zijn, zooals
Andreas en Petrus, die boeren en visschers waren uit
den achterhoek des lands.
Natuurlijk dat er wel Joden waren in dien tijd, zooals de geschiedschrijver Josephus, die zoo geestelijk verbasterd en verwijfd waren door aanraking met andere
heidenen, dat zij zich half schaamden over hun voorvadelijk geloof in een Messias, zoodat zij er minder over
spraken. Maar zoo was het niet bij de ernstige, vrome
boerenbevolking aan de kusten van het Galileesche meer, -menschen, die hun wet en profeten lief hadden boven
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alles ter wereld , menschen, die geleefd hadden bij het
geloof in de Schriften, in de synagoge onder hun leeraars,
hoop tegen hoop vasthoudende, dat Hij komen zou, die
alles wel maken zou, de Messias.
0 ! hoeveel, dat wij zelfs niet meer kunnen verstaan
in onzen tijd, lag er niet opgesloten in die woorden :
WU hebben den Messias gevonden." — ,,Wij hebben naar
Hem uitgezien , wij hebben op Hem gewacht : ons heele
leven ! Wij hebben gewacht, zooals onze vaderen gewacht
hebben, lang vOOr ons. Wij, de boeren en de visschers
uit het verachte Noorden : wij hebben Hem verwacht,
zoo goed als de geleerden en de rabbi's uit de scholen
te Jeruzalem, -- en Hij is gekomen -- gekomen, eindelijk, nadat Hij zoolang was weggebleven , Hij is gekomen,
en wij hebben Hem reeds gezien, en wij hebben reeds
met Hem gesproken. Wij hebben den Messias gevonden."
Als wij zoo indringen in de zielsgeschiedenis dier Joden
in de dagen van Johannes, indringen in de zielsgeschiedenis dier leerlingen van Johannes, zegt mij ! -vinden wij daar dan niet de verklaring er van, hoe die
leerlingen van Johannes konden overloopen om leerlingen
van Jezus te worden? En begrijpen wij het nu, hoe
Johannes, Johannes zelf had kunnen zeggen : „Mijn getronwe discipelen ! Gaat van mij af, en gaat over tot
Hem! Hij is het Lam Gods, de Messias !"
De zon was opgegaan, de duisternissen vloden, en alien
haastten zich hun aangezichten nu nit de donkerheid te
keeren naar Hem, het Licht. En Johannes, evenals de
verbleekende maan aan den dagenden morgenhemel, wendde
zich, om te verdwijnen, alsof hij uitriep: „Menschenwereld !
ik ben uw licht niet meer ! lie, daar is de zon !"
Wij begrijpen nu dien overgang van Andreas en Petrus,
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die verandering van meester. Voor den Messias verlieten
zij een anderen geliefden meester. De Messias ging boven
alles. Voor den Messias zouden zij varier en moeder verlaten hebben.
Wij zouden evenzoo gedaan hebben. Zouden wij ?

SABBAT.

Hoe liefelijk zijn Uwe woningen,
o Heere der heirseharen! VII dag
in Uwe voorhoven is beter dan
duizend elders !
Ps. 84 : 2, lla.

Wat is het, dat de woningen van den Heere der heirscharen zoo liefelijk maakt ? Wat is het, dat ons op den
sabbat zoo gaarne ter kerke doet gaan, en wat is dat
aantrekkelijke van een kerkgang ?
Bestaat het aantrekkelijke in de schoonheid van het
gebouw zelf, in de vormen van zuilen en vensters en
bogen en hooge gewelven ? Neen, dat wat de oogen boeit,
is niet het aantrekkelijke van een kerkgang. Onze gebouwen zijn eenvoudig ; geschilderde muren moet men
elders zoeken ; de onze zijn zoo wit en blank. En ook
heb ik gemerkt, dat zelfs in de onoogelijkste en meest
vervallen tempels nog het liefelijke van 's Heeren woning
kan genoten worden.
Bestaat dan het aantrekkelijke in de machtige klanken
van het orgel en in den zany der verzamelde broeders
en zusters? Neen, want men kan elders schooneren zang
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hooren, met even machtige instrumenten, in concert op
concert. En ook heb ik gemerkt, dat zelfs bij de gebrekkigste muziek in de kerk toch nog het liefelijke van
's Heeren woning kan genoten worden.
Bestaat dan het aantrekkelijke van een kerkgang in
de wetenschap, die daar verkondigd wordt, en in een
schitterend zeldzaam redenaarstalent ? Neen, want men
kan elders over heel wat meer vakken dan een veel meer
wetenschap hooren ; wat hier verkondigd wordt, is zelfs
dwaasheid in de ooren der wereld. En ook heb ik gemerkt, dat bij het meest gebrekkige redenaarstalent toch
nog het liefelijke van 's Heeren woning kan genoten
worden.
Neen, peen ! dat alles is het niet, wat de kerk liefelijk
maakt, en tot een aantrekkelijke plaats boven alle plaatsen,
alzoo dat het daar gezegd wordt : „E'en dag in deze voorhoven is beter dan duizend elders !" Dat alles is het niet,
wat een mensch naar de kerk trekt, en wat een rijk
mensch ook soms zijn schreden hierheen doet wenden ; —
dat alles is het niet, wat de ouden en de jongen hierheen voert, en wat hun de stemming verhoogt, en het
hart doet vol worden, en soms hun de tranen in de oogen
brengt of de borst doet zwellen van een hoog geluk.
Het liefelijke van 's Heeren woning zit in iets anders.
Het aantrekkelijke er van is wat anders. Wat het is ?
Lie, daar zit een kind van God, een wedergeborene.
Hij kan het u zeggen, wat deze plaats zoo liefelijk voor
hem maakt. Hij vond zich allen dag bij de andere
kinderen der wereld zoo vreemd, zoo eenzaam, zoo alleen ;
zij denken zoo anders dan hij ; zij spreken zulk een
andere taal dan hij ; zij gevoelen zoo anders dan hij :
en daarom vond hij zich alien dag zoo eenzaam en vreemd
onder hen. En hier komt hij nu zoeken de gemeenschap
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der heiligen ; hier vindt hij hen, die gelijk met hem denken. gelijk met hem voelen ; hier vindt hij broeders,
lotgenooten ; en hier, als in de voorhoven des hemels,
heeft hij de gemeenschap met zijn Heer, dien hij liefheeft. Hier valt de wereld hem af ; hier omringt hem
de hemel. Dat is het, waarom de woning des Heeren
hem zoo liefelijk is.
Zie, daar op die andere plaats zit eene bedroefde. Zij
kan het u zeggen, waarom deze plaats haar aantrekkelijk
is boven elke andere plaats. Zij was te huis zoo bedroefd ;
alles om haar heen in de woning herinnerde haar telkens
aan den dierbare, dien zij verloor. En zij moest daar zoo
weenen, bij elke kleine gedachtenis, waar haar oog op
viel, telkens weenen, om haar doode. Maar hier komt
zij zoeken naar een woord of naar een gedachte, die de
hope des wederziens weer opwekt, en die haar de oogen
weer stralen doet, als zag zij hem reeds, vlak bij haar
armen, om hem te omhelzen. Dat is het, waarom haar
de woning des Heeren zoo liefelijk is.
Zie, daar op die andere plaats zit een verblijde, een
recht gezegende. Hij kan het u zeggen, waarom deze
plaats hem zoo aantrekkelijk is boven vele. Hij had zoo
veel voorspoed te huis, en in zijn werk, en met zijn
kinderen ; voorrechten boven duizenden, als hij zich met
anderen vergeleek. En nu komt hij hier, uit ware behoefte om zijn God openlijk te danken ; hij wil zijn lied
hoog stemmen, en zijn dankoffers dubbel betalen. 0 ! het
is zulk een verrukkelijk gevoel, eens recht dankbaar te
kunnen wezen, en vroolijk te zingen met de anderen,
God ter eere. Dat kan hij hier zoo recht doen, meer en
beter dan elders. Dat is het, waarom hem de woning
des Heeren zoo liefelijk is.
Zie, daar op die andere plaats zit een bekommerde ;
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die ook kan het u zeggen, waarom deze plaats hem zoo
aantrekkelijk is. Hij was in de vorige dagen en weken
zoo vermoeid van den strijd tegen de zorgen des levens.
Die zorgen werden hem bijna te zwaar. Hij bezweek er
haast onder. En het werd zoo duister om hem been, en
duister in de toekomst. En hij had gaarne gewild, dat
er maar een eind kwam ; de dood zou troost geweest zijn
bij zooveel zorg. Maar nu komt hij hier, om te zien, of
er ook een woord is of een gedachte, die hem opbeuren
kan ; of hij hier weer sterk kan worden ; of hier zijn
kraeht kan vernieuwd worden ; och ! dat heeft de Heere
hem al menigmaal gedaan, anders ware hij niet staande
gebleven ; de Heere zal hem nu toch ook niet weer teleurstellen. Het is hier de plaats voor bekommerden en
benauwden. Dat is het, waarom hem de woning des
Heeren zoo liefelijk is.
Zie, daar zit op the andere plaats een verloren noon;
ook hij zou het u kunnen zeggen, waarom deze plaats
zoo aantrekkelijk voor hem is. Daar buiten, in de wereld,
daar veracht iedereen hem ; daar stoot men hem af, omdat hij zoo slecht is. Wie heeft hem daar nog lief?
Maar hier, dat weet hij nog van vroeger, hier wordt
hem verhaald van Jezus, die de zondaren redt. 0 ! hij
zou zoo gaarne gered zijn, en ook een goed mensch zijn,
rein, en zonder al die schulden en vlekken ! En als de
leeraar het predikt, dat Jezus Christus' bloed reinigt van
alle zonde, ook van zijn zonden, o ! dan stroomt zijn
bloed sneller, en klopt hem het harte warmer, en prevelt
hij „Daar is dus toch nog genade, ook voor mij !" En
een gevoel doortintelt zijn Borst hier in den tempel,
iets van vergiffenis, en open vaderarmen, zooals hij het
nergens anders gevoeld heeft. Dat is het, waarom hem
de woning des Heeren zoo liefelijk is.
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Ja, dat alles, dat alles vinden wij in de woningen des
Heeren.
Een onbekeerde, een van God afgekeerde wereld moge
het zien en niet begrijpen, en de schouders ophalen, en
vragen : „Wat doers toch al die menschen naar de kerk ?"
Wij wel, wij begrijpen het zeer wel.
Wij vinden hier die rust, dien vrede, welken onze
arme verslagene harten nergens elders vinden. 0 heerlijk Godshuis ! hier is het ons reeds zoo dikwijls wel geweest, bij de prediking van troost, en van kracht, en
van hoop; hier is het ons reeds zoo dikwijls wel geweest
bij de prediking van vergiffenis en genade voor een
schuldig geweten, door Jezus, onzen Heere ! Dat alles
geeft de wereld ons niet, op geen van haar plaatsen.
En daarom, daarom : „Hoe liefelijk zijn Uwe woningen,
o Heere der heirscharen! Ea dag in Uwe voorhoven is
beter dan duizend elders!"
Moogt gij een goeden Zondag hebben, gemeente !

EEN WET GEBROKEN.

En het zal geschieden ten tijde
des avonds, dat het licht zal wezen.
Zach. 14 : 7.

Als de avond van onze zorgen en van onze smarten en
van onze zonden zich over ons verspreidt, dan zegt de
wanhoop : „Nu zal het heelemaal nacht gaan worden ;"
maar dan zegt de hoop, die van Gods voorzienigheid
.gewekt is : „Neen, het zal nu licht gaan worden." Gods
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gevolgtrekking nit de gebeurtenissen die wij beleven, is
zulk een andere gevolgtrekking dan die wij, menschen,
er uit maken. Hij schept altijd het licht ; des morgens,
als wij het verwachten ; des middags als wij het genieten ;
des avonds, als wij het verloren hebben.
Hebt gij de waarheid van onzen tekst al eens ervaren ?
1k denk aan sommigen van u, zooals ik denk aan den
verloren zoon. Daar is zoo menigerlei schemering ; de
zoodanige bijvoorbeeld als van een ziel die aan den Booze
zich overgegeven heeft. a vraag u niet eens, of gij
wel zoodanige duisternis kent, het lijdt bij mij geen twijfel. 1k vraag u alleen of het voor u ook reeds licht is
geworden tegen den avond, tegen hoop en verwaehting
in. — De verloren zoon ondervond het met al de zaligheid dier ondervinding. Arme verloren zoon ! De avondtijd was zeer verre over hem gekomen. De zedelijke
duisternis was al dieper over hem gevallen. Dat was
maar een betrekkelijk verlies, zijn geldverlies ; maar dat
hij het verloren had zooals hij het verloren had : bij dronken vrienden, hij zelf even dronken als zij ; bij vrouwen,
die hij in het huis van zijn varier niet had durven voorstellen ; — dat daarbinnnen een sprekend geweten met geweld op den mond geslagen was ; dat hij zijn Gods-adel
daarbinnen, zooals hij lien medegenomen had van huis, zoo
had kunnen laten besmetten, beschimpen en hoonen, totdat die Gods-adel weenend uit hem wegvluchtte ; dat
hij zijn ziel van stuk tot stuk had kunnen laten folteren door die vrienden en die vrouwen, totdat die ziel
kreunende den adem ging geven, gedood, vermoord onder
zijn toelating daarbinnen ! . . . dat alles was erger verlies dan het verlies van het geld uit zijn buidel. Arme verloren zoon ! De zedelijke duisternis was diep over hem neergedaald. De avondtijd was zeer verre over hem gekomen.
Van eeuwige Bingen III.

10
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En als hij in dien avondtijd zijn gesternte raadpleegde, dart
antwoordde het noodlot uit de sterren vol wanhoop : „Het
moet geschieden ten tijde des avonds dat het nacht zal
worden. Straks zijt gij geheel verloren, jonge man !" Maar
hoog boven de sterren antwoordde de Goddelijke liefde :
„Neen, het zal geschieden ten tijde des avonds, dat het
licht zal worden !" En het wonder begon.
Zeg mij, hebt gij dat wonder ook reeds ervaren ? Is
u, zooals bij hem, de herinnering reeds boven gekomen
van uw verloren vaderhuis ? Is u, zooals bij hem, de
walging reeds bovengekomen over de u omringende zwijnenatmosfeer der vuile zonde ? En het berouw, van uw
adel z6+5 verloren te hebben, zooals gij dien verloren hebt ?
En het berouw van uw consci6ntie vermoord te hebben ?
Ik heb een goede boodschap voor u, verloren broeder ! Zoo zeker kan geen natuurlijke wet u den ondergang voorschrijven, of de Goddelijke genade wil aan u
de voorspelling wagen : „Het zal geschieden ten tijde des
avonds, dat het licht zal wezen !" Kom, niet gewanhoopt 1
Jezus zelf is van den hemel als Gods Zoon de Goddelijke
Boodsehapper, die u komt zeggen 's Vaders vergeving
en 's Vaders wederaanneming. Niet gewanhoopt ! De natuurlijke wet is, dat het nog donkerder in uw ziel moet
worden. Maar de Goddelijke wet is, dat het ten tijde
des avonds licht wordt ! Sta op in uw zieleschemering 1
Ga heen, ga heen naar de kribbe van Bethlehem, en
naar het kruis van Golgotha ! Sta op uit de dooden, en
Christus zal over u lichten !
Nog eens ga , ik het toepasselijk u vragen : Hebt gij
de waarheid van onzen tekst al eens ervaren ? En ik
vraag het nu op een andere manier. Daar is zoo velerlei
schemering. De schemering van de wreede, harde zorg..
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En is het toen ook voor u licht geworden, tegen verwachting in ?
Ik denk aan sommigen van u, zooals ik denk aan de
weduwe van Sarepta Sidonis. Arme vrouw ! wat was de
avondtijd zeer verre over haar gekomen Geen brood
meer in huis, dan alleen een handvol meels ! En onder
de boomen buiten de poort leest zij en sprokkelt zij het
hout om dit laatste brood te bereiden, en het te eten met
haar zoon, en om dan te sterven van den honger, zooals
nog meer armen en armen-kinderen sterven zullen.
Is dat ook de avonddonkerheid, die voor u gekomen is ?
Gij raadpleegt de natuurlijke wet, en deze antwoordt u
onverbiddelijk met een versteening van haar gelaat : Het
moet geschieden ten tijde des avonds, dat het nacht zal
worden. Gij zult nog armer worden, en de zorg zal u
neerbuigen ten grave." — Neen, zoo roep ik u toe :
Raadpleeg niet de natuurlijke wet, die wanhoop zaait,
maar raadpleeg de wet der voorzienigheid uws Gods! Ik
heb een goede boodschap voor u: „Het zal geschieden
ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen !" Hebt gij
nog nooit dat wonder ervaren ? Dat de schemering van
uw zorg optrok tegen verwachting in ? Dat de raven,
de eeuwige raven uw vensteren kwamen binnenvliegen,
niet om te stelen naar hun card, maar om te breng en
naar Goddelijken raad ? Houd moed, en geloof ! Geloof na
den zegen in meerderen zegen ! Al zou de Heere in den
wintertijd het graan doen groeien op uw akker ; al zou Hij des
nachts Zijn zon laten schijnen, om dat graan te doen rijpen,
13 Zijn engel
Hij zou het doen ! Al zou uit de poort des
moeten komen, om uw vaten te vullen met meel, Hij
zou het doen ! Kom, wanhoop niet ! De natuurlijke wet is,
dat uw zorg nog zwarter wordt, zwart als de hel. Maar de
Goddelijke wet is, dat het ten tijde des avonds licht wordt.
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Nog eens ga ik toepasselijk het u vragen : Hebt gij de
waarheid van onzen tekst al eens ervaren ? En ik vraag
het nu weer op een andere manier. Daar is zoo velerlei
avondschemering. De schemering van den rouw, van den
rouw, als in de kamcr het gordijn is neergelaten voor de
vensters om den doode, die daar neerligt op het bed.
0 ! ik denk aan sommigen van u, zooals ik denk aan de
zusters te Bethanie. Arm zusterpaar ! wat was de schemering van de vallei des doods diep over uw oogen getrokken ! Goddelijke broeder- en zusterliefde wreed uiteengeslagen ! Gouden ketenen fel in tweeen getrokken ! Verbonden harten bloedend vaneengescheurd ! En tranen, tranen,
neervlietend op het stof van den grond, tranen zonder
afdrogen ! De natuurlijke wet was : ,,Daar is geen opstanding. Wat uit stof is zal tot het stof wederkeeren." Maar
de Goddelijke wet, tegen verwachting in, was : „Zoo gij
gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods zien !" En de heerlijkheid Gods kwam, zooals het wonder komt, wanneer
het licht wordt ten tijde des avonds ! 1k denk aan sommigen van u, zooals ik denk aan het zusterpaar van
Bethanie ! Ik heb een goede boods.chap voor u! Droogt
uw tranen, gij bedroefden ! Hij is gekomen en leeft, die
bij elk sterfbed het opstandingswoord wil spreken ! Hij
is gekomen en leeft, die den flood zijn laatste zege kan
ontrooven, en die de hel zelfs zou binnengaan, om de
grendelen te breken en de poorten open te zetten voor
de kinderen Zijner genade ! Droogt uw • tranen, gij bedroefden ! Daar, in het rijk der dooden, waar de schaduwen
zeer zwart zijn, zal het licht wezen! Die de Zijnen zijn,
zij leven Hem alien ! Die gelooft, zal leven, al ware hij
ook gestorven !
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De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen
geenszins voorbijgaan.
Math. 24 : 35.

Dat het Evangelie eeuwig en onvergankelijk is, —
dat heeft onze Heer Jezus, behalve in dat woord van
onzen tekst, nog zoo dikwijls meerder en op andere wijze
gezegd. Telkens herhaalt zich dat sterke, moedige gevoel
van onzen Heer in andere woorden „Hemel en aarde
zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen geenszins
voorbijgaan," dat is de overwinnaarsgedachte, die uit al
Zijn taal ons tegenklinkt. — Dan eens zegt Hij het zoo
sterk mogelijk tot Zijn discipelen, als Hij spreekt van
de Kerk, die Hij sticht : ,De poorten der hel zullen haar
niet overweldigen." Dan weer spreekt Hij het uitdagend
tot de vijanden, die Hem omringen met booze moordenaarsraadslagen: ,Breekt vrij dezen tempel af, en in drie
dagen zal Ik Hem weder opbouwen." En dat is een
uitdaging als van een, die weet, dat de eeuwigheid in
zijn hart niet kan uitgebluscht worden. -- Dan eens zegt
Hij het, zooals een onvergankelijk God dat alleen zeggen
kan, tot Zijn achterblijvende discipelen : ,Ziet, 1k ben
met u al de dagen tot aan de voleindiging der wereld !"
En dan weer sleept Hem die vroolijke heldhaftigheid mede
in het uitspreken van redevoeringen, gelijkenissen, profetieen, waarin voor alien die het hooren willen die gedachte
woorden vindt : ,Van wat 1k zeg of doe, gaat niets
voorbij. Alles blijft ; alles wat Ik zeg, blijft ; alles wat

150

WAAROM ONVERGANKELIJK ?

1k doe, blijft. Niemand kan het verderven, niemand kan
het vernietigen. Eeuwig ben Ili, en eeuwig is Mijn werk ;
eeuwig Mijn Evangelie, eeuwig Mijn koninkrijk !"
Welk een persoon moet Jezus geweest zijn, dat Hij
z(5(5 zich bewust is geweest van een Christendom op aarde
te brengen, dat onvergankelijk en onvernietigbaar zou
zijn, — en dat de aarde vervullen zou trots vijanden op
de aarde, en trots vijanden uit de hel ; dat de aarde
vervullen zou tot aan de verste grenzen !
Waarlijk, die woorden van onzen tekst : ,De hemel en
aarde zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen
geenszins voorbijgaan," — dat is de overwinnaarsgedachte,
die uit al Zijn taal en uit al Zijn doen ons tegenklinkt.
Ik heb bij mijzelven er over nagedacht, hoe Jezus zoo
zeker kon zijn van de overwinning ; en hoe Jezus zoo
zeker kon zijn van de onvergankelijkheid van het Christendom, dat Hij bracht.
,Hoe," zoo dacht ik bij mijzelven, ,,daar zijn zoovele
leeraars geweest, die een leer, een nieuwe leer gebracht
hebben op de aarde ; en — hun leer is veranderd, hun
namen zijn bijna vergeten. Zou Jezus' leer alleen eeuwig
zijn, en altijddoor de harten der menschen blijven innemen ?" — „Hoe," zoo dacht ik bij mijzelven, ,,daar zijn
zoovele godsdienststichters geweest, die een godsdienst,
een nieuwen godsdienst gebracht hebben op de aarde ; en —
hun godsdienst is voorbijgegaan, of is bezig voorbij te
gaan. Zou Jezus' godsdienst alleen eeuwig kunnen zijn. ?"
— ,Hoe," zoo dacht ik bij mijzelven, ,,daar zijn zoovele
groote menschen geweest, die een groot werk gedaan
hebben op de aarde, geweldigen van naam ; en — hun
werk is vervallen, in puinen gezonken, zooals een tempel
in puinen verzinkt ; en daar is geen Steen op den anderen
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gebleven, die niet is afgebroken ; en — zou Jezus' werk
alleen een eeuwig werk zijn ; een werk, dat de eeuwen
overleven zal, en dat naar vast bestek in eenwigheid zal
rijzen zonder ooit puinen to kennen ?" — Hoe kon Jezus
zoo zeker zijn van een oneindige overwinning, en hoe kon
Jezus zoo zeker zijn van de onvergankelijkheid van Zijn
Christendom, dat Hij bracht ?
Ik heb er over nagedacht, en ik heb het antwoord
gevonden. Dat antwoord is zoo moeilijk niet. 1k zal het
antwoord zeggen.
Zie, daar is iets in den mensch, dat zoolang als dat
in den mensch is, ook maakt, dat het Evangelie onvergankelijk is.
Daar is in den mensch een vraag, een behoefte naar God.
Naar God. Neem, inderdaad, den mensch waar gij hem
ook vindt, onder welke hemelstreek, aan welken stroom,
in Welk dal, aan welke kust, waar ook, onder het beschaafdste yolk of onder den barbaarschten stam: die mensch
heeft een behoefte naar God. Zie den bewoner der woestijnen
van Afrika in het hart, of den meest beschaafden burger
nit onze steden ; wat ook zijn stand zij, wat ook zijn
geslacht zij, wat ook zijn leeftijd zij, van den koning
op zijn troop tot aan den armsten bewoner van de hut
op de heide, — die mensch heeft een behoefte naar God.
Daar spreekt iets in hem, dat zegt : ,0 ! mijn ziel verlangt naar God, weer dan het pert schreeuwt naar de
waterstroomen; mijn hart verlangt naar God, van wien
ik uitgegaan ben, en tot wien ik wederkeer, naar mijn
Vader, van wien ik voel, dat ik een kind ben, al is het
een afgedwaald kind ! Waar zijt gij, mijn Vader, waar
vied ik IT, o mijn God? 1k kan zonder IT niet leven ;
zonder IT kan ik niet zijn. Waar zijt Gij, o God?" Welnu,
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zeg ik u, zoolang de mensch die onuitroeibare behoefte in
zijn hart heeft, — en onuitroeibaar is zij, — en zoolang het
Evangelie van Christus daar het antwoord op geeft,— zoolang
zal ook dat Evangelie onmisbaar zijn, — en eeuwig blijven.
Maar nog meer :
Zie, daar is in den mensch een vraag, een behoefte,
naar verzoening. Neem den mensch, welken gij wilt, —
zijn geweten, dat nimmer zwijgt en altijd leeft, zegt hem,
dat hij zondaar is, en dat, zooals hij is, hij den dood
heeft verdiend.
Te vergeefs denkt hij, om zich gerust te stellen, dat
hij den eeuwigen Rechter met zijn tranen zal vermurwen. Want zijn geweten antwoordt hem, dat de meest
warme tranen van schuld gedane zonden niet uitwissehen.
Te vergeefs denkt hij, dat hij door het doen van goede
werken zijn schuld verminderen zal. Want zijn geweten
antwoordt hem, dat de schuld nog altijd zijn goede werken te boven gaat, en dat die schuld voor zijn rekening blijft.
En onder dat al door spreekt een diepe vraag in zijn
hart zich uit : „Hoe zal ik U verzoenen, mijn God ? Wat,
zal ik TT geven, Heere ! tot uitdelging van mijn schuld ?
Slachtoffers, Heere ? Al mijn goederen, Heere ? Het beste
wat ik heb, Heere ? Mijn eerstgeborene, mij zelven, Heere ?
Wat zal ik IT geven, dat mijn schuld uitgedelgd worde ?"
Welnu, zeg ik u, zoolang de mensch die onuitroeibare
behoefte naar verzoening in zijn hart heeft, — en onuitroeibaar is zij, en zoolang het Evangelie op die vraag
het antwoord geeft, en blijft zeggen : ,, Christus is uw
verzoening !" zoolang zal ook dat Evangelie onmisbaar
zijn, — en eeuwig blijven !
Neem eerst den mensch zijn diepste behoeften uit het
hart. Maak, zoo het mogelijk is, de wereld zoo slecht,
dat die wereld geen vraag meer heeft naar God. Maak
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die wereld zoo slecht, dat die wereld geen schuldgevoel
meer heeft, en naar verzoening niet meer roept. Dood
het geweten in de wereld. Dood het onsterfelijkheidsgevoel in de wereld. Maak iiide wereld zoo bedorven, dat
zij niet eens meer wil verlost worden van het kwaad.
Maak de wereld zoo wereldsch, dat nooit meer het verlangen naar een paradijs of naar een hemel meer in haar
ontwaakt ! En, — en dan, ja, zal de behoefte naar Jezus'
Evangelie ook zijn verstorven ; en niemand zal er de hand
meer naar uitstrekken ; en dat Evangelie zal ook verdwijnen, zooals zooveel al verdwenen is.
Maar zoolang die diepere behoeften niet verstorven
zijn, en nog leven in de ziel van een mensch, — zoolang zal die mensch zijn hand nog blijven uitstrekken
naar dat Evangelie. Zoolang ons arm hart nog roept
om God ; zoolang ons hart nog roept om verzoening ;
zoolang ons hart nog roept om vrede ; zoolang ons hart
nog roept om verlossing van den Booze ; zoolang ons
hart nog roept om een hemel, — zoolang zal ook dat
hart zich uitstrekken naar dat Evangelie, dat het antwoord op al die vragen is.
En Christus, die het hart des menschen kende, en wel
wist waar dat hart om vroeg, en wel wist, wat Hij dat
hart moest geven, en wel wist, wat Hij dat hart kon
geven, -- Christus, in de zekerheid van dat alles wat
Hij kon schenken, — Christus wist van dat oogenblik
af, voor zichzelven, dat Zijn Evangelie joist daarom een
eeuwig, onmisbaar, onvergankelijk Evangelie was. ED
bewust van dat eeuwige antwoord, dat Zijn Evangelie
gaf op een eeuwige vraag, kon Hij zoo onoverwinnelijk
moedig daarom zeggen : ,De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan."
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Hebben wij het begrepen, heeft uw hart het u nu
gezegd, waarom het Christendom onvergankelijk is, en
waarom het voort zal gaan de aarde in te nemen en te
vervullen trots vijanden op de aarde, en trots vijanden
nit de hel ?
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Johannes 19 : 19.

Golgotha beteekent „hoofdschedelplaats." Op dat veld
werden de misdadigers altijd gebracht om hun laatste
straf te ontvangen, zooals de Romeinen gewoon waren,
meestal aan een kruis. Bleven de lijken wel Bens dagen
hangen, zonder dat ze afgehaald werden, totdat het gebeente door de vogels in stukken van bet bout viel ?
Werden zij begraven door de soldaten, daar op hetzelfde
veld, zonder veel zorg, zoodat de honden 's nachts ze
weer boven haalden ? Zeker is het, dat dat veld vol lag
van menschenbeenderen en hoofdschedels. En nets natuurlijker, dan dat de menschen in de stad aan dat veld den
naam gaven van Hoofdschedelplaats, Golgotha.
Een afschuwelijk oord ! En daarheen hebben zij nu
Jezus gebracht. En daarheen stroomt nu de gansche
bevolking van Jeruzalem uit, belust om iets afgrijselijks
te zien, volgens de eigenaardige wet der menschelijke
natuur, die haar oogen niet afwenden kan van het afgrijselijke, en misschien nog volgens een heel andere wet,
de wreedheid namelijk, die lust heeft om anderen te
zien lijden.
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Ik begrijp het, dat honderden daarbij willen zijn, om
bet te zien. De menschelijke natuur ziet soms even gaarne
een slachtpartij als een trouwiiartij, en het hangt van
haar beschaving of eenvoudig van haar stemming soms
af, welke van de twee zij het belangwekkendste vindt.
Ik begrijp het, dat daar te Jeruzalem de straten en stegen
zich leeg gieten, en dat het onbeschaafde deel springend,
lachend, vloekend aan komt stuiven, om er ook bij te
zijn, en niet de laatsten te zijn in de achterste rijen.
Wat dringen die menschen, om in de voorste rijen te
komen, heel dicht bij het kruis ! Als de soldaten met de
stompe punt van hun speren hen niet op een afstand
hielden, dan zouden zij tot onder het kruis komen aandringen ! Ik begrijp het, dat die negers daar, die zwarte
slaven, een oogenblik vrijaf hebben genomen, en grijnzend
er bij staan. Ook dat die uitlanders, die kooplieden uit
Arabia en Phoenicia, en die zwaardveger uit Damaskus,
er bij komen, alien kenbaar aan hun kleeding. En onnatuurlijk is het niet, dat zelfs de vrouwen uit de stall
medegegaan zijn ; die vrouwen schreien wel met aandoening
om Jezus, maar het is toch ook belangwekkend om Hem
pijn te zien lijden aan een kruis; en de vrouwen zijn er bij.
Maar wat ik niet begrijp, is, dat zulk een eerwaard
en achtbaar college als de Joodsche Raad daarbij tegen.woordig is. Een gevoel van voornaamheid moest hen toch
weerhouden hebben daarbij te zijn; zij waren toch de
aristocratie onder de Joden. Een gevoel van beschaving
moest hen weerhouden hebben. Zij moesten er zieh te
hoog voor geacht hebben. — Pilatus ten minste, die voorname Romein, was er niet bij ; hij zou zich geschaamd
hebben ; hij zou het een vernedering vinden te midden
van zulk een schreeuwende schare mede te gaan ; hij zou
het beneden zich gevonden hebben, om te gaan kijken
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uit nieuwsgierigheid naar de terechtstelling van een misdadiger. — Maar de Joodsehe Raad, zeker, zooals ik u
zeg, zij waren er bij : zij liepen mede, of zij reden mede,
op hun ezels ; en diezelfde rabbi's, die zoo mooi in de
synagoge konden preeken, en diezelfde priesters, die zoo
mooi van morgen nog hadden geofferd in den tempel, zij
drongen mede aan, en de mindere menschen op zijde, —
en zij stonden in de voorste rijen, om goed het gezicht
te hebben op den martelaar, op Jezus aan het kruis.
begrijp het mij niet, zulke beschaafde, aanzienlijke menschen ! Tenzij, tenzij hun komen en hun zijn op Hoofdschedelplaats verklaard wordt door een haat, een haat
tegen Jezus, welke zoo groot is, dat zij daardoor op dezen
dag vergeten, wat zij antlers aan hun stand en hun eer
niet zouden vergeten hebben schuldig te zijn. En, ik
weet het wel, zoo was het ook !
Zie, daar staan zij, vooraan ! Zij kunnen het alles zeer
goed zien. En als de soldaten Jezus, aan het kruis genageld, met het kruis overeind zetten, en vastzetten, en
Jezus zichtbaar wordt voor alien tot aan de achterste
rijen, dan stijgt er een gemompel, een geschreeuw en een
gelach op, en een vermenging van kreten, die lucht
geven aan alle menschelijke hartstochten, van den hartstocht der liefde of tot aan den hartstocht van den haat
toe. Aller oogen zijn op dat oogenblik ingespannen op
dat eene punt, het kruis. Aller aangezichten zijn op dat
oogenblik gewend naar die eene gedaante, van wiens
handen en voeten de bloeddruppels afvloeien, en aan
wiens hoofd de haarlokken roodgekleurd zijn van het
bloed, door de wonden, die de doornenkroon heeft gemaakt.
Als de raadsleden, de overpriesters, die alles zoo goed
konden zien, toezagen naar dat kruis, en naar die gedaante,
en naar dat hoofd, — zie, daar zagen zij ook boven dat
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hoofd het gewone witte plankje vastgespijkerd, waarop
volgens Ronieinsch gebruik de beschuldiging geschreven
stond van den misdadiger.
Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, zoo las
men er op.
Welk een storm barstte er los, Coen de Joden dit lazen !
Welk een woede die weinige woorden konden teweegbrengen ! Alsof het geschreeuw van daarstraks nog niets
was geweest, zoo was nu dit geschreeuw ; een geschreeuw
van verontwaardiging en ziedenden toorn, en nog wel
allermeest bij die voorname heeren vooraan, de overpriesters ! Die woorden tastten dan ook den Joodschen yolkstrots aan, en waren een beleediging, zooals zij niet
dragen konden.
Had Pilatus dat laten doen ? Had hij dat bedacht ?
Hij, die de Joden Loch al zoo verachtte, en dat toonde
bij elke vernedering, moest hij dat ook nu weer toonen?
Jezus, de Nazarener, de koning der Joden! Had Pilatus
daarmede te kennen willen geven : ,, Gij ziet het, o Joden !
als gij u niet onderworpen houdt aan onze Romeinsche
oppermacht, dan zal ik u doen, zooals ik hem nu doe !
Kruisigen zal ik u, alien, als gij het waagt maar een
vinger tot opstaud nit te steken ! Weest gewaarschuwd !"
En dus moesten de overpriesters dat beschouwen als
een beleedigende herinnering aan hun onderworpenheid,
en aan het verlies hunner nationale vrijheid? Dat kon
zoo niet blijven hangen, dat opschrift. Wie haalt het er af?
Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Had Pilatus
daarmede te kennen willen geven : ,0 verachtelijke Joden !
1k bespot u! Gij meent zulk een edel en uitverkoren
yolk onder de volken te zijn ; en ziet, die de beste en de
meeste onder u is, uw koning, daar hangt hij, naakt
aan het kruis; als dat uw beste is, wat zijt gij dan,

158

EEN OPSCHRIFT.

verachtelijke Joden, verachtelijke overpriesters en yolk ?
De minste van ooze Romeinsche soldaten is beter dan
gij !" En dus moesten de overpriesters dat opschrift beschouwen als een opzettelijke beleediging van hun natie,
als een bespotting van hun nationaaltrots ? Neen, die
publieke verachting en bespotting was niet te dulden ! Er
af, dat opschrift ! Durft niemand het uit zichzelven te doen ?
Wie beschrijft de woede dier voorname mannen, als
zij het in dien oogenblik gevoelen, niet eens zooveel macht
in den staat te bezitten, van een plankje te laten verwijderen boven het hoofd van een misdadiger op Hoofdschedelplaats ? Wie beschrijft de woede dier hooge heeren,
die, als zij dat ergelijk bordje weg willen hebben, als
smeekeling moeten heengaan naar Pilatus' huis om het
ootmoedig hem te vragen, ootmoedig in schijn, maar met
den ingehouden wrok in de oogen ; en wanneer zij, om niet
geheel aanmatigend te schijnen, aan Pilatus zeggen :
„Schrijf niet : De koning der Joden, maar, dat hij gezegd
heeft : Ik ben de koning der :Joden?" Maar wie, zoo
vraag ik, wie beschrijft de demonisch gestegen woede
dier overpriesteren, als zij aan het voorportaal van Pilatus'
paleis het trotsche hooge antwoord ontvangen, zooals
alleen een Romein het zoo kort en zoo trotsch kan laten
_zeggen : „Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven ?"
Zoo bleek dan uit dat antwoord, dat dat beleedigend
opschrift seen toevalligheid, maar opzettelijkheid van
Pilatus was. De Romein verachtte hen, verachtte hen in
het openbaar ; en inniger kon hij zijn verachting niet
toonen, dan door dat Joodsche yolk en zijn priesters te
vereenzelvigen met dien Jezus, van wien zij zelven voor
een paar urea zoo geroepen hadden : „Kruis hem !"
Wat moesten zij nu doen, de overpriesters?
Ja, wat ? In hun machtelooze woede ? In hun beleedigd
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gevoel ? In hun gekrenkten trots ? Ja, wat ? Aan Pilatus
konden zij het niet wreken. Dit alleen schoot er over :
aan lien Jezus hun woede te koelen.
En ziet, daar keeren zij weer, nog eens naar Hoofdschedelplaats. En ik verzeker het u : als straks voor het
kruis door de menschen de smadelijkste woorden Jezus
in het aangezicht geslingerd worden, dan zijn de smadelijkste Bier lasterlijke woorden : uit den mond der verbeten
overpriesteren, wien de hel het in het hart voorzegt, wat
zij naspreken met tandenknersen !
Wat Pilatus geschreven had, dat had hij geschrevent
En die woorden bleven er staan, boven het hoofd van
Jezus, den ganschen dag tot den avond toe. „Jezus, de
Nazarener, de koning der Joden." En het woord, als
spottitel der Joodsche natie toegedacht, is als eeretitel
door de Christenheid voor Christus aangenomen voor alle
eeuwen, en zal nog eens als eeretitel Hem gegeven worden
door de Joodsche natie zelve, wanneer ook zij, de Joden,
aan het einde der eeuwen bekeerd, hun lippen plooien
zullen, om juichend te roepen : „Jezus Messias, Hij is
onze Koning !"

DE LIEFDE VAN JEZUS.

„Voor eenigen tijd," zoo verhaalt zendeling ROBINSON,
„verliet een Natalsche Boer zijn hofstede, om een reis te
doen naar Beroelan. Een negerjongen ging met hem mede
als girls. Zij waren nog niet ver op het pad, of een zware
nevel trok over hen heen, zooals daar meer tusschen de
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bergen geschiedt. De nevel ging over in een zwaren regen,
en de nacht viel in. De negerjongen liet, door de groote
kou bevangen, de teugels glippen, waar hij de ossen voor
den wagen mede leidde, bleef staan, sloot de oogen, was
niet in staat om zich te bewegen, en kon weldra geen
woord uitbrengen.
Toen trok de boer zijn warme overjas uit, legde den
knaap in den wagen, en dekte hem met de jas, en met
wat hij voor warms nog vinden kon, in de hoop hem
in het leven te houden. Maar het was alles te vergeefs.
De jonge man scheen te zullen sterven. Toen legde de
Boer zichzelven naast den neger op den bodem van den
wagen, sloeg zijn rok open, breidde zijn armen uit, en
trok den jongen aan zijn warm dapper hart, hem in de
armen houdende.
Weldra opende de jongen de oogen ; zijn hart begon
weder te kloppen ; hij sprak eenige woorden ; het leven
was teruggekeerd.
Sedert die gebeurtenis waren er jaren voorbijgegaan.
Toen vroeg op zekeren dag de neger aan zijn boer :
„Zeg mij, meester ! wat maakte op dien dag uw hart zoo
warm tegen mij, dat gij mij van den flood gered hebt ?"
En de boer vertelde hem nog eens de oude, oude geschiedenis van Jezus, en van Zijn liefde. En deze geschiedenis
deed het hart van den neger nog eens, en heel antlers,
warm worden. Weldra nam die liefde geheel zijn hart in.
En nu — is die neger een inlandsch zendeling tusschen
die bergen."
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„Als een vrouw twist, beeft de aarde ; als twee vrouwen twisten, vallen de sterren van den hemel ; als Brie
vrouwen twisten, droogt de zee uit ; als vier vrouwen.
twisten, — kan de wergild dan nog bestaan ?"
— Natuurlijk geldt dit spreekwoord alleen van Tamulische vrouwen.

DE GAVE VAN EEN BEDELAAR.

Voor eenigen tijd werd voor een afgodsbeeld te Confeweram, in Engelsch-Indie, een met edelsteenen versierde
gouden kroon geschonken, die een waarde had van
36.000 gulden. De schenker was een bedelaar. Deze
Hindoe-bedelaar was jaren lang van stad tot stad getrokken, totdat hij de waarde van zijn geschenk bijeen had.
Hij had elken dag de gewoonte om geen spijs te gebruiken, voordat hij twaalf gulden bijeen gebedeld had.
Wat verzamelen wij voor onzen Koning en Heer ?
Beschaamt zulk een heidensche bedelaar niet menigen
Christen, voor wien er soms nets fataler is dan voor
een Christelijke zaak — een collecte te houden ?
--m...-.....-,-,,--w..- ■-,-,-,

Van eeuwige Bingen III.
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En als zij dit hoorden, werden zij
verslagen in het hart, en zeiden tot
Petrus en de andere apostelen : Wat
zullen wij doen, mannen broeders ?
Handelingen 1 : 37.

Zijt gij wel eens verslagen geweest in het hart ? Hebt
gij wel eens berouw gehad ? Kent gij het berouw ?
Zie, wij moeten elkander verstaan. Ik bedoel niet, —
of gij wel eens spijt hebt gehad, dat gij de eene of andere
zaak niet beter hebt aangevat, dan gij gedaan hebt. Ik
bedoel niet, of gij wel eens bedroefd zijt geweest over de
eene of andere dwaasheid, die gij begaan hebt. Ik bedoel
niet, of gij wel eens meegepraat hebt met de klagers
van hun staat, en den mond vol hebt gehad van uw
ellende. Ik bedoel niet, of gij, bij een somberen terugblik
naar het verledene, uw hart wel eens vol hebt gehad met
goede, goedige, goedaardig lieve voornemens. Ik bedoel
niet, of gij wel eens angst hebt gehad over begane zonden, wroeging en pijnigende gewetenskloppingen. Vergeef
mij, dat alles is geen berouw, al lijkt het alles wel ietwat
daarop. Daarom, dat ik u vroeg : Hebt gij wel eens
berouw gehad? Kent gij het berouw ?
Zie, ik weet, dat gij in uw leven veel smarten hebt
door te maken, — ach, deze wereld, zij biedt aan de
jongeren de rozen te plukken, en aan den man en de
vrouw, die al gaande ouder worden, biedt zij den struik
met dorens aan, met afgeplukte rozen. Maar ik weet nog
meer, — dat die dorens dikwijls niet anders zijn dan de
gevolgen van onze zonden. God heeft gewild, dat de

EEN WERKING DES IIEILIGEN GEESTES.

163

gevolgen van de zonde bitter zijn, en zeer smartelijk.
En als gij nu bij wijlen die gevolgen gevoelt, en daarover verdrietig zijt, en uitroept in uw smart, — is dat
berouw ? Om een voorbeeld to noemen : Als de misdadiger,
naar het schavot gaande, door al de nieuwsgierige menigte
omringd, daar pijnlijk al de gevolgen van zijn daad gaat
ondervinden, en bevend voor den beul, op de knieen het
crucifix kust, dat de priester hem voorhoudt, — is dat
berouw ? — Als de rampzalige bij de speelbank alles
heeft opgezet, wat hij heeft, verblind door de goudkoorts,
en straks alles verloren heeft, zijn goud, zijn eer, en de
toekomst van zijn arme vrouw en kleine kinderen, — als
die rampzalige, de gevolgen van het spel ondervindende,
dan zich van de tafel verwijdert, met spijt, met de handers
voor de oogen — is dat berouw ? — Als de vrouw, die aan
een schuldigen hartstocht zich overgeeft, zich beklaagt in
eenzame oogenblikken, dat zij wel de opwinding van een
hartstocht, maar nimmer de zoetheid der liefde mag kennen,
en dan weent — is dat berouw ? — Als gij in uw goede
oogenblikken bij wijlen gevoelt, hoe ledig de wereld is,
hoe bedrieglijk, hoe teleuntellend, en hoe ijdel alle ijdelheid is, en dan gemelijk de wereld veracht en van u
afzet, — is dat berouw ? — Neen, mijn broeder, dat alles
is slechts een onvruchtbare smart, — niet meer dan het
gevoel, dat de zonde bittere gevolgen heeft.
Neen, deze teleurstellingen, deze bitterheid, deze sombere melancholie, deze tranen zelfs, — zij zijn geen berouw.
Zoolang deze tranen niet geweend zijn aan de voeten
van uw Heere Jezus Christus, of zoolang zij niet geweend
zijn door u als een smeekeling, daarbuiten aan de nog
gesloten poort des hemels, — spreek van geen berouw,
gij kent het niet.
Waar berouw is niet een ontevreden gevoel over uw
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verleden, zonder meer ; is niet een gevoel van schaamte
tegenover andere menschen, bij de vrees, wat die er van
denken zullen ; maar is een gevoel tegenover God. De
gedachte : „God," kan nit het ware berouw niet uitgenomen worden, of het is het niet meer. En de gedachte :
„God" heeft zich slechts in al de volheid van haar
heiligende kracht bij uw smarten te voegen, en die smarten
zijn smarten des berouws geworden.
Ik heb mijn geld verloren !" roept de speler. „Ik heb
mijn eer verloren!" roept de vrouw. „Ik heb mijn kind
verloren !" roept de zich beschuldigende vader. „Ik heb
mijn geluk verloren !" roept de dronkaard. „Ik heb de
achting mijner medeburgers verloren !" roept de gefailleerde. Zie, deze alien, zoolang zij niet roepen : „Ik heb
mijn heiligheid verloren !" kennen het berouw niet. Zoolang zij niet over die aardsche verliezen heen, naar de
oorzaak van de smart, de zonde, afgedaald zijn, en over
de zonde, als overtreding tegen God, hebben geweend,
kennen zij het berouw niet. Zoolang David alleen zijn
slachtoffer aanziet, Bathseba, weent hij niet. Zoolang hij
alleen zijn slachtoffer aanziet, Uria, weent hij niet. En
zoolang hij zijn slachtoffer aanziet, het onechte kind, weent
hij niet. Maar als hij, door Gods profeet geleerd, over
die slachtoffers heen, zijn zonde ziet, en beeft, — en geen
andere toevlucht heeft, dan, met die zonde, zich voor
God te stellen, dan weent hij, en hij schreit : „Tegen U,
U alleen heb ik gezondigd !"
0, mijn broeder, heeft zich bij al uw aardsche verliezen en beproevingen, waarover gij verdrietig zijt, ook
reeds de gedachte aan God vastgeknoopt ? Hebt gij met
al uw smarten u alleen naar de wereld toegekeerd, en
uitgeroepen : „Ziet eens, zoo ongelukkig ben ik !" ; of
hebt gij met al uw smarten u reeds voor God gesteld
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en gezegd, met een verpletterd gevoel: „Tegen IT, U
alleen heb ik gezondigd ?" De droefheid, naar de wereld
gericht, werkt den dood ; maar de droefheid, naar God
gericht, werkt een onberouwelijke bekeering.
Ziet, dat is het : waar berouw is de naar God gekeerde
droefheid der ziel. Farao's smart over den dood van
zijn eerstgeborene is zijn naar zijn kind toegekeerde droefheid der ziel. Had zijn droefheid zich naar den God
van Israel toegekeerd, er ware behoudenis voor hem geweest in plaats van verharding. Saul's smart en krankzinnigheid was de droefheid zijner ziel, naar het verlies
van zijn koningschap toegekeerd. Had zijn droefheid
zich gekeerd naar den God, dien hij kende, er ware
wederaanneming geweest, en geen verwerping. Judas' smarten, — ach, rampzalige ! hij keerde zich in zijn droefheid naar zichzelven toe en beproefde to herstellen wat
hij misdaan had, en keerde zich in zijn droefheid naar
een onbarmhartigen hoogepriester, die zijn biecht niet
eens aaphoorde ; had hij zich nog tot Christus gekeerd,
door de scharen van Golgotha heendringende, tot voor
het kruis ; brekende oogen van Christus hadden nog genade geblikt. Ware het mogelijk, dat de duivelen in
hun droefheid der ziele zich eens konden afwenden van
de wereld, die zij verderven, en zich konden toekeeren
tot den Croon van God, — konden zij weenen, biddende,
al was het om den bliksem Gods ; in Gods Vaderarmen
is nog niemand omgekomen !
God schenke ons het berouw, als een der werkingen
van Zijn Geest in ons ! Mocht het ook in onze gemeente,
telkens als op het Pinksterfeest of op een anderen Zondag het Evangelie gebracht wordt, zijn, zooals bij die
Joden, — een hooren, een verslagen worden in het hart,
en een vragen: ,, Wat zullen wij doen?"
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,,Niet een iegelijk, die tot Mij zegt:
Heere, Heere ! zal ingaan in het
koninkrijk der hemelen, maar die
daar doet den wil mijns Vaders, die
in de hemelen is."
Matth. 7 : 21.

„Het koninkrijk der hemelen." Daar is hier op aarde,
sedert dat Jezus hier geweest is, een geestelijke vereeniging van manners en vrouwen, die lien naam draagt. Ik
weet wel, daar is een koninkrijk der hemelen in den
hemel; maar daar is ook een koninkrijk der hemelen
op garde.
Om tot deze geestelijke vereeniging toe te treden is
het noodig, dat men twee voorwaarden vervulle. — De
eerste voorwaarde, door den Stichter zelven gesteld, is :
dat men Hem „Heere" noemt ; dat men in Hem gelooft.
Ik behoef u al Zijn woorden niet te herhalen ; Christus
heeft van de kinderen Zijns koninkrijks geeischt : direct
geloof aan Hem, of sterker : direct geloof in Hem. — Of
geeischt? Zeg ik dat goed? — Neen, eischen doet Hij het
niet. Hij last een iegelijk vrij, die goede Heer ! Vrijwillige
discipelen wil Hij hebben. Dezulken, die zonder eenigen
anderen drang dan de behoefte naar geluk, tot Hem
komen om te beproeven, of het ook bij Hem te vinden
is, waar een zondig hart naar smacht. Zij mogen vrij
met duizend twijfelingen en vragen in het hart Hem
naderen ; zij mogen Hem onderzoeken, keuren, hooren,
ondervragen, wederleggen, toetsen ; en ook weer vrij heen-

VOORWAARDEN.

167

gaan, als zij willen, en als zij vinden, dat Hij niet een
Heer is naar de wenschen van hun tweestrijdig hart.
Maar die, na Hem ontmoet te hebben, na de diepere
kennisneming dat Hij waarlijk in staat is het geluk te
geven dat Hij belooft, zich tot Hem richten met het
verzoek : „Heere, laat ik achter U mogedgaan, ik wil IT
volgen !" die dus blijken geven met zulk een vraag, aan
Hem te gelooven, in Hem te gelooven, dien weigert Hij
de toetreding tot Zijn geestelijke vereeniging niet ; —
zoovelen Hem aannemen, geeft Hij toestemming, macht,
om kinderen des koninkrijks te worden. — 0 ! ik heb
het ondervonden, — en wie ewer wil mijn getuigenis
met het zijne helpen versterken ? — wij hebben het ondervonden, dat Hij een getrouw vervuller is Zijner beloften,
en dat Hij niet teleurstelt, zooals alles ons teleurgesteld
heeft, waar wij eerst ons geluk hebben gezocht, en waar
wij eerst ons geloof aan geschonken hebben. Wij handen
eerst ons geloof geschonken aan de wereld, die zeide :
„Geniet van mij, ik heb het geluk !" Maar ons hart voelde,
onder dat alles door, de beschuldigingen van een roepend
geweten, en wij eindigden met te zeggen : „Hoe kan ik
genieten !" En wij hebben Coen ons geloof geschonken
aan de algemeene leer : „Doe goede werken, en verdien
uw hemel !" maar ons hart, als het eerlijk was, voelde
onmacht op onmacht, en wij eindigden met te zeggen :
„Hoe kan ik verdienen !" Totdat wij ons geloof schonken aan Hem, die met doorboorde handen, en bloedende
voeten, en met een doornenkroon op het hoofd, voor
ons stond, en die zoo mild zeide : „Ik ben het, die de
zonden der wereld wegneemt !" Van dien dag af, dat
wij ons geloof schonken aan Hem, hebben wij het gevoeld, ervaren, dat in Hem geen teleurstelling is : want
die zondenvergiffenis is ons zeker geworden; en het ge-
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looven in Hem is ons geworden een toegang tot het
gesloten Paradijs, een blij hopen op onnoemelijke zaligheden, een naderbijkomen van den hemel, ja, het nederdalen van het koninkrijk der hemelen binnen in ons. —
Zeker, dat gelooven in Hem is de eerste voorwaarde tot
de toetreding in die geestelijke vereeniging, die het koninkrijk der hemelen genoemd wordt. Wilt dat bedenken,
o, gij kinderen der wereld ! als gij toetreedt tot die geestelijke vereeniging, — zonder gelooven in Christus gaat
dat niet. Maar met dat geloof, zijt gij welkom, welkom,
als in geopende armen.
En die tweede voorwaarde om toe te treden tot die
geestelijke vereeniging, die het koninkrijk der hemelen
genoemd wordt, die tweede voorwaarde is : „Niet een iegelijk die tot mij zegt : Heere, Heere I zal ingaan in het
koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns
Vaders, die in de hemelen is." — Daar zijn zoovele naamChristenen in onze geestelijke vereeniging, en die moesten
er niet in zijn. De ware leden kenmerken zich door
dien wandel, die hier genoemd wordt, een „doen van
den wil des Vaders, die in de hemelen is." Het Christendom bestaat niet uit een zeker geloof, dat afscheidelijk
is van het dagelijksche leven, maar is een geloof, dat in
het nauwste verband staat met den maatschappelijken
wandel. Zelfzucht? — dat is het eerste wat in deze
geestelijke vereeniging buitengesloten wordt. Sedert Naar
Heer Christus getoond heeft een goddelooze menschenwereld liever te hebben dan zichzelven, gaan ook Zijn
leden zich oefenen met die zelfzucht nets gemeen te
hebben, dan wat een heiden gemeen heeft met zijn oud
afgodsbeeld, dat hij van het voetstuk afgeworpen heeft,
en dat hij bezig is in stukken te breken. Onwaarheid?
—datisndezgstelijkvrenig env gersd
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en gehate gedachte. Sedert Christus, haar Heer, juist
door de huichelarij, dien ellendigsten vorm van onwaarheid, des doods schuldig is verklaard, gaan ook Zijn
leden die ondeugd uit de hel schuwen en niijden, evenals
de mensch de vuile besmetting vreest en schuwt eener
besmettelijke afzichtelijke melaatschheid. Onreinheid?
—datisndezgestlijkevr nig debin sluipend
vijand, tegen wien zij bij haar poorten telkens vier
wachters stellen moet. Sedert haar Heer Christus door
de onreinen vertreden is, zooals de kostbaarste parel door
de zwijnen vertreden wordt, vreezen. Zijn leden voor
de onreinheid, en laten zij zich deze ondeugd liever uitbranden als door vuur, dan de ergernis te moeten lijden
van een oog, of een voet, die in verbond met de hel
zijn ingetreden. Hoogmoed ? — dat is in deze geestelijke
vereeniging een niet gangbare pasmunt geworden van
vroegere dagen. Sedert Christus, haar Heer, het beeld
der nederigheid is geweest, etende en drinkende onder
de tollenaren en zondaren, hebben ook Zijn leden met
den hoogmoed niets gemeen, dan wat een man gemeen
heeft met zijn oud wegwerpelijk kleed, dat hij afgedaan
heeft voor de deur der bruiloft, waar hem het nieuwe
kleed is uitgereikt, eer hij binnenging. Haat? — dat is
in deze geestelijke vereeniging een wanklank, schril en
heesch fluitend tusschen haar zacht smeltende eeuwige
melodieen. Sedert Christus, haar Heer, juist door die
ondeugd, het bitterste van den bitteren dood niet ongeproefd heeft moeten laten, bannen Zijn leden den haat
uit, evenals Abels broeders Kahl uitbanden, zoodat hij
alleen was, zwervende en dolende op de aarde. — Ja,
evenals in het koninkrijk der hemelen in den hemel,
boven zijn poort, dat opschrift te leden staat, zoo staat
ook boven de poort van het koninkijk der hemelen op
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aarde datzelfde opschrift : „Hier zal niet inkomen iets
ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar
alleen die geschreven zijn in het boek des Lams." —
En als desniettegenstaande in deze geestelijke vereeniging
van dat alles nog veel, te veel gevonden wordt, dan
komt dat van de kwade visschen, en van het onkruid ,
dan komt dat omdat zij niet buiten gehouden zijn kunnen worden, die wel zeggen : „Heere, Heere !" maar die
niet doen den wil des Vaders, die in de hemelen is. En
evenals Michael, de archangel, Coen hij met den duivel
twistte, geen oordeel van lastering durfde uitbrengen
tegen hem, maar zeide: „De Heere bestraffe u !" evenzoo
brengen ook wij tegen onze naam-Christenen geen oordeel
van lastering uit, maar geven het over aan Hem, die
rechtvaardig oordeelt in Zijn grooten oogstdag.
Welzalig zijn zij, die deze twee voorwaarden vervullen,
door de genade Gods. Zij zullen ervaren, dat het koninkrijk der hemelen in den hemel eigenlijk geen andere
geestelijke vereeniging is, dan het koninkrijk der hemelen
op aarde, al is het onder tijdelijk anderen openbaringsvorm. Het waarachtiglijk ingaan in het koninkrijk der
hemelen op aarde is voor hen tegelijk geweest een ingaan
in het koninkrijk der hemelen in den hemel.

DURE TEKSTEN.

Een mild man zeide eens :
„Het kost heel wat om een Christen te zijn , het kost
ook veel geld. Daar zijn van die woorden in den Bijbel,
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die voor de beurs heel noodlottig zijn. Zooals deze woorden : ,, Geef hem, die van u bidt, en onttrek u niet van
dengene, die van u leenen wil." Die spreuk heeft mij
van het jaar al 15000 gulden gekost. Maar wat kan ik
er aan doen ? Ik kan dien tekst toch niet uit den Bijbel
uitscheuren !"
En de milde man zeide het met een lachen, dat vroolijk was om aan te zien.

ROOMSCHE EN PROTESTANTSCHE LENDING.

,Uw zendelingen," zoo zeide eenigen tijd geleden een
Roomsch bisschop tot het opperhoofd der Bassoeto's,
„uw zendelingen hebben u niet de gansche waarheid gepredikt ; nu zijn wij gekomen om u de geheele waarheid
te brengen."
Een van de zwarte Christenen, die het gesprek aanhoorde, nam het Nieuw-Testament, dat hij bij zich droeg,
uit den zak, reikte het aan den bisschop over en zeide :
„Mijnheer, Loon ons toch eens in dit boek de leer van
God, welke de zendelingen vergeten hebben ons te brengen."
De bisschop antwoordde geen woord. En hij ging,
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Toen een man aan een bedelaar, die hem een jas vroeg,
zijn nieuwe jas gegeven had, werd hij daar door zijn
vrouw duchtig over onder handen genomen. „Waarom
hebt gij hem dan uw oude jas niet gegeven ?" zoo riep
zij. ,,Ach !" zoo verontschuldigde hij zich, ,,een oude jas
had de man zelf wel."

18 JUNI.

Gerechtigheid verhoogt een y olk ;
maar de zonde is een schandvlek der
natien.
SPREUKEN

14 : 34.

Welke herinneringen heeft deze dag niet bij ons
opgewekt ? — 18 Juni, de herinneringsdag van den slag
bij Waterloo.
Dat was een vreeselijke dag, een vreeselijke dag, al
waren zijn gevolgen zegenrijk voor ons, zooals weinige
andere dagen in de geschiedenis van ons yolk. Zal ik u
even, met eenige zeer weinige woorden herinneren, wat
dat voor een dag is geweest ?
Ziet, daar is soms in de geschiedenis der volken een
samenkomen, een verzamelen der menschen, dat niet een
samenkomen der liefde is. In de geschiedenis der men-
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schenkinderen hebben er zelfs geregeld zulke samenkomsten
plaats, waarbij de bedoeling is, om elkander te slachten.
'bilk een dag was ook die 18e Juni.
Dat was toen een drongen der volken naar dat eene
punt toe, naar de korenvelden van Waterloo. Van het
noorden, van het zuiden, van het oosten, van het westen ;
van alle hemelstreken drongen de menschen aan ; en
Nederlanders waren daar ook bij. En zij brachten alien
hun wapens mede, scherp gewette wapens. Het centrum
der wereld op dien dag was : Waterloo. Niet onwillig,
niet met tegenzin, maar gaarne drongen zij aan ; vooruit,
naar Akeldama. En de legers, die het achterste kwamen
van den Rijn, zij haastten zich om ook deel te hebben
aan de samenkomst.
En toen de samenkomst voltallig genoeg was, een
samenkomst van menschen, die elkander zelfs nog nooit
gezien hadden, — toen begon het : de slachting, bedoel
ik. Want daar was die samenkomst op aangelegd.
Toen was het niet een man, die zijn naaste versloeg,
tegen hem over staande, zooals Kan Abel versloeg. Maar
man bij man, regiment bij regiment, leger bij leger gaven
elkander den dood. Daar waren helden Davids bij, die
het zwaard of de bajonet tiers, vijftig malen gekleurd
hadden met telkens ander bloed. Spaart mij de beschrijving.
Tegen den avond was het gedaan. Rook en stof, wolken
en duisternis hingen boven het slagveld ; en onder dien
rook, duizenden van gewonden en dooden. Hun gekreun
werd niet gehoord. Het werd overstemd door het gejubel
.
der overwinnaars.
Zulke dagen zijn verschrikkelijk in de wereldgeschiedenis ; dagen, waarop wij de profetische taal zouden willen
toepassen : „een dag van duisternis en donkerheid ; een
dag van wonderteekenen in den hemel en op de aarde ;
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bloed en vuur en rookpilaren ; de zon is veranderd in
duisternis, en de maan in bloed ; een groote en een
vreeselijke dag des Heeren !"
Zulke dagen zijn verschrikkelijk, maar noodig, schijnt
het, in de geschiedenis der volken. Naar de rechtvaardige
vergelding Gods worden dan uitgeroeid de verdrukkers,
de tirannen der ellendigen. En naar de barmhartigheid
Gods worden dan opgericht de verdrukten, zij die geen
helper hebben, en wier bloed en tranen dierbaar zijn in
Zijn oog.
NAPOLEON, de god der eeuw, was gevallen ; hij vluchtte,
vluchtte, St.-Helena te gemoet ; waar hij, arme groote
man, als balling op de rots, bij het klotsen der golven,
gezichten uit de zee mocht laten opkomen, zooals zijn
schuldige verbeelding die opriep : zoo'n gansch andere
Johannes op Patmos.
En wij, wij waren vrij ! vrij weer onder onze Oranje's! vrij!
Niet waar, die dag is het herstel geworden onzer onafhankelijkheid ; het zegenrijk begin eener eeuw, waarin
wij, Nederlanders, voorts vrede op onzen bodem hebben
gekend tot nu toe, met al de gezegende vruchten des
vredes. En als wij terugzien, op die 90 jaren, die sedert
dien dag reeds achter ons liggen, sedert dien veldslag
van Waterloo, dan past het ons zeker om dezen dag, in
onverzwakte herinnering als een dank- en bededag te
houden. Waarlijk, dit is ook onze bedoeling. En daarom
de herinnering aan dien tekst : Spr. 14 : 34.
„Gerechtigheid verhoogt een voile; maar de zonde is een
schandvleic der natien."
Deze twee dingen hebben wij, sedert bet herstel onzer
onafhankelijkheid, kunnen opmerken in dat achter ons
liggend tijdperk van 90 jaren. Beide dingen zijn waar
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ten opzichte van ons yolk in den laatsten tijd , het eerste,
gelukkig ! ja : Gerechtigheid heeft ons yolk verhoogd. —
Maar het tweede, helaas ! ook : De zonde is zijn schandvlek ook geweest. Laten wij dit nailer beschouwen.
Beginnen wij met dat eerste, de schoone lichtzijde van
het tafereel : met datgene, wat er in ons yolk te pridzen is.
Ons Nederlandsche yolk heeft zich steeds gekenmerkt
door een nijvere arbeidzaamheid, door een lust tot zwoegen
en werken, zooals dat niet aan alle volken eigen is geweest. Het : „Ga tot de mieren, gij luiaard ! zie hare
wegen en word wijs," is op onzen volksaard niet in het
bijzonder van toepassing. Integendeel : evenals, wanneer
bij de mieren haar woning door een Coeval of door de
eene of andere opzettelijkheid geschonden of verwoest is,
deze mieren dadelijk, zonder dralen, aanvangen haar woning te herstellen, en die honderden kleine dieren, als
door eene gedachte gedreven, ijverig bezig gaan om hun
woning weer op te bouwen, — zoo heeft ons yolk ook
aanstonds na de Fransche overheersching met een prijselijke arbeidzaamheid het herstel van zijn gebouw op staatkundig en maatschappelijk gebied aangevangen , en die
mieren-ijver is ons yolk tot op dezen dag nog eigen.
Arbeidzaamheid is een eigenschap, die God zegent, sedert
God eerst gesproken heeft : „In het tweet uws aanschijns
zult gij uw brood eten."
Arbeidzaam is ons yolk in het herstel en in den verderen opbouw van zijn staatorganisme. Arbeidzaam is
ons yolk in de handhaving van zijn naam op het wijde,
wijde gebied van de wetenschap. Arbeidzaam op het
gebied van de schoone kunsten, waarop het sedert zoo
lang reeds een loffelijken naam had opgehouden. Arbeidzaam op het gebied van de industrie, en op het gebied
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van den handel, waarvan onze stad, ik durf het wel
zeggen, langzamerhand het groote, groote middelpunt
gaat vormen. Het : „Vooruit, Rotterdam !" schijnt hier
de alles bezielende leuze te zijn, in den gemeenteraad, op
de kantoren, op de beurs, en op de schepen. Onze rivierstad is een zeestad geworden, zoo is de zee hier aangetrokken. En de naam, dien de Ouden gaven aan een
kleine plaats op Creta, in Paulus' tijd, de naam : Schoone
havens (Hand. 27 : 8), — hoe is die naam met recht de naam
onzer stad geworden : ,,Schoone havens !" De Heere God
in den hemel heeft al dien nijveren arbeid van ons yolk
gezegend. En daar staat ons land tusschen zoovele andere
landen van de wereld, niet als een arm land, maar als
een rijk land ; niet als een land, waarboven Hij den
regen Zijner zegeningen heeft ingetrokken, maar als een
land, waarboven die regen nog altijd nederruischt in
duizend barmhartigheden. Zeker: ,gerechtigheid verhoogt
een voile !"
Veel meer echter dan op stoffelijk gebied is die zegen
Gods te merken geweest op geestelijk gebied. Ons yolk
is nog een godsdienstig yolk. Ook dit is nog bij onze
natie te prijzen, een haar toe te kennen loffelijke eigenschap. Als ik van ons yolk als een godsdienstig yolk
spreek, dan heb ik niet het oog op de hoogere standen.
Moge God het daar beteren ; want die stand bevindt zich
in een gevaarlijke positie ; dat zij daar toezien! En dan heb
ik niet het oog op den laagsten stand ; God ontferme
zich over dien stand! want dat zijn geluiden als nit de
hel, als die manners tot spreken komen ; want woeden en
drijven doet Satanas daar op vreeselijke wijze. Maar dan
heb ik het oog op den middelstand, die kern van ons
volksleven op allerlei gebied. In dien middelstand, daar
,komt trots velerlei gebrek en tekortkoming het godsdien-

18

JUNI.

177

stig bewustzijn tot zijn recht ; daar zijn zij voornamelijk,
de 7000, die de knieen voor Baal niet buigen.
Wat is daar, na het godsdienstig vernal tijdens de
Fransche revolutie, en na het herstel van onze onhafhankelijkheid, wat is daar een ontwaken op godsdienstig gebied op gevolgd ! — Het wastiw gave, o rijke God ! — Naast
de oude, doode rechtzinnigheden, en naast het jonge revolutie-ongeloof, lien Franschen geest, ontwaakte in duizend harten de behoefte weer naar het zuivere Evangelie
van Jezus Christus, die verkondiging van de boodschap
der verzoening van zonden. Van de boeken des ongeloofs
en van de doode formules eener afgstorven eeuw ging
men terug tot de levensbron des waren waters, tot den
Bijbel. En dat reveil, die ontwaking, werkte voort. Daar
kwam leven in onze kerk ; en dat leven bewees, dat onze
middeistand zich groepeeren wilde rondom den levenden
persoon van Jezus Christus. — Het was 11w gave, o rijke
God ! — De kerken vulden zich weer. In de binnenkamer
werd weer gebeden. Zondagscholen verrezen in elke gemeente, een merkwaardige plant, wier vruchten reeds
gezien, maar in de toekomst natuurlijk nog veel meer eerst
te zien zullen wezen. Jongelingsvereenigingen, eerst als
een vreemde buitenlandsche nieuwigheid scheel aangezien,
hebben burgerrecht verkregen. En de algemeene vergaderingen er van, zooals die in onze hoofdstad, waar duizenden
jongelingen uit ons land samenwarel,_, toonden, dat onze
jongens, bij alle kerkverschil, den weg op willen van
vroom leven, vroom denken, vroom gevoelen. Bijbelgenootschappen, ook een vrucht des nieuwen tijds, werkten mede,
en bij millioenen ging dat levende zaad Gods over alle
akkers, en over alle water ; het zal niet ledig wederkeeren. Zendinggenootschappen, ook weer een verschijnsel,
zonder Welke onze tijd niet meer te denken valt, zon12
Van eeuwige Bingen III.
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den dappere jonge manners en vrouwen uit, overal heen,
waar het maar donker was in de heidensche landen ; en
deze zendinggenootschappen werden er een factor van
beschaving, en een opgaande zon ; en deze Christelijke
zending wordt nu gewaardeerd ook door andersdenkenden,
en haar licht kan niet meer gesmaad worden dan alleen
door een duisterling, die het licht haat, en zelf tot het
licht niet komt. En dan, en dan, de duizend werden van
liefdadigheid, welke geboren werden, en voortgaan als
een reddende genade en als een genezende balsem. De
diaconie bovenaan ; de weezengestichten ; de gestichten
voor slechte jongens, en voor slechte meisjes ; de gestichten voor gevallen vrouwen ; de armenscholen ; de kinderhuizen ; de gestichten voor krankzinnigen ; de gestichten
voor drankzuchtigen ; de bedelaarskolonien ; de militaire
tehuizen, en de andere tehuizen ; de gestichten voor
epileptici ; de evangelisation onder de zeelieden. En zooveel meer. En bij dat alles niet medegerekend de particuliere weldadigheid, waarin zoo menige vrome vrouw of
vrome man een diaconie op zich zelf heeft. Het leeft, het
leeft overal, deze wijze van de beoefening der gerechtigheid,
die voor God aangenaam is, en welke opklimt tot gedachtenis voor God. Vroom is nog ons yolk, en godsdienstig in zijn beste kern, in den middelstand, lien
pilaar van ons volksgebouw. En uw stad, o mijn gemeente,
staat weer niet achteraan. Uw stad is de stad der twee
zendinggenootschappen. Uw stad is de stad van het Kinderhuis. Uw stad is een stad van drie nieuwe kerken in
een halve eeuw. Uw stad is een stad vol gebouwen voor
hem die oud is, voor hem die arm is, voor hem die krank
is, en voor hem die geen helper heeft.
Dit alles, dit alles is to prijzen in ons yolk. „ Gerechtigheid verhoogt een yolk."
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En als wij zoo eens op een dag van herinnering onze
oogen laten weiden over wat God deed aan ons yolk
sedert die 90 jaren na het herstel van onze onafhankelijkheid, dan ware het ondankbare blindheid, als wij geen
oogen hadden voor de lichtzijde van ons volksleven ; dan
ware het ondankbare blindheid, als wij het niet zagen,
dat gerechtigheid een yolk verhoogt ; dan ware het ondankbare blindheid om niet te zeggen : „Komi, laat ons den
Heere loven, laat ons Hem loven ; Zijn goedertierenheid
is geweldig over ons !"
Maar nu, onze tekst heeft een tegenstelling.
Ach, dat wij van ons yolk eene andere schilderij moeten
gaan ophangen, dewijl wij eerlijk aan de waarheid getrouw
willen zijn ! Helaas ! ook voor onze natie geldt het op
verschrikkelijke wijze : „De zonde is een schandvlek der
natien."
Zullen wij het verzwijgen op een dag van herinnering,
wat wij tegen haar hebben, tegen onze natie? Neen, wij
zullen het niet verzwijgen, wat haar zonden zijn, haar
schandvlekken ; wij zullen het niet verzwijgen, zoowaar
wij haar lief hebben.
Wat wij tegen ons yolk hebben, (afgezien van de Christelijke kern van straks), is dit : dat het naar de welvaart,
waar het naar jaagt, jaagt alsof dat het hoogste is, waar
een yolk naar streven kan. Ik zal dit zeker breeder zeggen. Is tegenwoordig het hoogste wat een mensch zoeken
moet : goud en zilver ? Het schijnt wel zoo. Als een
Jong man zijn intrede doet in de maatschappij, dan komt hij
daar binnen met de gedachte: ,,Ik zal zien, dat ik rijk word."
Als hij besluiten gaat, om een betrekking te kiezen, is zijn
gedachte : „Bij die of die betrekking verdien ik het meeste
geld." Als hij een huwelijk aangaat, dan geeft de over-
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weging, dat deze of die jonge vrouw het meeste fortuin
heeft, den doorslag aan zijn liefde, zijn liefde ter reciterzijde of ter linkerzijde. Als hij later, zelf man en vader
geworden zijnde, zijn kinderen de beste lessen van levenswijsheid mededeelt, die hij heeft kunnen bijeenvergaderen,
dan komen die lessen hierop neder : „Mijn zoon ! zoek
rijk en verrijkt te worden ; maak een mooie positie, mijn
zoon ! en zorg, dat gij een schoon huis bewoont, dat gij
fijne kleederen kunt dragen, goede maaltijden kunt geven,
en op uw beurt ook weer een goed fortuintje trouwt."
En met deze lessen van levenswijsheid daalt dan de vader
in het graf. Zijn zoon zal na hem diezelfde lessen van
zijn stervende lippen geven. En zoo gaat het voort. Onze
tijd is door en door materialistisch, dat wil zeggen, naar
het stoffelijke toegekeerd. En nu zijn hier, God lof, duizend
loffelijke uitzonderingen, — en gij behoort bij die uitzonderingen, hoop ik, Christelijke lezer, — maar die uitzonderingen nemen den regel niet weg. Hooger dan dat
goud of dat zilver gaat het ideaal van honderd duizend
uit hoogste of laagste standen niet. Had Mozes in plaats
van een koperen slang boven aan lien stack een stuk
fonkelend goud gezet, en ware Mozes hier, de kinderen
Israels zouden niet begeerlijker naar die koperen slang
opgezien hebben in hun krankheid, dan de kinderen Neerlands zouden opzien naar het stukje gouds in hun gouddorst. Ziet, wat ik zeggen wil, is dit : ons goede yolk
moet zijn ideaal weer hooger gaan stellen. Arbeidzaam
zijn, is goed. Woekeren met tijd en krachten, is goed.
Vooruitkomen in de wereld, is goed. leder man is dat
aan zichzelven en zijn gezin ten duurste verplicht. Dat
geen burger sterve, zonder dat hij wat na te laten heeft !
Maar achter dit staat Loch nog een hooger en edeler
ideaal, namelijk het hooge levensdoel om geleefd te heb-
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ben voor zijn naaste en voor het groote Koninkrijk der
hemelen op garde. Dit laatste en hoogste mag toch voor
dat eerste en lagere niet vergeten, niet schandelijk verwaarloosd worden. „Wat baat het een mensch, zoo hij
de geheele wereld gewon, en hij leed schade aan zijn
ziel ?" Dat woord staat, zoo vrees ik, met even vlammende letteren boven ons volksbestaan geschreven, als
in de dagen van Belsazar die andere woorden : „Mene,
mene, tekel, upharzin." Neen, voor dat hoogere zou ik
willen, dat onze jonge mannen en vrouwen weer oogen
kregen. Voor dat hoogere levensdoel zou ik willen, dat
onze burgers weer hart kregen en gevoel. Van uit het
standpunt der eeuwige dingen bezien, is het toch beter,
om stervende te kunnen zeggen : „Ik heb in mijn stad
het Koninkrijk der hemelen helpen bouwen," dan : „Ik
heb mijn stad schoone havens gegeven," hoe loffelijk
dit laatste ook zij. Van uit het standpunt der eeuwige
dingen bezien, is het toch beter, om stervende te kunnen
zeggen : „Ik heb mijn stad een Noorderkerk geschonken,"
dan : „Ik heb veertig schepen in de vaart gebracht."
Van uit het standpunt der eeuwige dingen bezien, is
het toch beter, om stervende te kunnen zeggen : „Ik
heb zendelingen uitgezonden om heidenen zalig te maken,"
dan : „Ik heb geleefd naar den regel : Ben ik mijns broeders hoeder ?" Hooger toch dan het standpunt des rijken
mans, die daar zeide : „Zie, gij hebt vele goederen, neem
rust, en eet, en drink, en wees vroolijk !" staat toch die
mensch, die als een Paulus zegt : „Ik word verteerd om
anderen barmhartigheid te bewijzen, nademaal ook mij
barmhartigheid is geschied !" Geve God, dat dit hoogere
leven weer in mag komen in het leven onzes yolks ;
want zooals dat nu gaat, dat naloopen van die gouden slang, die Satanas hoog houdt op zijn staf, ter-
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wijl duizenden hem volgen, — is het een zonde. En „de
zonde is een schandvlek der natielt."
Wat wij tegen ons yolk hebben, (afgezien van de Christelijke kern van straks), is dit, wat nauw . met het voorgaande gepaard gaat : dat het natuurlijk op lien weg
bezig is zijn godsdienst te gaan vergeten en verzaken.
Vanzelf: wordt men hoe langer hoe meer stoffelijk gezind,
dan raakt het godsdienstig gevoel op den achtergrond,
en met dat godsdienstig gevoel zoo veel, dat er mede
samenhangt. In de hoogere standen is het al zoo. In
de laagste standen is het reeds eveneens. Die uitersten
raken elkander. Moet het ook met den middelstand daarheen ? — Het is niet goed, dat onze burgers in dezen
van der vaderen gewoonte gaan wijken. — Het is niet
goed, dat de rijken een voorbeeld van ongodsdienstigheid
gaan geven, zoodat het een zeldzaam gezicht wordt : een
voornaam en een vroom man tegelijk. — Het is niet
goed, dat de armsten opgehouden zijn te bidden, te bidden om hun dagelijksch brood. — Het is niet goed, dat
men een zondagsche wandeling verkiest boven een zondagschen kerkgang ; beide konden Loch samengaan. —
Het is niet goed, dat men als huisvader het lezen van
den Bijbel in huis om der kinderen wil afschaft, om de
kinderen groot te laten worden zonder den regel van
dat Woord. — Het is niet goed, dat huwelijken worden
begonnen als een drinkpartij, zonder godsdienstige inzegening, om ook zoo voort te gaan en te eindigen zonder godsdienstigen ondergrond en zonder godsdienstige
zegeningen. — Het is niet goed, dat jongelieden lachen
om vermaningen der ouders, alsof hun jonge leven het
al beter weet dan hun oude leven, dat er geen God is
en geen eeuwigheid. — Het is niet goed, dat zelfs wijzen
de andere menschen leeren, dat hun wijsbegeerte beter
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is voor het hart dan de godsdienst des Evangelies van
Jezus, reeds 18 eeuwen bewaarheid als de beste voldoening van de diepste behoeften des harten. Daar is spijze
op tafel genet, die geen spijze is, voor die hongeren.
Worden zoo de zielen gevoed met hetgeen geen brood
is ? De spijzen, die men in den droom eet, gelijken wonderwel op de spijzen, die men wakende eet ; zij hebben
denzelfden smaak, dezelfde streeling der tong ; alleen, die
spijzen, die men in den droom eet, voeden niet ; en als
de mensch opgestaan is, kwelt hem de honger. Ach, als
in een droom verzadigen duizenden, ook onzer de wijzen
onzer eeuw, zich aan allerlei dingen, die zij voor den
godsdienst in de plaats hebben gesteld. Maar het is een
eten in den droom. Straks als zij wakker worden in hun
zondebewustzijn, misschien op hun doodsbed, roept hun
arme hongerende hart om brood, brood, dat de zielen
voedt. ZOO wordt de wereld bedrogen. — Het is niet
goed, zeg ik, dat zoo en op allerlei wijzen de godsdienst
omlaag gaat, al lager, totdat de woorden des Kruises een
vreemde klank gaan worden, en onbekend gaan klinken
in de ooren eens yolks, dat door dat Evangelie zijn grootheid gekregen heeft. Geve God, dat dit ophoude, dit
leven zonder God en zonder Christus in de wereld ; want
zooals dat nu gaat, — is het een zonde. En „de zonde is een
schandvlek der natien."
Wat wij tegen ons yolk hebben. (afgezien van de
Christelijke kern van straks), is dit, wat natuurlijk weer
nauw met het voorgaande samenhangt : een lager dalen
van het peil zijner zedelijkheid. Merkwaardig, een yolk
breekt niet met God, of het breekt tegelijk met zijn
zedelijkheid. En zoo worden dingen, die zonde zijn,
tegenwoordig geen zonden weer genoemd. — Het breken
met God heeft ten gevolge, dat men breekt met begrip-
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pen van een streng zedelijk huwelijksleven. Moeten wij
weer terug naar die tijden voor het Christendom, Coen
elk meisje zonder blozen het altaar der schaamte voorbijging ? — Het breken met God heeft ten gevolge, dat
men breekt met begrippen van eigendom en diefstal. Moeten
wij heen naar die illusien van een bende socialisten
onder ons yolk, die de maatschappij het onderst boven
willen halen onder de gestolen lens van vrijheid, gelijkheid en broederschap ? Als zij roepen : ,,Leve de vrijhefd !" dan denk ik : ,,Wien brengen zij nu naar de
gevangenis ?" Als zij roepen : ,,Leve de gelijkheid !" dan
denk ik : „Wie zijn nu daar bezig zich met geweld boven
de anderen to plaatsen ?" Als zij roepen : ,,Leve de broederschap !" dan denk ik : ,,Wien slaan zij daar nu dood
als Abel zijn broeder ?" — Het breken met God heeft
ten gevolge, dat men breekt met alle Goddelijke wetten
van zedelijkheid. Vandaar die ellendige dronkenschap, die
geen beteugeling meer vindt in de gewetensstem : „God
wil het niet." Vandaar dat ellendige opgevuld zijn van
alle onbetamelijke huizen, als zomertheaters en erger.
Vandaar dat ruwe grove volkslawaai op straat, op vrije
avonden, waar wij niet weten wie ruwer onfatsoenlijk
zijn, de vrouwen of de mannen. Vandaar dat onbarmhartige vloeken en lasteren, dat de thermometer is van
iemands gedaalde beschaving. En wat zal ik meer
zeggen, — van de onzedelijkheid in het handelen op de
beurs , en van de onzedelijkheid in het huishouden, waar
de uitgaven de inkomsten overtreffen in weelderige behoeften. — De schilderij van ons volksleven wordt zwart,
en al zwarter. Ik voeg er nets meer bij, al ligt die verve
in overvloed bij de hand voor mijn ongeduldig penseel.
Geve God, dat dit ophoude, dit ophoude, dit leven van
breken met alle wet van goede zeden. Want zooals het
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nu gaat, — is het zonde. En „de zonde is een schandvlek
der natien."
Gerechtigheid verhoog t een yolk; maar de zonde is een,
schandvlek der natien." Ziet, tot zulk een tweevoudige
beschouwing, als welke wij u heden geleverd hebben,
geeft ons deze dag van herinnering aanleiding. Waar moet
het heen met ons yolk ? Daar zijn twee elementen onder,
die elkander de overhand betwisten. Een element Gods,
en een element des Boozen. Wat zal hier heerschen
onder ons?
0 mijn lezers ! als uw ziele brandt bij deze groote
vragen van den dag, zooals ook mijn ziele brandt, dan
maakt gij tot uw bede de bede van den grooten Zwijger,
dien eersten Oranje : „Mijn God ! heb medelijden met
mij en mijn arme yolk !"
0 ! als uw ziele brandt bij deze groote vragen van
den dag, zooals ook mijn ziele brandt, dan schaart gij
u bij hen, die dat groote levensideaal hebben : ook hier
een Koninkrijk der hemelen to stichten. En dan met
het vaandel des Evangelies in de hand, roept gij, met
die leuze van alle Oranie's : „Ik zal handhaven ! handhaven, o God, Uw Woord en Uw recht !"

ADVENT.

Advent !
Zoo waar : zoo ver zijn wij reeds weer in het snel
voorbijvlietende jaar ! De dagen, de weken, de maanden,
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zij vliegen voorbij. En daar is nu de Adventstijd weer
voor de deur. De Adventstijd, die in December valt.
De Adventstijd met zijn donkere dagen ; met zijn mist,
met zijn nevel, zijn mist en nevel over straten en havens,
over steden en weilanden en bosschen ; met zijn korte
dagen, zoo korte dagen, dat de nacht al begint als de
dag maar even tijd heeft gehad om te schijnen, te
schijnen nog wel tusschen grijze wolken en koude regens
en eerste sneeuw. Het laatste blad is van de boomen
gevallen, dwarrelend meegevoerd met de aangekomen
stormen. De laatste bloemen gaan versterven tusschen
het gras in de natte weilanden. De laatste trekvogels
zijn heengevlogen, in zwermen hoog in de lucht, naar
het zuiden heen. En om te slapen legt zich de natuur
neer, om te slapen den langen winterslaap, onder het
dek van het grijze donkere zwerk, dat zich uitbreidt
van horizon tot horizon. Dat is Decembertijd. En dat is
tegelijk Adventstijd.
Maar tusschen die nevelige donkere dagen, en daarachter, komt bijwijlen eens zoo'n echte schoone vroolijke
winterdag. Schoon en vroolijk, — als de zon zoo helder
schijnt aan de schitterend blauwe winterlucht. Schoon
en vroolijk, — als de blinkende sneeuw wit glinsterend
ligt op vriezende akkers en plassen. Schoon en vroolijk, —
als de winterfee ook Naar boomen tooit, de takken beladende met rijp, Witte fonkelende kristallen, dansend en
stoeiend van twijg tot twijg, in zonneether. Ja, tusschen
de nevelige donkere dagen, en daarachter, komt bijwijlen
eens zoo'n echte schoone vroolijke winterdag.
En zoo komt ook achter den Adventstijd de Kerstdag,
de schoone, de vroolijke dag ! De Kerstdag, met zijn
Zonne der gerechtigheid, met zijn wegtrekkende nevelen,
met zijn liederen en zangen, met zijn vroolijke boodschap,
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zijn boodsehap aan al wat er leeft : dat Jezus is geboren.
Heerlijke Kerstdag ! als de zondig donkere wereld het
weer hoort, dat Jezus is gekomen, gekomen met Zijn
licht ; als de droevig rouwende wereld het weer hoort,
dat Jezus is gekomen, om haar dooden weer op te wekken ,
als de kranke verkwijnende wereld het weer hoort, dat
Jezus is gekomen met Zijn balsem, om wat krank is in
duizend zielen te herstellen en sterk te maken ! — Heerlijke
Kerstdag ! als klokketonen, golvend over de daken, en
kerkzangen, ruischend door de gewelven, aan alle zondaars
de vroolijke boodsehap verkondigen, dat Jezus is gekomen,
om zonde weg te nemen, om harten te vernieuwen, om
menschen goed en rein te maken, om verlorenen te behouden, en om gids te wezen, gids te wezen voor alle
dezen, en hen te brengen in Zijn eeuwig huis, waar
rust is en rijkdom, en waar lust is en leven, en heerlijkheid zonder eind ! — Heerlijke Kerstdag! dag van de
kribbe, dag van den Engelenzang, dag van de ster, dag
der wijzen uit het Oosten ! Als aller gedachten vol zijn
van den geboren Koning, en Jezus Christus voor ons
denken weer neerligt in de kribbe, als de uit den hemel
neergekomen Zaligmaker !
0, de Adventsverlangens worden wakker in ons. De
begeerte tot Jezus ontwaakt met nieuwen drang. Ons
hart gaat naar Hem uit. De ziel streeft Hem tegemoet.
En onwillekeurig, als woorden gevend aan het diepst
gevoel, komen de tonen van dat schoone Adventslied
ons over de lippen :
" Hoe zal ik U ontvangen,
Hoe wilt Gij zijn ontinoet?
0, 's werelds hoogst Verlangen,
Des sterv'lings zaligst Goed ?"

Hoe wij Hem zullen ontvangen?
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Ziet, op deze vraag der voorbereiding tot het Kerstfeest
geeft Jezus zelf ons het antwoord : , Voorwaar zeg ik i I :
zoo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kindeke,
die zal in hetzelve geenszins ingaan."

ZONDAG.

Is het uw verlangen ? Is het wezenlijk de begeerte, die
elke zondagskerkgang bij u opwekt ? Is het waarlijk waar,
dat het samenzijn in den aardschen tempel u den voorsmaak reeds zoo zoet doet zijn, dat gij bij uzelven zegt :
,Daar zou ik ook zoo gaarne wezen, in dien grooten
hemelschen tempel ?"
Welnu, dan moet u het komen in dat groote heerlijke
Vaderhuis ook wat waard zijn. Maak dan ook wat meer
ernst met die begeerte ! Heb er dan ook het hoogste
voor over ! Wees dan ook hier wat meer een discipel
van Jezus, gij, die u op het discipelschap beroemt.
Bestaat dat discipelschap in een warme zuivere liefde
tot Jezus, verkoel dan niet in Zijn liefde, maar laat haar
aanwakkeren en blaken als de hoog uitslaande zonnefakkels !
Bestaat dat discipelschap in trouwe aanhankelijkheid
aan Jezus, blijf dan trouw bij Hem, en doe als de zwaluw,
die haar kunstig nest bouwt bij de altaren, en niet als
de zwaluw, die zwerft en fladdert overal, zonder nest.
Bestaat dat discipelschap in het dragen van het kruis,
dat Hij u op de schouders legde, werp het dan niet af,
en niet van u, als de spotters u zien loopen, zoo beladen
en gekenmerkt.

ZONDAG.
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Bestaat dat discipelschap in een heilige geestdrift, in
de richting naar den hemel, word dan niet lauw straks,
maar blijf vurig van geest.
Het komen in dat heerlijk Vaderhuis moet u wat waard
zijn, mijn broeder !
Ga dan doen als een pelgrim, die het heete zand niet
acht, en den schrik der woestijnen niet acht, en die den
Borst niet acht. Arbeid dan verder, als degeen, die de
hand aan den ploeg heeft geslagen, en die niet achterwaarts ziet. Vertraag dan in uw bidden niet, maar houd
uw vensteren open naar de zijde van Jeruzalem.
Doe dat alles, en zooveel meer, wat gij moet ; en dat
gij alles zeer wel weet dat gij moet. Dan zal ik hope
hebben voor u, dat uw wensch vervuld wordt ; hope hebben, dat de voorsmaak van Gods liefelijke woningen voor
u eens overgaat in den vollen smaak uit den vollen beker
van Zijn heerlijkheid.
Volhard tot den einde toe ! Zeer lieflijk zijn de woningen
des Heeren !
Het zal wat wezen, als wij daar eindelijk komen, en
als wij ootmoedig kunnen zeggen : „Heere, ik kom u
vragen : laat mij een dorpelwachter zijn in Uw voorhof!"
En als Hij antwoorden zal : „Neen, geen knechten zult
gij mij wezen, maar zonen !"
Dan zal het eerst Zondag zijn, Zondag in den Hemel !
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Wij hebben ook de keus tusschen tweederlei meester.
Maar niet een keus als tusschen Johannes en Christus ,
niet de keus als tusschen een goeden en een beteren meester.
Wij hebben te kiezen tusschen een kwaden en een
goeden meester.
Gij weet, dat de Booze de eene meester is, de kwade.
Daar staan zij, de arme lieden, bij hem, vlak bij hem,
bij Satanas, die in onze eeuw een gestalte heeft van een
engel des lichts. En hij breidt zijn vlerken over hen
uit, glinsterende vlerken met alle kleuren uit de hel.
En hij zet zijn aangezicht op het valscht, en hij spreekt
tot de zijnen : „Ik ben uw meester, niet waar? Ik ben
u tot wetenschap, tot wij sheid ; ik bereid u genot, en
rijkdom ; ik ben u tot vriend en tot gids ; gij blijft toch
bij mij, en gaat niet heen, niet waar ?"
En gij weet, dat de andere meester is : Jezus, de Christus. Zie, daar staat Hij op korten afstand. En Hij spreekt
tot de arme verleiden : „Ik ben het Lam Gods, dat uw
zonde wegneemt !"
Die verdwaasden ! Zij spotten, zij lachen, zij razen, zij
weenen, terwijl zij zeggen : ,Ga weg, Jezus ! wat hebben
wij met u te doen ?" terwip zij zich scbmilen onder de
vlerken van Satan, en zijn voeten omhelzen, om wat
gouds wil, om wat eers wil, om wat genots wil.

JEZUS ALLEEN. "
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„JEZUS ALLEEN."

Een Spaansch schilder wilde „Het laatste Avondmaal"
schilderen. „Moge het al mijn vorige stukken overtreffen,"
dacht hij bij zichzelven , en hij zette zich aan den arbeid.
Zijn wensch was, om zoo de figuur van den Reiland te
laten uitkomen, dat al het overige slechts daartoe dienst
moest doen. Maar op den avondmaaldisch, op den voorgrond, had hij eenige bekers geplaatst, en zijn kunst
had die schitterend weergeven. Toen zijn vrienden na
de voltooiing het stuk beschouwden, riepen zij, vol bewondering : ,,Welke schoon geteekende bekers !" De tranen
schoten den schilder in de oogen. „Ach !" riep hij uit, „ik
heb een misslag begaan ! Deze bekers leiden het oog des
beschouwers of van den Heer, voor wien ik de bewondering geheel had geeischt !" En met krachtige streken
deed hij het penseel over de bekers gaan, zoodat zij verdwenen van het doek, tot spijt en verbazing zijner vrienden.
Welk een tack, o redenaar op den kansel,
hebt gij te verrichten in de heilige oogenblikken, als gij predikt voor het y olk! Welk een
strijd met uw eigen talent!

DROEVE VRIJDAG ?

Jezus' sterven geen nederlaag, maar een overwinning !
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DROEVE VRIJDAG ?

Ja, laat dit licht op het kruis van Jezus vallen, als gij
op elke Goeden Vrijdag u de geschiedenis van Golgotha
voor de aandacht brengt. ZOO begrijpen wij Jezus' dood.
Zoo is die vreeselijke dood ons verklaard en verhelderd,
die dood, die anders op alle manier een ellendig raadsel
moest blijven uit het oogpunt van Gods voorzienigheid.
Ik wilde wel, dat iedereen in den stervenden Jezus een
overwinnaar kon zien. Te velen zien, door het zondige
denken beneveld, niets anders dan Zijn nederlaag ; en
daarom kunnen zij niet gelooven. Mochten zij oogen
krijgen om de overwinnaarsgestalte te zien, trots kruis
en wonden !
Ik wilde wel, dat iedereen in den stervenden Jezus
een overwinnaar kon zien. Daar zouden er nu meer zijn,
die moed en hoop zouden krijgen, dat hun zonde in.
Hem ook overwonnen zal worden, en zij zouden niet langer bekommerd zijn, maar vroolijk !
Ik wilde wel, dat iedereen in den stervenden Jezus een
overwinnaar kon zien. Daar zouden er nu meer zijn, die
niet meer zoo bedroefd zouden zijn, en zoo troosteloos
over hun dooden ; zij zouden de asch van hun hoofd
wegdoen, en de rouwkleederen afleggen, en weer moed
krijgen om te leven tot de vereeniging komt !
Ik wilde wel, dat iedereen in den stervenden Jezus
een overwinnaar kon zien. Niemand zou dan dat gezegende kruis meer een dwaasheid achten, of een ergernis,
maar wijsheid Gods er in zien, die in Zijn wonderbaar
bestel een kruis heeft gekozen als het beste middel tot
herstel en genezing van een arme zondige wereld.
Ik wilde, dat iedereen in den stervenden Jezus een
-overwinnaar kon zien. Vooral wil ik dat van u, gemeente
van Jezus ! wij zien het in dat sterven immers, — wij
behooren tot een godsdienst, tot een koninkrijk, waarvan

,WAT IK DOE WEET GIJ NU NIET, ENZ.

193

zelfs de nederlagen overwinningen zijn. Indien dit door
ons meer begrepen wend, wij zouden meer opgewekte,
blijde, moedige Christenen zijn, die in hun moeilijken strijd
tegen de wereld telkens de leuze herhalen ; „Nog een zoo'n
nederlaag, en ik heb het gewonnen !"
Ja, ik wilde wel, dat iedereen in den stervenden Jezus
een overwinnaar kon zien. Vooral wil ik dat van u, gemeente van Jezus! want dan zou op elken droeven Vrijdag van Jezus' dood zich bij uw rouwen de gedachte
mengen van Zijn werkelijke overwinning ! En aldus elke
droeve Vrijdag in waarheid een Goede Vrijdag zijn !

WAT Ili DOE WEET GIJ NU NIET, MAAR GIJ
ZULT HET NA DEZEN VERSTAAN."

Dat is dat beroemde woord van Jezus, dat sedert dien
duizend malen is aangehaald in zoo velerlei levensomstandigheden, en duizenden malen de murmureeringen tot
stilzwijgen gebracht heeft op lippen, die gereed stonden
Gods voorzienigheid to belasteren.
Dat is dat woord, dat ook tot ons gekomen is, als
God ons soms bezocht en Zijn tegenspoeden ons zond,
en als wij morrend gingen vragen : „Is dat een Vader,
die dus voor zijn kinderen zorgt ? En is dat een God,
die zoo Zijn schepselen vergeet ?"
Dat is het woord van den hemel geweest, als antwoord, als voorloopig antwoord op allerlei klachten, die
er opstegen van beneden, van deze aarde naar boven,
-waar de troo p Gods is.
Hier was het een kranke, die op haar lang ziekbed
13
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niet begreep, waartoe dat zoo lang duren moest, al die
pijnen, waar God toch een eind aan makers kon, als Hij
wilde. Daar was het een handelaar, die al zijn brood
verloor, zijn brood, waar hij toch eerlijk en hard voor
werkte, maar dat God hem nu toch maar afgenomen
had, alsof hij geen vrouw en kinderen had, die er van
afhingen. Ginds was het een man, die gebukt ging onder
de kwelling en plagerij van zijn naaste, en onder onverdienden laster, die zoo zwaar werd, dat zijn leven er
onder verbitterd, en voor meer dan de helft bedorven
was ; wat God toch maar weer toegelaten had, alsof Hij
in den hemel zich geen oogenblik bemoeide met den gang
der Bingen hier beneden. Hier was het een varier, die
zijn veel belovenden zoon, waar hij eerst zoo trotsch op
mocht zijn, den verkeerden weg zag inslaan, en die vol
vreeze gebed op gebed, en zucht op zucht opzond naar
den God, die helpen kon, maar niet scheen to willen
helpen. Daar was het een leeraar en arbeider in het
Evangelie, die de hand aan den ploeg geslagen had en
niet omzag naar hetgeen achter hem was, maar die
werkte, dat zijn ploeg over rotsen heenging, waar nimmer hope kon zijn op een blijden oogst, en die het maar
niet begrijpen kon, hoe een verstandig God hem zulk
een akkerveld kon aangewezen hebben. En Binds waren
het lieden, in de kameren des doods en der rouwe, die
schreiden bij het verbleekte gelaat van hun dierbare, en
die zich snikkend op hun doode wierpen, met de aanklacht : „Waarom had God ons dezen niet kunnen laten
behouden, en waarom doorwondt Hij zoo ooze harten ?"
„Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na
dezen verstaan !" Dat was altijd het antwoord van den
Vader evenals van den Loon. En als dat antwoord kwam,
wij moeten het eerlijk bekennen, dan ergerde het ons
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eerst, zoo als kinderen te worden heengezonden, die het
„waarom?" niet mochten weten ; dan ergerde het ons
eerst, omdat het ons zulk een hoog antwoord toescheen,
zoo vreeselijk uit de hoogte, als tegen onmondigen, die
er mede naar huis werden gezonden.
Maar als wij bedachten, dat dat woord tot ons kwam,
toch eigenlijk niet uit de hoogte, maar van een God, die
altijd bezig was ons te dienen, te dienen alsof wij de
peer waren en Hij de knecht ; als wij bedachten, dat dat
antwoord tot ons kwam, toch eigenlijk niet uit de hoogte,
maar van een God, die in dienstknechtsgestalte voor ons
stond ; evenals de discipelen dat woord hoorden, ook niet
als een woord van nit de hoogte, maar van een Zaligmaker,
die in een slavenkleed voor hen knielde, en hun de voeten waschte ; — als wij dat bedachten, dan kalmeerden wij
ons over onze ergernis ; en wij begrepen, dat dat woord
„Wat ik doe, weet gij nu niet, maar zult gij na dezen
verstaan," geen ontwijking was van onze klachten, geen
trotsch meesterwoord, maar een innig vriendelijk woord was
van de dienende liefde, als van een die met ons begaan was,
die medelijden met ons had, die niet plaagde uit lust tot
plagen, en die een beroep deed op zijn wijsheid, die te
harer tijd alles wenden en keeren zou, en dan tegelijk
alles verklaren zou. En dan kwam de rust, de lijdzaamheid, de berusting, en de overgave aan de wijze Voorzienigheid, die wij eerst hadden willen bedillen, tot onze
eigen vermeerdering van smart, maar die wij nu weer
vertrouwden, en zulks tot onze eigene meerdere vertroosting.
,Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na
dezen verstaan." 0 gemeente van Jezus ! mocht dat woord
voor u altijd blijven de vriendelijke zachte aanmoediging
om u aan de wijsheid Gods te blijven overgeven in al
uw tegenspoed, in uw leven en in uw sterven ! Mocht dat
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woord, dat in alle eeuwen de troost is geweest van al de
kinderen Gods in hun verdrukkingen, ook voor u de troost
blijven in uw verdrukkingen ! Mocht dat woord te alien
tijde de opwellende ergernissen neerdrukken, die er oprijzen
in uw gekweld hart, en de murmureeringen en klachten
doen verstommen, die of willen vloeien van uw lippen !
Geef u over aan uw Heer, als Hij met zalfolie u overstorten wil, en ook als Hij u asch op uw hoofd wil strooien ;
als Hij uw aangezicht wil doen lachen in blijdschap, en
ook als Hij u tranen op het gelaat wil laten komen.
Geef u over aan uw Heer, in alles, zooals Hij het doen
wil. Want Hij is altijd, in dat alles, een God, die u dienen
wil, — die u de voeten wil wasschen.

VASTE OPINIES.

Wat meent gij, — dat een wereldsch rijk man een
gelukkig leven leidt ?
Geen denken aan !
Wie heeft ons dat alles toch zoo verteld, en wie heeft
de menschen dat zoo wijsgemaakt, dat dat nu eens een
gelukkig leven is, — als men alles heeft wat een zondig
hart begeeren kan, en als men zonder God en Zijn
geboden leeft?
Het is toch maar de algemeene opinie ; en duizenden,
die daarom vervolgens bij zichzelven spreken : „Och wat !
met dien godsdienst, met dien Christus wil ik niets te
maken hebben ; ik kan bet best buiten dat stellen ; het
bederft maar mijn heele wereldsche bestaan."

HET KONINKRIJK GODS ENZ.
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wie heeft hun dat zoo verteld, en wie heeft hun dat
zoo wijsgemaakt?
Als ik dat opmerk bij de menschen, hoe zij van die
algemeene misleidende opinies hebben, dan denk ik wel
eens : „Daar moet wel een Satan zijn, die hun dat altijd
door in de ooren fluistert !"
En vaster dan ooit houd ik mij dan overtuigd, dat de
mensch meer vijanden heeft, dan hij weet, en dat er
meer geestelijke overheden en boosheden in de lucht
bestaan, dan waar een ongeloovige philosophie van heeft
gedroomd.

HET KONINKRIJK GODS KOMT NIET MET
UITERLIJK GELAAT.

En gevraagd zijnde van de Farina,
wanneer het koninkrijk Gods komen
zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd : „Het koninkrijk Gods komt niet
met uiterlijk gelaat. En men zal niet
zeggen: ziet hier, of ziet daar! want
ziet het koninkrijk Gods is binnen
ulieden."
Lukas 17 : 20 en 21.

Toen onze Heer op aarde was, was het Joodsche yolk
een onderworpen yolk, van zijn staatkundige vrijheid
beroofd. De Romeinen waren gekomen. De Romeinen,
dat wereldveroverend yolk, met zijn onweerstaanbare
legioenen, die met hun geregelden gelijkmatigen pa3
alle andere legers voor zich uitdreven, of onder den voet
liepen, en die in elke stall hun vaandel, den adelaar
opstelden. De Romeinen waren gekomen onder POMPEJUS,
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in het jaar 63 vOor Christus ; en zij hadden het land
veroverd met niet te veel moeite. Geplunderd was er,
op groote schaal. Gemoord, zooveel als noodig was.
Stadhouders waren aangesteld. Bezettingen waren gelegd
in elke stad die wat beteekende, onder de hoofdmannen
over honderd en over duizend. Belastingen waren geheven, zware en minder zware, maar genoeg drukkend,
om op de meest geregelde wijze van het yolk of te halen,
wat er van afgehaald kon worden ; de zoogenaamde tollenaars waren de hatelijke personen, die daarvoor zorg
droegen. En als een ijzeren vuist lag de macht van den
Romeinschen staat over dat ongelukkige Jodenvolk, dat
morrend nederlag, weerloos, geslagen, verloren, zonder
kracht vooreerst om zich op te heffen en weer vrij te
worden.
Vrijheidsgevoel, — dat had dat yolk nog genoeg. De
nationaaltrots was heelemaal niet gebroken en wrokte
inwendig bij die menschen. Dat waren alleen maar de
sadduceen, die zich bij den geworden toestand nederlegden, de vroolijklevende, dikbuikige, veeletende sadducegn.
Maar de rest van dat yolk wrokte tegen den staat van
onderwerping. Daar broeide altijd wat ; daar broeide veel,
in hoogere en lagere kringen. Oproer was er altijd aan
de lucht. Het zwaard was altijd ter helfte uit de scheede.
Stof tot ontbranding was overal aanwezig. En het gansche
yolk, van Dan tot Berseba, nu 90 jaren na POMPEJUS,
wachtte slechts op een teeken, om de vaan des opstands
te ontplooien ; wachtte slechts op een aanvoerder, een
Makkabeer of een David, om den ongelijken krijg dapper
en onstuimig te beginnen. Wie zou die groote aanvoerder zijn, die hen achter zich scharen zou tot den grooten
opstand ? Toen Johannes de groote profeet was, riep het
yolk : ,Deze zal het doen !" Maar Johannes was onthoofd. —
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Toen Jezus opstond, met Zijn ontzaglijke wonderen,
then juichte het yolk : „Deze zal het zijn ; Hij zal ons
aanvoeren tegen de Romeinen, en onder Zijn banier zullen wij zegevieren !"
Zeker, dat was weer vrijheidsgevoel en hoop, die daar
ontwaakten in het yolk, toen Jezus onder hen optrad.
Zijn naam was de naam, die op aller lippen zweefde ;
Zijn naam zou het symbool van den opstand zijn. Hij
was het, achter wien het heele yolk aanliep ; aan een
groot Leger zou het Hem niet ontbreken. Duizend sterke
armen boden zich aan. Duizend oogen waren op Hem
geslagen. Duizend harten sloegen snel bij zijn aanblik.
0 ! Jezus ! als Hij het maar wilde wezen ! Als Hij maar
de aanvoerder wilde zijn ! De levendige verbeelding van
den Jood dweepte al van overwinning, van verdere groote
overwinningen ; en dezelfde verbeelding verdeelde al
den buit, verdeelde reeds de aanzienlijke ambten, wie er
zitten zou aan Zijn rechterhand en wie er zitten zou aan
Zijn linkerhand, als Hij zich koning zou gemaakt hebben. — 0, dat zou nog eens een echt koninkrijk Gods zijn !
Israel de Godsstaat, met al de andere staten aan zijn voeten !
Men moet zich in deze verwachtingen van het yolk
indenken, om de vraag te kunnen begrijpen, waarmede,
zooals bovenstaande tekst verhaalt, de farizeen tot Jezus
kwamen.
De farizeen, dat was patriottisch soort. Zij waren het,
die in stilte den opstand altijd aanstookten, voorbereidden
en warm hielden. Zij mochten goed kunnen bidden aan
de hoeken der straten, — zij widen even gaarne vechten,
als het maar tegen de Romeinen was. En de latere opstand
in het jaar 70 heeft dat ook bewezen, toen zij man voor
man sneuvelden voor de tempelpoort, liever dan zich over
te geven. Ziet, ook de farizeen hadden het oog op Jezus
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geslagen, hnn hoop op Hem gevestigd. Of zij Hem
als aanvoerder begeerden ? Wat gaarnel als Hij maar
wilde ! Maar zij moisten niet zeker, of Hij wilde. Daar
was iets in dien Jezus, dat hun altijd tegenviel. Hij had
nooit voet gegeven aan hun verwachtingen ; en Hij
had zich nog heel niet met de staatkunde bemoeid. Maar
als Hij slechts wilde, zij wilden wel. En zij zouden
bereid zijn, Hem den veldheersstaf in handen, en later
de kroon op het hoofd te geven. ,,Jezus, ach ! wil Loch
onze Messias wezen !" dat was ook der farizeen hoop en
wensch !
Gansch politiek en Ain kwamen zij Hem dat meermalen vragen. Want wanneer de tekst zegt : ,, Van de
farizeen gevraagd ziande, wanneer het koninkrijk Gods
komen zou," dan beteekent die vraag in hun mond niet
anders dan dit : ,,Neer ! wanneer zullen die gehate Romeinen
eens ons land uitgejaagd zijn? Zie, wij wachten op een
aanvoerder, een legerhoofd. Kom, stel gij IT aan ons
hoofd ! Wij beloven IT hulp en trouw. Vindt gij het den
tijd nog niet? Hoe lang vindt gij dan, dat wij nog wachten
moeten? Oordeelt gij den tijd voor een opstand nog niet
gekomen? Ons dunkt van wel. Kom, Heer ! wees onze
Messias en richt het koninkrijk op ! Wij volgen U !"
Deze vraag nu, gij weet het, heeft Jezus altijd van
zich afgewezen ; afgewezen, al was het altijd eerst na
een verleidelijke verzoeking gevoeld te hebben, die er in
lag. — Een verleidelijke verzoeking. En zij is niet eenmaal of twee malen tot Hem gekomen, maar vele malen.
Zeker, ook Hij voelde alles van die verdrukking der
vreemde tirannen. Ook Hij had het alles gezien bij het
arme yolk, in Galilea, en Judea, en Samaria en Perea.
Hij had het alles gevoeld, zoo goed als een ander. „Hun
bloed en tranen waren dierbaar in Zijn oog." En de
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verzoeking om Zijn yolk voor te gaan in den strijd en
in de verlossing was reeds bij Hem geweest van het
begin van Zijn optreden. Toen, -- Coen in de woestijn,
waar Hij 40 dagen vastte, die aandrang bij Hem in de
ziel opkwam, en Hij al de koninkrijken aan Zijn voeten
zag liggen ; — maar Hij had die verzoeking als een van
den Duivel beschouwd, en haar weerstaan. En later, —
then uit den mond van Zijn eigen geliefde discipelen
Hem telkens die vraag werd gedaan : „Heer, zult Gij nu
het koninkrijk in Israel weder oprichten ?" — maar Hij had
gezegd : „Ga weg, Satanas !" En telkenmale, als Hij in
Galilea de broodeloozen zag, de arme hongerigen ; en in
Judea die straatbewoners van Jeruzalem, die schapen,
die geen herder hadden; — telkenmale, als Hij de kreten
der verdrukten hoorde, en den angst zag in de oogen
der vrouwen, die geen helper hadden. 0 ! altijd had die
verzoeking voor Hem gestaan. Hij had zoo goed hart
als een ander. Hij voelde het alles, zoo goed als een
ander, en dieper. Maar, — een verzoeking was het, en
bleef het ; een verzoeking van den Booze. — En verbazen
doet het mij, dat Jezus bij het afwijzen dier verzoeking
hier aan de farizeen niet hetzelfde antwoord gaf, dat Hij
ook aan Petrus, en aan den Duivel zelven gegeven heeft :
„Ga weg, gij staatkundige Satanas ! achter mij !"
Neen, op dat willen en drijven der Joodsche natie is
onze Heer nooit ingegaan ; gij weet het, mijn lezer ! daar
was onze Heer niet voor op de wereld gekomen. Zijn. levensdoel, Zijn levenstaak was zoo'n andere. Hij was hier wel gekomen om een koning te zijn, maar een heel andere koning.
Hij was hier wel gekomen om een koninkrijk te stichten,
maar een heel ander koninkrijk. Overwinningen behalen zou
Hij ook, maar heel andere overwinningen. Tirannen verbrijzelen zou Hij ook, maar heel andere tirannen. Wapenen voe-
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ren zou Hij ook, ja een zwaard, maar een heel ander zwaard.
Yolgelingen achter zich hebben wilde Hij ook, maar
heel andere volgelingen. Ambten uitdeelen zou Hij ook,
maar heel andere ambten, het ambt van kruisdrager en
van martelaar zijn, en van een drinkbeker drinken. De
aarde onderwerpen wilde Hij ook, maar alles op Zijn
wijze, en voor Zijn doel. En voor het meerdere, dat
Hij zich ten doel stelde, voor Zijn koninkrijk Gods op
aarde, mocht Hij het mindere niet in de plaats laten komen,
dat de farizeen bedoelden, der farizeen koninkrijk. Weg
met die verzoeking, weg met die verleiding, — „ga weg
Satanas, achter mij !"
Gij weet, wat dat groot verheven koninkrijk was, dat
Jezus zich voorstelde. Al de menschen der aarde wilde
Hij vereenigen onder een wet, de wet der liefde. Geen
grens van nationaliteit mocht scheiding maken tusschen
de burgers der aarde. Geen stand of verschil van leeftijd mocht afstand maken tusschen de menschen onderling.
Weg met den haat, den haat tusschen de natien, den
haat tusschen de rassen, den haat tusschen de familien,
den haat tusschen de broeders uit een gezin. Die elkander
allen wilden liefhebben, — die waren de burgers die Hij
verzamelen wilde in Zijn koninkrijk, en waar Hij koning
over wilde wezen. Verder, — die met Hem wilden streven
naar heiliging dezer vreeselijke zondige wereld ; die met
Hem wilden strijden tegen de zonde in elken vorm ; die
afscheid wilden geven aan hoogmoed en vleeschelijken zin,
aan onreinheid en onwaarheid, — die waren het, die Hij
onder Zijn vaan wilde vereenigen, tegen den Booze en zijn
rijk in een heiligen oorlog. Verder, — die met Hem wilden
trachten, om de wetten des Hemels en de zeden der Engelen hier op aarde in to voeren, die m. a. w. met
Hem wilden trachten op den grondslag der eeuwige wetten
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Gods van deze verdorven aarde weer een echt Paradijs
te makers ; — die waren het, die Hij tot Zijn geestelijk
yolk wilde rekenen, en waar Hij de aanvoerder over
zijn wilde. Verder, — die met Hem zoo er op aan wilden
werken, om dat geestelijk koninkrijk hier te vestigen en
uit te breiden, en die dat dan wilden op Zijn wijze, met
opoffering van alle zelfzucht, met volkomen overgaaf van
alles ten nutte en tot heil van anderen ; en die zoo er
niet voor terugdeinzen wilden om voor die hervorming
der wereld zich zelfs in den dood te geven, zooals Hij
zeif doen zou in den dood des kruises, — die waren het,
die Hij in Zijn legioen der heiligen en uitverkorenen wilde
hebben, en waar Hij Zijn staf, Zijn zegerijken staf over
zwaaien wilde. — Juist, — een koninkrijk van liefde, —
het deed er niet toe in welk hart ; een koninkrijk van
waarheid, — het deed er niet toe, onder welk yolk, bij
den Jood, of den Romein ; een koninkrijk van gerechtigheid, — het deed er niet toe bij welken leeftijd ; een koninkrijk van reinsheid van zeden, — het deed er niet toe bij
welken stand, bij den arme of bij den rijke ; — dat was
het, dat Hij wilde stichten. En als zij, de Joden of de
farizeen, Hem kwamen vragen : „Wilt Gij daar koning
over zijn ?" dan zou Hij zeggen : „Zeker wil Ik de koning
daarover wezen ; en ziet, het behoeft niet meer opgericht
te worden, het is reeds onder u ; het is binnen in ulieden.
Hier ben 1k, die dat rijk vestig, en die dat rijk uitbreid,
en zegevierend uitstrekken zal tot aan de grenzen der
aarde !"
Ziet, zulks alles en nog meer lag er opgesloten in het
afwijzend antwoord van Jezus aan de farizeen. Zulks alles
en nog meer, vooral wat de wijze betreft, waarop dat
koninkrijk zich vestigen zou, zulks alles lag in dat woord,
dat Hij zijn vragers weerom gaf: „Het koninkrijk Gods
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komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen:
Ziet hier of ziet daar ! Want ziet, het koninkrijk Gods is
binnen ulieden."
En de eeuwen, die vervlogen zijn sedert den dag, waarop
Jezus dat antwoord gegeven heeft, de achttien eeuwen,
die daarop gevolgd zijn, hebben Zijn woord bevestigd :
Der farizeen koninkrijk in nimmer gekomen. En Jezus'
geestelijk koninkrijk, dat is gekomen, en het is er, en
het strekt zich reeds uit onder alle yolk ; grenzen, grenzen heeft dat koninkrijk niet meer.
De vraag der farizeen, een openbaring hoe de wereld
wereldsche dingen zoekt ; — en het antwoord van Jezus,
dat der menschen denken en willen op het eeuwige richt, —
hebben ons wat ernstigs te zeggen. Waar leeft gij voor,
mijn lezer ? Voor het koninkrijk dezer wereld, dat de
farizeen soms een koninkrijk Gods believen te noemen,
maar dat er niets mede gemeen heeft ; of voor het koninkrijk Gods, zooals Jezus het opzet ?
Ik ga deze vraag voor u uitwerken.
Als gij, mijn brave huisvader, van den morgen tot den
avond werkt voor uw brood, en aan uw vrouw en uw
kinderen uw brooden geeft van week tot week, en van
jaar tot jaar, zonder meer, zonder dat gij de roeping gevoelt een priester in uw huis te zijn ; een priester, die
predikt en bidt voor de harten, die hem toevertrouwd
zijn in den huiselijken kring ; zoodat al uw levensdoel
bestaat in niets hoogers, dan eenvoudig in het aan den
kost te komen ; — dan — en wij zeggen het niet uit
de hoogte, maar tot u met innig medelijden, — dan behoort
gij tot het koninkrijk der wereld ; en stelt gij uw ideaal
te laag, gij, die door Jezus geroepen zijt tot het burgerschap van het koninkrijk Gods.
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Als gij, mijn ijdele jonge vrouw of oude vrouw, van
dag tot dag uw tijd doorbrengt met te denken : „Waarmede zal ik mij kleeden ?" en met te denken : „Hoe zal
ik de aandacht trekken ?" en vervolgens dien kostbaren
tijd verroekeloost met bezoeken zonder einde, om te kunnen
zeggen, dat alle kringen voor u geopend en geen kringen
voor u gesloten zijn ; om daarna met vleierijen, waar het
pas geeft, en evenzoo met lossen laster, waar het pas
geeft, en door duizend andere kleine kunsten, die in het
ijdel leven gemakkelijk aangeleerd worden, u in de oogen
van anderen en in uw eigen oogen gewichtig te maken
of te doen schijnen, zoodat uw arme kleine hart voldaan is
over zichzelf en over zijn klein hoog standpunt in het
maatschappelijk salonleven ; — zonder dat gij het maar
eenigszins gevoelt, hoe de vrouw de tack heeft om op
deze aarde de eeuwige schoonheid en waarheid des hemels
of te spiegelen, en het licht en de vreugde voor anderen
te scheppen, waar God haar de macht toe gegeven heeft ; —
dan, — en wij zeggen het niet uit de hoogte, maar met
innig medelijden met u, — dan behoort gij tot het koninkrijk der wereld ; en stelt gij uw ideaal te laag, gij, die
door Jezus geroepen zijt tot het burgerschap van het
koninkrijk Gods.
Als gij, mijn vrome lidmaat van de kerk, bewust of
onbewust, uw kerkelijk en gemeentelijk terrein helpt mede
maken tot een kermis der ijdelheid, zoo goed als elke
andere kermis der ijdelheid ; zoodat het gemeentelijk leven
ook een plaats is, waar de ambten begeerd worden om
wereldsche eer, en waar bejag naar der vrienden roem en
valsche eerzucht zelfs in reclame maken geen onheilige
middelen zien ; zoodat het gemeentelijk leven ook een plaats
is, waar men even hard vooruitkomen kan door een aangenomen gewijden toon, gelijk men in de wereld vooruit-
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komen kan met vloeken, — als men maar vooruitkomt ;
zoodat het gemeentelijk leven ook een plaats is, waar men
met bidden en bijbelwoorden even winstgevenden handel
kan drijven als daar buiten op de beurs met artikelen of
niet-artikelen op termijn ; als gij, mijn vrome lidmaat, zeg
ik, bewust of onbewust, uw kerk tot uw paardje maakt,
dat u door de wereld moet helpen draven ; en uw geloofsleer tot uw mantel maakt, waarmede gij het spreekwoord
bevestigt, dat de kleederen den man waken ; en zoo, in
veel of in alles, de kerke weer maakt tot een huis van
koophandel, van den huichelachtigsten koophandel ; zonder
dat gij iets gevoelt van de heilige kruistaak, die een lidmaat van Christus heeft te vervullen op de aarde ; zonder
dat gij iets gevoelt van de heerlijkheid van te mogen
behooren bij het legioen, dat de oorlogen des Heeren
oorloogt hierbeneden ; dan, — en wij zeggen het niet uit
de hoogte, maar met diep medelijden met u, — dan behoort
gij tot het koninkrijk der wereld, en stelt gij uw ideaal
al zeer laag, zeer laag, gij, die door Jezus geroepen zijt
tot het burgerschap van het koninkrijk Gods.
Ik vraag niet verder, maar wil mij kort uitdrukken in
al die andere gevallen, Welke op dezelfde manier konden
uitgewerkt worden : onderwijzers, die geen hooger doel
hebben bij hun opvoeding, dan kennis te stapelen in de
topzware hoofdjes onzer aanstaande burgers, een kennis,
die even gevaarlijk als nuttig kan werken, als het zedelijk
gehalte verwaarloosd wordt. Regeeringspersonen of staatslieden, die geen hooger doel kennen, zij mogen voor of
tegen de revolutie zijn, dan een wereldschen staat of een
godsstaat voor eigen profijt. Philanthropen, die de menschlievendheid stellen in plaats van den godsdienst, en leeraren
dat menschlievend zijn hetzelfde is als godsdienstig zijn.
Succesmakers, in uniform of in toga, of zonder een van
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die. Wij zeggen het niet uit de hoogte, maar met diep
medelijden, waar behooren zij anders, dan bij het koninkrijk der wereld ? En zijn zij niet alien geroepen tot het
burgerschap van het koninkrijk Gods ?
Wee ! Als zij komen, zooals de farizeen tot Jezus, met
den schijn : ,, Wij werken voor een doel, Heere ! wanneer
zal het groote doel bereikt zijn, wanneer zal het koninkrijk Gods gekomen zijn ?" dan zal Jezus hun antwoorden :
„Wij werken niet samen voor een doel. 1k ken u niet.
Mijn koninkrijk is een ander, en komt heel anders. Ga,
weg, achter Mij !"
0 ! mocht gij, mijn lezer, niets van dat alles hebben,,
wat ik daar juist beschreven heb ; niets van dat ijdele,
onware, wereldsche jagen, dat, zooals bij de farizeen, nog
wel in plooien van een godsdienstig gewaad zich hult.
ZOO komt het koninkrijk Gods niet. Als het komt, komt
het niet met uiterlijk gewaad ; en men zal daar nooit bij
roepen : ziet hier, of ziet daar !
Het koninkrijk Gods, het eeuwige leven, meldt zich bij
een menschelijk hart altijd heel stil aan ; zonder gedruisch,
zonder wereldschen ophef, dien het niet noodig heeft.
Het komt bij een mensch aan, zooals een zachte wind in
het voorjaar, die strijken gaat over de bevroren watervlakte, ginds naar de nog dorre takken, die heen en weer
wiegelen gaan bij het verstaan van de warme blijde boodschap. Het komt bij een mensch aan, zooals een zachte
stille zonnestraal in een ziekenvertrek, daar is heel
geen gedruisch bij dien zonnestraal, — en de zieke in de
donkere slaapstee opent vanzelf voor dat licht de dankbare oogen.
Het koninkrijk Gods, het eeuwige leven, meldt zich bij
het menschelijk hart altijd heel stil aan, heel rustig, zoo
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echt met die kalmte, die tot kalmte stemt. Zooals Jezus
zich ook aanmeldde bij den kranke to Bethesda, of bij
het dochtertje van JaIrus in de binnenkamer. Het heeft
de hulp der geleerdheid niet noodig. Het heeft de hulp
der welsprekendheid niet noodig. Het heeft de staatkundige
hulp niet noodig. Het heeft de hulp der reclame niet
noodig. Dat alles, dat hindert zelfs bij de bekeering van
een ziel, waar dat koninkrijk Gods zich bij aanmeldt.
Neen, het stelt zich eenvoudig voor de menschelijke ziel,
in die verhevene heerlijkheid zijner hemelsche schoonheid, zonder meer. En de ziel, die oprecht is, d. w. z. de
2iel, die open is, daar kan het binnengaan. Maar de ziel,
die onoprecht is, d. w. z. de ziel, die gesloten is, daar
kan het niet binnengaan, en van die gaat het weer heen,
elders heen, waar andere oprechte opene harten zijn. En
q(5(5 zonder gedruisch doet het koninkrijk Gods zijn intocht
in de menschelijke ziel, dat sommige, Loch waarlijk bekeerde zielen, het niet eens weten, en later niet eens
precies kunnen zeggen, wanneer het begonnen is. Zooals
bij de bloemen ; zij zijn opengesprongen in den nacht, en
het is morgen geworden, en zie, de bloembladen, wijd
staan zij uit tot een glinsterenden kelk. Zooals bij de
groote boomen, die wij, na jaren, terugzien op het erf
onzer jeugd — wat zijn die stammen dik en forsch
geworden ; waar wie heeft het groeien gezien?
0 ! mocht gij, mijn lezer, daarom niets van dat alles
hebben, wat ik heb beschreven, niets van dat onware,
ijdele, wereldsche jagen, dat nog wel als een koninkrijk
Gods zich wil aanmelden. Het koninkrijk Gods komt niet
met uiterlijk gelaat. Wees oprecht en wees waar. Wees
oprecht voor God, en oprecht voor de menschen. Bij u
%al het zich dan het eerst aanmelden. En als het zich
.aanmeldt, maak dan ook weer geen leven, en haal er de
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menschen niet bij, en roep niet : „Ziet hier, ziet hier !" want
dat is bederven van het werk des Heiligen Geestes. Maar
ga in uw binnenkamer en ween tranen van boete over
uw zonden, en ween tranen van blijdschap over uw
vergiffenis.
Openbaar worden zal het wel, zal het toch. En als het
echt is geweest, dat werk daar binnen u, dan zal het
openbaar worden, niet in eer en lof, die gij oogst ; maar
het zal openbaar worden in zoo iets als een martelaarschap,
in zoo iets als een kruisiging, die de wereld u geven zal ;
en nog later openbaar worden, hiernamaals, in belooningen,
die de hemel u geven zal, onuitsprekelijke belooningen
van Hem, die op den Croon zit, van den Koning.

DE BIJBEL.

De Bijbel, is dat Been boek meer om to lezen tegenwoordig? Te ouderwetsch?
Laat ons eens zien.
Als ik het wel heb, dan is de Heilige Schrift een
handboek van zedelijke en geestelijke leering. Zij is
gericht tot het geweten, en tot den wil, meer dan tot
het verstand. Zij is, als gij wilt, ook wel een boek tot
vermeerdering van uw verstandelijke kennis ; maar veel
meer is zij toch een boek voor uw geweten en voor uw hart.
0 ja, wij kunnen zonder twijfel veel voor de verstandelijke kennis uit den Bijbel putten. Hij is bijvoorbeeld
een rijke bron voor ooze kennis van Oostersche oudheden.
Van eeuwige dingen III.
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Hij geeft ons inliehtingen aangaande de oude wereld,
die wij nergens elders kunnen verkrijgen. Hij voert ons
terug tot den vroegen dageraad der historie, then al wat,
wij nu beschaving noemen, nog niet bestond.
Bovendien is de Bijbel een boek van rijke leering voor
den staatkundige. Hij toont ons, wat een yolk kan doers,
en wat het kan lijden ; hoe het afhangt van het gedrag
zijner leiders, en hoe het zijn leiders kan maken gelijk
het zelf is.
Evenzoo is de Bijbel een rijko verzameling van zedelijke wijsheid, gelijk die noodig is voor ieders gedrag ;
en men behoeft niet eens te gelooven in de inspiratie
der Schrift, om toch diep onder anderen het Boek der
Spreuken te bewonderen.
Bovendien is de Bijbel een rijke mijn van poezie. Hij
bezit de hoogste soort poezie, die het menschenras heeft,
voortgebracht; poezie, waarvoor de hoogste meesters,
DANTE, VONDEL, gewillig gebogen hebben ; poezie, waaraan de beste dichters zelfs hun inspiratie ontleend hebben.
Boven.dien is de Bijbel een uitgelezen veld voor taalstudie. In zijn bladzijden vinden wij de ontwikkeling
en het verval van een schoone taal: Het Hebreeuwsch.
En die stij1 geeft ons lessen, hoe de bewegingen en de
hartstochten der menschelijke ziel het best beschreyen
moeten worden, zooals wij nergens elders lessen ontvangen.
Ziet, al zulke kennis en wetenschap heeft haar waarde.
Natuurlijk. En wij moeten daar oog voor hebben, zullen
wij in staat zijn om het kostbare oude boek te waardeeren.
Maar dat is toch niet de eigenlijke waarde van het boek,
waardoor het zoo sedert geslachten is hoog gehouden.
Iemand kan dat alles weten en genieten, wat wij daar
opnoemden, en toch te gelijker tijd geheel het doel missen,
waarop de Bijbel is aangelegd. Iemand kan een goed
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geschiedkundige, een goed staatkundige, een goed oudheidkundige, zelfs een taalkenner en dichter zijn, en hij
hij mag deswege het hoogste belang in de boeken des
Bijbeis stellen, omdat de Bijbel al deze onderwerpen op
geheel eenige wijze behandelt, — en toch kan hij to
gelijker tijd gansch blind zijn voor het eigenlijke doel,
waarvoor de Bijbel geschreven is, gansch blind zijn voor
de hoogste lessen, die de Bijbel geeft. Zoo iemand leest
het boek, zooals sommige menschen ter kerke gaan : zij
komen ter kerk, bewonderen er de bouwkunst, luisteren
er naar de muziek, genieten van de klimmende redewendingen van een begaafd spreker — maar missen het doel,
waarop die kerk en dat alles aangelegd is, namelijk : de
vereeniging van een zondige ziel met een zaligen God.
Taal, geschiedenis, oudheden, poezie, — deze zijn
niet de dingen, die de Bijbel ons leeren wil; hij geeft
dien rijkdom slechts ter loops. De Bijbel moet voor ons
iets meer doen dan dat, als hij zijn titel met recht zal
blijven dragen, dien de geslachten hem gegeven hebben :
het boek van God.

Wat is, wat is dan de eigenlijke leering, die de beste,
de hoogste, de eigenlijke gave der Schrift is ?
Dat is : de openbaring, de ontdekking van God als een
persoolijk en zedelijk wezen, die al wat wij noodig hebben,
*weet, en er in voorzien kan ; die is, wat Hij altijd geweest is ; die altijd voor eeuwig zijn zal, wat Hij is. In
Zijn verhevene eigenschappen van rechtvaardigheid en
barmhartigheid is Hij het onderwerp des Ouden Testaments.
In Zijn bewonderingwekkende tusschenkomst op het
tooneel van de menschelijke geschiedenis in den persoon
van Jezus Christus, is Hij het onderwerp van het Nieuwe
Testament. Dat, dat is de kern, en de hoogste leering
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der Heilige Schrift : God, God geopenbaard, eerst gedeeltelijk, dan geheel, dan ongedekt aan de ziel van den mensch.
En nu noeme men mij een boek op aarde, dat zoo
als de Bijbel ons den hoogsten en eenigen God openbaart en leert kennen, — en ik zal voortaan zwijgen
en ophouden met mijn lof over den Bijbel.
En nu noeme men mij een heilige Schrift van de andere
godsdiensten der wereld, die zoo als de Bijbel ons het
hoogste Wezen schildert in Zijn almachtige persoonlijkheid, in Zijn onvergelijkelijke heiligheid, en in Zijn
onmetelijke liefde en zorg voor de arme menscheilkinderen, — en ik zal voortaan zwijgen, en ophouden met
mijn lof over den Bijbel.
En nu noeme men mij een geschrift op de aarde,
dat sedert geslaehten, z(5(5 als de Bijbel, geduld geeft
in smart, troost geeft in zonde, hoop geeft in de nadering
des floods„ — en ik zal voortaan zwijgen, en ophouden
met mijn lof over den Bijbel.
Maar tot zoolang blijven wij den Bijbel noemen het
Boek der boeken.
En zooals wij van onzen God roepen : ,Er is geen
God gelijk Hij !" zoo roepen wij van het gesehreven boek
Zijner openbaring: „Daar is geen Schrift haar gelijk."
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Voor het grootste deel bestaat het leven des menschen,
vooral als de jaren ter helfte zijn voorbijgegaan, uit teleurstelling en ontmoediging.
De zonneschijn, die de jaren van onze jeugd bestraalt,
is zoo gauw uitgeschenen. En de levensavond is zoo spoedig donker gekleurd met wolken van vervlogen illusien.
Smart is niet alleen een deel, maar een hoofdbestanddeel des levens. Zooals een boom vruchten voortbrengt,
zoo brengt elke dag smarten voort. Zooals de zee gevuld
wordt van rivieren, die er in uitstroomen, zoo worden
onze dagen gevuld door de beken der smart, die zich
er in uitgieten.
Jonge menschen gelooven dit niet. En dat is natuurlijk
genoeg. Het bange voorgevoel, dat zij voor een oogenblik er van hebben mogen, jagen zij spoedig genoeg weg
met de redeneering : „Nu ja, als de smart komt, is het
tijds genoeg om er dan aan te denken." Bewijs genoeg,
dat zij, jonge menschen, het toch wel gelooven, al willen
zij het niet gelooven. Zij leven ook nog in de uren,
waarin de bloem pas bezig is zich te openen voor de opgaande zon, onzer het zingen der vogelen. In zulke dagen
van weelderige kracht en overloopenden geest schijnt het,
alsof het leven altoos schoon en helder zal wezen.
En toch, — hoe verschillend, hoe wreed ontwikkelt
zich uit lien zonnigen aanvang de vreeselijke werkelijkheid ! De jaren gaan voorbij, en, een voor een worden
ons de voorwerpen onzer genegenheid ontnomen, gansch
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langzaam, maar wreedaardig zeker ! Of, — er volgen vele
jaren van voorspoedig en vruchtbaar levee, en dan komt
een plotselinge verpletterende slag, waarop de groote donkerheid volgt.
In die duisternis is het moeilijk om te weten, waaraan
zich vast te houden, en waarop te steunen. Dan verliezen
wij het hoofd, en wij kunnen niet zoo op eens maar weer
een vaste opinie scheppen. Dan draait en wentelt zich
de wereld van ons denken, als een draaien en wentelen
waar geen middelpunt van is.
wij kunnen dan dikwijls niet eens de hand zien die uitgestrekt is, om ons te redden en te ondersteunen.
0, wat een zegen is het dan, om in zulke dagen van
beproeving ons oog vast gevestigd te mogen houden op
een of ander cieel van het Goddelijke Woord, zooals
bijvoorbeeld op dat 12e hoofdstuk uit den brief aan de
Hebreen.
Die woorden hadden ons vroeger wel reeds eens getroffen, Coen wij ze lazen, en wij hadden ze daarom in onzen
Bijbel reeds onderstreept, als uitgelezen woorden, en als
van de beste onder de beste ; en wij hadden ze door gedurige herhaling en overdenking in het geheugen geprent.
Maar tot welk een zegen worden zij nu, nu de dag
der smarte gekomen is, waar zij zich plotseling, als van
God gezonden woorden, ons voor den geest stellen, om
ons de hulpe te geven, die wij noodig hebben !
Alsof een vriendelijke ernstige engel zich over ons peen
boog, met de hand op onzen schouder, en alsof hij ze
ons influisterde, zoo dagen die woorden der Schrift dan
voor ons op : ,, Gij hebt vergeten de vermaning, die tot
u als tot zonen spreekt : Mijn zoon ! acht niet klein de
kastijding des Heeren, en bezwijk niet, als gij van Hem
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bestraft wordt ; want dien de Heere liefheeft kastijdt Hij;
en Hij handelt alzoo met een iegelijken zoon, dien Hij
aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zoo gedraagt
God zich jegens u als zonen ; want wat zoon is er, dien
de vader niet kastijdt ?"
Zeg mij, zijn zulke woorden, als waarvan ik daar slechts
en uit den Bijbel aanhaalde, zijn zulke woorden, eeuwen
geleden geschreven, niet geschreven tot onze leering, in
de donkere dagen onzer smart, opdat wij door lijdzaamheid, en door de vertroosting der Schriften, hoop zouden
hebben op de liefde, die den geesel weer zal inhouden ?
Leg mij, is er een boek voor bedroefden, zooals dit Boek ?
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Dat is iets, dat alien wacht : de flood.
Voor sommigen komt hij zoo plotseling, dat er geen
waarschuwing Roth aanmelding aan schijn_t voorafgegaan
to zijn. Dat is dan de komst van den Zoon des menschen
als van een dief in den naeht, als de bliksem, die schijnt
van het oosten tot het westen.
Voor de meeste menschen, — en dat is Gods lankmoedigheid — geeft God waarschuwing van de nadering des
doods ; — in sommige gevallen, vele en herhaalde waarschuwingen gedurende een heel levenstijdperk heen, gedurende jaren. Deze waarschuwingen zijn voor de ziel de
teekenen van den Zoon des menschen aan den hemel.
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Dat vroeger niet gekende gevoel van zwakheid en machteloosheid, — die langzamerhand noodzakelijk geworden
veranderingen in de leefwijze, — dat dikwijls onafzettelijk
voorgevoel van een nabijzijnde groote verandering, —
dat alles is voor ons, wat op een grootere schaal en op
een ruimer tooneel zullen zijn : „de teekenen in de zon,
en aan de maan, en aan de sterren ; en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid ; als de zee
en de golven groot geluid zullen geven, en den menschen
het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen
die het aardrijk zullen overkomen ; want de krachten der
hemelen zullen bewogen worden" (Lucas 21 : 25 en 26).
Op zulke tijden, als men scheiden moet van waar men
het meest aan gewoon en gehecht is geraakt ; als alles,
wat hecht en vast stood, zoo klaarblijkelijk onder de
voeten begint te wankelen, en de ziel zich reeds de aarde
onder de voeten voelt wegzinken, en de zweving gewaar
wordt in de sferen der oneindige ruimte, — op zulke tijden
heeft de mensch eenige lijdzaamheid en vertroosting der
Schriften noodig, eenige van den hemel gezonden hoop ;
zoo mogelijk, — iets, dat vast en onwankelbaar is te
midden van den vloed der vergankelijkheid. En indien
die mensch in den staat der genade leeft, en in vrede en
in gemeenschap met onzen goddelijken Zaligmaker, wat
kan hem, den welhaast stervende, beter helpen dan de
moedgevende woorden der Schrift, b. v. de vurige woorden, die de groote Apostel schreef met het oog op de
vooruitgevoelde vervolgingen van Rome, waaronder hij
zelf het leven zou verliezen ; die woorden, waarin zijn
pleitrede overging in een slotzang der hoogste poezie :
„Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of zwaard ? Neen, in dit alles zijn
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wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad
heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven,
noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch
diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen
Heere !"
En zoo zijn er zoovele woorden van troost over den
dood, in de Schrift. Maar zeg mij, zijn deze woorden,
veel eeuwen geleden geschreven, niet geschreven tot
onze leering in de donkere dagen van de nadering des
doods, opdat wij door de lijdzaamheid en vertroosting der
Schriften hope hebben zouden, op een ander beter leven,
als dit ten einde spoedt ?
Ja, zij die willen, kunnen in de Heilige Schrift lijdzaamheid en vertroosting en hoop vinden, — ook zelfs
in de nadering des doods. 0, leest uw Bijbel dan meer,
dan getrouwelijk. AUGUSTINUS zeide : ,De Heilige Schrift,
is een lange brief, aan ons geschreven uit ons hemelsch
vaderland." Lezen wij dan geduriglijk lien langen schoonen brief over, tot dat wij het niet meer behoeven te
doen met de geschreven woorden der hemelbewoners, maar
met onze oogen ze van hun eigene lippen aflezen zullen ;
totdat wij niet meer des Vaders groote liefde uit Zijn
brief behoeven te gelooven, maar des Vaders groote liefde
aan Zijn eigen boezem zalig zullen voelen !
Is er ooit een boek voor rouwdragenden geweest, —
aan dit gelijk ?
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Daar is iets dat erger is dan smart, zoo wij het slechts
weten. En dat is : de last der zonde.
Zekerlijk, een Christen wordt verondersteld door de
kracht zijner wedergeboorte dood te zijn voor de zonde,
zoodat hij daar niet in leven kan. Zekerlijk, hij die uit
God geboren is zondigt niet. En Loch, — als wij,
Christenen, zeggen, dat wij geen zonde hebben, zoo misleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet.
De wedergeboren mensch zondigt niet, in zooverre hij
wedergeboren is. Datgene, dat in hem zondigt, is een
macht, een overblijfsel van zijn oude natuur, dat nog tegen
zijn wil in hem is achtergebleven, dat voor zekere oogenblikken weer meester is over zijn wil. Evenwel is het
zonde , en de zonde is te erger, naardien zij nu zonde is
tegen het licht, en zonde tegen de reeds verkregen genade.
Die lieden zijn ten diepste te beklagen, die de groote
beloften der Schrift zoo verkeerd verstaan, dat. zij zich
verbeelden geen zonden meer te doen, sedert zij zich aan
Christus hebben overgegeven. Neen, die eerlijk is van
hart en oprecht van bedoeling, weet en bekent anders.
Die bekent, zooals David in zijn val, en zooals Petrus
in zijn val, dat hij dikwijls opnieuw zondigt, en dat hij
daardoor zijn inzicht verliest, en zijn kracht verliest, en
het licht van Gods aanschijn verliest. En dat is, in een
woord : ware ellende.
Welke ellende is er, bij deze vergeleken ? En welke
smart is er als deze ?
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De wateren zijn gerezen in zulk een ziel. Die mensch
staat te midden van grondeloos slijk, dat wegzinkt onder
de voeten. De vuile baren zijn over hem heengegaan, en
hij is moede van roepen. Hij is zonder licht, en zonder
vrede. Ach ! in deze donkere vreeselijkheden, als er geen
uitkomst meer schijnt, als het geweten geklemd ligt tusschen de aanklagende zonde en het naderend oordeel,
hebben zoovelen hulp gezocht voor hun geestelijke verslagenheid in nieuwe zonden ; of zij hebben, door een
vreeselijke ingeving, de hand aan zichzelven slaande, met
een wilden sprong een andere omgeving gezocht in de
eeuwigheid, zonder gedachte er aan, dat de eerste lien
zij daar ontmoeten zouden, de Heilige God is, hun Rechter.
Vreeselijk !
Wat zou het niet voor dezulken geweest zijn, in hun
val, indien zij er aan gedacht hadden, met peinzen en
bidden, de vertroostingen der Schrift, de vertroostingen
over de zonden zich toe te eigenen ! Wat zou het niet
voor dezulken geweest zijn, in hun verlorenheid, indien.
'zij de hand nog eens uitgestrekt hadden naar den lang
vergeten Bijbel, om nog eens te zien, te hooren, dat er
vergiffenis is, zeventigmaal zevenmaal!
Die Schrift is reeds voor zoovelen het middel geweest,
in de uiterste ure, om hun ziel te bewaren van verderf.
Die Schrift was als de alarmkreet voor hem, die reeds
aan den rand des afgronds gekomen was ; en hij zag om,
en herkende de woorden zijns Gods, en hij trok zich
terug, terug van den gapenden rand naar het breede
veilige veld.
Om daar in den Bijbel ook te lezen de eeuwige vergevensgezindheid van God, en de lidde van Zijn groot
hart, in de gelijkenis van den verloren noon ! Om daar
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te lezen van den jongen man, die hem ging en zich
verwoestte, en die zich then voeden Wilde met den draf,
dien de zwijnen aten ! Om daar te lezen die woorden,
die van eeuw tot eeuw in alle berouwvolle harten weerklinken : „Ik wil opstaan en tot mijn Vader gaan, en
ik zal tot Hem zeggen : Vader, ik heb gezondigd tegen
den hemel en voor IT, en ben niet meer waardig Uw
zoon genaamd te worden !" En om daar te lezen in den
Bijbel, die ontvangst, die ontvangst, zoo vroolijk en zoo
feestelijk in 's Vaders zalen, die omhelzing, dat welkom !
0, denkt gij niet, dat die gelijkenis, een ware blootlegging van het hart van den eeuwig Barmhartige, een
straal kan werpen van troost en hoop in het geweten
van elken zondaar, — sedert dat Hij, die de gelijkenis vertelde, Zijn bloed gaf als bewijs van die Vaderlijke liefde ?
Zeg mij, zijn- zulke woorden, als waarvan ik daar slechts
een aanhaalde, zijn zulke woorden, eeuwen geleden geschreven, niet geschreven tot onze leering in de donkere dagen onzer zonde, opdat wij door de vertroosting der Schriften hoop hebben zouden, op de vergiffenis onzer zonden?
Zeg mij, is er een boek voor zondaars, zooals dit ?

VROOLIJKHEID.

Een weg tot ware vroolijkheid is een geloovig leven.
Ik durf het hier uitspreken als mijn vaste en bepaalde
overtuiging: dat het onmogelijk is om in zijn leven goed
vroolijk te zijn, als men niet een geloovig mensch is.
De meeste menschen verkeeren, merkwaardig genoeg,
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in de tegenovergestelde opinie. „Geloovig zijn, godsdienstig
zijn, vroom zijn, dat is juist goed om het restje vroolijkheid nog weg to jagen, dat een mensch in zijn leven
is overgebleven," zoo denken de meesten ! „Als gij vroom
gaat worden," zoo zeggen zij tot zichzelven en tot elkander,
„pas dan op, dan moet gij vaarwel zeggen aan het weinigje
vroolijkheid, dat gij nog hebt ; dan moogt ge dit genoegen niet meer hebben, en dat genoegen niet meer, en alle
genoegens niet meer ; dan is het uit met de pret ; dan
moet ge een stijf leven gaan leiden, en zuur zien, en altijd
een bedenkelijk gezicht gaan trekken tegen de wereld en
de menschen van de wereld !" Waarlijk, duizende menschen hebben er geen andere voorstelling van ; geloovig
Leven staat bij hen gelijk met somber leven, en, „alles
moge nog gepaard kunnen gaan met geloovig leven, maar
vroolijkheid in geen geval!"
Hoe komen de menschen toch aan deze voorstelling?
Wie heeft hun dat weer zoo verteld ?
Somtijds denk ik, dat deze voorstelling nog een overblijfsel is uit de middeleeuwen, en uit de Roomsche kringen.
Toen heerschte die meening, dat, als men vroom wilde
worden, en als men zijn ziel wilde redden, men dan in
een klooster moest gaan, met de vroolijkheid dezer aarde
moest breken, en zich bergen moest in de sombere duisterheid van een naakte cel, onder veel lichaamskwellingen.
Daar komt bet zeker vandaan, dat de menschen soms
nog zoo'n dwaze voorstelling hebben van wat men een
godsdienstig leven noemt.
Misschien echter, dat de kinderen der wereld ook tot
deze voorstelling komen, door de schuld van sommige
vromen zelven, die in hun godsdienstig leven zulk een
zuur gezicht trekken, en zoo somber en bezwaard daarheen wandelen, dat het bijna een schrik is om die men-
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schen aan te zien, die menschen, die bij hun onophoudelijk „wee en ach," precies doen, alsof zij de eenigen
zijn, die weten, wanneer de wereld zal vergaan. Dwaze
Christenen, die zoo aan de menschen een allerzonderlingst
denkbeeld van den Christelijken godsdienst geven, en die
zoo onzen heerlijken godsdienst den slechtsten dienst bewijzen, dien zij maar bewijzen kunnen, en die de kerk
een groot deel kwaad doen, zooals zij zelven zeer goed
weten.
Nog eens vraag ik : Hoe komen de menschen er toch
aan, om te denken dat geloovig leven hetzelfde is als de
uitbanning van alle vroolijkheid ? Wie heeft hun dat toch
zoo gezegd ?
In mijn Bijbel vind ik dat zoo anders ! Daar heb ik
het altijd zoo anders gelezen. Kent gij ze niet, die duizend woorden van de Heilige Schrift, die telkens en altijd
daar weer op neer komen: „Verblijd u, wederom zeg ik
u, verblijd u?" Weet gij het niet, dat die heele Bijbel er
op aangelegd is, om den armen zondigen mensch uit zijn
zondig en ellendig verdriet eens uit te halen, en hem gelukkig en vroolijk te stemmen, gelukkig en vroolijk voor
tijd en eeuwigheid ? Weet gij het niet, dat de geest des
Bijbels de Heilige Geest is, die op den Pinksterdag bij
de discipelen alle droefheid is komen wegnemen, zoodat
zij daar stonden vroolijk, moedig en sterk, zooals er geen
een stond onder die menschen, die hen aanhoorden? 0,
gij weet het, mijn vrienden, gij weet het, gij, die beter
weet, wat er onder begrepen moet worden als wij van
geloovig, godsdienstig leven spreken : Godsdienstig leven
is juist dat ware vroolijke leven, dat de wereld heelemaal
niet kent. ,, Gij zult vroolijk zijn over al het goede, dat
de Heere aan u en uw huis gegeven heeft."
Gelooven, geloovig zijn, dat brengt de ware vreugd.
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Als ik bijv. geloof, wat de Heilige Schrift mij zegt, dat er
een God is in den hemel, met al wat die Schrift van God
vertelt, — dan komt de ware vreugd in mijn hart boven ,
want ik denk : ,, Gelukkig, ik sta dus niet alleen in het
heelal, maar die God is er ook, en die God heeft mij
geschapen, en die God onderhoudt mij en zorgt voor mij,
machtig en groot als Hij is ! Wat is het toch heerlijk, te
leven en te wandelen met lien God aan mijn. zijde !" Laat
die niet gelooft maar eens zeggen wat zijn vreugde is,
als hij zijn weg door het heelal bewandelt, eenzaam, eenzaam, zonder een God !
Gelooven, geloovig zijn, dat brengt de ware vreugde.
Als ik bijv. geloof, wat de Heilige Schrift mij zegt, dat er
een Reiland is, die al mijn zonden heeft weggenomen,
toen Hij leed en stierf aan. Zijn kruis, met al wat die
Schrift van mijn Christus vertelt, — dan komt de ware
vreugde boven in mijn hart ; want ik denk : „0 gelukkige
mensal, die ik ben ! ik behoef dus niet voor die vreeselijke zonden van mij meer beangst te zijn; die zijn geboet,
verzoend, in het bloed van Christus uitgewischt, vergeven !
Heeft ooit iemand mij zooveel weldadigheid bewezen, als.
die Jezus, toen Hij dat deed voor mij ? Gelukkige mensch,
die ik ben ! ik, die een oordeel verdien, maar die een genade verkrijg ! Wat is het toch heerlijk, om te leven met
de verzekering, dat al mijn zonden niet worden toegerekend, en dat ik rustig mag zijn, door Jezus, mijn Heer !"
Laat die niet gelooft maar eens zeggen, wat zijn vreugde
is, als hij door het leven gaat, altijd, altijd met dat gewicht zijner zonden op hem, waarvan hij niet weet of gelooft, dat ze van hem afgenomen zijn !
Gelooven, geloovig zijn, dat brengt de ware vreugde.
Als ik bijv. geloof, wat de Heilige Schrift mij zegt, dat ik
een onsterfelijke ziel ben, dat de dood mij geen kwaad
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kan doen, maar goed, want dat ik straks overgeplant
word van uit dit zondig lichaam, in een schitterend Paradijs daar boven ; dat ik dus een eeuwig levend wezen ben,
— dan komt de ware vreugde in mijn hart boven ; want
ik denk : ,, Gelukkige mensal, die ik ben ! ik behoef voor
den flood dus niet bang te zijn ; wat kan ik nu vroolijk
Leven ! Wat een heerlijke toekomst heb ik toch ! Als ik
vooruitzie, wat een prachtig vergezicht is dat, die eeuwige
hemel, dat schoone land, die rijke stall, dat samen wonen
in een ongerept Paradijs ! Wat is het toch heerlijk, om
te leven met die rijke gedachte in het hart : „Ik reis naar
mijn erfenis ; elke stap brengt mij nailer !" 0, mijn vrienden, hebt gij die gedachte wel eens gelezen op het aangezicht van een stervende, als juist op het oogenblik des
floods daar een lach kwam op den mond en in de oogen
van dien stervende, een zalige lach als van een, die het
Paradijs aanschouwt ? Laat die niet gelooft maar eens
zeggen, 'w at zijn vreugde is, als hij door het - leven gaat,
met het donkere voorgevoel, dat hij straks sterven moet, om
verschrikkelijk te ontwaken. 1k zeg u, daar is heelemaal
Been vreugde bij hem.
Voorwaar, geloovig zijn, dat brengt de ware vreugde,
de vreugde in het een, de vreugde in het ander, de vreugde
in alles. En ik sluit deze gedachte, maar als gij, mijn
vriend, eens weten wilt, later, als het eens heel donker
,zal zijn op uw levensweg, wat de ware weg tot vroolijkheid is, o, wil het u dan herinneren, wat u hier is gezegd
als door iemand, die als in het voorbijgaan u het heeft
gezegd : de ware weg tot vroolijk zijn, is : een geloovige
te zijn. — Wees dan ook een geloovige, mijn vriend, en
doe niet mede met de menschen, die niet gelooven — want
ik weet antlers niet, hoe gij ooit recht vroolijk zult zijn.
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Neemt den troost toch met u, dien het Paasch-Evangelie
u biedt ! Neemt den troost met u, dien die vrouwen ook
medegenomen hebben van de grafspelonk in Arimathea's
hof ! Gij droevigen en rouwenden ! stelt u uw dierbare
dooden voor zooals gij wilt, maar stelt hen u niet voor
zooals gij hen gezien hebt voor het laatst, then de wet
der krankheid al het heerlijke van uw dierbaren scheen
afgenomen to hebben. Stelt hen u voor als verheerlijkten,
want dat zijn zij ; dat zijn zij, sedert dat hun zielen dat
nieuwe lichaam aangedaan hebben ; dat zijn zij, sedert
voor het verderfelijke het onverderfelijke is gekomen ;
sedert voor het gebrekkige lichaam het volmaakte lichaam
is gekomen, zonder vlek, zonder smet, zonder rimpel.
Stelt hen u niet voor als dooden; maar stelt hen u voor
als levenden ; want levenden, dat zijn zij ! dat zijn zij,
sedert dat juist in dat sterven de ware wedergeboorte
heeft plaats gehad, en zij als nieuwgeboren schepselen
het koninkrijk der ware levenden binnengingen.
Stelt hen u niet voor als wonende, als wonende in dat
donkere graf onder de aarde ; zij zijn daar niet ; zij zijn
daar niet ; maar stelt hen u voor als wonende in de oorden
des Lichts ; daar zijn zij ; en zij wandelen er aan de oevers
van de zilveren stroomen, onder de boomen, Wier bladeren
niet afvallen in eeuwigheid.
0 stelt u de graven niet voor als gesloten ; maar als
geopend ! 0 stelt u het doodenrijk niet voor als met
poorten en grendelen gesloten ; de poorten zijn verbroken,
en de grendelen in stukken gebroken ; en dear zelfs is
15
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het licht, licht, als een licht dat achtergebleven is, toen
de Christus daar was ; een licht, dat achtergebleven is,
ook al is de Christus van daar weer weggegaan !
Hebt gij de Paaschboodsehap begrepen, gij droevigen
en rouwenden, gij kranken en gebrekkigen ?
Geen man is de dood, die u verderf en krankheden
brengt ; maar een geneesmeester is hij, die van alle kwalen
u komt genezen.
Geen hovenier is hij, die de kleine zwakke planten
komt afbreken en uitroeien ; maar een hovenier is hij, die
de kleine en zwakke planten komt overplaatsen in beteren
grond en in warme atmosfeer.
Geen jongeling is hij, die de fakkel des levens tegen
de aarde stoet, om de brandende vlam in het stof uit to
blusschen , maar hij is een jongeling, die de uitdoovende
fakkel opnieuw komt aansteken, brandend hel, en vroolijk
licht.
Uit is het met al die oude troostelooze heidensehe
beschouwingen , de dood is geen dood meer, zoo waar
Jezus Christus, die alle dingen veranderd heeft, — die
water in wijn veranderd heeft, die bitterheid in zoetheid
veranderd heeft, die zonde in heiligheid veranderd heeft,
die toorn in vergiffenis veranderd heeft, die verdoemenis,
in zaligheid veranderd heeft, — zoowaar Jezus Christus,
zeg ik, die alle dingen veranderd heeft, ook den dood in
het Leven heeft veranderd.
Verblijdt u, gij droevigen, gij rouwenden ! Verblijdt u,
gij kranken en gebrekkigen ! Verblijdt u, alle gij sterfelijken ! Droogt uw tranen ! Staakt uw weenen ! Doet uw
zorgen van u! Legt uw vreezen af! De Heere is opgestaan,
en met Hem is uw sterfelijke onsterfelijk geworden.
Halleluj a !
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Meer dan op eenigen anderen Zondag leert het Evangelie ons op Paschen, dat de dood jets is, dat voor het
leven moet wijken !
0 ! wat is dat een andere boodschap dan de droevige
werkelijkheid der dingen rondom ons eeuwen lang heeft
gepredikt! Wat is dat een andere boodschap, een blijde,
een alles overtreffend blijde boodschap voor ons, arme
aan den dood onderworpen menschen ! Hebt gij die boodschap van de opstanding verstaan, gij droevigen, gij weenenden, gij kranken en gebrekkigen onder de menschen ? U
geldt zij allereerst, al geldt zij ook de andere menschen !
Zie, daar is, o eeuwige barmhartigheid ! daar is herstel mogelijk, zelfs van alles, wat de wreede dood heeft
vernietigd ; en veeleer dan dat al het leven voor den dood
moet wijken, zal en moet de dood voor het leven wijken !
Wat meendet gij, dat die mensch, die dierbare van u, die
daar ligt to sterven, een proof van den dood wordt ? Ja,
gij ziet hem daar nederliggen op zijn bed, dat gij denkt,
dat zijn sterfbed zal zijn; gij ziet hem daar minder worden in krachten, zichtbaar verminderen van dag tot dag;
gij ziet de wetten des vergaans aan hem arbeiden van
uur tot uur, en al zijn heerlijkheid aan hem afnemen ;
gij ziet hem, worstelend, al vaster en vaster omkneld
worden door de sterke armen van den dood, terwijl zijn
worstelen al machteloos en machteloozer wordt ; en eindeli* — daar, daar is het geschied ! Het oogenblik is
gekomen ; de dood heeft overwonnen, de dood heeft zijn
offer! Zoo roept gij, zoo weent gij !
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Neen, zeg ik u, en het is in naam van den verrezenen
Christus, dat ik het u zeg : dat is daar bij uw dierbare
niet het leven, dat voor den dood wijkt ! Neen, in eeuwigheid niet ! dat is de dood, die voor het leven wijkt.
Begrijpt gij dat goed ? Daar is een lichaam, een lichaam
der zonde, dat van die eeuwige ziel moet losgemaakt
worden ; en als dat lichaam der zonde van die ziel wordt
afgenomen, is dan niet eigenlijk en eerst die ziel vrijgemaakt ? En komt dan niet eerst die ziel tot haar ware leven?
Als, wat de lente daarbuiten ons weer te zien gaat
geven, — als de vlinder zich ontpopt, en daar op de
takken achterlaat dat omhulsel, waar die vlinder in gevangen is gehouden den ganschen kouden winter lang,
is dat een droefheid voor dien vlinder, om dat omhulsel
achter te laten, dat omhulsel, dat hem gebonden hield,
dat omhulsel, dat Been waarde meer heeft, sedert het
zijn diensten heeft gedaan ? Is dat een droefheid voor
dien vlinder, om dat bindende omhulsel niet meer aan
zich te voelen, en vrij, vrij, de vleugels, de blinkende
vleugels te ontplooien, en opwaarts te fladderen, opwaarts
in zonneschijn te zweven, in zonneschijn van bloem tot
bloem, in de pas ontwaakte lente ?
Komt zoo uw ziel ook niet eerst tot haar ware leven,
als dat stoffelijk, dat bindend omhulsel van haar is afgenomen ? Komt zoo uw ziel ook niet eerst tot haar ware
vrijheid, als die banden des lichaams van haar zijn afgenomen ? Wie doet dat, wie doet dat, dat hinderend om.hulsel er van afnemen? Doet dat de dood ? Doet dat de
macht, die wij dood noemen ? Dan is de dood het eigenlijke leven ! Dan is de dood de eigenlijke vrijheid ! En
veeleer dan te zeggen; ,,Zie, het leven is geweken voor
den dood!" moet er gezegd : ,,Zie, de dood is voor het
nieuwe leven geweken !"
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Ween gij maar bij het aanzien van dat stoffelijk omhulsel, dat achterblijft ; ween gij maar bij het aanzien
van dat waardeloos lichaam, dat een tijdlang zijn diensten
voor het eeuwige heeft gedaan; ween gij maar, in
uw rouwkamer en op den godsakker, — die ziel, die
vrijgemaakte ziel, dat eeuwige, dat juicht ! dat fladdert
opwaarts, dat zweeft in zonneglansen van eeuwig licht
de paradijspoort tegemoet ; dat is de vrijheid, dat is
het leven !
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Ps. 119 : 30a.

Van wien is deze psalm ? Wie is de dichter ? Wanneer
heeft die man dezen psalm gemaakt ? — Laat ons beproeven op deze vragen een antwoord te geven. Wij
beginnen met te zeggen, dat wij niet weten, wie de dichter is, dat wij ook den tijd niet weten, waarin die psalm
is vervaardigd. Wie weet het wel ? En wie kan met
zekerheid iets dienaangaande zeggen ? Zij raden er naar,
de geleerden !
Maar, weten wij naam en tijd niet van den dichter, —
zeer wel kennen wij het karakter van lien man, en zeer
wel kennen wij de aanleiding tot het dichten van dezen
psalm. En dat is, zou ik willen zeggen, ons meer waard,
dan de naam of het jaartal van den man.
Ziet, daar was eens een man in Israel, die een moeilijk
leven had, een moeilijk leven, om velerlei redenen. Voor
zichzelven was hij in alle nederigheid een vroom en god-

230

1K HEB VERKOREN DEN WEG DER WAARHEID.

vruchtig man. Maar hij had overlast van zijn medeburgers,
van zijn medeburgers nit zijn eigen stad, van zijn eigen.
yolk. Juist omdat hij een vroom man was, had hij velerlei
vijanden.
De ijdele lieden hielden niet van hem. Zijn levenswijs
was zulk een andere levenswijs dan de hunne, dat zij zich
altijd evenzeer aan zijn ingetogenheid ergerden, als hij
zich ergerde aan hun ijdelheid en hun zinledige genietingen. De ijdele lieden konden het met hem niet vinden ;
evenals hij het met hen niet vinden kon.
Dan had hij overlast van de voornamen en beschaafden
in zijn stad. Hij zelf was een voornaam en beschaafd man.
Maar hij doorzag de zoogenaamde beschaving dier beschaafden. Dat waren maar uiterlijk goede manieren en uiterlijk
fijne vormen ; in hun hart log en zij, al die beschaafde
mannen en vrouwen. Want zij logen de vriendschap tegen
elkander ; achter den rug spraken zij kwaad van elkander.
Zij logen de voorkomende hartelijkheid, als zij elkander
ontmoetten, wanneer zij op elkanders maaltijden kwamen ;
want zoo spoedig een hunner achteruitging in zaken, of
tot armoede verviel, werd hij door de kringen uitgestooten,
en met den nek aangezien. Die mannen logen met hun
wetenschappelijke manier van spreken zij waren niet
wetenschappelijk ; dat wisten zij zelven wel ; zij stelden
zich maar aan. Die vrouwen logen met haar schoonheid ;
want die schoonheid was niet meer dan bedrieglijke versiering, niet meer dan vergevorderde kunst om zich op to
tooien ; zij waren niet schoon, dat wisten zij zelven wel ;
zij stelden zich maar aan. Hij doorzag al die beschaving
van zijn medeburgers ; en de leugen en de aanstellerij lagen
op den grond van die beschaving. Hij kon het met zijn
beschaafde medeburgers niet vinden ; evenmin als zij het met
hem konden vinden. En hij had er een moeilijk leven door.
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Dan had hij overlast van de hoovaardigen. Daar was
zulk een trotschheid bij sommigen zijner medeburgers,
dat deze zich verbeeldden van een ander soort te zijn dan
de menschen nit lager stand. Hij kon het niet inzien,
waarin hun meerdere voortreffelijkheid bestond ; maar zij
verbeeldden het zich toch. Zij schenen van ander bloed
dan de gewone menschen ; hun vrouwen waren zoo ; en
hun kinderen waren zoo ; naar hun gedachten. Bij de
schepping had God hen apart geschapen, zoo scheen het.
Die trotschaards waren, naar zijn bescheiden wijze van
denken, joist door die trotschheid onvriendelijk, beleedigend
voor een ander, en eigenlijk onbeschaafd. Hij kon het
met die trotschaards niet vinden, evenmin als zij het met
hem konden vinden. En hij had er een moeilijk leven door.
Dan had hij overlast van de bepaald booze menschen.
Hij moest altijd oppassen, dat hij niet bedrogen werd
door de bedriegers, Hoeveel bedriegers liepen er toch rond ;
en als zij hem in zaken konden bedriegen, zouden zij het
niet lagen ! Als zij hem op listige wijze van zijn akker,
of van andere goederen konden berooven, zij zouden het
niet lagen ; zoo hadden zij hem ook reeds voor den rechter
betrokken ; en hij hield zich liever verre van de rechters !
Voor de bedriegers, vooral voor hen, die een schoonen
mond hadden, moest hij op zijn hoede zijn als een reiziger
in het bosch voor de roovers ! — De lagen, die de menschen hem gelegd hadden in zijn leven, wist hij alle nog
zeer wel. Elke lage was een put, waarin hij zou gevallen
zijn, had zijn God hem er niet voor behoed. — De laster
had bovendien ook al aan zijn goeden naam geknaagd.
Wat had men niet kwaad van hem gesproken ! — Neen,
alles te zamen genomen, — onze brave, nederige man
had het te kwaad met de meeste lieden van zijn stad. Hij
had er een moeilijk leven door. En hij voelde zich alleen,
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op een eenzaam standpunt ; zoo anders dan de andere
menschen ; zooals een braaf man zich in zijn levers zoo
dikwijls alleen voelt, op zijn eenzaam standpunt, zoo anders
dan de andere menschen.
Bijna zou ik zeggen : die man, van wien ik spreek, is
een man uit onzen tijd, uit onze stad. Maar neen, onze
tijd en onze medeburgers zijn anders ; zijn onze medeburgers in onze stad ijdele menschen ? Zijn onze medeburgers
in onze stad leugenachtig en aanstellerig in hun beschaving
en in hun manieren ? Zijn er onder onze medeburgers trotschaards, en bedriegers, en lasteraars ? En heeft
in onzen tijd een nederig godvruchtig man een moeilijk
leven ? En heeft zoo iemand een eenzaam standpunt ? Wel
neen immers, — laten wij er om denken : ik spreek van
een man uit den ouden tijd, uit Israel. Toen was het zoo.
Welnu, wat was het geval met onzen braven man? —
Wel, dit was het geval : hij kreeg tijden, dat hij bij
zichzelven in groote verzoeking kwam, om maar evenzoo
te gaan doen als zijn medeburgers. Verwondert u daarover niet, want het is echt menschelijk om in verzoekingen te komen. „Ik ben zoo anders dan de andere
menschen," zoo dacht hij, „en het is mijn vroomheid en
mijn godsdienstig leven, die mij telkens in ongelegenheid
en in strijd met hen brengen. Als ik ook maar eens
werd zooals die menschen, dan was het uit met mijn
moeilijkheid." Dat werd een groote verzoeking voor hem ;
en die gedachte vervolgde hem dagen en dagen. ,, Als
ik eens mijn ingetogen levenswijze liet varen, en ook
mij ging overgeven aan de andere genietingen, waar de
andere menschen zich aan overgeven, — alle menschen
doen. zoo, — waarom zou ik het ook niet doen ? Dan
zouden de ijdele menschen mij niet meer vreemd vinden ;
ik zou geen last meer van hen hebben, en zij zouden
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geen last meer van mij hebben ! Dan was het uit met
mijn moeilijkheden !" — „Als ik ook met de zoogenaamde
beschaving ging mededoen," zoo dacht hij ; , als ik ook met
uiterlijk vriendelijke manieren de menschen aangename
dingen in hun gezicht ging zeggen, zonder dat ik het
meen ; achter hun rug kan ik des te meer hun gebreken
hekelen ; wel, dat doet iedereen ! De geheele wereld houdt
elkander voor den gek. Waarom zou ik het ook niet
doen ? Dan zouden de beschaafde menschen mij niet meer
vreemd vinden ; ik zou zijn zooals zij zijn ; en zij zouden
geen last meer van mij hebben, en ik zou geen last meer
van hen hebben. Het zou uit zijn met mijn moeilijkheden !" De verzoeking was er voor onzen braven man ;
en de verzoeking werd nog erger. ,Als ik eens ging
doen zooals alle menschen doen," zoo dacht hij ; ,als ik
ook maar eens de gewone idealen ging najagen, die iedereen
najaagt ; en als ik ook maar beproefde nog rijker te worden dan ik reeds ben ; dat is het streven van iedereen !
En als ik dan bij voorkomende gelegenheid eens op eerlijke wijze wat rijkdommen verkreeg, en bij andere voorkomende gelegenheid eens op oneerlijke wijze rijkdommen
verkreeg ! Als ik ook een weinigje bedrieger werd ; en
als ik ook trotsch werd en grootsch, en laag op de anderen ging nederzien ; en als ik ook maar mijn godsdienst
overboord wierp, en mijn zedelijk gevoel overboord wierp !
Dan was ik zooals al de andere menschen zijn. Zij zouden
mij niet meer vreemd vinden; ik zou geen last meer van
hen hebben, en zij zouden geen last meer van mij hebben ! Met niemand zou ik meer in strijd leven ! En het
zou uit zijn met al mijn moeilijkheden !"
„Laat ik onwaar worden !" zoo vereenigden zich al zijn
gedachten in een gedachte ; „laat ik onwaar worden,
zooals onder het leven van alle menschen de onwaarheid
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ligt, — en mijn standpunt onder de menschen zal veel
gemakkelijker voor mij worden ; ik krijg vrede met de
menschen ; mijn standpunt in de maatschappij zal niet
meer eenzaam zijn ; ik zal er geen vreemdeling meer
zijn !" De verzoeking was er voor onzen braven man ;
evenals die verzoeking er is voor elken braven man. En
die verzoeking vervolgde hem dagen en dagen ; ja, bij nacht
vervolgde zij hem, zoodat de dageraad aanbrak, en de dageraad hem wakker vond op zijn legerstede, bezig in zijn
strijd tegen die verzoeking. Hoe vreeselijk was die aanvechting ! Die aanvechting werd voor zijn ziel nog vreeselijker en moeilijker dan al de andere moeilijkheden, die
hij van zijn medeburgers te verduren had !
Denkt niet, dat ik de verzoeking beschrijf van een
braaf man uit onze dagen ! Misschien dat gij dat bij
uzelven gingt denken! Herinnert u, bid ik u, dat ik u
de verzoeking beschrijf van een braaf man uit den ouden
tijd, uit Israel. Niet waar ? Welk braaf man uit onze
dagen en uit onze stad heeft die verzoeking ? Zijn wij
daar niet boven verheven ?
Welnu, wat ik u daar beschreven heb, was het moeilijke lot en de verzoeking van onzen braven psalmist.
Gij kunt dit alles in zijn psalm terugvinden, als gij hem
aandachtig leest.
Wat bij hem het einde is geweest van zijn strijd ?
Dit is het einde geweest van zijn strijd : Hij heeft die
verzoeking doorgeworsteld als een eerlijk man. Hij heeft
haar doorgevochten, zooals het van een man met zijn
karakter te verwachten was. Hij heeft bij zichzelven
gedacht, dat het beter is als een eerlijk en waar man
alleen te staan in een zondige maatschappij, dan met
die maatschappij mee te heulen in de algemeene zonden.
Hij heeft bij zichzelven gedacht, dat het beter is om
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aan de oude beginselen van godsdienst en zedelijkheid
vast te houden, en voor die beginselen te lijden en een
martelaar te zijn, dan die beginselen overboord te gooien,
en zich den valschen vrede en de valsche eer der wereld
te verzekeren. Hij heeft bij zichzelven gedacht, dat het
beter is om in de oogen van zijn medeburgers een zonderling en een vreemdeling te schijnen, dan dat zij zouden zeggen: „Hij is precies zooals wij." Hij heeft bij
zichzelven gedacht, dat het beste en het einde van alle
dingen Loch maar is : „Vrees God en houd Zijne geboden !"
En als een dapper man, als een moedig man, die tegen
de publieke opinie in zijn eigen opinie durft te hebben,
heeft hij zijn hoofd en zijn aangezicht opgeheven tegen
zijn gansche omgeving ; aanvaardende al de gevolgen,
die uit zijn besliste keuze mochten voortvloeien ; — terwijl hij in zijn moed dit uitriep : „lic heb verkoren, ik
heb verkoren den weg der waarheid 1" Die brave man! die
waarachtig brave man; te braver, naarmate na die beslissing zijn strijd met de wereld te vreeselijker nu zou
worden, — en een strijd op leven en dood zou wezen
Lees dien psalm, dien 119n, nog eens, mijn lezer , en
zie eens, of dat alles er niet instaat, wat ik u van het
karakter van den dichter heb gezegd.
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Ps. 119: 30a.

Een menseh, die tot zulk een besluit, tot zulk een
slotsom durft komen, is een man van moed, die een groot
en dapper stuk gaat begaan, omdat hij met zulk een
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daad kans loopt de heele wereld tegen zich in het harnas
te jagen. Welnu, ik wensch van harte, dat ook gij den
moed hebt om tot dat besluit te komen, en dat besluit
te handhaven. Laat mij u dit mogen zeggen.
Ziet, ik begrijp heel goed, dat de reden, waarom de
meeste menschen geen Christen wilien zijn, eenvoudig
deze is : dat zij geen uitzondering willen maken op den
grooten hoop. De groote hoop menschen is geen Christen, is niet godsdienstig, is niet vroom ; — en die nu
wei een Christen wil zijn, in waarachtigheid, die maakt
zichzelven tot een uitzondering. En hoe weinigen hebben
er lust, of laat mij liever zeggen, hoe weinigen hebben
er moed om een uitzondering te zijn ? Zijn niet de meeste
menschen gaarne bij de meesten ? Bij de grootste partij,
is men daar niet het liefste bij ? Daar zijn er, die bepaald
niet tegen de eenzaamheid kunnen, die niet tegen een
eenzaam standpunt kunnen. Gaat de stroom naar rechts,
zij zullen ook naar rechts gaan. Gaat de stroom naar
links, zij zullen ook naar links gaan. Wat denkt gij :
als er op den breeden weg, waarvan Christus spreekt,
velen gaan, en op den smallen weg weinigen gaan,
waarom is dat, denkt gij ? Och, dat is eenvoudig : omdat
er op den breeden weg eenmaal velen zijn, daarom voegen de menschen zich bij de velen. En omdat er op
den smallen weg eenmaal weinigen zijn, daarom vermijden
de meesten dien smallen weg ; waren er op den smallen
weg velen, en op den breeden weg weinigen, heusch !
de menschen zouden zich bij de velen voegen, en de
smalle weg zou nog vol worden, vanwege de eigenaardigheid in den mensch, dat hij, evenals sommige dieren,
zooals sehapen en speeuwen, altijd zich gaarne bij den
grooten hoop voegt. De mensch is een diersoort, dat
gaarne in kudden leeft ; hij is een gezellig wezen ; en van-
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wege die gezelligheid is hij in staat om den weg op te
gaan, die tot de verdoemenis leidt. Behoort er niet moed
toe, en behoort er niet eenige verloochening van eigen
natuur toe, om zich van den grooten hoop af te scheiden,
en te zeggen : „Ik wil een Christen zijn ; ik heb verkoren den weg der waarheid ?"
Daar is een Jong man ; — een jong man, die zijn
intrede in de wereld doet. Hij is pas onder moeders
vleugels uit ; en vader heeft gevoeld, dat hij de teugels
van het vaderlijk gezag wat moet vieren ; de jongen
moet eens leeren om wat op eigen beenen te staan.
Goed, daar gaat de jonge man de wereld in, hij
maakt zijn intree. Wat is de eerste strijd, dien deze
jonge man door te maken heeft P Wel, zijn eerste strijd,
zeg ik u, is die strijd, waar wij thans over spreken ; is
de strijd van den braven psalmdichter ; is de strijd : of
hij maar met den grooten hoop zal medegaan voor zijn
gemak, dan of hij den moed zal hebben een uitzondering
te maken. „Zal ik godsdienstig leven ?" zoo vraagt hij
zichzelven af ; ,of zal ik mijn godsdienst, dien ik van
vader of moeder heb medegekregen, maar vaarwel zeggen?
De meeste menschen zijn niet godsdienstig !" En die
jonge man overweegt bij zichzelven. Straks doet hij,
zooals de meeste menschen doen ; — en hij is niet meer
godsdienstig. Hij staat reeds en voegt zich bij den
grooten hoop.
En korten tijd later staat hij voor een nieuwe vraag.
„Zal ik nog zedelijk leven ?" zoo vraagt hij zichzelveu.
af; „of zal ik mijn zedelijkheid, die ik van thuis heb
medegekregen, maar vaarwel zeggen? De meeste jongelieden van mijn leeftijd nemen het niet zoo nauw." En
die jonge man overweegt bij zichzelven. Straks doet hij,
zooals de meeste menschen doen ; en — hij is niet meer
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zedelijk. Hij voegt zich weer bij den grooten hoop.
En als hij, bij zijn verdere intrede in de wereld, gaat
opmerken, dat de meesten van zijn kameraden drinkers
zijn, dan zal hij ook een drinker zijn ; spelers zijn, dobbelaars, dan zal hij ook een speler zijn ; vloekers zijn,
dan zal hij ook een vloeker zijn ; bedriegers zijn, wel
waarom zal hij dan ook niet een fatsoenlijk bedrieger
zi-in ; dat zij alles met beschaafde vormen overdekken,
wel waarom zal hij dan ook niet dat alles met beschaafde
vormen overdekken? Daar gaat hij, onze jonge man, de
wereld in, de wereld door ; — en een verloren man is
hij, zeg ik u! En waardoor ? Omdat hij den moed niet
gehad heeft een uitzondering te maken ; omdat hij den
moed niet heeft gehad van lien psalmdichter, die, terwijl
de heele wereld tegenover hem in het harnas stond, als
een dapper ridder alleen in het strijdperk inreed, zijn
lans ophief, en uitdagend riep : n Ik heb verkoren den
weg der waarheid ! Ik aanvaard alien strijd !"
Zooals die jonge man, van wien ik spreek, zoo is menig ouder man ; zoo is menige jonge vrouw ; zoo is
menige oudere vrouw ! Bange, flauwe menschen ! die
altijd vragen : ,Wat doet een ander ?" die altijd anderen
naar de oogen zien. Arme lieden!
Welaan ! ik bid u van God toe : een heiligen moed,
en een heilige dapperheid : om in de wereld een uitzondering te durven zijn, Laat de menschen ongeloovig
zijn, — wees gij geloovig ! Laat de menschen ongodsdienstig zijn, — wees gij godsdienstig ! Ook al was
niemand het meer, wees gij dan de eenigste, de laatste !
Ik zou er eenigen roem in vinden, om als er op de
geheele wereld geen Christenen meer waren, de laatste
Christen te mogen wezen, en op het laatste bolwerk te
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sneuvelen met de vaan des Evangelies in de hand !
Laat de meeste menschen immoreel worden, onzedelijk
worden in alle praktijken , — wees gij zedelijk in al
uw praktijken. Laat de meeste menschen de lagere
idealen najagen van geld, positie of eer , — toon gij de
zonderlinge figuur van iemand, die maar een ideaal
najaagt : het eeuwige leven ! Laat de meeste menschen
die valsche beschaving zich omhangen, die de zonde moet
bed ekken ; — zoek gij die ware beschaving, die geen mantel
is, maar die de uitwerking is van het groote beginsel :
liefde ! Laat de meeste menschen op hun wijze en
op dien weg onwaar geworden zijn, onwaar tegenover
zichzelven, onwaar tegenover de menschen, onwaar tegenover God : — wees gij waar, waar tegenover uzelven,
waar tegenover de menschen, waar tegenover God !
Durf maar, bid ik u, durf maar, om in hart en wandel,
tot de heldhaftige slotsom te komen , „fic heb verkoren,
ik heb verkoren den weg der waarheid!" De lafhartigen
zullen vergaan, hoe groot hun hoop is , de moedigen, hoe
klein hun aantal ook is, zij zullen het koninkrijk hebben !

„VAN BOVEN."

Hebt gij het wel Bens opgemerkt, mijn broeder, hoe
dat gaat bij de bekeering ?
Gij waart een echt zondaar. En vrienden beproefden
van u een braaf man te maken. Maar het ging niet.
Van de vrienden kon het niet komen. Vrienden maken
het soms erger.
Gij waart een echt zondaar. En gij zelf hebt het ook
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meermalen beproefd, om een deugdzaam man van u te
maken. Maar het ging niet. Van uzelven kon het ook
niet komen. Gij werdt doorgaande slechter.
Gij beproefdet om een zonde, een enkele zonde, bii u
te overwinnen, Maar het ging niet. Want wat macht
uit de hel zat daar achter, dat die zonde maar niet los
van u wilde worden ! Van uw eigen kracht kon dat niet
komen. Het werd al erger.
Gij beproefdet uit de duisternis uit te komen, waarin
en waarmede uw ziel zoo vreeselijk omvangen was. En
gij ontstaakt een licht, en lichten ; een Eat uwer rede ;
een licht uwer werkheiligheid. Maar het ging niet. Die
lichten doofden uit door die duisternis, als door een tastbare stikstof. En gij stondt nog in den donker, als te
voren, zoo niet erger.
Gij beproefdet, — ja, — gij beproefdet alles, om
uw ziel te genezen, om uw ziel te redden. Maar van
geen een kant kon het komen. Totdat, totdat er niets
voor u overschoot, niets, dan — misschien de genade
Gods. Ja, als de genade Gods de bekeering van boven
wilde geven, dan zou het misschien kunnen. Maar antlers
— dan was er nimmermeer hoop !
En in de wanhoop uwer ziel riept gij omhoog,
dorstende gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroomen.
En ja, zij kwam ; van boven. De genade daalde neder ;
een godsgave uit den hemel, wat gij uzelven niet halt
kunnen geven. En gij, die uzelven niet had kunnen
bekeeren, gij werdt wedergeboren tot een nieuwen mensch.
En voor uw geopende oogen, de geopende oogen als
van een die blind geweest was, stond daar de Reiland.
En gij zaagt Hem voor het eerst, zonder afstand vlak
voor u, u oprichtende en zeggende : „Sta op, uw
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zonden zijn u vergeven !" En na dien is het gekomen
al te maal, uw bekeering, de vernieuwing van dag tot dag.
Hebt gij dat wel goed opgemerkt, mijn broeder, hoe
dat gaat bij de bekeering ?

DE HEERE ZAL HET VOORZIEN.

Zou het niet goed zijn, om niet eerst aan het levenseind, maar reeds nu, zoo ongeveer aan het begin
reeds, die overtuiging te gaan koesteren, en te gaan
kweeken : „God is de bestuurder, de goede bestuurder
mijns levens ?" En om reeds nu het meer tot uw 'evenslens te maken : „De Heere zal 't voorzien ?"
Zie, dat wilde ik wel van u ; dat wilde ik wel wat
meer van u.
Daar is niets heerlijkers en niets gerusters, dan in alle
levensomstandigheden met een goed vertrouwen uw lot
aan God over te geven, en te gelooven : God zal het
wel goed maken.
Zeg mij, — zoudt gij het niet eens willen beproeven ?
Het zou u meevallen, als gij het deedt.
Beproef eens, om als gij in broodzorgen zijt, te zeggen :
„Kom, ik zal niet vreezen, God zal zorgen !"
Beproef eens, om als gij een krankheid bij u aan
huis hebt, te zeggen : „Kom, ik zal niet als een wanhopige mij aanstellen ; God is er ook nog, en ik zal mijn
kranke aan Zijn handen overgeven ; het is Loch ten slotte
beter in Gods handen te vallen dan in iemand anders
handen."
Van eeuwige dingen HI.
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Beproef het eens, om bij het niet bereiken van al uw
droomen en wenschen te zeggen : „Als het aan mijzelven
lag, zou ik mijn wenschen wel vervuld willen zien ; maar
dat is zeker een hoogere en een wijzere macht, die mij
de vervulling van mijn wenschen weigert ; ik zal stil zijn
en niet murmureeren ; God zal het ook wel beter met
mij weten dan ik zelf."
Beproef het eens, om bij het niet goed willen zijn van
uw kinderen, die gij opvoedt, te zeggen : „Daar sta ik
nu in mijn onmacht ; ik heb alles gedaan wat ik kon,
maar de kinderen willen toch anders dan ik ; welaan,
een ding schiet nog over : ik zal hun lot aan Gods
handen toevertrouwen ; ik zal bidden, en moge God doen
wat ik niet meer kan."
Beproef het eens, om in al uw smarten, in uw smarten, die soms zoo diep en zoo geheim zijn, dat niemand
er zelfs een besef van heeft, te zeggen : „0 God, Gij God
mijns levens, ik vind mijn smarten zoo zwaar, dat ik ze
niet meer dragen kan ; nu werp ik ze op IT, Heere ! 1k
zal geloof in u houden, dat gij mij ruimte zult maken !
Lie, Heere, mijn oog is en blijft op u geslagen !"
Beproef, zeg ik u, om eens alles voortaan aan God en
aan Zijn bestuur over te geven, — meent gij, dat dat
voor u niet veel rustiger zal wezen, zooals gij nog nooit
rust hebt gehad ? Beproef het, om in alles te zeggen :
„ 'Lie, Heere, hier zijn de teugels ; neem Gij ze maar in
Uw handen," — meent gij, dat het niet veel rustiger
voor u zal wezen, en veel zekerder tegelijk ?
Kom, Beef het bestuur over, gij, die toch geen macht
van bestuur hebt. De Heere kan 't voorzien. De Heere wil
't voorzien. De Heere zal 't voorzien.

0, MENSCHELIJKE DWAASHEID !
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1k zou wel willen, dat het woord door u en door mij
meer tot een levensleus werd gekozen: ,De Heere zal
't voorzien.
Heb ik reden dit te zeggen, en te wenschen ?
Zeker, — want niets is merkwaardiger om op te merken, dan dit : dat de meeste menschen in al hun levensomstandigheden heel iets anders tot een levensleus schijnen
gekozen te hebben : „/"Ic zelf, ik zal het voorzien."
De meeste menschen willen het leven zelven regelen ;
en schijnen daarbij te meenen, dat zij het kunnen ook,
en dat zij het doen ook. „Geef mij de teugels maar
in handen," zeggen zij, „ ik zal mijn wagen wel Leiden ;"
en zij schijnen te meenen, dat als zij zelven maar de
teugels in handen hebben, dan hun wagen veel beter
rijden zal, en zij voor dien wagen dan betere wegen
kunnen kiezen.
De jongeling, die, de kinderschoenen ontwassen, voor
het eerst de maatschappij op eigen beenen binnentreedt
en rondziet, zooals een jong man de wereld rondziet,
zegt bij zichzelven : „Nu ben ik vrij, en nu zal ik genieten, en ook zal ik goed werken, om het ver te brengen : ik zal het wel klaar krijgen." En hij gaat van de
veronderstelling uit, dat hij zelf zijn leven regelen moet,
en regelen zal, en regelen kan.
De man en de vrouw in het sterkst van hun leven,
zijn bezig, — in dezelfde veronderstelling ; hij in de
werkplaats, zij in de huishouding bij de kinderen. „Ik
zal wel zien nog rijk te worden," zegt hij. En zij, de
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vrouw, zij droomt haar droomen over de jongens en
de meisjes, die zij opvoedt, en die zij waken zal, zooals
zij het zelve wil.
„Spreek mij niet van een God, die alles bestuurt," zoo
zeggen velen ronduit, „ik moet zelf maar zien, dat ik
vooruitkom ; als ik het niet doe, God zal het zeker niet doen."
En vele geloovigen, die wel aan de Voorzienigheid
gelooven, och, honderd keeren in hun leven komen zij
tegen die Voorzienigheid op, — „dat, en dat, hadden
wij nu toch eens anders gedaan, als wij het te beschikken hadden gehad." Zelfs moeten de goede geloovigen
het bekennen, dat zij soms aan de Voorzienigheid gansch
niet hebben gedacht, zoo vervuld waren zij van de doorgaande gedachte, dat zij hun waken zelven stuurden.
Laten wij bekennen, dat wij menschen zijn van veel
zelfvertrouwen, van veel verbeelding ; laten wij bekennen,
dat wij een ontzettende verwaandheid bezitten, waar wij
ons niet eens altijd van bewust zijn, door te denken : „Ik
zelf, ik regel en bestuur mijn lot en mijn leven, laat ik
het goed doen !"
0, menschelijke dwaasheid om dat te denken, — gij
hebt evenveel bestuur over uw lot als het kind, dat aan
de hand van zijn moeder over straat loopt. Die moeder
houdt dat kind recht, dat het niet valt op zijn zwakke
beenen ; die moeder doet het uitwijken voor het gevaar
van overreden te worden in de drukte van het gewoel ;
die moeder zegt aan den hoek van de straat : „Dezen
kant op ;" en die moeder zegt in de straat, waar zij wezen
moeten ; „Dit huis in, kind !" terwijl zij het de stoep ophelpt.
Gij zijt wel groote mannen en vrouwen, maar gij hebt
over uw levenslot evenveel te zeggen, als dat kind aan
de hand van zijn moeder.

MOED.
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Als die Vader in de hemelen er eens niet was, die u
zoo aan de hand vasthoudt ?
0, menschelijke dwaasheid, om te denken, dat gij de
teugels van uw levenslot in handen hebt, of kunt nemen.
Gij hebt evenveel bestuur over den gang van uw lot,
als de man, die in den sneltrein zit. 1Tw leven is een
sneltrein, en gij zit daarbinnen op de bank. Zeg maar
tot den razenden trein : „Linksom, of rechtsom ;" — die
daarvOOr op de machine staat, die heeft de macht, met
een beweging van zijn hand dien geweldige te bedwingen ;
die doet het ; gij, gij zit binnen, en waar die trein heengaat, derwaarts moet ook gij heengaan.
Ik hoop maar, dat gij in den goeden trein een plaats
genomen hebt, en niet in den verkeerden.

MOED.

Moeclig zijn, dat is een echt Christelijke deugd, waar
alle kinderen Gods aan te kennen moeten zijn.
Daar is geen schooner gezicht, zou ik zeggen, dan een
moedig man en een moedige vrouw. En dat mag niet
gezien worden, dat een Christen laf is en bang is, en
kruipend ; dat hij bijwegen bewandelt om zijn Joel te
bereiken ; dat hij zijn medemenschen niet in de oogen
durft zien ; en dat hij sluipt in het halfduister.
Een Christen, — die immers wedergeboren is, — is een
vrij man, die op de garde wandelt met de spreuk van
Mozes in den mond : „Wij zullen den koninklijken
weg gaan."

246

DE HAND OP DEN MOND.

Een Christen, — die immers wedergeboren is, — is
een vrij man, die altijd en in alle omstandigheden de
waarheid kan zeggen, en wil zeggen, en zal zeggen, zonder te liegen, wat er ook de gevolgen van zijn mogen.
Een Christen, — die immers wedergeboren is, — is een
vrij man, die op zijn eene groote doel, de vestiging van
het koninkrijk der hemelen op aarde, afgaat, zonder bijmiddelen te baat te nemen, of vleeschelijke hulp in te
roepen, en die bij zichzelven zegt : „Ik zal er komen,
ook zonder die; vaarwel, wereldsche bondgenooten ; ik
wil met u niet samengaan."
Een Christen, — die immers wedergeboren is, — is
een vrij man, die tot de duisternis gezegd heeft : „Ik wil
in u niet wandelen," en tot het licht : ,, Omring mij op
al mijn schreden."
Een Christen, — die immers wedergeboren is, — is een
vrij man, die zijn weg gaat door het leven met een open
gelaat, waar iedereen op lezen mag, wat er op te lezen
staat, en die zich niet van zijn pad des plichts en der
eere afbrengen laat, wie er ook staan mogen ter rechterzijde en ter linkerzijde.
Zoowaar ! dat is een heerlijk gezicht op aarde : een
moedig Christen, en een. moedige Christin !

DE HAND OP DEN MOND.

Hoe heeft Hij de aarde gegrond ?
Hoe heeft Hij de zee getemd, Coen Hij haar met deuren toesloot, en grendels zette, en zeide : „Tot hiertoe
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zult gij komen en niet verder, en tegen deze deuren
zal zich de hoogmoed uwer golven te pletter stooten ?"
Hoe heeft Hij den morgenstond geboden, dat hij zijn
tijd weet elken dag, en hoe heeft Hij den dageraad zijn
plaats gewezen?
Hoe heeft Hij het gedaan, dat het licht zijn weg
weet door de hemelen, en hoe heeft Hij het gemaakt,
dat de duisternis haar plaats weet, als zij zich moet
terugtrekken in haar ure ?
Hoe heeft Hij het gezegd tot de sneeuw : Daar zijn
uw schatkameren," en tot den Nagel : „G-inds zijn uw
zalen," dat zij nimmer hun plaats vergeten ?
Hoe doet Hij het, dat Hij de wolken vult met de
bliksemen, zoodat zij straks uitgaan, wanneer Hij het gebiedt, bij het geluid der donderen?
Hoe heeft Hij de liefelijkheden van het Zevengesternte
gebonden ? En hoe maakt Hij de strengen des Orions los ?
En hoe heeft Hij de ordonnantien des hemels, en de
ordonnantien des aardrijks besteld ?
Als Job antwoorden wij : ,, Zie, wij zijn te gering wat
zouden wij antwoorden? 1k leg de hand op mijn mond."
wij kennen ten deele, ja veel weer nog wij weten niets !

BERGEN.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u : zoo gij een geloof halt
als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen : Ga
van Bier Binds heen. En hij zou heengaan. Niets zou u
onmogelijk zijn!"
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Dit is weer een van die sterk sprekende woorden van
Jezus, een van die scherpe kernspreuken van Jezus, waarbij
Hij het voor alien, die het hooren wilden, heeft laten
weten en voelen, zoo dat zij het niet meer vergeten
konden : dat ongeloovig zijn een zwak en onbeholpen
standpunt is. 0 mijn lezer ! zorg dat ook gij op dat
standpunt staat.
Zie, gij hebt op uw levenspad ook telkens bergen,
bergen, die u in den weg staan, en waar gij niet dadelijk weet wat merle aan te vangen. Het is verdrietig,
als het pad vlak loopt, en als het pad al zeer lang
is geweest, en als de voet reeds moede begint te worden,
het is verdrietig, als dan uw weg tegen een berg stuit,
die u in den weg staat. „Wat," zoo zegt gij bij uzelven,
„is hier een berg? Daar had ik niet op gerekend! Ili
heb reeds zoo lang geloopen, en ik ben al zoo moede !
Moet ik nu nog lien berg over, voordat ik aan het doel
van mijn reis ben? En die berg is zeer hoog ! Als ik
er maar over kan ? Als er maar een pad over loopt ?
Als het maar kan, maar kan !" Voor hem, die niet voor
zijn pleizier reist, is een berg een hindernis, zeg ik u.
En op uw levenspad, op uw levensreis, die ook niet heel en
al een pleizierreis is, staan er menigmaal van die bergen !
Zie, gij kunt met die levenshindernissen op twee6rlei
manier handelen. Gij kunt bij die hindernissen gaan
neerzitten, als een moedelooze, of gij kunt beproeven er
overheen te komen als een geloovige, dat hetzelfde is als
een moedige.
Gij kunt er bij neer gaan zitten, en zeggen: ,, Och, ik
heb toch altijd zoovele tegenspoeden ; ik heb altijd zooveel zorgen en rampen. ! Een ander heeft dat zoo niet ;
maar ik heb dat nu altijd. Waarom komt dat nu altijd

BERGEN.

249

op mij of ?" En gij kunt uw hoofd op de handen steunen,
uw tranen door de vingers door laten vlieten, en het,
beeld der radelooze wanh000p vertoonen als gij wilt.
Ook kunt gij, nog erger in die gemoedsstemming, opspringen in uw wanhoop, de handen beschuldigend ten
hemel heffen en uw verkropt gemoed lucht geven in
aanklagende woorden als deze : „0 God ! waarom doet
Gij dit ? Dat is onrecht ! Waarom mil, en een ander niet ?
0 God, ik dacht, dat Gij liefde waart ; maar ik zie het :
Gij zijt geen liefde !"
Nietwaar, dat is de eene manier om zich bij de levenshindernissen te gedragen ! En dat is geen erg wijze manier ! Dat is een zwak standpunt, dat is een moedeloos
standpunt, dat is een huilerig standpunt ! Dat is het
ongeloovige standpunt.
Wat dunkt u : Lou op die wijze een berg verzet worden, een berg, die in den weg staat, van hier ginds
heen verzet worden ? Ik zeg u : het is een zwak standpunt, dat ongeloovige standpunt ; zelfs geen stuk van dien
berg, zelfs geen Steen van dien berg, zelfs geen zandkorrel
van dien berg wordt met dat moedelooze klagen verzet.
0, laten de menschen dat bedenken, de menschen die
in broodzorgen zijn, of de menschen die in krankheden
zijn, of de menschen die in vreeze hunner zonden zich
bevinden ! Zulk doen geeft niets. Zulk doen verzwaart uw
tegenspoed, verzwaart uw krankheid, verzwaart uw arme
vreeselijke zonde!
Neen, dan is er een andere manier om u bij die bergen,
bij die levenshindernissen te gedragen. Daar is werkelijk
zulk een manier, die de bergen als het ware zoo wegmaakt, zoo wegtoovert, dat gij zelf verwonderd vraagt :
„Neen, maar, waar is die berg gebleven ?"
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Zie, gij kunt z(56. doen : Gij kunt bij uzelven gaan
redeneeren : „Dat ik hindernissen, bezwaren en zorgen
ontmoet op mijn weg, dat spreekt vanzelf. Dat ik krankheden heb, rampen heb, dat spreekt vanzelf. Iedereen
heeft ze. Waarom zou ik ze niet hebben ? Ik kan toch
geen heilige uitzondering maken? Zoo'n braaf man ben
ik toch niet, dat ik nu eens gespaard zou blijven !"
En gij kunt verder redeneeren, als gij een verstandig
man zijt : „Waarom zou ik die hindernissen niet ervaren ?
Ik ben toch een zondaar, als ik mijzelven wel ken. En
als zondaar heb ik wel wat van de gerechtigheid Gods
verdiend ! ()eh, och ! als ik eens alles kreeg, wat ik billijker wijze aan straf verdiend had ! Hoe zou het er nog anders
met mij uitzien ! Neen, ik wil claarom niet klagen over
mijn tegenspoeden ; ik wil stilzwijgen, en zeggen, dat God
zelfs nog barmhartig met mij is ! Ik wil niet klagen over
mijn krankheden, want het is Gods goedertierenheid, dat
ik nog niet geheel vergaan ben !"
En gij kunt nog verder redeneeren, als gij een verstandig man zijt : „Ik zal hoop blijven houden, en moed
blijven houden ! Over die bergen zal ik nog wel heen
komen. God is zoo machtig, en God is zoo goed
ik dat niet ervaren? Isom, laat ik den eersten stap maar
vast zetten op den weg die over den berg heen gaat ;
zie, daar gaat de tweede stap ook reeds, en ook de derde
stap eveneens ; ik bell al op weg. Het komt maar op den
eersten stap aan ; de verdere schreden komen vanzelf!"
En gij kunt ten slotte nog verder redeneeren, als gij
een verstandig man zijt : „Och Deere ! mijn vertrouwen
is op U ! mijn oogen zijn op U geslagen ! Ik weet, dat
ik uit mijzelven over mijn hindernissen niet heen kom ;
maar ik weet tegelijk, dat Gij wel mij er over heen kunt
helpen op wonderlijke wijze ! Ik geloof in IT; Gij zijt
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sterker dan mijn tegenspoed ; Gij zijt machtiger dan mijn
krankheid. Ik vrees niet meer, ik ben moedig en durf
in mijn toekomst zien. Hallelujah !"
Nietwaar, dat is een andere manier om zich bij de
levenshindernissen te gedragen. Dat is een sterk standpunt.
Wat dunkt u: zou dat niet de weg zijn om over hindernissen heen te komen, waar wij ons anders blind op
zouden gestaard hebben? Zou dat niet de stemming zijn,
waarvan God bij zichzelven zou zeggen : „Zie, die mensch
vernedert zich onder mijn hand, en laat het nu op mij
aankomen ; nu moet Ik hem helpen?"
0, voorzeker zeg ik u: dat is de wijze, niet alleen om
enkele steenen van voor 11W voeten weg te krijgen, maar
om zelfs een ganschen berg weg te krijgen uit uw levensbaan, zoo dat die baan weer effen en gelijk voor
voeten zich uitbreidt !
UAV geloovig zijn is het sterke middel dan geweest,
waarbij God Almachtig tot de bergen spreekt : „Doet wat
dat menschenkind zegt; gaat van hier ginds heen !" En
ootmoedig dankbare ziel zal het roemend belijden :
„Dat die berg verzet is, Heere, niet mijn werk was het
het is Uw werk, o lieere !"

MATERIALISME.

„Bedenk de dingen, die boven zijn." Zoo mocht het
wel eens zijn ; zoo moest het eens meer zijn.
Wat bedenkt gij ? Waar denkt gij gewoonlijk aan, den
geheelen, langen dag ? Laat eens hooren, waar uw gedachten zoo al om loopen.
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De gedachten van den mensch staan nooit stil. Zooals
bijen nit een korf, zoo vliegen de gedachten uit en keeren
zij weer, druk, bedrijvig, nooit stil en altijd op iets uit. De
bijen gaan op honig uit ; en zij gaan vliegen en zwermen
over duizenden bloemen, ver en nabij ; en zij brengen
den honig als schat in haar kameren.
Maar uw gedachten, die ook uit en in vliegen, ook
bij grooten getale, altijd door, uit dat bezige hoofd, —
wat halen en brengen zij, uw gedachten, als schat voor
de kameren van uw hart ? Wat zoeken zij, uw gedachten?
En als de avond komt, en gij den dag eindigt, den
grooten langen dag, waar hebt gij lien dag dan aan
gedacht ?
Aan „de dingen, die boven zijn?"
0, wij weten het wel, waar gij aan denkt zoo'n heelen dag !
Hierover hebt gij gedacht ; „Wat zullen wij eten, en
wat zullen wij drinken, en waarmede zullen wij ons kleeden ?" En van die gedachte uit, — overigens een heel
natuurlijk gedachte, — hebt gij er uw werk van gemaakt,
om uw spijzen en uw dranken en uw kleeding to verdienen, door nijveren arbeid.
Hoeveel procent van eens menschen gedachten gaan
over dit punt ? Flier in onze stad negen en negentig, zou
ik haast zeggen.
Wat antlers doet men op de beurs ? Wat doet men
op het kantoor achter den lessenaar ? Wat doet men
in den Winkel achter de toonbank ?
Wat doet men in de fabriek en op de werkplaats ?
Wat doet men op de groote rivier, die voorbij onze stad
vloeit, op die rivier, met haar duizend schepen, groot en
klein? Wat doet men in de havens, aan de kaden, in
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de pakhuizen ? Wat doet men op de markten, op de
straten, waar de een nog altijd harder loopt dan de ander,
en hem voorbijloopt ?
Wat beteekent dat loopen, dat zoeken, dat jagen, dat
werken, dat zwoegen, dat drukke rusteloos komen en
gaan, dat nooit eindigt, voordat de zon ondergaat en
de nacht komt, alsof die nacht wilde zeggen : „Komt,
kinderen houdt nu op , morgen is er ook weer een dag ?"
Wat dat is?
Dit is het : de bijen zijn uitgevlogen, en zij zwermen
en vliegen om voedsel.
Al die menschen, al die menschen, zij zoeken het
antwoord op de groote maatschappelijke vraag : „Wat
zullen wij eten, en wat zullen wij drinken, en waarmede
zullen wij ons kleeden ?"
En daarover, daarover gaan dan ook de duizenden
gedachten.
Alles goed en wel ! Maar jammer, als de gedachten
niet wat hooger uitgaan ook !
De menschelijke maatschappij is toch iets weer, iets
hooger nog, dan een menschelijke bijenkorf, waar het om
niets anders dan om voedsel to doen is ?
Dat is materialisme, — al is er erger materialisme dan dit.
En daarom roepen wij : „bedenk de dingen die boven zijn."
Welke die dingen zijn, dat zal uw hart u wel zeggen,
in zijn beste oogenblikken.
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Vele Christenen verkeeren in den waan, dat hun leven,
omdat zij kinderen Gods zijn, een heerlijk zacht zoetvloeiend leven zal zijn. ,,Wij zijn kinderen Gods," zeggen
zij, „dus ons zal het goed gaan op aarde ; den goddeloozen zal het slecht gaan, want zij zijn goddeloos; maar
ons zal het goed gaan, want wij staan onder de bijzondere
hoede Gods."
Zoo denken vooral jonge, pas bekeerde Christenen, die
juist de wedergeboorte achter den rug hebben.
In het eerste gevoel van hun vernieuwing zien zij zoo
vroolijk de wereld rondom zich aan, en zij roepen : ,,Wij
zullen de wereld overwinnen !" Zij zien vroolijk naar den
zonnigen hemel van hun nieuw geluk, en zij roepen:
„Blauw is die hemel, en blauwzonnig zal die hemel blijven." Zij zien vroolijk in hun nieuwe toekomst, en zij
roepen: „Nu wordt mijn levensreis eerst heerlijk ; Jezus
is met mij, niemand zal zulk een zalig leven hebben als
ik." Zij zien vroolijk tegen den nieuwen strijd aan, die
hun wacht, en droomen van zegepralen. Zij zien vroolijk tegen de moeiten en zorgen des levens aan, en vreezen die niet. Zij zien vroolijk tegen de natuur, tegen de
menschen, tegen hun vijanden, tegen den flood aan, —
niets deert bun ; een lath is op hun aangezicht ; de cooed
spreekt hun uit de oogen, en met veerkrachtige schreden loopen zij voort. Daar gaan zij, die vroolijke moedige lachende Christenen, het eerste Bind van hun weg der
bekeering ! Voorwaarts naar Kanaan !
Wat zullen wij van hen zeggen?

UITGESTELD BEGRIJPEN.
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Dit zullen wij zeggen : dat zij niet de slechtste soort
Christenen zijn. Zij zijn beter, zij, met hun Christelijke
illusien, dan die mismoedige wanhopige murmureerende
Christenen, die altijd klagen : „Wat heb ik het toch moeilijk ! Mijn weg is altijd door de diepte, ach !" — God zal
toch ook liever in Zijn armee, waarmede Hij de wereld
wil overwinnen, van die vroolijke moedige helden gebruiken, dan van die sombere altijd versiagene manner'. die
al verslagen zijn, voordat zij den veldslag gezien hebben.
God zegene die jonge, pas bekeerde vroolijke kinderen !

UITGESTELD BEGRIJPEN.

„Wat _a doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na
dezen verstaan."
0, ik wilde, dat slit godswoord opbeurend en vertroostend u toeklonk bij al die tegenspoeden en droevige ervaringen van uw leven, waaronder gij gebukt gaat, mijn
broeder ! Waarom sluit gij uw ooren?
Ik wilde, dat gij het u herinneren wildet tot uw
bemoediging, als het eens duister rondom u gaat worden, als de zorgen u gaan drukken, als het hart bijna
bitter zou worden bij het niet begrijpen van de donkere
raadselen der Voorzienigheid, die u in den steek schijnt
te laten voor tijden lang.
Ili wilde, dat dat godswoord geschreven werd boven de
graven van uw jonge kinderen als gij hen begraaft, en
dat het daar voor uw oogen leesbaar stond, telkens, als
gij eens terugkomt om die graven te bezoeken : „Wat
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1k doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen
verstaan."
Ik wilde, dat dit godswoord elke vrouw in het hart
drong, als zij verbleekend de afscheidshand drukt van
Naar stervenden man, haar ontnomen steun.
1k wilde, dat elke kranke, die mort omdat hij niet
weet, waarom hij op zijn ziekbed onnut gekluisterd
moet liggen, die Godsstem wilde vernemen, zijn hoofd
oprichtend van het kussen, om to luisteren naar dat
wonderbaar woord.
Bij al de duizend vragen, die er bij ons opkomen,
wanneer het ons tegenloopt in het leven, als wanneer
wij telkens roepen: waarom, waarom doet de Voorzienigheid dit nu?" — ach, zou ik wenschen, dat gij en
ik ons lijdzaam en overgevend leerden nederleggen bij
dat woord van onzen wijzen Heer : „Wat Ik doe, weet
gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan."

ALS EEN LAM.

Jesaja 53 slaat op Jezus. En het 7e vers : „Als een
lam werd hij ter slachting geleid," het wijst op Jezus.
Maar zie nu ook Bens in de werkelijkheid, hoe waar
die vergelijking bij Jezus opgaat, en hoe de geschiedenis
van lien eenen langen lijdensdag van Jezus beschreven
en samengevat kan worden in die weinige woorden : ,, Als
een lam werd hij ter slachting geleid."
Als een lam. ZOO stond Hij immers in Gethsemane
tegenover Judas en zijn bende. Zij hadden zwaarden en
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stokken ; en sloegen, of wilden slaan, of hadden willen
slaan. Maar Hij, Jezus, sloeg niet, en screed niet, en
stond voor hen, en gaf zich over, zonder een woord van
wraakroeping, zonder een gelaat van boosheid.
Als een lam. Zoo stond Hij immers voor den Joodschen
Raad, waar de grimmige Kajafas voorzitter van was.
Zij getuigden daar valsch tegen Hem; maar Hij zweeg.
Zij beraamden een boozers raad tegen Hem ; maar Hij
bewaarde het stilzwijgen. Een dienstknecht sloeg hem
op de wang ; maar Hij vloekte dien dienstknecht niet.
Zij vonden, dat Hij het oordeel des doods waardig
was ; maar Hij riep geen wraak over dat oordeel. Was
er ooit schooner houding, dan de houding van dien
verongelijkte ?
Als een lam. Zoo stond Hij immers voor den landvoogd,
voor Pilatus. Die wel, die stond hoog in al zijn macht
en groot als wedervorst Hem aan te spreken. Die wel,
hield de weegschaal in de eene hand, en het zwaard der
gerechtigheid in de andere hand. Die wel, als een schandelijk rechter, wierp de weegschaal op den grond, en
doopte het zwaard in bloed van onschuldigen. Maar
Jezus, — riep zijn dienaars niet op om voor Hem te
strijden, en boog het hoofd als een, die zegt : „Laat dat
alles maar over mijn hoofd gaan ! Ik zal dragen."
Als een lam. Zoo immers stond Jezus te midden der
soldaten. Zij vloekten, zij schimpten, zij drukten Hem
een doornenkroon op de slapen, zoodat de doornen wonden maakten, en het rood bloed daaruit droop. Zij lachten om den ouden mantel, dien zij Hem omgehangen
hadden, en om dat kleine riet, dat zij Hem in de
handen hadden gedrukt. Maar Jezus, — verweerde
zich niet en was stil en liet begaan, als een, die zeide :
„Zij hebben alles aan mij gedaan, wat zij gewild hebVan eeuwige dingen III.
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ben, en ik heb gezegend, die mij geweld aandeden."
Als een lam. Zoo immers liep Hij met Zijn kruis op
den schouder den weg naar Golgotha op, tusschen al
die menschen, tusschen al die menschen in. Dat kruis
viel Hem zwaar, zeer zwaar, en deed pijn op de schouders en de Borst. Dat kruis viel Hem te zwaar, en
Hij viel neer, neer, op den grond. Hij bezweek, onder
veel gelach en gescheld en getier, dat opsteeg aan alle
zijden. Maar, als er toen tranen vielen uit Zijn oogen,
het was niet om zichzelven, het was om Jeruzalem, mn
Jeruzalem, en de kinderen van Jeruzalem.
Als een lam. ZOO immers ging Hij den kruisdood
ondergaan. Zij sloegen Hem de spijkers door de handers
en door de voeten, en bloed, bloed droop op den grond.
Maar Hij, — bad om vergiffenis voor Zijn beulen. Zij
bespotten Hem wreed met hoongelach, zij staken de lip
uit tegen Hem, zij knersten de tanden tegen Hem, maar
Hij, — riep geen engelen of om dien smaders de lasterende tong te verschroeien met hun bliksem. Hij bad voor
degenen, die Hem vloekten.
Als een lam. Z(56 immers ping Hij zes uren, zonder
morren, al stak de oostersche zon Zijn hoofd ; al brandden de wonders ; al joeg de wondkoorts Hem het bloed
door gezwollen aderen ; al verwrongen zich de gerekte
spieren ; al kleefde de tong aan het gehemelte. Was
iemand ooit zoo stil bij zooveel nameloos leed?
Als een lam. Was er ooit eenig beeld of gelijkenis.
meer waar, dan toen de oude profeet, die in de toekomst
zag, Hem aldus aanduidde in den klaagzang, dien hij
aanhief over Zijn dood ?
Was er ooit eenig beeld of gelijkenis meer waar, dan
toen Johannes de Dooper over Hem uitriep, waar de
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discipelen het hoorden : „Ziet, het Lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt ?"
Was er ooit eenig beeld of gelijkenis meer waar, dan
toen de oude echte Christenen in hun woorden en in hun
geteekende figuren op de grafsteenen. Hem aanduidden
als het Lam Gods, voor de zonde der wereld. geslacht ?
En zullen wij, de levende gemeente van dezen dag,
het geliefkoosd beeld niet overnemen, met dierbaarheid
behouden, en het weer overreiken aan het geslacht, dat
na ons komt, als symbool, als het dierbaarste symbool
van ons Christelijk geloof in zijn diepste kern en wezen?

EEN LIED.

Van den hemel, te middernacht, klonk er een lied.
Heldere engelengestalten zweefden hoog door de wolkenlooze lucht. Engelengestalten, sterk en groot, met aangezichten, zacht en mild. Engelengestalten, licht en blinkend, die een sfeer van licht meevoerden, om zich heen,
zoodat de sterren verbleekten, of door het glanzig wags
flauw heenschenen.
Van den hemel, te middernacht, klonk er een lied.
Alsof het van de sterren afkwam, zoo daalde het af,
lager en lager, door de luchtkringen heen, veelstemmig,
machtig van toon, zuiver golvend, vloeiend, afruischend
als watervallen. Wolken hielden het niet tegen. Winden hielden zich stil en braken het niet af. En zij
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streken neer, die welluidende geluiden, langs de toppen
der heuvels, den heuvelring af, tot beneden in de dalen.
En altijd door, een heelen tijd door !
Van den hemel, te middernacht, klonk er een lied.
En de herders, daar beneden, zij hoorden het lied. De
herders, met hun schapen om hen keen, neerliggende in
grazige weiden, met de lammerkens, dicht bij de moeders
aangevleid. De herders, de armen, de eenvoudigen, de
weinig wetenden, de veel geloovenden, — die opzagen,
verbaasd, en niet wisten, wat dat was, maar het schoon
vonden, schoon zooals zij van geen priesters in geen tempel het ooit hadden gehoord.
Van den hemel, te middernacht, klonk er een lied.
Het was de nacht van Bethlehem. En dit was het lied :
,,Sere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde,
in de menschen een welbehagen."
0 engelenzang, — hoe hebben uw woorden, uw tonen
van af dien nacht profetisch vertroostend geklonken door
al de nachten der eeuwen ! Hoe hebben zij geklonken
als hemelboodschap in ooren die opengingen bij de blijde
mare van boven ! Hoe hebben uw klanken een slapende
wereld wakker geroepen tot den dageraad van het schoonste
licht eener nieuwe zon !
0 engelenzang, — hoe hebben uw woorden, uw tonen,
van losgemaakte tongen verder voortgedragen, al de dalen
en al de landen vervuld, heengolvend over zee en stall,
naar oorden, waar arme menschenkinderen heilbegeerend
uitzagen naar Gods hulp en troost ! En hoe wekken zij
telkens en telkens weer de slapende snaren onzer nachtelijke ziel, om me6 te trillen in weerklanken van blijdschap, en in te smelten in den lof desgenen, die heil gaf
op aarde, en heil gaf in den hemel.
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O engelenzang, met uw : „In menschen een welbehagen," wees en blijf ons altijd de goede boodschap !
O engelenzang, met uw : „Vrede op aarde," wees en
blijf ons altijd de blijde profetie !
O engelenzang, met uw : „Eere zij God," wees en
blijf ons altijd de wekstem tot Gods lof!

IN MENSCHEN EEN WELBEHAGEN.

Als er ooit een goede boodschap van liefelijke lippen
met zangerige stemmen aan de mensehenkinderen geboodschapt is, dan is het deze boodschap geweest : „In
menschen een welbehagen."
Daar zijn to alien tijde brengers van goede tijdingen
geweest. Maar welke boodschappers halen bij deze engelen, met hun ,In menschen een welbehagen ?"
Daar was in ouden tijd eens een zondvloed geweest,
een vreeselijke vloed, die ging tot vijftien ellen boven de
hoogste bergen, en die er doodde, al wat daar leefde op
den aardbodem. En Coen na het opklaren en heentrekken
der wolken die duif wederkeerde met het afgebroken
olijfblad in den bek, — o ! wat was die duif de draagster
van een vroolijke tijding, de tijding, dat de aarde weer
met jong groen bedekt was, als van een ontwakende lente.
Maar die boodschap was toch niet meer dan de boodschap,
die elke trekvogel, die ook de zwaluw ons brengt na
den winter, als de zomer weer gaat komen !
Daar was in oude tijden eens een man, een grijs man,
Jakob, zittende in zijn tent, en treurende om zijn Jozef,
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die dood was, die van een wild dier verscheurd was, en
Wiens met bloed bevlekte mantel nog altijd in zijn tent
hing ; Jakob, die nimmer vertroost had willen wezen.
En then, op zijn grijzen dag, zijn zonen nit Egypte
wederkeerden, en zijn tent binnendrongen, met den blijden roep : „Uw zoon Jozef leeft nog !" en hij naar buiten ging, en des konings wagenen zag, en het geloofde, —
o ! wat waren die zonen de boodschappers van goede
tijding, de tijding, dat de smarten van een vaderhart
mochten veranderd worden in de blijdschap van het wederzien van een doodgewaanden zoon op den Croon van
Egypte. Maar daar is toch blijdere boodschap nog denkbaar dan die, naarmate er diepere smarten zijn dan
oudersmarten bij de graven hunner kinderen !
Daar was in de oude tijden eens een yolk zwervende
door een vreeselijke woestijn, van het karavaanspoor
afgeraakt, en al dieper verdwaald in zanden, waar geen
teeken meer den weg aanwees, en waar de hongerdood
hen aangrijnsde, de manners, de vrouwen, de kleine kinderen aangrijnsde, de vreeselijke hongerdood. En toen hij,
de Godsman, de groote Mozes, de altijd geloovende, hun
de boodschap aanzeide, dat ziet ! op den volgenden morgen
er brood zou komen van God voor al die honderdduizenden,
overvloedig brood van den hemel, en dat brood den
volgenden morgen er ook werkelijk lag, zoodat zij gered
waren, de grooten en de kleinen, — o ! wat was die
Godsman de drager geweest van een goede tijding, de
tijding van verlossing uit een schrikkelijken dood door den
honger in de woestijn. Maar daar is toch blijdere boodschap nog denkbaar, naarmate er grootere nooden zijn dan
de nood om het dagelijksche brood !
Daar was in de oude tijden eens een yolk, geslagen,
overwonnen, geplunderd, door de Midianieten, die overheer-
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schande roovers. Braak lagen de akkers en ledig de schuren.
Als cijns en schatting ging het nog weg, wat een nijvere
landman zich opgaarde. Ach ! de arme maagden ! die als
zoengeld werden weggeleid ! Ach ! de arme jongelingen !
die tot schandelijken slavendienst werden medegesleept !
En toen aan Gideon en zijn yolk daar de Engel verscheen,
met den heilgroet : „De Heer is met u, gij strijdbare held !"
en deze hun aanzeide den moedigen opstand en de glorierijke overwinning, — o ! wat was die Engel de brenger
van goede tijding, de tijding, dat de schande en de smaad
der verdrukking voorbij waren ! Maar die boodschapper
had zinnebeeldig een oorlogszwaard aan de zijde, en een
brandslingerende fakkel in de hand, en een krijgroepende
bazuin voor den mond. En daar zijn toch betere boodschappers nog denkbaar dan de boodschappers van oorlogsvictorien.!
Daar was in oude tijden eens een man, Izaak, een
vreedzaam man, een ijverig man, braaf, goed, en vroom.
Maar hij was eenzaam in zijn tent, die daar stond naast
zijns vaders tent. Geen vrouw, geen jonge vrouw, die
licht bracht en vroolijkheid op zijn pad, en die rozen
hem vlocht in den krans van zijn leven ! Geen lippen,
die hem spraken van liefde , geen armen, die hem toegestoken werden in eeuwige min ! En toen tegen dien
avond, na weken der reize, de kemelen kwamen, de kemelen, met den trouwen gids, Eliezer, en daar van
den kernel afsprong de schoone Chaldeeuwsche, Rebekka,
en hij haar bij de hand nam, en zijn tent binnenleidde,
en haar aangezicht zag zonder sluier, als een aangezicht
der hemelsche schoonheid en goedheid, — o ! wat was
die vrouw voor hem de draagster van goede tijding, de
tijding van liefde en vol geluk, die elke goede vrouw
binnenbrengt in het huis van een eenzaam man. Maar
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daar is toch nog betere boodschap denkbaar dan de boodschap, die de aardsche liefde ons geeft zelfs van rozenlippen !
Neen, ik weet een betere boodschap dan alle deze ! beter
dan de boodschap, die de aardsche liefde ons brengt in
minnende oogen ! beter dan die de oorlogsengelen brengen
met hun altijd bloedige victorie ! beter dan de boodschap
der redding uit broodzorgen ! beter dan de boodschap der
vertroosting aan bange vaderharten ! beter dan de liefelijkste lentebode ons ooit aanzegt !
Wat zijn zij mij alle, vergeleken bij die tijding uit der
engelen mond boven Bethlehems velden? Van den hemel,
to middernacht, klonk er een lied. En dat lied zong ons
toe : „In mensehen een welbehagen. !" Dat is een boodschap, Welker gelijke er nimmer is geweest.
Waarom ?
Ik wil het u zeggen.
Ik, — en ik spreek nu ook in uw naam, mijn medezondaar ! — ik lag gekneld in banden van den dood, en
strikken der hel hadden mij omvangen ! Beken der zonde
omringden mij, en de wateren er van waren gestegen tot
aan mijn lippen ! En mijn ziel was zeer bange, en ik
verging, en ging onder in mijn boosheid. En ik strekte
mijn hand uit, verzinkende, en riep in wanhoop : ,De
Heere haat mijn ziel, en daarom kom ik om !" Maar van
den hemel kwam een antwoord : „Neen, in mensehen een
welbehagen !" Was er ooit een betere boodschap gehoord ?
Ili, — en ik spreek nu ook in uw naam, mijn medezondaar ! — ik werd gejaagd door den angst van een
kwellend geweten ; en dat geweten joeg mij uit de tegenwoordigheid Gods, als met geeselen, en joeg mij voort, al
verder en verder, tot in streken als waar de duisternis
mij deed vallen over elken steen, die op den weg lag ; en
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hoe meer ik viel, hoe meer de steenen mij verwondden ;
er was niets geheels meer aan mij ; en als ik opstond,
kon ik toch niet voort, al joeg het geeselend geweten mij
verder, verder van Gods troo p, in een eeuwige woestijn ;
en ten doode gewond, op de steenen, strekte ik mijn hand
uit, in wanhoop, en riep ik uit : „De Heere haat mijn
ziel, en daarom kom ik om !" Maar van den hemel kwam
then een antwoord : „Neen, in menschen een welbehagen !"
Was er ooit betere boodschap gehoord ?
Ili, — en ik spreek nu ook in uw naam, mijn medezondaar ! — ik had de zonde lief ; den Booze had ik niet
lief ; maar ik had toch de zonde lief. En ik volgde vrijmoedig de zonde, die mij verleidde tot verder volgen,
met veel verlokkelijks, met veel zoets der wereld. En als
een stemme daartusschen kwam, die zeide : „Doe het niet !"
zoo deed ik het toch. En van kwaad ging het tot erger.
Ik hield de zonde vast aan haar slip, en kon haar niet
loslaten. En ik voelde de verwoesting in mijn ziel, maar
moest steeds verder. En ik voelde den steeds grooteren
afstand van God, maar moest steeds verder. Toen hield
de zonde mij vast, al Wilde ik haar toen loslaten. En zij
bracht mij, die vreeselijke ! op een zwijnenakker, en stelde
mij daar alleen, in honger en dorst, arm en naakt. En
de burgers des lands verachtten mij ; en de zwijnen traden
mij op de voeten. En ik verging van honger, en smaad.
Toen strekte ik mijn hand uit, en riep ik in wanhoop :
„Mijn vader haat mij, en daarom kom ik om !" Maar van
den hemel kwam toen een antwoord : ,,In menschen een
welbehagen !" Was er ooit betere boodschap gehoord ?
0 ! engelenboodschap, engelenzang ! — beter dan de liefde
der vrouwen, beter dan aardsche rijkdom, beter dan overvloed van brood, beter dan heldenroem, beter dan der
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kinderen zegen, is goede boodschap geweest : de goede
boodschap voor mijn arme verlorene ziel : „dat God in mij
een welbehagen heeft !"
Uw boodschap heeft niet gelogen, heeft niet bedrogen !
1k, — en ik spreek uit uw naam, mijn medegeloovige ! —
ik ben gered uit den zwijnenakker op het verre land !
1k ben gered van de stee p en der vreeselijke woestijn !
ben gered uit de zeer diepe wateren mijner zonde ! En
dat ik leef, het is door 11w welbehagen, mijn God ! het
is door Uw genade, mijn Vader !

VREDE OP AARDE.

Als er ooit een blijde profetie van liefelijke lippen met
zangerige stemmen aan de menschenkinderen geboodschapt
is, dan is het deze profetie geweest ,, Vrede op aarde."
Stel u voor een aarde, waar de hand des broeders
opgeheven is tegen den broeder, zoodat de eerste dood
op aarde de eerste moord is geweest. Hadden zij elkander
niet kunnen liefhebben, Kan en Abel ? Hadden zij niet
tot elkander kunnen spreken : ,, Zie, mijn broeder, wij
zijn uit het Paradijs verdreven, met onzen vader en onze
moeder ; en wij leven hier in een woestenij, tusschen de
doornen en distelen ; wij zullen elkander helpen als broeders,
en wij zullen voor onze ouders het brood zoeken, in het
zweet van ons aanschijn ; en wij twee, wij zullen hun
vergoeden door onze liefde wat zij aan het Paradijs verloren hebben ; wij makers samen een verbond, broeder, om
elkander tot steun to zijn, en om samen den levensstrijd
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te strijden, en om samen dat vreeselijk noodlot te dragen,
dat boven ons hoofd is gekomen als een onweder ?" Hadden zij niet zoo tot elkander kunnen spreken ? Wee,
waarom heeft de broeder zijn hand opgeheven tegen zijn
broeder, en wie is de booze, die hem het in de ooren
gefluisterd heeft : „Raap dien steen op, en val op hem
aan, en sla hem, sla hem, dat hij neerligt ?" En wie is
de booze geweest, die zulks heeft ingefluisterd aan de
kinderen des moordenaars, om evenzoo te doers, zoodat
deze weer vaders van moordenaars geworden zijn, van
een geslacht, dat die zeden niet verleerd heeft tot op
dezen dag ? Voor dien eersten steen is een knots gekomen,
en voor die knots een zwaard, en bij dit zwaard een
boog en pijlen. En na dat alles, dat nog maar een
kinderspel scheen, zijn die wapenen gekomen, bij welker
gebruik het schijnt dat de mensch den bliksem en den
donder uit de wolken heeft geleend.
Stel u voor een aarde, waar de haat tusschen broeders
een rassenhaat is geworden, een bloedhaat , waar de haat
tusschen enkelen een volkenhaat is geworden, een bloedhaat, die erfelijk wordt bij de jaren en bij de eeuwen.
Konden de mensehen in onze dagen niet spreken : „Ziet,
wij zijn alien broeders, en wij zijn uit eenen bloede, wij
zullen een verbond maken om de handers ineen te slaan
tegen ons aller vijand, de vreeselijke armoede, en tegen
ons aller vijand, den vreeselijken dood ? Wij zullen elkander steunen op deze moeielijke wereld, en mijn kracht
zal uw kracht zijn, en mijn heil zal uw heil zijn ?" Wee,
wie is de booze, die den haat heeft aangewakkerd in de
zielen, zoodat er een wedstrijd is om den roem van de
meest verslagenen te tellen, zoodat de lauwer en het
ridderkruis gegeven worden aan hem, die het meest met
krijgsbloed is bevlekt ? Engeland heeft in deze eeuw
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50.000 dooden op het slagveld gelaten. Duitschland heeft
in deze eeuw 300.000 dooden op het slagveld gelaten,
alien manners, in de jeugd, of in de kracht huns levees.
En wie telt het aantal der gedooden, van hen die een
doodschreeuw hebben gegeven, in al .die landen, in onze
eeuw, waar het gebulder der kanonnen niet heeft gezwegen ?
Stel u een aarde voor, waar de grond altijddoor zijn
mond heeft opengedaan om bloed te drinken, bloed te
verzwelgen, meer bloed dan hij drinken kan. De aarde
riep als onwillig : „Ik kan al dat bloed niet drinken ; ik
heb meer, dan ik verzwelgen kan !" En de grond vloekte
tegen zijn bewoners, en riep naar den hemel om wraak,
om wraak over den moordenaar. Maar de mensch stoorde
zich niet aan de veelheid des bloeds, en stoorde zich niet
aan den vloek, dien zijn eigen grond tegen hem inriep ,
ja, al vermengde de aarde het water van haar heldere
bronnen met bloed, de mensch dronk dat water ; en al
deed de aarde haar korenvelden te weliger wassen van
dat bloed, de mensch at dat koren.
Stel u voor een aarde, die een Paradijs kon zijn, maar
waar de mensch zijn ruiterscharen deed draven door welige
akkers, om van paardenhoeven de vrucht te bederven ;
waar de mensch een brandenden toorts wierp in 's landmans woning, en in de huizen der dorpen en steden,
zoodat de rook der vlammen meerder was dan de wolken
van het zwerk ; waar de mensch in een oogenblik van
razernij meer aan de vernieling prijs gaf, dan de Land
des tijds had kunnen doers in duizend jaren ; en waar een
mensch, nog in dezen dag, de hoop koestert van nog eens
een verwoesting te beleven, waarbij alle rijken en armen
te zamen zullen ten onder gaan, als bij de dynamietuitbarsting van een vulkaan.
Stel u voor een aarde, waar, al de eeuwen door. het
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wraakgeschreeuw het geschreeuw der gedooden heeft overstemd ; waar, al de eeuwen door, de pijnlijke kreten van
gewonden opgestegen zijn ten hemel ; waar, al de eeuwen
door, het geklaag der weduwen in het rouwfloers de luchten heeft vervuld ; en waar de stomme smart van weesgeworden kinderen, die uit bedelen gingen, gesproken
heeft uit de wanhoop hunner oogen.
Wee, wee ! is er een aarde als deze ? En is er een planeet als deze, een planeet als deze, in het gansche groote
heelal?
Welnu, tot deze planeet, tot deze aarde zijn de engelen
komen gevlogen. Voor den Croon des eeuwigen Vaders,
waar zij stonden, hebben zij gezegd, van den Vader geboden : „Komt, ontplooien wij de vleugelen, en varen wij
been naar die aarde, goede boodschappers, blijde profeten
to zijn !" En die engelen, zij sloegen de vleugelen uit,
machtige vleugelen, blinkend als zilver en dons in zonnelicht. En zij voeren af, en daalden neer ; en hier, bij onze
luchten gekomen, openden zij den mond ; en veelstemmig,
zangerig, groot en schoon, kwam daar de profetie, de
blijde profetie omlaag. Van den hemel, to middernacht,
klonk er een lied. En de verbaasde aarde, aan oorlog en
moord gewend, hoorde die zingende voorspelling : „ Yrede
op aarde." Was er ooit blijder profetie gehoord, beter en
noodiger voor een aarde als de onze ?
0, gij blijde engelenprofetie ! gij zijt vervuld, en wordt
vervuld ! Hier in mijn hart is het reeds vrede geworden.
En — ik spreek mede in uw naam, mijn medegeloovige ! — hier in mijn hart is het reeds vrede geworden. Het
is gekomen altemaal, wat die engelen hebben voorzegd.
Hierbinnen is het kind van Bethlehem geboren, en Coen
het kwam, dat kind, met zijn vrede als van een kind,
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toen week, toen week de oude haat weg uit mijn hart ;
die twee konden niet samen zijn ; en het kind was de
sterkste ; en de haat vlood heen, de oude, met zijn nijd,
en zijn twist, met zijn giftige slangen, en met zijn
toorts. En wat dat hart gevoelde, sedert die oude weg
is, dat kan dat hart niet zeggen. Was dat vrede ? En
wat dat hart gevoelde, then Jezus er alleen in achterbleef,
dat kan dat hart niet zeggen. Was dat vrede ? En wat
dat hart veranderd is sedert de geboorte van dat Jezuskind daarin, dat kan dat hart niet zeggen. Is dat vrede ? —
Ja, dat is vrede.
0 ongekende weelde : het geweten eens te voelen zwijgen ;
alsof het zeide : „Nu is het goed, ik heb u niets te verwijten !" 0 ongekende weelde : het schuldbewustzijn eens
te voelen zwijgen : alsof het zeide : „Ik mag niet meer
spreken, Jezus heeft de hand mij op den mond gelegd !"
0 ongekende weelde : de liefde er te hooren fluisteren
haar nimmer gehoorde woorden : „Zult gij nu alle menschen liefhebben?" en haar even zacht te antwoorden : „Ja,
ik zal lief hebben, zooveel Ik maar kan !" 0 ongekende
weelde : een God daarbinnen te hebben wonen, den Hemelgod
zelven, en Hem te hooren spreken : „Is het nu niet beter
met u, sedert Ik in u ben, dan ooit vroeger ?" en Hem
te antwoorden met de zoete vraag der wedermin : „Heere,
blijf bij mij, en ga nimmermeer heen !"
0 ! dat is vrede ! dat is de vervulde profetie van den
engelenzang.
En straks, mijn medegeloovige ! is daar naast u nog
een hart, dat dezelfde Kerstgeboorte ook in zijn hart
ervaart. En straks nog een ander ! En straks weer een
ander ! Altijd maar door ! Totdat alle harten door Jezus,
den Vredevorst, zijn ingenomen, en in aller hart de blijde
profetie is vervuld ! Totdat de haat, die hatelijke, deze
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aarde ontvlucht, geen woonplaats meer vindende, en zich
bergt in de hel ! Totdat, ook daar misschien, door Jezus'
scepter hij vlucht, en vluchten wil, en geen veroordeelde
zelfs hem meer herbergen wil, en hij, alleen, verlaten in
't heelal, zich stort in de vlammen, die hij zelf heeft
ontbrand, om niet meer te zijn.
Kom, o vervulling ! nader, gij vervulling van der engelen
profetie. Vrede, vrede zal er zijn ! En Jezus, de Vredevorst,
Hij, Hij is de Koning der toekomst.

EERE ZIJ GOD IN DE HOOGSTE HEMELEN.

Is het nog noodig, dat de engelen van Bethlehem u
toeroepen : ,,Kom, doe als wij, en open uwen mond, en
prijs en eer den Vader des geboren Zoons ; kom, doe als,
wij, en eer uw God, verloste wereld ?" Is hun oproeping
tot u, om mede te doen in den eeuwigen lof, nog noodig,
als een oproepen tot zulken, die anders traag zijn in lof,
als zulken, die anders langzaam zijn in het plooien der.
lippen tot aanbidding ?
Wat is het, dat u traag maakt tot lof? Is het een
vreeze, dat uw zonden te zwart zijn, en dat uw ongerechtigheden te rood zijn als bloed, dan dat uw lof den
Eeuwige op Zijn troop welbehaaglijk zou zijn? God heeft
in u een welbehagen, zonder eenige verdienste uwszelfs,
en al uw roode zonden heeft de Heiland gereinigd door
Zijn bloed. Komt, plooit uw onwillige lippen tot uw dank.
Wat is het, dat u traag maakt tot lof? Is het het
gevoel uwer zorgen, uwer drukkende zorgen ; het gevoel
van een doom in uw vleesch ; het gevoel van een wond
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in uw hart, u toegebracht in rouw door den fellers dood,
die nieinand spaart ; het gevoel van den last der aardsche
bekommering en van den aardschen strijd, — is het
daardoor dat gij geen blij vroolijk engelengezicht toonen
kunt met Godzingende lippen ? God heeft in u een welbehagen, zonder eenige verdienste uwszelfs, en al uw zorgen
en tranen zijn dierbaar in Zijn oog. En de druk dezer
-wereld zal niet vermogen om een traan meer uit uw oogen
te persen, dan die Vader het toelaat voor uw heil. Komt,
plooit onwillige lippen tot geloovig en vertrouwvol aanbidden.
Wat is het, dat u traag maakt tot lof? Is het een
pessimistiseh gevoel over den staat van Gods kerke, een
pessimistisch gevoel over den staat van de boosheid op
garde, van den voortgang des kwaads, van den voorspoed
der goddeloozen ? Een pessimistisch gevoel over een toenemend zedebederf, over een wassend ongeloof, over het
naderen van wean, barenswean der volken, nit welke
wean de oordeelen geboren worden, die wereld en gemeente
zullen dompelen in rouw ? Is het een pessimistiseh gevoel
over een zondestaat der aarde, die de zeven fiolen naderbij
roept, welke uitgegoten zullen worden tot vernieling en
vernietiging van zooveel dat nog schoon en edel is, en wel
luidt, al is het niet Christelijk ? Is het dat, wat u traag
maakt tot lof? 0, weest dan te meer profeten, zooals die
engelen, profeten van Gods welbehagen, profeten van den
vrede op aarde, opdat ook door uw profetie, niet uw
pessimistische maar uw blijde profetie, de toekomst niet
, een toekomst van het recht, maar de toekomst van de
genade zij. Komt, plooit onwillige lippen tot blij profeteeren !
Zoowaar gij een geloovige zijt, — open te alien dage
uw mond tot 's Heeren eer.
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Zoowaar gij een beweldadigde zijt, zoowaar gij een
beproefde zijt, van u beiden vraagt de Heere Zijn lof.
Zoowaar gij een verloren zoon zijt in een zondig 'even,
eer uw God met een bekeering tot Hem.
Zoowaar gij uw tong gebruikt hebt tot lastering en
vloeken, leer die onwillige tong de eerste klanken uiten
van aanbidding en heilig vreezen.
Zoowaar uw knie nog nimmer gebogen heeft in een
eenzame plek, leer die onwillige knie zich buigen naast
herders en wijzen uit het Oosten, voor Hem, die in de
kribbe kwam.
Zoowaar gij nog niet rein zijt, word rein als die engelen van Bethlehem.
Zoowaar gij nog niet lief hebt, leer liefhebben als die
engelen van Bethlehem.
Zoowaar gij nog niet gelooft, leer gelooven als die
engelen in het Kind van Bethlehem.
Maak der engelen zeden tot uw zeden.
Maak der engelen wetten tot uw wetten.
Maak der engelen lof tot uw lof.
Maak der engelen koning tot uw koning.
„Kom, o wereld ! doe als wij !" zoo is hun roepen nit
den Kerstnacht geweest. En ons antwoord, o gemeente
van Jezus, ons antwoord zij, van omlaag, van de aarde naar
den hemel : een mede instemmen, een mede insmelten in
het : „Eere zij God in de hoogste hemelen !" nu in den
Kerstnacht, straks in den doodsnacht, en eeuwig in den
levensdag.
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Als David, of wie dan ook de dichter van den vier
en tachtigsten psalm moge wezen, — als de psalmist
daar den lof bezingt van het heerlijke, dat er is in het
opgaan naar 's Heeren tabernakel, dan bezingt hij eigenlijk in zijn hart onwillekeurig iets anders, dat nog veel
schooner en heerlijker is. Die tabernakel, hoezeer die
ook Gods zichtbaar huis op aarde is, is voor hem slechtg
de afbeelding, de zwakke afschaduwing van Gods eehte
mooning daarboven. Zijn geest ziet over dat houten gebouw
heen, ver heen ; zijn geest ziet Gods eehte woningen,
Gods paleis, Gods schitterend paleis, — en met zijn aangezicht naar den hemel gekeerd, en met zijn handers naar
den hemel gestrekt, is het veel meer van lien hemel, dat
hij zegt : „Hoe lieflijk zijn Uwe woningen, o Heere der
heirscharen ! Eón day in uwe voorhoven is beter dan duizend
elders ! Ile koos liever aan den dorpel in het huis mijns
God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Mijne ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen
naar de voorhoven des Heeren; mijn vleesch en mijn hart
roepen uit tot den levenden God."
En alzoo zit het lieflijke van een kerkgang voor ons,
op den stillen rustdag ook nog in iets anders, en in nog
jets diepers. De kerkgang is voor ons ook onwillekeurig
een schaduw, een beeld van wat de ingang wezen zal in,
Gods echte huis daarboven. De kerkgang is voor ons,
onwillekeurig een voorsmaak, een voorsmaak van het
verkeer, het eeuwig verkeer in Gods schitterend Paradijs.
moat zal het zijn, als wij daar zullen binnentreden, door
de eeuwige deuren ; als wij daar de gemeente der eerst-
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geborenen verzameld zien ; als wij daar harpers en stemmen
den hemelzang hooren aanheffen ; en als wij daar niet
maar een schaduw van God, maar God zelven zullen
aanschouwen op Zijn troon, met Zijn veelbeminde, Zijn
Zoon, aan Zijn rechterhand ?
Zal dddr niet veel meer de kreet ons aan de lippen
ontsnappen : „Hoe lieflijk zijn Uwe woningen, o Heere
der heirscharen ?"
Laat dit echte zondagsgevoel, die voorsmaak van een
eeuwige heerlijkheid, u nooit ontnomen worden, Zondag
aan Zondag.
Heft uw oogen hooger op dan naar de zuilen en
steenen en gewelven van het kerkgebouw. Ziet over dien
aardsehen eeredienst heen, veel verder heen, naar den
volmaakten grooten luisterrijken dienst, waarmede wij
onzen Heere daar in Zijn hemel dienen zullen. Verplaatst
u zoo in den geest naar het paleis, dat u wacht.
Ziet gij ze, de eeuwige deuren, die daar omhoog rijzen ?
Ziet gij hem, den oneindigen tempel, breed en wijd als
een heelal, grootsch en schoon, zooals Been handers die
maken? Schouwt gij dat licht, dat daar schijnt, weerkaatst
door wanders van diamant, duizendvoudig schooner dan
zonlicht, en dat Loch niet verblindt ?
Welke groote vergadering is dat ? Is het een feest in
dien tempel ? Ja, het is de bruiloft des Lams. Aangerichte tafels. De engelen als dienaars. De verlosten als
gasten : alien met een aangezicht als van godenzonen.
Ziet goed toe ; daar zijn bekende gezichten onder, en gij
zult ze wel kennen, al zijn al die gezichten verheerlijkt,
sedert het kenmerk der verwoestende zonde daar of is
genomen ; ziet goed toe. uw dierbaren zijn het, die daar
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aanzitten met stralend gelaat. En hoort gij dien tang,
als een stemme veler wateren, akkoorden, uit duizend
monden en harpen, hoog als nachtegaalgeluiden, en diep
als het bruisers van de zee, zwellend, wijder golvend,
sterker, tot al die toners een breed Hallelujah worden
Jezus, Jezus, den Heere ? Ziet, de gasten, eerbiedig rijzen
zij op, met eerbied zonder vrees, met eerbied die blijde is.
Dat is de Bruidegom, die binnenkomt. Maehtig als een
koning, maar vriendelijk als een broeder. Schitterend als
een held, maar zacht als een lentewind. Bevelend als
een heerscher, maar aanminnig als een, die nederbuigt
om to omhelzen. Alles juicht Hem toe ; de hemelen
breken los in langen langen jubel, — en in Zijn tempel
geeft Hem een iegelijk eere.
0 ! ik vraag u : zullen wij, als de psalmist zelf, den
zin van ons psalmwoord niet dieper verstaan, en opziend
naar dien hemel, met uitgestrekte handers, niet veelmeer
van dien tempel het zeggen : „Hoe lieflijk zijn Uwe woningen,
o Heere der heirscharen. Een day in uwe voorhoven is beter
dan duizend elders ?" En als de zondagskerkgang hier
beneden ons een voorsmaak geeft van den eeuwigen
sabbatsdienst daarboven, zullen wij dan niet veelmeer
daarvan zeggen : „Mijne ziele is begeerig, en bezwijkt ook
van verlangen naar de voorhoven des Heeren ; ach ! mocht
ik er dorpelwachter wezen in het huis mijns Gods?"
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En Eliza bad, en zeide: „Heere !
open toch zijne oogen, dat hij zie."
En de Heere opende de oogen van
den jongen, dat hij zag; en ziet, de
berg was vol vurige paarden en
wagenen rondom Eliza.
2 KON. 6 :17.

Ile hoop van harte, dat God u andere oogen zal geven,
dan die gij van nature hebt. Andere oogen zooals die
jongen van Eliza kreeg. Eerst zag hij met zijn door vrees
bezwaarde oogen niets dan vijanden, vijanden zonder tal,
en dood en verderf aan alien kant. En then zag hij met
zijn door God geopende oogen : engelen, engelen, ten
dienste uitgezonden dergenen, die de zaligheid beerven,
en redding, heerlijke verlossing.
Allereerst u, o onbekeerde mensch, wensch ik andere
oogen toe !
Gij zijt misschien nog niet eens zoo ver als Elisa's
knecht. Die zag ten minste nog zijn vijanden, en zijn gevaar. Gij ziet misschien niet eens iets van dat alles, uw
vijanden niet, uw gevaar niet.
Gij, in uw zonde voortlevende mensch, ziet gij uw
toestand recht in ? Ziet gij uzelven wel in uw ware gedaante ? Ziet gij, wat de zonde van u gemaakt heeft
Ziet gij, hoe van jaar tot jaar de zonde grootere macht
over u gekregen heeft, en hoe gij straks, gansch door uw
zonde geregeerd, geen macht en geen wil meer zult hebben
om nog tot iets goeds to komen? Ziet gij, hoe de zonde
voorteet aan de gezondheid van uw ziel, zooals de melaatschheid voorteet aan het lichaam, totdat gansch uw ziel

278

ANDERE 00GEN.

bedorven is, en ongeneeslijk verklaard wordt zelfs bijna
door de genade ? Ziet gij, op welk een weg gij u bevindt,
hoe gij al lager dalende, en al sneller gaande, uw schreden
niet meer kunt inhouden, en met grootere stappen en
men groote sprongen al dichter den rand des afgronds
nadert, om daar in te storten, zonder er iets aan te kunnen doen ? Ziet gij, o onbekeerde mensch, uw vreeselijke
verlorenheid niet in ? Ziet gij het oordeel niet, dat daar
nadert, als een zwaard uit de wolken, het oordeel, reeds
hier in uw leven, — en het oordeel, straks hiernamaals,
wanneer het u door de ziel zal snijden, bij de poort des
hemels : „Hier komt niet binnen, dan die wedergeboren
is door den Heiligen Geest?" Ziet gij van dat alles nets,
o onwedergeboren mensch? Zijt gij blind, blind voor
uw verleden, blind voor uw heden, blind voor uw
toekomst?
0, dan wensch, dan wensch ik u andere oogen toe.
Dan wil ik doen, wat Elisa deed, en mijn God bidden,
en zeggen: ,,Deere, open toch zijn oogen, dat hij zie." En
dan roep ik ook alle Gods kinderen toe, om met mij te
bidden, voor u, onwedergeboren mensch: „Heere, open toch
zijn oogen, dat hij zie."
Ja, andere oogen geve God u, o mijn arme broeder,
dat gij zien moogt uw vijanden, uw gevaar ; — dat gij
zien moogt de verlorenheid uwer ziele ; — dat gij zien
moogt de onmacht van uw kracht, en de willoosheid van
van uw wil; — dat gij zien moogt de melaatschelijke verdorvenheid van uw vleesch ; — dat gij zien moogt met schrik
dat oordeel, dat over u hangt; — en dat gij, in die
ontsteltenis en benauwdheid, als Elisa's jongen moogt
leeren bidden, daar waar de toevlucht des gebeds is : „Ach,
mijn heer ! hoe zullen wij doen ?"
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Maar, andere oogen wensch ik ook u toe, gij bekommerde,
inaar toch nog ongeloovige ziel.
Bekommerd zijt gij, over uw zonde ? Maar — gij hebt
nog geen ruimte ? Gij hebt al lang opene oogen gehad
voor den vreeselijken staat der verdoemenis, waarin gij u
bevindt? Maar — gij zijt nog tot geen genade gekomen ? —
13 het zoo ? — Welnu, ook u wensch ik nog andere
oogen. toe.
Gij hebt tot nu toe nog maar alleen oogen gehad
voor uzelven, en nog geen oogen voor Christus. Tot u zou
ik willen zeggen : Nu genoeg op uzelven gezien, nu eens
op Jezus gezien. Nu eens de oogen naar het kruis gericht. Wat is het, wat gij 'da gr ziet ? Dat is daar een
Heiland, die zich in uw plaats in den dood geeft; in uw
plaats, begrijpt gij ? Dat is daar een Reiland, die al uw zonde
op zich genomen heeft, — al uw zonde dus van u afgenomen heeft, — begrijpt gij? Dat is daar een Reiland,
die vergiffenis voor u verwerft, met Zijn dierbaar bloed ;
vergiffenis voor u, begrijpt gij ? Dat is daar alles redding
en genade, wat gij bij dat kruis ziet, — en gij moogt
er op zien, 't is al voor u geschied ! Dat is daar alles
licht en heil en zaligheid, wat gij bij dat kruis ziet, —
en gij moogt er op zien, 't is al voor u geschied !
Waarom, gij bekommerde ziel, ziet gij dan altijd naar
ginds heen, naar de andere zijde, naar de duisternis des
oordeels, alsof er geen genade in Israel is ? Hebt gij dan
voor alles oogen behalve voor de genade Gods, die in
Christus Jezus is, die ook voor u is ?
0, dan, dan wensch ik u wat andere oogen toe: oogen,
die op Jezus willen zien. En ik roep alle Gods kinderen
op, om met mij voor u, ongeloovige bekommerde, te bidden,
te bidden het gebed van Elisa voor zijn jongen : „Heere,
open toch zijn oogen, dat hij zie ; dat hij zie, hoe de
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vergiffenis reeds lang is geschonken, waar hij nog om
zucht."
En dan,
wedergeboren geloovig kind van God, zal ik
ook u nog toewensehen andere ooyen?
Och, andere oogen bepaald niet; want gij hebt door
Gods genade andere oogen gekregen. Maar, naar dat gebed
van Elisa, wensch ik u toch toe : recht opene oogen.
De geloovige heeft zijn zwakke oogenblikken genoeg ;
en dan komt de verzoeking over hem, om de moede oogen
tot wat sluimerens te sluiten. Moge in dat oogenblik de
Heilige Geest voor u bidden : „Heere, open toch zijn
oogen, dat hij zie !"
De geloovige heeft zijn dagen van tegenspoed, zijn
smarten over aardsche verliezen, zijn dagen van rouw,
bij ziekbedden, of op het kerkhof. En dan ziet hij sours,
beneveld, niets dan zijn vijandige Syriers. 0, houd uw
nieuwe oogen dan recht open : gij zult engelen zien, die
brood [,brengen door de vensteren, of vurige paarden en
wagens, die uw dierbaren ten hemel voeren.
De geloovige heeft zijn dagen : dagen van afmatting,
van zenuwverslapping, van een gevoel, als was er geen
drinken meer in de vreeselijke woestijn. 0, houd uw oogen dan
recht open : gij zult den engel zien, die tot u, als tot Hagar,
zegt : „ Ziedaar water, water uit de steenrots Christus !"
Ja, niet bepaald andere oogen wensch ik u, — maar
recht opene oogen. Opene oogen om te zien, ver over
uw woestijnvlakte heen, naar de stad Gods, die u wenkt.
Opene oogen, om achter de tegenspoeden Gods vriendelijk aangezicht te aanschouwen. Opene oogen, om achter
uw nood den Helper te zien staan. Opene oogen, om
achter den dood den verrezen Heiland te zien, den veel
Machtigere. Opene oogen, om, al wandelt uw voet nog
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op het aardsche stof, als Stefanus te zeggen zoo blij :
„Zie, ik zie de hemelen geopend. De Zoon Gods staat
reeds op van Zijn troon om mij te verwelkomen en binnen
te Leiden !"

KARAKTERISTIEK CHRISTELIJK.

Een Christen is iemand, die gelooft, dat hem zijn
zonden vergeven zijn. En dat is iets, zoo karakteristiek
Christelijk, dat men dat geloof bij Been ander mensch
vindt dan bij den waren Christen alleen.
Ga maar eens rond bij de menschen, en leg hun, den
een na den ander, die vraag maar eens voor : „Zijn
uw zonden vergeven ?" En gij zult het merken, dat de
een zal zeggen : „Ik weet het niet !" en dat de ander
zal zeggen : „Och ! ik hoop, dat zij mij later wel eens
vergeven zullen worden. !" en dat een derde, ja, de meesten,
antwoorden zullen : „Neen, mijn zonden zijn mij nog niet
vergeven !"
De waarachtige Christen alleen, die zegt het, beslist,
vrijmoedig, onwankelbaar : „Mijn zonden, zij zijn uitgewischt in het bloed van Christus ; zij zijn vergeven bij
God !" Dat geloof is den waren Christen alleen eigen.
Dat is iets specifiek Christelijks.
Welnu, — wat een bron van geluk er in die gedachte
zit voor een Christen, dat is iets, dat hij kan uitspreken,
maar waar een ander slechts bij benadering zich een denkbeeld van maken. kan.
Om daar terug te zien op de oude zonden, in onbe-
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zonnen dwaasheid gedaan, die leelijke zwarte zonden, —
en dan bij zichzelven te denken : , God dank ! zij kunnen
mij niet meer aanklagen, Christus heeft ze voor mij geboet !"
Om daarbinnen in ons een geweten te hebben, dat
vroeger altijd, altijd beschuldigde, maar dat nu eindelijk
eens in rust is gekomen, en dat nu geen beschuldiging
meer te zeggen heeft, en dat stil is, zoodat ons hart kalm
is, zooals de oppervlakte van de zee kalm is na een storm,
die is gaan liggen.
Om daar aan een God te kunnen en te mogen denken,
zonder de vrees, dat die God nog eens toornen zal over
ons zondig en gevloekt bestaan ; zonder de vrees, dat Hij
vijandig gezind is, en ons van zich afwijst als onheilig soort ;
maar om daar aan God te mogen denken met de gedachte
„Hij heeft al mijn zonden vergeven ; Hij rekent ze mij
niet meer toe ; Hij heeft mij lief, zooals niemand mij
lief heeft !"
Zeg mij, als de Christen daar dag aan dag door het
leven mag loopen met die blijde gedachte van de vergiffenis zijner zonden, is dat niet iets, wat de ware bron,
wat de diepste bron van alle geluk op aarde uitmaakt ?
Als andere menschen nog loopen willen met den ganschen ondraaglijken last hunner zonden op den rug, —
zij moeten het moeten ; waarom doen zij het ? Maar de
Christen heeft dien last op zijn rug niet meer ; Christus
heeft dien van hem afgenomen. Kan er iemand zoo vrij,
zoo rechtop, zoo blij zijn weg door de wereld gaan?
Als andere menschen nog loopen willen met een altijd
beschuldigend geweten, dat altijd plaagt als een worm die
niet sterft, en dat altijd brandt als een vuur, dat niet
uitgebluscht wordt, — zij moeten het moeten ; waarom
doen zij het ? Maar de Christen heeft den vrede met zijn
geweten gevonden. Kan er iemand zoo inwendig gerust,
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waarachtig kalm, zoo vroolijk zijn weg door de wereld
gaan?
Als andere menschen nog loopen willen met de gedachte
van een onverzoenden toornigen God, — zij moeten het
weten ; waarom doen zij het ? Maar de Christen heeft
den verzoenden God aan zijn zijde, aan zijn hand ; dat
is in orde tusschen die beiden. Kan er iemand zoo vertrouwvol, zoo moedig, zoo vroolijk zijn weg door de
wereld gaan.?
Dat geluk, dat gevoel van het vergeven zijn aller
zonden, dat is een geluk, dat boven alles gaat hier op
de aarde, en waar geen schat bij haalt van alien schat,
dien de wereld zou willen bieden. Is er jets antlers, waarvoor ik, waarvoor de Christen dat geluk zou willen missen,
of in ruil geven?
Wat wilt gij mij er voor geven ? Wij Christenen, die
eenmaal de zoetheid der vergiffenis gesmaakt hebben, wij
kunnen haar niet meer missen, zonder alles tegelijk kwijt
to zijn.
Wat wilt gij er ons voor geven ? Goud ? Het goud
heeft geen waarde, als het genot van het goud toch
bedorven wordt door een tegenwicht van zonden, die
ons drukken.
Wat wilt gij er ons voor geven ? Eer der wereld ? De
eer der wereld heeft geen waarde, als het genot van de
eer toch bedorven wordt door een verborgen gewetensangst, die daar onder doorloopt.
Wat wilt gij er ons voor geven ? De genietingen dezer
wereld en maaltijden? De genietingen dezer wereld en
maaltijden hebben geen waarde meer, als de smack er
van toch bedorven wordt door de prikkeling van de
gewetensangst, die allen maaltijd, en die alle genot bitter
maakt.
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Wat zult gij er ons voor geven ? Vriendschap en liefde ?
De vriendschap is een hooge prijs ; en de liefde tusschen
een man en een vrouw is het kostelijkste wat de aarde
kan bieden. Maar als onvergeven zonden ons omringen,
als onvergeven zonden met ons in huis trekken, met ons
voor het bruidsaltaar komen, met ons aan de tafel zitten,
met ons medegaan, waar wij gaan of staan, — dan is
ook de vriendschap, dan is zelfs de liefde geen troost en
geen genezende balsem.
Wat zult gij er ons voor geven ? De wijsheid dezer
wereld ? De wijsheid dezer wereld heeft geen waarde, als
het genot er van loch bedorven wordt door de kwellende
zondenangst, die tusschen alle wijsheid door komt kijken.
Heeft ooit alle wijsheid der wijzen zondeangst kunnen
bezweren ?
Neen, dat geluk, dat gevoel van het vergeven zijn aller
zonden, dat is een geluk, dat boven alle geluk gaat hier
op aarde, en waar geen schat bij haalt van alien schat,
dien de wereld zou willen bieden.
Ja, juist eerst dat gevoel van het vergeven zijn aller
zonden, dat eerst geeft nog waarde aan alle ander geluk.
Zijn mijn zonden vergeven, welnu, dan eerst kan ik het
genot van het goud genieten. Zijn mijn zonden vergeven,
dan eerst kan ik het aangenaam vinden dat de menschen
met eer tot mij komen ; dan eerst kan ik aan maaltijden
vroolijk aanzitten ; dan eerst kan ik al het schoone der
aarde onbezorgd genieten ; en dan eerst is vriendschap en
liefde mijn beste genieting. De vergiffenis der zonden
is de basis, de grondslag, waar alle andere geluk eerst
recht kan opgebouwd worden.
En zoo zeker is die vergiffenis der zonden het hoogste,
het eenig werkelijke geluk, dat — als de mensch sterven
gaat — dat nog het eenigste is, waar de stervende ziel
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naar uitgaat. Medicijn om het leven te rekken, begeert
die ziel niet meer. Goud, — het kan die ziel niet meer
schelen. Eer, maaltijden, genietingen, — het kan die
ziel niet meer schelen. Wijsheid, — die ziel geeft er
niet meer om. Neen ! ,,Mochten mijn zonden vergeven
zijn !" dat is de laatste wensch van stervende lippen. En
dat is het laatste, dat stervende handen nog zouden willen grijpen.
Welnu, als wij bedenken, dat dat juist het geluk, het
doorloopend geluk uitmaakt van de ware Christenen, en
dat zij dat hier reeds hebben, alien dag — wat dunkt
-a: Is er een leven van een mensch zoo gelukkig, als het
leven van een Christen?
Kom, gij moet ook zoo'n leven hebben !

SIMEON.

Het was een lieflijke gewoonte in Israel, om als er
een eersteling geboren was in een gezin, na het herstel
der moeder naar den tempel op te gaan, en om dan dien
jongen zoon den Heere voor te stellen, zooals men dat
uitdrukte.
Men was in dien tijd, in tegenoverstelling van onzen
tijd, nog blijde, als men kinderen kreeg, en als men veel
kinderen kreeg. Men achtte dat nog een zegen, een
zegen van den Heere. Daar was nog vreugde over de
geboorte van een kind ; en als dat kind een eersteling
was, en als die eersteling een zoon was, — neen, — dan
was dat een vreugde, die tegelijkertijd een trots was, een
trots zoowel in de armste hut als in het rijkste huis. En

286

SIMEON.

onder de offeranden, die men het liefste bracht, was de
offerande voor de geboorte van een eersteling.
Dan ging de moeder, na geheel hersteld te zijn van
haar krankheid, met haar kind in de armen, naar het
Godshuis ; de vader met haar. Waren zij rijk, dan namen
zij een lam merle voor den priester ; waren zij arm, dan
een paar duiven. En bij het altaar, voor den priester
gingen zij staan, die blijden ; en zij toonden hem het kind,
alsof zij het den Heere God zelven toonden. De vader
sprak daarbij woorden van dankbaarheid uit ; en de moeder eveneens. Het medegebrachte offer werd daarbij aangeboden. En de priester, in de wijding van zijn ambt,
als hij eerst die ouders wel toegesproken had over hun
verplichtingen jegens dat kind, om het op te voeden in
de vreeze des Heeren, de priester legde het dan de handen
op, zegenend ; en hij liet hen gaan, de ouders, die huiswaarts schreden door de straten der stall, zoo vroolijk,
zoo rijk, zoo blijde, aangestaard en nagezien door de voorbijgangers, die alien hun toeriepen : „Vrede zij u !"
Dat was een lieflijke gewoonte in Israel : dat voorstellen aan den Heere van een eersteling, op den veertigsten dag.
Ook het kind Jezus is alzoo den Heere voorgesteld.
De geschiedenis heeft ons het verhaal bewaard van een
gebeurtenis, die daarbij plaats had, welke een beteekenis
heeft gehad, niet alleen voor degenen die daarbij waren,
maar welke een beteekenis heeft gehad voor alle eeuwen.
Lie, toen Maria daar met het kind Jezus in den tempel kwam, en Jozef, — toen was sdaar een oud man,
Simeon. Deze had door een goddelijke openbaring de
wetenschap verkregen, dat hij den dood niet zien zou,
eer hij den Christus Gods zou hebben aanschouwd. „Dat
kind is de Christus !" zoo zegt diezelfde goddelijke open-
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baring hem nu. En verbaasd, opgetogen, in verrukking,
nadert de grijsaard ; hij ziet het kind, dat kind ; hij neemt
het over uit de armen der moeder, in zijn oude armen. ;
de inspiratie komt over hem ; en als de inspiratie over
hem is, dan barst daar de jubelzang los der oude Messiaansche verwachting, die haar gelooven in aanschouwen veranderd ziet. „Nu laat Gij, Heere ! Thy dienstknecht gaan
in vrede, naar Uw woord ; want mijn oogen hebben T.iw
zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht
van al de volken ; een licht tot verlichting der heidenen
en tot heerlijkheid van Uw yolk Israel !"
Simeon, — hij staat daar als de verpersoonlijking der
oude grijze wereld, die eeuwen heeft gewacht op de komst
van een verlosser, en die nu eindelijk eens dien verlosser
aanschouwt. Zooals in de wereldgeschiedenis weer to zien
is, dat de geest van een geheel yolk of van een geheel
tijdperk uitloopt in een man, die dan de verpersoonlijking
is van dien geest, zoo is bet ook hier. Eeuwen lang verwachtte dat Joodsche yolk dien Messias ; maar die Messias
kwam maar steeds niet. Dat verlangen werd grooter,
werd dieper, werd vuriger, brandender. Maar die Messias
kwam steeds niet. Dat yolk werd er oud bij, ouder, zwakker, grijzer, afgeleefd. En daar staat de verpersoonlijking
van den geest van dat yolk, Simeon, oud, grijs, zwak, een
grijsaard, maar toch dag aan dag nog in den tempel, met
de vraag : „Jehova! wanneer komt onze Messias ?" dag
aan dag in den tempel met de verwachting : „Mochten
mijn oogen Hem nog aanschouwen eer ik sterf!"
Kunt gij de vreugde begrijpen, de vreugde van zulk
een mensch en van zulk een yolk, als dat lange waditen eindelijk eens aanschouwen wordt ? Kunt gij de blijdschap gevoelen, de blijdschap, de verrukking van zulk
een yolk, van zulk een mensch, als hij eindelijk eens
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dien gekomen Messias, al is Hij nog een kind, in de armen
mag nemen, en zeggen : „Nu hebben mijn oude oogen
toch nog die zaligheid aanschouwd ?" Dat is een vreugde,
om bij te sterven ; dat is een verrukking, boven welke
het levee nets hoogers meer kan aanbieden ; en waarbij
vanzelf het woord over de lippen gaat vloeien : „Nu wil
ik wel sterven ; ik heb het beste gezien, wat menschenoogen gezien hebben ; nu last Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord !" Dat is een
blijdschap, waarbij de inspiratie over iemand komt, de
goddelijke verrukking, waardoor de woorden tot een lied
worden, het lied tot een profetisch zingen ; tot een profetie, waarin men woorden spreekt, die anders een mensch
niet gegeven zijn om te spreken.

EEN GOD VAN MACHT.

Zie op uw God, gemeente ! Dat is een God van macht,
macht.
Kan Hij uw wolken gebieden, om weg te drijven, en
terug te gaan naar haar eigen plaats, van waar zij gekomen zijn ? Zeker kan hij het ; Hij is de Almachtige.
Kan Hij uw hemel weer blauw maken boven uw hoofd,
zoodat de zon van den voorspoed uw pad weer beschijnt,
en zoodat uw hart weer vroolijk wordt op uw weg? Zeker
kan Hij het ; Hij is de Almachtige.
Kan Hij op uw akker het zaad, dat gij uitzaait om
brood te hebben, gebieden te groeien ; en kan Hij, in de
&gen van den oogst uw schuren vol maken, zoodat gij
Tan
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geen honger noch armoede behoeft te vreezen ? Zeker
kan Hij het ; Hij is de Almachtige.
Kan Hij de smart bij het krankbed uwer kinderen
wegjagen, en kan Hij de genezing, ja de herleving, als
aan den rand des grafs aanbrengen, zoodat gij en alien,
die het zien, verbaasd staan ? Zeker kan Hij het ; Hij is
de Almachtige.
Kan Hij een onwilligen noon en een onwillige dochter,
die bij de opvoeding een totale mislukking zijn geworden,
tot staan brengen op het zondig pad, en hun een nieuw,
gansch ander hart geven, zoodat zij een wonder zijn
voor alien, die het hooren? Zeker kan Hij het ; Hij is
de Almachtige.
Kan Hij — ja, is er iets dat Hij niet kan? Is er iets,
in uw leven, dat boven Zijn vermogen gaat, en waarvan
gij zeggen moet : „Hier helpt het niet, dat ik tot Hem
opzie ; hier kan Hij toch niet helpen ?"
0, waarover ik mij verbaas, te alien dage verbaas, —
dat is, dat sommige Christenen doen, alsof God Almachtig
een onmachtige is.
Zoowaar gij Christenen zijt ; en zoowaar gij prijs stelt
.op dien naam ; en zoowaar gij nog den schijn van geloovigen voor uzelven wilt behouden, — o, houdt u toch
wat meerder verzekerd van Zijn almacht.
Zie op uw God, gemeente ! Dat is een God van macht.
„Wie op den wind acht geeft, zal niet zaaien ; en wie
op de wolken ziet, zal niet maaien." Zie hooger, waar
de Almachtige is. Dat is een God om op te betrouwen,
en tegen te zeggen : „Heere ! ik geef in Uw macht mijn
lot gewillig over."

Van eeuwige dingen III.
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Zie op uw God, gemeente ! Hij is de God der wijsheid.
Hebt gij er wel eens over gedacht, waarom tusschenbeiden die wolken daar boven uw hoofd komen drijven?
Die tegenspoeden, die zich aanmelden in uw leven, komen
die vanzelf, zonder een oorzaak, volgens een toeval, of
volgens een noodlot ? Hebt gij er wel eens over gedacht,
hoe dat is ? Komt dat alles vanzelf in uw leven, wat er
komt ? En gaat dat alles vanzelf in uw leven, wat er
gaat ? De mate van uw brood, de mate van uw geld, de
mate van uw dagen, — is die mate vanzelf zoo gesteld,
en komt en gaat dat alles zoo vanzelf, zooals een grillig
toeval dat beschikt ? En is het er mede gesteld, zooals
met die wolken, welke die Israeliet op zijn akker over zijn.
oogst zag aandrijven, en van welke wolken hij dacht :
,Och, die wolken, die gaan en komen, zonder dat er
iemand achter zit ? Daar is niemand, die ze drijft ?"
Neen. ! gij weet het, gij die Christenen heet, en die God
in uw 'even reeds hebt leeren kennen: Achter die wolken_
zit de Wijsheid, de wijsheid Gods, die het weet, wanneer
de zon moet schijnen en wanneer de regen moet komen !
Neen ! gij weet het: Achter die tegenspoeden boven
den akker uwsi levens zit de Wijsheid, de wijsheid Gods,
die het weet, wanneer de tegenspoeden u ten beste zullen
wezen, en wanneer de voorspoed u nuttig is.
Neen. ! gij weet het : de mate van uw brood is door de
Wijsheid afgemeten ; en meer of minder moet gij niet
hebben ; die Wijsheid weet het best.
De mate van uw geld is door de Wijsheid afgemeten ;
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en meer of minder moet gij niet hebben ; die Wijsheid
weet het best.
De mate van uw gezondheid, de mate van uw genietingen, de mate van uw jaren, is door de Wijsheid afgemeten ; meer of minder moet gij niet hebben ; die Wijsheid weet het best.
Geen wolk drijft langs den grooten hemel, of een eeuwige
wijsheid heeft zelfs den loop dier wolk door de luchten
aangewezen. Geen feit, hoe oogenschijnlijk nietig ook,
geen feit in uw leven komt op uw weg geschieden, of
de eeuwige Wijsheid heeft eerst gezegd, dat dit feit geschieden moest. Is er iets in uw leven, dat de wijsheid
Gods u niet toegezonden heeft, het moge goed, of het
moge kwaad door u zijn genoemd ?
Welaan dan, gemeente ! waarover ik mij verbaas, to
alien dage verbaas, — dat is, dat sommige Christenen doen
alsof God de Wijze de onwijze is ! Waarom bedillen zij
Gods doen ? Zit de wijsheid niet achter dat doen ?
0, zoowaar gij Christenen zijt, en zoowaar gij prijs stelt
op lien naam : houdt u Loch wat meer verzekerd van die
wijsheid ! Neemt het leven, zooals het tot u komt, als de
schikking van Gods eeuwige wijsheid, die het beter weet
te schikken dan gij. Wilt zelven maar niet meer wijs
zijn. Wie zelf wijs wil zijn, geeft op den wind acht, en
zal niet zaaien ; en wie zeif wijs wil zijn, ziet op de wolken, en zal niet maaien. Ziet hooger op, van uw eigen
wijsheid 61! Ziet hooger op, waar de Wijsheid troont.
Dat is een God, om op te betrouwen, en tegen te zeggen :
„Heere ! ik geef in Uw wijsheid mijn lot gewillig over P'
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Geloof, en blijf gelooven in uw Heere, in Jezus !
Wees een kind en blijf een kind ! en sta niet toe, dat
een moord gepleegd wordt aan het kinderlijke, dat binnen u is ; en doe het zelf niet ; daar is nets gruwelijkers dan een kindermoord.
Neen, blijf kinderlijk omhelzen dat dierbaar geloof,
waar uw moeder, stervend met zaligen lach, getuigenis
van heeft afgelegd. Verloochen niet het geloof, waar
uw vader als een held mede zijn levee is doorgegaan,
sterk in tegenspoeden, dapper in zorgen, trouw in zijn
dood. Dwaal niet of van de paden, waar zij levende
en stervende u op gewezen hebben, zelven op die paden
voorgaande met het schijnsel des hemels aan zich ! En
wees niet wijzer dan zij !
Geloof en blijf gelooven in Jezus, uw Heere! Wees
een kind, blijf een kind!
Want eens op hun wegen, komen alle menschen aan
de hemelpoort, aan de deur van het eeuwige Paradijs.
En die daar zegt ; „Ik ben een wijze en verstamlige !"
zal die deur niet zien opengaan. En die daar zegt : „Ik
ben een vorst, een groote geweest op de aarde, een man
van name !" zal die deur niet zien opengaan. En die daar
zegt : „Ik ben een staatsman geweest, die de volken met
toomen mende !" zal de deur niet zien opengaan. En die
daar zegt ; „Ik ben een voorganger geweest in den tempel der schoone kunsten !" zal die deur niet zien opengaan. En die daar zegt : ,Ik was een voornaam lidmaat
der kerk !" zal die deur niet zien opengaan.
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Neen ! maar ' die daar zegt : ,,Ik ben een kind ; mag
ik binnengaan ?" voor dien zal de engel de poorten wijd
openen : want voor de kinderen, de kinderen Gods, derzulken is het koninkrijk der hemelen !

ONRUST.

Van-waar toch zooveel onrust in de ziel van een mensch ?
Voor een deel hiervan, omdat een mensch zooveel te
verbergen heeft, wat hij niet gaarne heeft, dat openbaar
en bekend wordt, en waarvoor hij met angstvalligheid
moet waken, dat een ander het niet hoort.
Dat verbergen van die minder mooie Bingen doet ons
in voortdurende vrees verkeeren, dat de verkeerdheid nog
ontdekt zal worden. Wij zijn verontrust, gejaagd. De
minste zinspeling, hoe toevallig ook, op die bedekte verkeerdheid of zonde, versehrikt ons, doet ons verbleeken
of jaagt het schaamrood ons op het gelaat.
Wij zijn in duizend vreezen, dat het straks bekend zal
wezen, dat het dan alles openbaar zal worden, en dat
aller vinger ons dan zal aanwijzen. En meer dan ooit
in dien angst hullen wij ons in den sillier van geveinsdheid, en oefenen wij ons in die geveinsdheid, totdat
die graad bereikt is, waarbij wij, zonder blikken of blozen,
den naaste en God in het aangezicht zien, en zeggen :
„Ik ben een goed en fatsoenlijk mensch ; ontbreekt mij
jets ? Wie is er, die tegen mij jets te zeggen heeft ?"
1k heb mij nooit gelukkig gevoeld in dien toestand,
en vind het geen waag, om dit ook van elk ander te
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beweren. Hebt gij u ooit gelukkig kunnen gevoelen, in
dal bedekken uwer zonde, bij dien angst, bij die vrees,
bij die gejaagdheid ? Hebt gij u ooit gelukkig kunnen
gevoelen in dien toestand van verharding, zelfs bij de
zekerheid, dat uw kwaad niet openbaar kon zijn ? Hebt
gij ooit vrede gehad in uw ziel, als de avond neigde,
en gij uw misdaad voor God onbeleden hieldt, die gij
dien dag halt bedreven ? Hebt gij ooit in waarheid kunnen zeggen: „Ik gevoel mij rustig, volkomen rustig ; ik
ben heel tevreden en gelukkig ?"
Neen, dit zijn blijkbare tegenstrijdigheden, die ik hier
vraag. En zonder schroom voor billijke tegenspraak
plaatsen wij de stelling : Dit is onmogelijk om z(56 gelukkig te wezen. Daar ligt een der diepste bronnen van
de algemeene onrust.
Die onrust openbaart zich nu merkwaardig op vele
manieren.
Wat is dat anders dan verborgen onrust, als de een
zich brutaal voordoet en de ander verlegen ? Dat zijn
twee vormen voor dezelfde zaak.
Wat is dat anders dan verborgen onrust, als de afleiding
gezocht wordt, afleiding door veel werken of door veel
genieten, afleiding door een wandeling, een concert, of
door een vroolijk diner ?
Wat is dat anders dan verborgen onrust, als man en
vrouw avond aan avond, alsof er geen kinderen t'huis
liggen te slapen, er op uitgaan, het doet er niet toe
waarheen, en dat uithuizige vertoonen, dat een karaktertrek van onzen tijd is ?
Wat is dat anders dan verborgen onrust, als de man
zijn drank neemt voor de toonbank onder veel luid zwetsen,
en nog eens weer en altijd weer, tot de verdooving intreedt ?
Wat is dat anders dan verborgen onrust, als de groote
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-wereld zich verzamelt op de badplaatsen om te drinken
of niet te drinken van de bron, om te baden of niet te
baden in de zee, om te spelen of toe te zien aan de
speeltafel, en om het hotelleven voor zes weken aangenaam of ellendig te vinden ?
Wat zoekt gij daar op de badplaats, gij rijke man en
vrouw ? Wat zoekt gij daar in de herberg, gij arbeider?
Wat zoekt gij daar buiten uw huis, gij gehuwde en ongehuwde uithuizige ? Wat zoekt gij daar aan het vroolijk
diner, gij schertsend jonkman?
Ili weet, wat gij alien zoekt, gij onrustige menschen,
en wat gij er niet vindt. Wie heeft u den verkeerden
weg gewezen, en wie stond aan den tweesprong, om u
te zeggen, alsof hij het meende met uw ziel :
„Dien kant moet gij uit ?"
Draaft maar voort, gij alien ! op den grooten heirweg
der ordinaire maskerade !
Als gij niet meer voort kunt van vermoeidheid, dan
'zullen anderen meelijdend u voorttrekken.
Tegen wil en dank moet gij dan Loch mede. Men zal
u onder den arm nemen, zooals men op de kermis elkander onder den arm neemt.
En men zal gemeenschappelijk een lied uitzingen, om
u vroolijk te maken, zooals men op de kermis een lied
'Zingt. Vooruit maar op den weg der groote zelfmisleiding.
Maar als gij op dien weg toevallig iemand ontmoet,
die even u tegen houdt, en zegt : „Dat is de weg niet
om van uw onrust genezen te worden !" sta dan stil,
bid ik u. Ruk u los om uws levens wil. En als gij kunt,
loop harder terug dan gij gegaan zijt.
En sla uw vergeten Bijbel nog eens op, om te weten,
waar de ware rust wordt gevonden.
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Wat de menschen soms zoo gewoon, zoo bijna zonder
beteekenis, zoo als een gemeenplaats, elkander toewenschen :
„Nu, nog een lang leven !" dat is, van dat gewone en
alledaagsche ontdaan, en weer eens in zijn oorspronkelijkheid opgevat, van ontzaglijke beteekenis.
Een lang leven ! Dat is een leven, waar in het gewone
natuurproces van zeventig of tachtig jaren, geen wreede
natuurstorende wetten noodlottig verdervend ingrijpen
voor den tijd. Dat is een leven, waar alles, wat er in
den mensch aanwezig is als liehamelijk en geestelijk en
zedelijk kapitaal, zich uitwerken mag met succes, zonder
in de ontwikkeling gestoord te worden, en zonder in den
bloei geknakt te worden.
Dat is het naar buiten in den tijd en met den tijd
uittreden van wat er in kiem lag, zonder dat eeu kwade
macht midden in den tijd, dus ontijdig, dat naar buiten
uittreden belette, en de kiem versteende.
Een lang leven, — dat is de noodige duur voor het
zwellen van een knop, voor het opengaan van den bloesem, voor het zetten van de vrucht, tot zij in de herfstzonnestralen prijkt in goud en rood aan Naar van zwaarte
afhangenden tak. En een kort leven is : die bloesem
van den steel afgewaaid, en neergevallen in sneeuwslijk,
en vertreden onder de hoeven van het vee.
Een lang leven, — dat is de beek, die afruischt van
de rots, met klateren ; en die aanzwelt omlaag van nieuwe
wateren ; en die, breeder en dieper van bedding, met
langzamer stroomen, de landen komt drenken, de kudden
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komt drenken aan welige oevers ; en die, straks den loop,
voleindigend, de zee bereikt, als een, zonder welke de zee
zelfs niet leven kan. Maar een kort leven is: die beek,
afruischende in een zandvlakte, waar zij, verlegen of zij
westwaarts of oostwaarts zal gaan, verzinkt, en weg ver-dwijnt onder het zand, zonder spoor.
Een lang leven, — dat is de zon, opgaande, stijgende,
en klimmende in pracht en in warmte om straks to dalen
in andere pracht en kleur, tot waar haar ondergang geen
klacht, maar een hymne is en een lof : de zon, in al, in
gansch haar voile baan, van oost tot west. Maar een
kort leven is : die zon, ter helfte van haar baan verduisterd, een schimmengezicht, met ram floers daarvoor.
Een lang leven, — dat is de sneltrein, (want gaat het
niet snel ?) voortrennend, voortjagend, met bliksemende
raderen, in vroolijke kracht, voorbij dezen akker, daar ver-der over den stroom, ginds langs het woud met ruischend
gebladerte, daar verder door den tunnel, en daaruit in
het dagwitte licht ; tot bij het eindstation, als een getemde
bliksemschicht, hij inhoudt, en stilstaat ; waar de dankbare reiziger, de ziele, niet klaagt, maar roemt, dat het
doel is bereikt. Maar een kort leven is : die trein gederailleerd, naar beneden geworpen, en verbrijzeld onder vonken,
stof en asch.
Laten wij elkander een lang leven wenschen. Waarom
zouden wij niet ?
Moet de duur van onze opvoeding niet een vol.ledige zijn ? En wat is het leven, goed opgevat, anders
dan een opvoeding ? Moet de duur van onze ontwikkeling
niet een volledige zijn? En wat is het leven, goed opgevat,
anders dan een ontwikkeling, een zoeken van onze bestemming, een bereiken van onze bestemming ?
Zoowaar het afvallen van den bloesem een ongeluk is,,
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.zoowaar is bij ons, menschen, een afgesneden opvoeding
een ongeluk. Zoowaar het verzanden en doodloopen van
de beek een ongeluk is, zoowaar is ook bij ons menschen
een afgesneden ontwikkeling een ongeluk.
Die, naar den geest van sommige dichters, naar
,een modewording van onzen tijd, het leven een last vindt,
en sentimenteel een kort leven begeerlijk vindt, zoo begeerlijk, dat de dood het eenigste licht wordt genoemd, dat
op 's menschen wegen valt, — wat wil hij anders, dan
die zegt : „Laat de zon verduisterd worden ?" Wat wil
hij anders dan die zegt : „Laat de trein derailleeren ?"
Zoowaar gij uw hoogste menschelijke bestemming bereiken wilt, — en gij weet welke die is, laat uw hart u
dat zeggen, — bid om een lang leven !
Zoowaar gij den hoogsten graad van uw menschelijke
ontwikkeling zoekt, en gij weet welke die is, laat uw
hart u dat zeggen, — bid, om ouderdom to mogen
bereiken !

WERKZAAM LEVEN.

Het moet een zeer ledig leven zijn, ook al duurt het
zeventig tot tachtig jaren, waarin de mensch niets gedaan
heeft, dat blijft, als hij weg is.
Is het genoeg, als van een mensch gezegd kan worden,
flat hij geleefd heeft, zonder dat men zeggen kan, waarvoor hij geleefd heeft ?
Is onze spanne tijds een termijn, dien men mag doorbrengen
is een werkelooze, als een werkelooze van eigen verkie-
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'zing? Is het genoeg, dat een mensch zijn brood heeft, en
rijkelijk zijn brood heeft, alsof er niet geschreven stond
in twee boeken, — het boek van God, en het boek van
het geweten, — zoo goed voor den rijke als voor den
arme : „In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood
eten ?" Is het genoeg, dat sommigen het leven beschouwen
als een lang en gemakkelijk rustbed, alsof niet het rustbed
alleen is voor hem, die vermoeid is, die vermoeid is van
een langen gang of van een zwaren arbeid?
Waarvoor heeft de mensch spieren, spieren als staal ?
Waarvoor heeft de mensch zijn organen, zijn organen,
kunstiger dan het kunstigste werktuig, dat men maken
kan ? Waarvoor heeft de mensch zijn hersenen, zijn
denken, zijn gevoelen, zijn willen ? Waarvoor heeft de
mensch zijn ziel, die altijd scheppen wil, en zijn lichaam,
dat aan die scheppende ziel gehoorzamen kan? Tot arbeiden
,staat dat heele lichaam als klaar. Tot arbeiden zijn den
mensch zijn jaren gegeven. En de hoogste bestaansuiting
van een mensch is, niet als hij voelt, niet als hij denkt,
niet als hij wil, — maar als dat voelen, denken en willen
naar buiten uittreedt, en zich omzet in arbeid, liefst in
arbeid, die blijft.
Want, het moet een ledig leven zijn, ook al duurt het
'zeventig tot tachtig jaren, waarin de mensch niets gedaan
heeft, dat blijft, als hij weg is.
Het moet een vreeselijke terugblik zijn, op den laatsten
dag, als die blik op niets anders kan rusten dan op ijdelheid der ijdelheden, op zoo iets als nevel en rook, en
-schaduwen, die vervliegen.; als men zich bewust moet
wezen, niet veel meer geweest te zijn dan een nietswaardige
flanor, die trotsch was op altijd nieuw-modisch kostuum ;
of niet veel meer geweest te zijn dan een salonjonker of
salonvrouw van de wereld, wier hoogste ideaal het was

300

WERKZAAM LEVEN.

om alle conversatiekringen voor zich geopend te zien ;of niet veel meer geweest te zijn dan een parasiet aan
eigen tafel en aan andermans tafel, de maag vullende
tot de maag den dienst weigerde ; of niet veel meer geweest te zijn dan die man, die tot zijn ziel zeide „Ziel,
gij hebt vele goederen, neem rust, eet, drink en wees
vroolijk !" Het moet een vreeselijke terugblik zijn, op den
laatsten dag ; en zijn geweten zal hem dien terugblik
niet verlichten ; en God zal het hem niet verlichten ; en
de naderende rechtvaardige dag van alle oordeel zal hem
dien terugblik niet verlichten, als die dag tot hem zeggen
zal „Geef rekenschap ; wat hebt gij gedaan ?"
Wat kan dat alles anders zijn !
Wat kan dit leven een werkzaam, een vroolijk, moedig:
werkzaam leven zijn !
Daar is vroolijke moed in het woord van den ijverigen
arbeider, als hij 's avonds tot zijn vrouw kan zeggen.
„Hier is brood, vrouw, voor u en de kinderen. !" Daar is
vroolijke moed in den zang van een landbouwer achter
den ploeg, ook al is de dag beet boven zijn hoofd. Daar
is vroolijke moed in de hoop van den iongeling, die den
eentoonigsten arbeid niet te vervelend vindt, om het zoo
ver te brengen, dat hij zijn bruid aan eigen haard kan
voeren. Daar is vroolijke moed in den zorgvollen arbeid
van den man, die regeert over stall en land, bij de gedachte
„Ik dien het gemeene welzijn." Daar is vroolijke moed
in het oog, in het woord van den leeraar, die het zijn
Jezus kan nazeggen ; „Ik moet werken de werken desgenen, die mij gezonden heeft, zoolang het dag is ; en
zoo ver mijn werk een werk der liefde is, blijft het, een
eeuwig werk."
! dat is eerst het ware leven!
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„Leven is genieten," zegt de dwaas. „Leven is rijk
worden," zegt de dwaas. „Leven is eere bereiken," zegt
de dwaas. „Leven is een werk doen, dat blijft," zegt de
wijze, de mensch, die weet waarvoor het leven is.
Daarom zeg ik u, — gij moet niet willen sterven,
zonder iets achtergelaten te hebben als een blijvend monument, waardoor uw plaats weet, dat gij er geweest zijt.
Men mocht anders eens op uw graf beitelen : „Hier
rust . .. .," terwijl er nets van aan is, dat gij rust, omdat
,gij nooit vermoeid zijt geweest.
En als het mogelijk is, — dan moet gij den hemel
niet willen binnengaan, zonder een mensch met u mede
te brengen.

CHRISTELIJK LEVEN.

Onder Christelijk leven versta ik het godsdienstige leven,
het geloovige leven, waarvan Christus het middelpunt is.
waarvoor anders die naam Christelijk levee? En van wien
anders dan van Hem is die naam afgeleid ?
In ieders leven is altijd een groote gedachte het middelpunt. Gevoelen, denken, willen, handelen, groepeeren zich
altijd om een dat al beheerschend centrum. En van dat centrum uit regelt zich, en ordent zich, en volgt dan al dat andere.
Soms is het eigen ile dat groote centrum. En al de
organen van het menschelijke lichaam en van de menschelijke ziel worden dienstbaar gemaakt aan die kern. Dat
is een egthstisch bestaan.
Soms is die gene groote gedachte, die als kerngedachte
van al het overig denken het middelpunt is, geen andere
clan : „Hoe word ik het snelste rijk ?" En zestig of zeventig

302

CHRISTELIJK LE VEN.

jaar is dat sours de drijfveer van een menschelijk leven..
Dat is een arm bestaan.
En wat al andere middelpunten zijn er, waar, gelijk
ik zeide, dan het denken, gevoelen, willen, handelen, de
stollen daaromheen zijn !
Indien de Christus eens het middelpunt was van uw
level, en van uw godsdienstige, uw geloovige leven? Dat
zijn niet de leelijkste schilderijen, waar de schilders,
zooals een MUNKACSZY, den Christus tot centraalfiguur gemaakt hebben. Zou uw leven, als schilderij, niet een
schoon leven wezen, als het ook daar zoo was ?
Het Christelijk leven, z(56 opgevat, is het, wat eerst deschoonheid aanbrengt, de schoonheid aan een waders
onschoon bestaan. Dat giet een glans en kleur over al
uw doen en werk, als een glans en kleur van uit de
eeuwigheid.
Weef in uw bestaan het geloof aan een voortbestaan
na den flood. Weef in uw bestaan het geloof aan een
God, die groot is en machtig, en vol van oneindige liefde.
Weef in uw bestaan het geloof in den Christus, die van
Gods liefde u de borg en de verzekering is geworden in
Zijn zoendood aan het kruis, en die ons alles gezegd heeft,
hoe het is, en wat het is, en wat er is. Weef in uw
bestaan het geloof aan een blijden toekomstigen hemel,
uw lustoord, uw erfenis, daar gij deel en recht aan hebt
als kinderen. Wat dat alles uw leven licht maakt en schoon !
Lang te leven is goed. Werkzaam te leven is goed.
Maar mag het leven niet licht zijn en schoon?
Licht en schoon ! Zoo waar, dat wordt zoo, als het
geloof in de eeuwige dingen is ingeweven in al wat gij
denkt, in al wat gij voelt, in al wat gij wilt, in al wat
gij doet!
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Hebt gij het ook niet opgemerkt ? Ili heb geen blijdschap blijder gezien dan de blijdschap van een geloovige.
Ik heb geen droefheid met meer licht omstraald gezien,
dan de droefheid van een geloovige. Ili heb geen ramp
met meer schoonen moed gedragen gezien, dan de ramp
van een geloovige. De tegenspoed, in het licht der eeuwige
dingen gezien, wordt voor den geloovige een engelengestalte, die leidsman wil zijn naar betere gewesten. De krankenkamer licht lichter bij den glans van een innig geloof,
dan de zon kan doen binnenvallen door de ruiten
van het venster. De doodsakker verliest zelfs alle
bitterheid, als het opstandingsgeloof zacht als een levensadem wuift over de graven, levenwekkender dan de
lentewind, die daar waait over bloemen en gras. En het
kruis zelfs, dat wij dragen, en waar niemand van is buitengesloten, — een bloeiende staf van Aaron wordt het,
zoo vol knoppen en bloesems, en zoo licht om to dragen.
Is er jets, dat zoo kleur werpt en glansen en gloed,
over ons leven, als dat licht, dat door Christus uit de
andere wereld ons toestraalt?
God geve, dat u dat licht niet ontbreke. Want dat gij
lang leeft, ik wensch het u toe. Dat gij werkzaam leeft,
ik wensch het u toe. Maar dat uw leven licht is en schoon,
dat wilt gij Loch zelf?
Daarom vraag ik nog eens : Indien de Christus eens
het groote middelpunt was van uw leven, van uw godsdienstig geloovige leven ? Dat zijn niet de leelijkste
schilderijen, waar de schilders den Christus tot de centraalfiguur hebben gemaakt. Zou uw leven, als schilderij,
niet een schoon leven zijn, als het ook daar zoo was ?

