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INHOUD
Preken voor dankdag
1. De ondergang van de eerste wereld. Jaarboek 1978
Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot
het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en zij werden
verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was.
Genesis 7:23
2. GOD VERZOEND DOOR EEN RECHTVAARDIGE VERGELDING.
Jaarboek 1990
Toen nam Rizpa, de dochter van Aja, een zak en spande dien voor zich uit op een
rotssteen, van het begin van de oogst totdat er water op hen drupte van den hemel; en
zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, noch het gedierte van
het veld des nachts. 2 Samuël 21:10
3. De goedheid van God. Jaarboek 1989
De Heere is goed. Nahum 1:7
4. De opening van het derde zegel. JAARBOEK1974
En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het derde dier
zeggen : Kom en zie ! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een
weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die
zeide : Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning;
en de olie en de wijn beschadigt niet. Openbaring aan Johannes 6: 5 en 6
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5. BÍLEAMS PROFETIE AANGAANDE DE KOMENDE MESSIAS.
Jaarboek 2005
Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een
Ster voortgaan uit Jakob, en er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal de palen
der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen Seths verstoren. Numeri 24: 17
6. Davids geloofsverwachting aangaande de komende Messias.
Belofte en vervulling 1972
De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn
een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods; en Hij
zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat; des morgens zonder
wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.
2 Samuël 23:3, 4
7. De grote Erfgenaam van Davids kroon in Zijn komst aangekondigd.
Jaarboek 1980
Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat
Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Dien Ik dat geven zal. Ezechiël 21 : 27
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8. Jozua vrijgesproken in het recht des Heeren. Jaarboek 1972
Toen antwoordde Hij en sprak tot degene die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende:
Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Ziet ik heb uw
ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Dies zeg Ik :
Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd
en zij togen hem klederen aan; en de Engel des Heeren stond daarbij. Toen betuigde
de Engel des Heeren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der heirscharen: Indien gij in
Mijn wegen zult wandelen en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook
Mijn huis richten en ook Mijn voorhoven bewaren, en Ik zal u wandelingen geven
onder deze die hier staan. Zacharia 3: 4 tot en met 7
9. De verborgenheid van Christus' heilige menswording door de engel aan Maria
ontdekt. Jaarboek 1973
En de engel antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de
kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Lucas 1 :35
10. Zacharias lofzang over de door God teweeggebrachte verlossing.
Jaarboek 1982
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heilige Geest en profeteerde,
zeggende: 'Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezochten verlossing
te weeg gebracht Zijnen volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het
huis van David, Zijn knecht. Lucas 1 : 67 t/m 69
KERSTPREKEN
11. Het wonder van Christus' menswording. Jaarboek 1968
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in
de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Lukas 2:7
12. De rijkste gift in de diepste armoede in dankzegging aanvaard
De schat des Woords 1951; en Belofte en vervulling 1972
Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave. 2 Korinthe 9:15
OUDEJAARSPREKEN
13. Het einde aller dingen. Jaarboek 1970
En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.
1 Petrus 4: 7
14. De troost van de kerk bij de wisseling van het jaar. Schat des Woords 1952.
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Hebreeën 13 : 8
NIEUWJAARSPREEK
15. Des pelgrims reis door dit moeitenvolle leven. Jaarboek 1969
Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad, en daarna zult Gij
mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73: 23, 24
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DANKDAGPREKEN

1. DE ONDERGANG VAN DE EERSTE WERELD
Jaarboek 1978
Psalm 32:4
Lezen Genesis 7
Psalm 33:4 en 7
Psalm 29:5
Psalm 34:11
Geliefden.
Al was Bileam een valse profeet, zo heeft hij toch wel de waarheid gesproken. Balak,
de koning der Moabieten, had hem ontboden met de bedoeling om Israël te vloeken.
In plaats echter van Israël te vloeken, heeft Bileam Israël moeten zegenen. Zelfs heeft
hij nog een voorzegging moeten doen van de komst van Hem in Wie het geestelijk
Israël gezegend is en gezegend blijft.
Zo zijn uit zijn mond de bekende woorden voortgekomen: „Ik zal Hem zien, maar nu
niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een Ster voortgaan uit Jacob, en
er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal
al de kinderen van Seth verstoren”. Israël had zich de vervloeking wel waardig
gemaakt. Aan het einde van de woestijnreis gekomen zijnde, moest het wel een
wonder zijn dat men nog niet verdelgd was van de aardbodem. De Heere had ook
verschillende malen gedreigd, dat Hij met dat volk een voleinding maken zou. Hoe
dikwijls had men de Heere niet door zijn murmureringen tot toorn verwekt! De
Christus moest echter nog uit dat volk voortkomen. Daarom was het voor Bileam
onmogelijk om dat volk te vloeken. Een in zichzelf vloekwaardig volk is en blijft in
Hem gezegend.
Bileam heeft echter ook nog een profetie moeten doen aangaande de heidense volken.
„Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de
eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve”. Amalek was een kleinzoon
van Ezau. De Amalekieten waren dus Edomieten. En in hen zien we de vijandschap
van Ezau tegen Israël in de geschiedenis duidelijk openbaar komen, al dadelijk na de
verlossing van Israël uit Egypte. De Amalekieten waren het die Israël in de staart
aanvielen, waardoor de Heere zeer tot toorn is verwekt, zodat Hij tot Mozes sprak:
.,Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de
gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel". En in
Deuteronomium 25 lezen we dan ook dat Mozes het volk hieraan heeft moeten
herinneren en tot het volk gezegd heeft: „Gedenk, wat u Amalek gedaan heeft op den
weg, als gij uit Egypte uittoogt; hoe hij u op den weg ontmoette en sloeg onder u in
den staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart: en hij vreesde God niet.
Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw
vijanden rondom het land, dat u de Heere uw God ten erve geven zal om hetzelve
erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult
uitdelgen; vergeet het niet.”
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Het werd koning Saul dan ook opgedragen om dit oordeel over Amalek uit te voeren.
Aan deze opdracht heeft hij echter niet geheel voldaan en daardoor zich het koningschap onwaardig gemaakt.
Ook voor de Kenieten had Bileam een profetie. „Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij
zijn spreuk op en zeide: Uw woning is vast en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd.
Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Assur gevankelijk wegvoeren zal”. En dan
lezen we verder: „Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: Och, wie zal leven, als God
dit doen zal”?
Deze woorden hebben ons ook nu nog zeer veel te zeggen. Als de Heere Zijn
gerichten over de inwoners der wereld brengt, kan het wel zo bang worden dat men de
dood boven het leven verkiest. Degenen die met de aankondiging van Gods oordelen
spotten, kunnen ook nog wel smalend zeggen: „Och, wie zal leven, als God dit doen
zal”? Ze achten dit voor onmogelijk, want immers als er zulke vreselijke dingen
zouden moeten plaatsvinden, als waarop Gods knechten hun hoorders voorbereiden en
waar Gods volk voor vreest, dan zou er wel geen mens meer kunnen leven. En zeker,
we moeten ons ook wel afvragen: „Och, wie zal leven, als God dit doen zal”? Bileam
erkende dus dat God de eerste Oorzaak aller dingen is en dat Hij in al wat gebeurt Zijn
eeuwige raad volvoert. In Zijn hoge Godsregering giet Hij de fiolen van Zijn
gramschap over de inwoners der wereld uit. Maar de mens is door zijn daden in de
middellijke weg wel oorzaak van zulke verschrikkelijke Godsgerichten. De
lankmoedigheid des Heeren is groot, maar neemt een einde.
We zien ons thans ook door bange oordelen bedreigd. Welke vernietigende wapenen
zijn er uitgevonden. En dat niet buiten Gods voorzienig beleid. Zou men ze niet
hebben moeten uitvinden om ze te gebruiken? Als de Heere het tot op heden niet had
tegen gehouden, waren ze reeds gebruikt. Maar als de Heere het eens niet meer tegen
zal houden? Och, wie zal leven, als God dit doen zal! Die dan nog leven, zullen wezen
als brandhouten, gerukt uit het vuur. Hoe nodig is het voor ons, om in zulk een bange
ondergaande wereld als waarin we thans leven, nog in waarheid als een brandhout uit
het vuur gerukt te mogen worden.
We zouden dat thans met elkander aan de hand van de bekende geschiedenis van de
ondergang van de eerste wereld wat nader willen nagaan. U kunt daartoe onze tekst
vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, het 7e hoofdstuk, het 23ste
vers. We noemen u Genesis 7:23, waar Gods Woord aldus luidt:
Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot
het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en zij werden
verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was.
We worden dus bepaald bij: De ondergang van de eerste wereld.
Die ondergang is:
1. Door Noach gepredikt.
2. Door Noach geloofd.
3. Door Noach overleefd.
1. Door Noach gepredikt.
De eerste wereld heeft zich rijp gemaakt voor de ondergang. De Heere zag, dat de
boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten
zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat Hij de
mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de Heere zeide:
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„Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot
het vee toe, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het
berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb”.
Bij God kan er vanzelf geen smart of berouw zijn gelijk als bij een mens. Gods heilig
misnoegen over de zonde wordt er echter mee te kennen gegeven, als er gezegd wordt
dat het Hem berouwde dat Hij de mens gemaakt had. Noachs geschiedenis laat ons
dan ook duidelijk zien wie de mens door de val geworden is. De geschiedenis van de
ondergang van de eerste wereld volgt al spoedig op de geschiedenis van de val des
mensen. Zo laat ons deze geschiedenis al dadelijk zien, hoe gans verdorven de mens
door de val geworden is. De aarde was vervuld met wrevel. Het pronkjuweel van de
schepping Gods vertoonde nu zeer duidelijk het beeld des duivels. De mens, die als
een redelijk schepsel uit Gods handen was voortgekomen, was moed en vrijwillig van
Zijn Maker afgevallen. God moest er Zich over ontzetten, als Hij die mens die Hij zo
heerlijk geschapen had, nu in zijn gevallen staat aanschouwde. En hoe opmerkelijk is
het, dat we zo lezen, dat de Heere niet alleen sprak dat Hij de mens verdelgen zou van
de aardbodem, maar ook het vee en het kruipend gedierte, tot het gevogelte des
hemels toe. En dan lezen we, dat Hij gezegd heeft: „Want het berouwt Mij, dat Ik hen
gemaakt heb”.
Zo berouwde Hem dus de gehele schepping om de zondeval van de mens. Het ganse
schepsel moet er ook om zuchten. Wat is die val van de mens dan toch gruwelijk
geweest! God doet er Zijn volk wat van zien, hoe heel de schepping zuchten moet om
de zonde van de mens. En hoe heerlijk was toch al het geschapene uit Gods handen
voortgekomen! Ook daar geeft God Zijn volk diepe indrukken van. Als Hij alles
overzag wat Hij gemaakt had, moest Hij er van getuigen dat het zeer goed was. En nu
moest Hem de ganse schepping berouwen om de zonde van hen, die Hij als Zijn
beelddrager in de hof van Eden had gesteld. De mens openbaarde dus meer en meer
wie hij door de zondeval geworden was.
“Gods zonen zagen de dochteren der mensen aan, dat zij schoon waren, en zij namen
zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Dit wijst ons op een vermenging van
het geslacht van Seth met dat van Kaïn. We zouden ook kunnen zeggen, dat de kerk
zich met de wereld vermengde.
Zouden Noachs dagen ons niets te zeggen hebben? De Heere Jezus heeft gezegd, dat
het tegen Zijn wederkomst zal zijn als in de dagen van Noach. Als we op dit woord
van Christus letten, zou er dan nog aan te twijfelen zijn dat de wederkomst des Heeren
nabij gekomen is? Waar is thans de scheiding tussen kerk en wereld nog te zien?
Heeft het ons niets te zeggen, als Gods Geest zo weinig meer werkt in een waarachtige
bekering, alsook in een toenemende geloofskennis en wasdom in de genade?
Gewis, daar zijn oorzaken voor. Welk een getuigenis gaat er nog van het leven van
Gods volk uit? Het fijne goud is verdonkerd en de kostelijke kinderen Sions zijn de
aarden flessen gelijk geworden. De wereld heeft een grote plaats in de kerk gekregen.
Geen waarschuwingen mogen meer baten tegen de steeds meer doorbrekende
wereldgelijkvormigheid. Hoe zou het ook anders kunnen, daar de levende kerk ook
zelfs steeds meer onder invloed van al de bekoringen dezer wereld komt?
Gods Geest zal ook met ons niet eeuwig twisten. De Heere sprak in Noachs tijd: „Mijn
Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens”. God had dus nog wel getwist. Ja,
uit dit woord des Heeren blijkt het, dat de Heere lankmoedig had getwist. Die
twistingen hielden echter op. Dit is wel het ergste, als de twistingen des Heeren
ophouden en als Zijn vermaningen een einde nemen. Ook met ons zal de Heere niet in

7

eeuwigheid twisten. Zeer veel lankmoedigheid is er met ons gebruikt. Als God ons
met Zijn oordelen bezoeken zal, zal Hij volkomen vrij van ons zijn.
We mogen en kunnen het niet nalaten, om op die dreigende oordelen des Heeren te
wijzen. De tijd van de dankdagen is weer ingegaan. God heeft nog zaaiing en oogst
gegeven, maar heeft ook gesproken in de overvloedige plasregens waarmee Hij ons
bezocht heeft. Toch bracht het land nog overvloedig vrucht voort. Als in Noachs
dagen zijn we etende en drinkende. Hoe gaat Gods Woord toch in vervulling! Maar in
zo'n tijd van eten en drinken heeft men er dan ook geen erg in, dat het oordeel zo
dichtbij kan zijn. Als men zal denken dat het vrede is en zonder gevaar, zal men een
haastig verderf zich zien overkomen. Als het zorgeloze Laïs zullen we door het
oordeel worden overvallen. God zal niet in eeuwigheid met ons twisten.
Zijn lankmoedigheid is over ons ook zeer groot geweest. Ook daarin zien we een
treffende vergelijking met Noachs dagen. Als de Heere sprak, dat Hij niet in
eeuwigheid twisten zou, heeft Hij tegelijk gezegd, dat de dagen des mensen zouden
zijn honderd en twintig jaar. Die tijd had Noach nodig voor het bouwen van de ark. In
al die tijd zou de Heere Zich door de prediking van Noach nog van de eerste wereld
vrijmaken. God is niet gelijk aan de mens. Zijn lankmoedigheid is groot. Maar als het
oordeel komt, zal men ook weten dat God niet gelijk is aan een mens.
“Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen!” De ondergang van de eerste
wereld heeft ons dan ook heel wat te zeggen. En ook Noachs behoudenis in de ark
heeft ons heel wat te zeggen. Noach kreeg dus bevel om een ark te bouwen. In al de
tijd die hij daarvoor nodig had, heeft hij tegen de ongerechtigheid moeten getuigen en
de naderende ondergang moeten aankondigen. Hij wordt in de brief van de apostel
Petrus een prediker der gerechtigheid genoemd. Zijn naam betekende troost of rust.
Die naam was hem door Lamech zijn vader gegeven.
Deze Lamech was niet de Lamech die de hooghartige taal voerde: „Voorwaar, ik sloeg
wel een man dood om mijn wonde, en een jongeling om mijn buile; want Kain zal
zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventig maal zevenmaal”. Noachs
vader was uit het geslacht van Seth. In de naam die hij zijn zoon gaf, heeft hij er
duidelijk blijk van gegeven, dat hij gebukt ging onder de gruwelijke openbaring van
de mens der zonde in zijn dagen. “Deze zal ons troosten”, zo heeft hij gezegd, “over
ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt
heeft.” Zo heeft dus Lamech deze naam aan zijn zoon door het geloof gegeven. Hij
heeft mogen geloven, dat de Heere Zich een kerk zou behouden op de aarde. Die kerk
zou echter maar net in de ark behouden blijven. Het zou dus door een diepe weg gaan.
De ganse wereld zou door het water vergaan.
De Heere heeft tot Noach gezegd: „Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht
gekomen”. Noach echter vond genade in de ogen des Heeren. Genade alleen maakte
hier dus onderscheid. De vrije verkiezing Gods is ook in Noachs geschiedenis weer
duidelijk door ons te aanschouwen. Noach was in zichzelf niet beter of waardiger dan
anderen. Door heel de Schrift heen wordt ons de soevereine verkiezing Gods
gepredikt. Men heeft voornamelijk in onze tijd ook maar het liefst dat er over die
verkiezing Gods gezwegen wordt. Waar de Schrift niet over zwijgt, daar mogen we
echter ook niet over zwijgen. En de levende kerk vindt in de leer der soevereine
verkiezing Gods zulk een rijke bron van onuitsprekelijke zielsvertroosting, dat zij er
niet over zwijgen kan.
Het is het treffende juist ook weer in deze geschiedenis, dat Noach ons als zulk een
voorwerp van de vrije verkiezende liefde Gods wordt aangewezen, als ons gezegd
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wordt dat hij genade vond in de ogen des Heeren. Dat is een wonder, dat voor Noach
zelf nooit te vatten is geweest. Er staat, “dat hij rechtvaardig was en een oprecht man
in zijn geslachten”. Dat wil echter niet zeggen, dat hij zichzelf daardoor onderscheidde
en daarom de genade vond in de ogen des Heeren. Geen gerechtigheid in hem was
oorzaak van de Goddelijke verkiezing. Rechtvaardigmaking en heiligmaking als twee
aan elkander onafscheidelijk verbonden weldaden waren bij Noach te vinden, maar
dan als vrucht van Goddelijke verkiezing. Noach zal er de eeuwigheid voor nodig
hebben om het te bewonderen, dat hij genade heeft mogen vinden in de ogen des
Heeren. Daar zal de ganse kerk de eeuwigheid voor nodig hebben. Noach heeft het
geweten, dat alleen genade onderscheid maakte. Hij heeft zich niet boven zijn
tijdgenoten kunnen verheffen. Wat zij uitleefden, leefde hij in. Zo kon hij wel onder
die mensen gaan staan. Toch kon hij aan hun ongerechtigheden geen gemeenschap
hebben. Hij heeft er tegen getuigd. En hij was een prediker der gerechtigheid. We
lezen niet dat zijn prediking vrucht gedragen heeft. Toch zal hij behoren tot die leraars
die er velen rechtvaardigen en die zullen blinken als de glans des uitspansels. Hij heeft
God gerechtvaardigd in zijn prediking en God is te meer in Zijn gerechtigheid
verhoogd geworden, daar Hij Zich door Zijn prediking van de inwoners der eerste
wereld heeft vrijgemaakt.
Maar zo leefde Noach ook als een eenling in die eerste wereld. De wereld was der
ongerechtigheid vol geworden. Wat is het dan toch voor Noach een benauwd leven
geweest. Godsdienst is er nog wel geweest, want de kinderen van Seth waren
onderscheiden van de kinderen van Kaïn. De vreze Gods was echter zoek.
Dat is in onze tijd niet minder het geval. Van godsdienst wordt het land overstroomd.
Het is echter een godsdienst waarbij men de volle wereld kan dienen. Maar daarbij is
er ook nog wel een niet gering aantal mensen dat nog een rechtzinnige waarheid
zoekt. Maar hoe is bij deze categorie mensen de uitleving over het algemeen? In vele
dingen kan men het soms nog wel zwaar en ernstig nemen, maar in zoveel andere
dingen openbaart men duidelijk het gemis van de vreze Gods. Men heeft een
vertoning van godzaligheid, zonder iets van de kracht daarvan te kennen. Men
openbaart niet anders dan een zoeken van zichzelf en een strijden voor eigen recht, eer
en naam. Met wrevel is men vervuld. Zouden de enkelen die daar nog iets van zien
mogen, daar niet onder zuchten?
Het is niet te zeggen, onder welk een vreselijk oordeel dat wij leven. Alom kunt ge
van niet anders horen dan van gekijf en krakeel. En het ontbreekt daarbij aan zware
woorden niet, even alsof het in al dat twisten om de waarheid zou gaan. Het is zo
gemakkelijk als men daarmee schermen kan. Men schijnt dan toch wel het recht aan
zijn zijde te hebben. Maar toch openbaart de mens zich altijd in de vrucht. Als het de
hoogte ingaat, is dat nooit een goed teken. Men staat dan ver boven anderen uit. Wat
is toch de mens als hij geen ontdekking krijgt. Er is dan geen tegenwicht. Maar Noach
heeft wel tegenwicht gekregen. Zijn leven is zo ruim niet geweest. Toch heeft hij het
gedurig mogen ervaren dat Gods oog op hem was.
Hij had genade gevonden in de ogen des Heeren. God bewaarde hem voor wankelen
en bezwijken. Daar wil de Heere Zijn volk nog voor bewaren. Hij weet het, hoe zuchtend dat volk zijn weg menigmaal moet gaan in zulk een vreselijke tijd waarin de
vreze Gods allerwege wordt gemist. Neen, dat volk heeft over zichzelf ook niet te
roemen. Reeds hebben we opgemerkt, dat Noach zichzelf niet boven zijn tijdgenoten
verheffen kon. Och, wat moet men dan toch menigmaal bang worden voor zichzelf,
als men zijn eigen hart nagaat. Het is alleen de bewaring Gods, als men zich niet op
een zelfde wijze als zijn tijdgenoten uitleeft.
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Maar daarin komt het dan toch ook weer uit, dat men genade heeft mogen vinden in
de ogen des Heeren. God legt dan een enge band om de lendenen. Men kan dan niet
uitbreken zoals anderen. De Heere weet door allerlei drukkende levensomstandigheden daarvan de mens wel te weerhouden. En dan kan men meest niet zien dat zulk
een weg nu zo nodig is. Het schijnt dan wel, alsof men ook aan zichzelf is
overgegeven. Maar toch komen de ogenblikken, waarin men het nog weer eens mag
geloven en ondervinden wat het betekent, genade te hebben gevonden in de ogen des
Heeren.
Nee, God is voor Noach geen land van uiterste donkerheid geweest. Hij heeft Zijn
vriendelijk aangezicht nog wel eens over hem doen lichten. Dat had Noach toch ook
zo nodig, in zo'n tijd als waarin hij leefde. Zo heeft hij het mogen geloven, dat het
oordeel zekerlijk komen zou, maar ook dat God hem gelijk als de anderen onder het
oordeel niet weg zou rapen. Genade maakte onderscheid, steeds maar weer. Gods kerk
moet het niet alleen van inkomende, maar ook van bijblijvende en achtervolgende
genade hebben. Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade voor genade. Zo
wordt het een steeds groter wonder, genade in de ogen des Heeren te hebben
ontvangen. God blijft voor Zijn eigen werk instaan. Wat krijgt de getrouwheid Gods
toch een waarde voor de kerk! Voor Noach is het wonder steeds groter geworden, als
hij weer gewaar mocht worden dat hij genade in de ogen des Heeren gevonden had.
In al de jaren waarin hij de ark moest bouwen, heeft de genade Gods hem staande
gehouden. Hij heeft geloofd dat het oordeel Gods over de zonden zeker komen zou.
Dit brengt ons tot onze tweede gedachte, namelijk:
2. Dat de ondergang van de eerste wereld door Noach werd geloofd.
De apostel zegt van hem in Hebreeën 11, “dat hij door het geloof, door Goddelijke
aanspraak vermaand zijnde, aangaande de dingen die nog niet gezien werden, en
bevreesd geworden zijnde, de ark heeft toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin;
door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der
rechtvaardigheid, die naar het geloof is.”
Hij was dus van de waarheid van zijn prediking ten volle overtuigd. Met vreze is hij
voor het naderende oordeel vervuld geworden. En zo is hij met zijn prediking
doorgegaan, al werd er ook van alle kanten mee gespot. Noachs prediking werd niet
geloofd. Het oordeel der verharding was uitgegaan. Dit is het zwaarste oordeel. Er is
dan geen vernedering des harten meer, geen breken met de zonden.
We kunnen dat ook in deze tijden zien. Trots alle vermaningen en waarschuwingen
gaat men in de weg der zonde door. Er is geen vreze voor het oordeel. Bij de
wereldling is er die vreze niet, maar zelfs niet bij hen die onder de waarheid leven. De
mens gaat door. Dit is echter het bewijs ervan, dat God ook doorgaat. Hij laat Zich
niet bespotten. Straks zal Hij lachen in ons verderf en spotten als onze vreze komt.
Het moet ons dan ook doen vrezen, als we dat oordeel der verharding aanschouwen.
Geen mensen worden er haast meer bekeerd. Evenals Noachs prediking is de
prediking van Gods knechten ook thans zo vruchteloos. De Heere haalde in Noachs
tijd Zijn volk thuis. Lamech stierf vijf jaren voor de vloed. Ook thans worden de
rechtvaardigen weggeraapt voor de dag des kwaads. En het ergste is, dat er niemand
op let. Zo gaat het oordeel der verharding door. De waarheid legt weinig beslag meer
en doet weinig kracht meer. Waar zien we nog eens dat de Heere werkt in de jonge
gezinnen? En toch zal er tot het einde toe een kerk zijn. Als de Zoon des mensen
komen zal, zal Hij echter haast geen geloof meer vinden op de aarde. Christus' kerk
zal dan dus zeker maar een klein kuddeke zijn. Maar waar we dat kuddeke dan ook
steeds kleiner zien worden, zou dat er ons geen bewijs van zijn dat het einde aller
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dingen nabij gekomen is? We geven echter geen acht op de tekenen der tijden. Alles
zinkt in slaap. In tijden van benauwdheid onder de rechtvaardige oordelen Gods, is er
altijd een verwachting ontwaakt van een spoedige wederkomst des Heeren. In een tijd
van weelde en overdaad als op heden, wordt er echter aan die wederkomst in het
geheel niet meer gedacht. Zelfs Gods volk hoort men er weinig over spreken. Alles
zinkt in slaap. De wijze maagden slapen zowel als de dwaze maagden. Maar daarom
zal de dag des Heeren ons ook overvallen als een dief in de nacht. Noach heeft echter
gevreesd. Hij heeft ten volle beseft hoe vreselijk het oordeel zijn zou. De mens die
God in Zijn rechtvaardigheid niet kent, beseft dat niet. Volgens hem zal het nog wel
meevallen. Noach heeft er echter zo niet over gedacht. Bevreesd geworden zijnde,
heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Elke hamerslag is een
prediking op zichzelf geweest. Er werd mee gespot. O die onverschilligheid moet in
het bijzonder ons zo met vreze vervullen! Dat doet ook veelal bij Gods volk en
knechten de hand op de mond gaan. De verstandigen zullen te dien dage zwijgen,
want het zal een boze tijd zijn.
Maar Noach heeft de ark toebereid. Hij heeft die ark gemaakt naar de voorschriften
die God hem daarvoor gegeven had. Driehonderd ellen moest de lengte zijn, vijftig
ellen haar breedte en dertig ellen haar hoogte. Van goferhout moest zij gemaakt
worden en bepekt van binnen en van buiten. Er moesten drie verdiepingen in die ark
zijn. Ook moest er een venster in zijn en een deur aan de zijde van de ark. Toen God
dit bevel gaf om de ark te bouwen, was er van het water nog niets te zien. Zijn
tijdgenoten hebben hem wel voor krankzinnig verklaard. Hoe was het mogelijk, dat er
zoveel water zou komen, dat de gehele wereld er door zou vergaan? Waar moest al dat
water vandaan komen?
Het geloof redeneert echter niet. Voor hem die gelooft, is er niets onmogelijk. Noach
heeft het woord des Heeren geloofd. Voor zichzelf behoefde hij eigenlijk niet
bevreesd te zijn. Hij zou met zijn gezin behouden worden in de ark. „Maar met u zal
Ik Mijn verbond oprichten”, zo heeft de Heere tot hem gezegd, „en gij zult in de ark
gaan, gij, en uwe zonen en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u”. Noach
behoefde dus eigenlijk niet bevreesd te zijn. Maar de vreze van Noach was zulk een
vreze, dat hij gevoelde dat hij alleen in de ark maar veilig kon zijn. Dit heeft hem door
het geloof het Goddelijk bevel doen opvolgen en alle naarstigheid doen gebruiken in
het toebereiden van de ark.
Buiten de ark werd het een omkomen. Dat heeft Noach ten volle geloofd. Het oordeel
dat komen zou, zou zeer vreselijk zijn. Dat kon niet anders. De kennis van Gods
rechtvaardigheid deed Noach daar niet aan twijfelen. Maar zo was er ook een
erkennen bij hem van de rechtvaardigheid Gods. Het oordeel kon niet uitblijven. God
is geen God meer, als Hij de zonde niet straft. Maar dan is er ook geen ontkoming
voor de schuldige zondaar. Dat oordeel moet hem overal treffen.
Er zou een watervloed komen over de gehele aarde. De serafijnen voor de troon
roepen tot drie keer toe uit, dat God heilig is, maar getuigen er ook van, dat de ganse
aarde vol is van Zijn heerlijkheid. Dan is er ook nergens op de aarde een plekje te
vinden waar men God ontvluchten kan.
Geen zondaar zal 't gewis verderf ontkomen,
Als in 't gericht door God wordt wraak genomen.
Zo is God dus niet te ontvluchten door de zondaar die Hij voor Zijn vierschaar daagt.
Maar zo wordt ook alle mogelijkheid van ontkoming afgesneden buiten de enige weg
van ontkoming. Als God hier de zondaar Zelf geen weg van ontkoming aanwijst, zal
het zeker een omkomen worden.
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De Heere gaf Noach bevel om een ark te bouwen. Hij wijst de schuldige zondaar Zelf
de weg der ontkoming aan. Maar dan zal men ook weten, dat dit de enige weg der
ontkoming is. Zolang het daar niet komt, zoeken we buiten Jezus de zaligheid, al
roemen we Hem ook met de mond. We hebben dan nog nooit geloofd, dat het verloren
met ons was. We geloven niet eerder dat er een hel is dan wanneer we in de hel liggen.
Maar Noach heeft het oordeel al gezien, toen er nog niets van was te zien. Maar zo
heeft hij ook mogen geloven dat hij in de ark alleen maar veilig kon zijn.
De ark wees dus naar Christus heen. Door heel de Schrift heen wordt Hij ons als die
enige Middelaar aangewezen. Ons Doopformulier wijst ons alzo ook zeer duidelijk op
de betekenis van Noachs behoudenis in de ark. Alleen in Christus is de behoudenis der
ziel te vinden. Buiten deze Ark is het gewis en zeker voor ons een eeuwig omkomen.
Voor de zondaar die met de rechtvaardigheid Gods te doen krijgt, schiet er geen
andere weg der behoudenis dan in Christus over. Buiten Hem is er bij God voor de
gevallen zondaar niet anders dan toorn en gramschap. God is wel barmhartig, maar
Hij is ook rechtvaardig. Buiten Christus kan Hij geen barmhartigheid bewijzen. En
zolang Christus verborgen is voor de ziel, is er voor de schuldige zondaar niet anders
dan een eisende gerechtigheid. God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede.
Maar dit wordt het wonder, dat God Zelf de zondaar de weg der behoudenis aanwijst.
Zulk een weg is er dus! Rechtvaardig kon God Zich verheerlijken in ons aller eeuwig
verderf. Noach moest echter een ark bouwen. In die ark zou hij veilig zijn. Er was dus
nog ontkoming. Ontkoming is er voor een verloren zondaar. Velen zijn behouden
zonder dat het ooit voor hen verloren is geweest. Door Christus worden echter alleen
verlorenen behouden. Zo wordt de behoudenis een behoudenis uit genade. “Noach
vond genade in de ogen des Heeren.”
Die zalig worden, zullen het weten dat er in het zaligworden van hen niets in
aanmerking komt. Maar omdat er ook niets van de mens in aanmerking behoeft te
komen, is het een ruim en een zeker zaligworden. De ark die Noach moest bouwen,
was lang en breed en hoog genoeg. O welk een ruimte kan de ziel toch wel eens in de
Ark gezien hebben! Toen twijfelde ze niet aan haar behoudenis. Christus doet Zich
door de ziel kennen als een bekwame en bereidwillige Middelaar. Buiten Hem heeft
niemand kunnen verlossen. In deze Middelaar is alleen te vinden wat tot verlossing
van de verloren zondaar nodig is. Deze Middelaar is God en mens in één Persoon. En
zulk een Middelaar kon alleen aan het heilig recht voldoen. Die kon de wet volmaakt
gehoorzamen, maar ook de wet van haar vloek ontwapenen. Zo is deze Man alleen een
verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed.
Noach heeft het mogen geloven, dat hij in de ark behoudenis zou vinden. Maar zo
heeft hij dan ook op Gods bevel de ark toebereid. Laat ons daar toch op letten! De
aanwijzing van de behoudenis in de ark was voor Noach niet genoeg. Die ark moest er
komen. Dus de toebereiding van de ark moest op de aanwijzing van de ark volgen.
Honderd en twintig jaar heeft hij daarover gedaan. Och hoe lange tijd kan de ziel
tussen Beth-El en Pniël moeten omdolen. Al is haar de behoudenis in de Ark ontdekt,
ze is nog niet behouden. Dat leert ons ook Noachs geschiedenis weer. Voor velen is
dit een vreemde taal geworden. Over de bekommering der ziel om in Christus
gevonden en geborgen te mogen worden, moet ge hen maar niet spreken. Ze hebben
rust gevonden. Maar Noach vond geen rust. In de ark alleen zou hij behouden kunnen
worden.
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Gods Woord laat ons in zijn geschiedenis ook weer zien, hoe nauwelijks dat de ziel
ontkoming van het oordeel vindt. Het duurde een hele tijd eer de ark klaar gekomen
was, God heeft echter met het oordeel gewacht totdat de ark was toebereid.
Maar dan lezen we zo opmerkelijk: „En een plasregen was op de aarde veertig dagen
en veertig nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Cham en Jafet,
Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de drie vrouwen zijner zonen met hem
in de ark”. Op het uiterste moment vond Noach dus zijn behoudenis in de ark, evenals
ook Loth maar nauwelijks uit Sodom was gegaan of de stad werd omgekeerd. Zo zien
we ons hier de weg der behoudenis in Christus voorgesteld als een weg waardoor de
ziel nauwelijks behouden wordt.
Maar die ark was toch ruim genoeg? Ja, die ark was ruim genoeg, maar buiten die ark
was er geen behoudenis. En zo werd Noach wel ruim, maar toch nauwelijks behouden.
Dat nu juist is voor velen een onverstaanbare taal. Men is toch zo gewillig om tot
Christus te komen en de behoudenis in Hem te zoeken. Men weet er niet van wat het
is om aan zijn eigen werk vast te zitten. We hebben heden ten dage met een
Christendom te doen, dat niet weet van een verbroken werkverbond waarin de mens
het leven zoekt. Bij zulk een Christendom behoeft er geen Geest des oordeels en der
uitbranding aan te pas te komen om de grond uit alle eigen werk te ontnemen. Men
heeft er geen erg in dat men het met al zijn vrome godsdienst in een verbroken
werkverbond zoekt.
Er is niets meer verborgen voor de mens dan dat hij als een goddeloze gezaligd moet
worden. Voor een eigengerechtigd mens is er in de Ark geen behoudenis. Die in de
Ark behouden worden, worden alleen uit genade behouden. En zo is er voor hen
waarlijk geen andere weg van behoudenis dan in de Ark overgebleven. Ze hebben een
Borg nodig gekregen voor hun ziel. Er is buiten Christus geen weg ter zaligheid. Die
Borg heeft niet voor niets aan het kruis gehangen. Voor velen heeft Hij er echter wel
voor niets gehangen. Ze worden liever in de gestalten opgebouwd en in de kenmerken
zalig gesproken. We worden toch immers niet allen even ver geleid?
Noachs geschiedenis zegt ons echter, dat er buiten de Ark geen behoudenis is. De
apostel wenste van niet anders te weten dan van Jezus Christus en Die gekruist. En die
door Gods Geest aan het ongenoegzame van alles buiten het volbrachte werk des
Middelaars ontdekt worden, kunnen niet rusten voor zij de behoudenis hunner ziel in
de Ark hebben gevonden. Jarenlang gaan zij daar in hun bekommering heen, zonder
zich iets verder te zien komen. En toch, de noodzakelijkheid gaat dringen!
De tijd snelt voort; de dood komt steeds dichterbij. En het wordt er van binnen niet
beter op. Dat is het 'm ook juist. Als hun ziel nog gesteld was als vroeger, dan zouden
ze nog wel wat ruimer leven. Maar ze moeten menigmaal wel schrikken van zichzelf,
als ze de verdorvenheden van hun hart waarnemen. En daarbij komt dan nog die
koudheid, hardheid en ongevoeligheid des harten. En hun vijandschap nemen ze niet
minder waar. We wandelen liever in een weg van genot. Maar we worden niet als een
genietend mens behouden. De weg ligt anders. Maar dan kan het toch ook niet anders,
of er moet toch ook weer moedgeving in Noachs geschiedenis te vinden zijn voor een
mens die buiten de ark geen behoudenis kan vinden.
Dit brengt ons tot onze derde gedachte, als we willen zien:
3. Hoe de ondergang van de eerste wereld door Noach is overleefd.
Die in de ark behoudenis vinden, zullen er uit genade hun behoudenis in vinden.
Noach vond genade in de ogen des Heeren. God doet voor Zijn volk niet anders dan

13

genade overschieten. Als een goddeloze zal men dus zijn behoudenis in de ark vinden.
Van Noach staat geschreven, dat hij een rechtvaardig en een oprecht man was in zijn
geslacht. Maar dat mocht hij uit genade zijn, zoals we daar reeds op hebben mogen
wijzen. Zo was zijn wandel met God in de weg der ware heiligmaking onafscheidelijk
verbonden aan de weldaad van de rechtvaardigmaking. In Noach zelf was er geen
gerechtigheid waarmee hij voor God bestaan kon. Noach heeft het geweten dat hij in
zichzelf niet beter of waardiger was dan zij die buiten de ark omkwamen. Een
goddeloze wordt door God gerechtvaardigd alleen op grond van de gerechtigheid des
Middelaars. Voor zulk een goddeloze is er alleen in die ark maar behoudenis te
vinden. De gerechtigheid Gods doet daarbuiten geen weg van ontkoming voor de ziel
meer overblijven. Maar dan ook zal de ziel in die ark zeker haar behoudenis vinden.
We mochten reeds overdenken, dat Noach op dezelfde dag als de fonteinen des groten
afgronds zijn opengebroken, in de ark gegaan was en de Heere achter hem had
toegesloten. Het was dus wel nauwelijks, dat Noach in de ark behouden werd, maar
het was toch ook tegelijk een zekere behoudenis. Het oordeel kon niet eerder komen
of Noach moest in de ark zijn. Bij Lots uitleiding uit Sodom lezen wij dat de engelen
zijn hand hebben aangegrepen en dat de Heere zeide: „Haast u, behoud u derwaarts,
want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt”. Datzelfde zien we
ook bij Noach. Voor een mens die alle grond van behoudenis buiten de ark verliest, is
er in de ark zeker behoudenis.
Zo is deze geschiedenis moedgevend voor een mens die de weg steeds nauwer en de
poort steeds enger voor zich ziet worden, omdat hij ziet dat het buiten de ark een
omkomen voor hem wordt. Noach heeft door het geloof de ark toebereid. Door het
geloof doet God Zijn volk in de ark ingaan. Als alles de ziel ontvalt buiten de ark,
vindt ze haar behoudenis in de ark. Dan doet God ze Zelf in de ark ingaan. Zo is er
geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. God is het, Die
rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? De sluizen des hemels zijn geopend en
alle fonteinen des groten afgronds zijn opengebroken. En een plasregen was op de
aarde veertig dagen en veertig nachten. Welk een ontzaglijk oordeel is dit geweest!
Aangrijpend sober echter deelt de Schrift ons mede de verdelging van al wat bestond
en op de aardbodem was.
Nee, er wordt ons geen aandoenlijke beschrijving gegeven van wat er zich bij deze
zondvloed heeft afgespeeld, van wanhoop en doodsangst van kreten van vertwijfeling
van moeder of kind. En toch is er nimmer zulk een vreselijk oordeel over de wereld
gekomen. Heel de wereld is door het water vergaan. Het water is ge stegen tot 15 ellen
boven de hoogste berg. Alles moest verdrinken wat buiten de ark was. Al zocht men
zijn ontkoming op de berg Ararat, het mocht niet baten. Al hing men misschien ook
aan de ark, men werd door het water verslonden. Noach bleef alleen over, en wat met
hem in de ark was. Men moest dus in de ark zijn. Noach was in de ark.
“En God gedacht aan Noach.” God deed een wind over de aarde doorgaan en de
wateren werden stil. Het oordeel werd afgewend. Na veertig dagen heeft Noach een
raaf uitgelaten. De raaf keerde niet terug. De duif vond echter geen rust voor het hol
van haar voet buiten de ark. En als hij ze voor de tweede keer heeft uitgelaten, was er
een afgebroken olijfblad in haar bek. Hoe ontroerend moet dat voor Noach geweest
zijn. Dat afgebroken olijfblad was er het bewijs van dat God aan hem dacht.
De Heere mocht ons maar geven om als de duif geen rust te vinden buiten de ark. En
ook mocht er onder het oordeel voor ons nog bij ogenblikken een duif zijn met een
afgebroken olijfblad in haar bek. Het minste bewijs ervan dat God nog aan ons denkt,
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wordt toch zo eeuwig groot, als we evenals Noach nauwelijks moeten zalig worden.
Daarbij leven we evenals Noach in een tijd waarin God weinig meer werkt. Donker is
het in Gods kerk. Donker over het algemeen in de harten van Gods volk. Daarom is
het geringste bewijsje van Gods gunst niet klein te achten. Maar daarbij komt nog, dat
God Zich een ellendig en arm volk doet overblijven. Er zijn niet zoveel bijzondere
zalige zielsgesteldheden meer te beleven. Maar het wonder wordt steeds groter, als
men er nog eens een bewijsje van krijgt dat God nog aan hem denkt. Dat is alleen
genade. Noach vond genade in de ogen des Heeren. En zo gedacht God aan Noach. En
zo gedenkt Hij aan Zijn ganse kerk. Dat doet ervaren, wat we nu toepasselijk op deze
geschiedenis willen zingen, en wel het 5e vers van Psalm 29:
's HEEREN stem ontbloot het woud;
Maar hij, die op God vertrouwt,
Buigt zich veilig, Hem ter eer,
Juichend in Zijn tempel neêr.
't Is de HEER, wiens wenk de stromen,
In hun woede kon betomen;
Die, in macht nooit af te meten,
Eeuwig is ten troon gezeten.

TOEPASSING
Zou de geschiedenis ons voor de tijd die wij beleven niet zeer veel te zeggen hebben?
We hebben er u op gewezen hoe onze tijd aan die van Noach gelijk is. Maar dit is er
dan ook het bewijs van dat we met rasse schreden op het einde aller dingen aangaan.
Onverwachts zal de wederkomst des Heeren plaatsvinden. Noach wist het, wanneer
het einde er zou zijn van het bestaan van de eerste wereld. De Heere had het hem
gezegd. Hij heeft die ondergang gepredikt, maar hij werd niet geloofd. Voor zijn
tijdgenoten kwam dus die ondergang toch nog onverwacht. Ze waren niet bereid. De
Heere sloot achter Noach toe. Voor niemand was er meer toegang tot de ark, toen die
eenmaal was toegesloten. Maar zo zal het ook eenmaal zijn in de grote dag der dagen.
In de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden lezen we ook: „en de deur
werd gesloten”. Alleen die gereed waren, gingen met de Bruidegom in tot de bruiloft.
We zullen onze behoudenis in de ark moeten vinden. Toen de zondvloed kwam,
hebben velen nog wel naar de ark gegrepen, maar het was te laat.
Hoevelen zijn er door alle tijden omgekomen, die zich wel aan de ark hebben
vastgeklemd, maar die niet in de ark waren. Met een gestolen Jezus gaan velen voor
eeuwig verloren. Ze hebben Jezus aangegrepen door het geloof, maar dat geloof was
niet hetzelfde geloof als waarmede Noach was begiftigd. Nooit zijn ze door
hartvernieuwende genade van Adam in Christus overgegaan.
In onze tijd ontbreekt het ook niet aan mensen die zich aan de ark vastklemmen. Over
de noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte moet ge echter maar niet
spreken. Maar alleen indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. Buiten
Christus komt men in zijn godsdienst zowel als in zijn goddeloosheid voor eeuwig
om. Niet genoeg kunnen we op de noodzakelijkheid wijzen van de waarachtige
bekering en van in Christus gevonden te mogen worden. Geen uitstel kan dit lijden.
Geen gemoedsbewegingen, indrukken en allerlei uitwendige dingen waarvan velen
hun. bekering maken, zullen voor ons genoegzaam zijn tot onze behoudenis. Buiten
Christus is er geen behoudenis. Naar Hem hebben we heen te wijzen, naar de
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noodzakelijkheid van de kennis van Hem en ook van de geloofsvereniging met Hem.
Geen rust mocht er zijn voor en aleer we zo in de ark onze behoudenis hebben
gevonden.
We gaan de tweede ondergang der wereld tegemoet. Daar hebben we u op gewezen.
We moeten wel willens blind zijn, als we dat niet zien. Maar ja, dat was men in
Noachs dagen ook. In alles is te zien dat Noachs dagen zijn teruggekeerd, ook in de
steeds toenemende onverschilligheid en verharding des harten. En zoals de eerste
wereld in de vleselijke zonde onderging, zo gaat ook de tweede wereld daarin onder.
Met het zevende gebod neemt men het zo nauw niet meer. Echtscheiding is er op
echtscheiding, ook reeds in kerkelijke kringen. Wat zijn de gevolgen van het druggebruik en van alle voorbehoedmiddelen? We leven in een wereld vol ellende. Ook in
een wereld vol moord en doodslag, roof en diefstal. De misdaad neemt hand over hand
toe. Moeten we er nog aan twijfelen dat we in de eindtijd leven? Maar tot op heden is
het einde er nog niet. Het oordeel komt echter steeds dichterbij. Dat we ons dan nog
mochten haasten en spoeden om onzes levenswil. Nu wordt de ark nog toebereid. Als
de laatste uitverkorene is toegebracht, zal het einde komen.
Voor ons allen echter is het nodig om in de ark behoudenis te vinden. Elk ogenblik
kan de bazuin schallen en het grote oordeel gekomen zijn. Hoe zullen we het dan
maken, als we niet in de ark zijn? Daarom kan het geen ogenblik uitstel meer lijden.
We moeten van nu af aan in de ark zijn. Daarbij kan de dood ook elk ogenblik een
einde aan ons leven maken. De waarheid van de Goddelijke bedreiging zien we
gedurig bevestigd: ,,Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. ,,Hoeveel
jonge mensen worden er niet door de kanker aangetast en verongelukken er ook niet
op de weg! En och, niemand ontkomt er aan de dood. Wij allen moeten sterven. En
hoe weelderig ons leven thans ook is, het uitnemendste ervan is toch ook nog maar
moeite en verdriet. De levensernst is echter zover zoek. En dat vindt er toch ook wel
zijn oorzaak in, dat we van geen armoede of ontbering meer weten.
Maar och, de wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheid. Straks zullen de
elementen brandende versmelten. De toekomst des Heeren genaakt! De Rechter staat
voor de deur! Die dag komt, brandende als een oven. Zo vreselijk zal die verschijning
ten oordeel zijn, dat ook Gods kinderen die niet zullen kunnen verdragen, als zij niet
in een punt des tijds veranderd worden. Voor Noach is het ook wat geweest, als de
sluizen des hemels geopend werden. De wateren namen de overhand boven de aarde,
honderd en vijftig dagen. O, welk een verschrikking, als die wateren steeds hoger
stegen en als het geweld der baren en de met grote kracht neerstortende regen van niet
anders dan van Gods gramschap getuigden. Maar hoe hoger het water steeg, hoe
dichter Noach toch bij de hemel kwam.
Daar weet Gods kerk nog wel wat van bij het stijgen van de wateren der verdrukking.
Daarom zijn de tijden der verdrukking voor het zieleleven nog de slechtste tijden niet.
Maar dat we dan ook nu bij het zien van al de dingen die er plaatsvinden, onze
hoofden omhoog mochten heffen, wetende dat onze verlossing nabij is. Onze wandel
mocht meer een hemelse wandel zijn, bedenkende de dingen die boven zijn en niet die
op de aarde zijn. Zo zal het verlangen in deze verschrikkelijke tijd toch ook sterk
worden naar de wederkomst des Heeren.
Nee, die dag van Christus' wederkomst hebben we niet ver van ons te stellen. We
weten de dag en de ure van die wederkomst niet, maar het geeft ons toch wel wat te
denken als we onder het aanschouwen van zulke verschrikkelijke tekenen der tijden al
zo dicht bij het einde van deze eeuw en dus ook bij het jaar tweeduizend zijn
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gekomen. Laten de jonge mensen die een huwelijk sluiten, maar op geen langdurig
huwelijksleven meer rekenen. Zal men nog vijfentwintig jaar getrouwd zijn? Noach
heeft in zijn tijd het de jonge mensen ongetwijfeld wel eerlijk voorgehouden dat hun
huwelijksleven zo lang niet duren zou. Als wij het doen, heeft men allerlei
tegenredenen. Och, die had men in Noachs tijd ook. Men heeft met zijn woorden
gespot. Men spot nu ook met de aankondiging van het naderend eindgericht. Aan de
wederkomst des Heeren wordt het minste gedacht en daarover wordt niet veel
gesproken. En als men erover spreekt, is er geen plaats voor. Maar wat zal die dag dan
toch onverwachts komen en tot verschrikking van allen die niet bereid zijn. Ze zullen
tot de bergen roepen: „Valt op ons!” En tot de heuvelen: „Bedekt ons!”
Maar hoe groot zal de blijdschap zijn van al degenen die de dag Zijner verschijning
hebben liefgekregen. “Die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan en die
levend overgebleven zijn, zullen in een punt des tijds veranderd worden en de Heere
tegemoet gevoerd worden in de lucht. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn.
Vertroost dan elkander met deze woorden.” Amen.
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2. God verzoend door een rechtvaardige vergelding
DANKDAGPREEK
Jaarboek 1990
Zingen: Ps. 9
Lezen: 2 Samuël 21 : 1 t/m 14
Zingen: Ps. 36 : 2 en 3
Zingen: Ps. 69 : 14
Zingen: Ps. 85 : 4

Geliefden.
De negende Psalm, die we bij de aanvang van ons samenzijn hebben gezongen, is een
danklied van David voor de verlossingen, die de Heere hem uit de benauwingen van
zijn vijanden had willen schenken. De Heere had daarin getoond de Rechter der ganse
aarde te zijn, Die de verdrukten recht doet, maar Die het in het bijzonder ook voor de
rechtzaak Zijns volks opneemt.
Zo horen we de dichter in die negende Psalm zeggen: “Want Gij hebt mijn recht en
mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter der gerechtigheid”. Zo gaf de Heere hem te zien dat zijn vertrouwen op de rechtvaardigheid
Gods niet beschaamd geworden was. David geeft er in heel die Psalm getuigenis van
dat de Heere een Rechter is en dat Hij rechtvaardig in alles handelt. Maar dat dan ook
tot de verlossing en tot de zaligheid van Zijn Kerk.
We hebben David altijd te zien als een type van Christus, de meerdere David. En als
we dan de negende Psalm goed lezen, dan beluisteren we uit die 9de Psalm een
zegepraal. Een zegepraal, die voor Christus” Kerk geldt. Een zegepraal dus van
Christus” Kerk, van het Koninkrijk van de meerdere David over alle vijanden.
En dan horen we David zeggen: “Ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste!
Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van Uw
aangezicht”.
Dan zien we hem daarin ook weer als een type van de Middelaar. Want toen Christus
gevangen genomen werd in de hof van Gethsémané, dan zijn de vijanden achterwaarts
gekeerd en dan zijn ze ook ter aarde gevallen. Ze moesten wel doorgaan, want Gods
raad moest daarin ten uitvoer worden gebracht. Maar het moest toch wel even blijken
Wie ze gevangen namen. Want ze hebben het Hem gezegd om Wie het hun te doen
was. Jezus de Nazarener, Die moesten ze gevangen nemen. Hij heeft gezegd: Ik ben
het. En als Hij dat gezegd had gingen ze achterwaarts en ze vielen ter aarde. Welnu
over zulk een achterwaarts keren van de vijanden spreekt de dichter ook in die
negende Psalm.
Maar dan horen we hem verder zeggen hoe de Heere als Rechter oordeelt. Want hij
zegt in vers negen: “En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken
oordelen in rechtmatigheden”. Er zijn er wel van de verklaarders, die dan ook in de
negende Psalm een profetie vinden aangaande de eindtijd. Aangaande het laatste
oordeel. En ook aangaande wat er aan dat laatste oordeel zal voorafgaan. Men ziet in
die negende Psalm een heenwijzing naar wat we beschreven kunnen vinden in
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Openbaring 20. Daar lezen we dat Johannes iets zag. “En ik zag een engel afkomen uit
den hemel, hebbende den sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij
greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend
jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven
hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden
geëindigd zijn”.
We behoeven nu niet uitvoerig daar op in te gaan hoe die schriftuurplaats verkeerd
wordt gebruikt en verklaard door degenen die een duizendjarig rijk voorstaan. Een
duizendjarig rijk wordt daar niet geleerd, maar er wordt daar wel gezegd, dat de duivel
duizend jaren gebonden zal zijn. Duizend jaren, dat wil zeggen: een door, God
bepaalde tijd, opdat hij de volkeren niet zal kunnen verleiden gelijk hij weleer gedaan
heeft, om de Kerk des Heeren te vervolgen.
Maar dan lezen we verder nog in datzelfde hoofdstuk: “En ik zag tronen, en zij zaten
op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die
onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest
en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen
hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen
met Christus, de duizend jaren”. Zij heersen dus niet op de aarde, zoals de chiliasten
zeggen, maar in de hemel.
Maar dan heeft Johannes nog meer gezien. Hij heeft gezien dat als die duizend jaren
geëindigd zouden zijn, dat dan de duivel weer ontbonden zou worden en dat zou voor
een kleine tijd zijn. Dan zou hij de volken weer gaan verleiden en dat van de vier
hoeken der aarde. En hij zou door de Gog en de Magog de Kerk nog gaan benauwen.
Maar dat zal maar voor een kleine tijd zijn.
En wij geloven dat we in die tijd leven. En in zulk een tijd houden wij nu dankdag met
elkaar. In de tijd waarin de duivel losgelaten is. Waarin het meer en meer een hel op
aarde gaat worden. Uiteindelijk gaat het om het levende kind. En Johannes heeft het
gezien, hoe de heilige stad belegerd is geworden. Het kan Jeruzalem gelden en er kan
een profetie in liggen voor het Jodendom, dat de Heere Zich over het Jodendom
uiteindelijk nog ontfermen zal. En dat dát het laatste zal zijn wat Hij doen zal, om Zijn
hand uit te strekken tot Abrahams zaad. Maar de ware Kerk des Heeren wordt er
ongetwijfeld mee bedoeld.
Maar dan lezen we ook: “En er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen
verslonden”. En dan lezen we ineens van het grote eindgericht.
Welnu daarover wordt ook gesproken in de negende Psalm.
Maar er wordt nóg wat gezegd: “En de HEERE zal een hoog Vertrek zijn voor de
verdrukte; een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid”. We moeten daaraan denken
als we hier weer dankdag mogen houden. We mogen nu hier alweer drie jaar zijn. En
toen we hier kwamen, gingen we zo door deze plaats heen en vroegen we onszelf af:
wat zullen we hier nog moeten beleven? En we geloven, dat we als antwoord hebben
gekregen: “Benauwdheid der tijden”. (Alblasserdam, november 1987)
En in benauwdheid der tijden houden we dankdag met elkaar. Wat gaat er gebeuren?
We hebben niet anders meer te verwachten dan dat de Heere met, Zijn oordelen door
zal trekken. En de Heere zal in gerechtigheid de wereld oordelen en de volken in alle
rechtmatigheid. Maar het blijft onder alles door gelden “dat Hij een hoog Vertrek zal
zijn voor de verdrukte; een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid”.
En dan zegt de dichter nog wat. Dan spreekt hij over de bloedstortingen en dat de
Heere daaraan gedenkt en “Hij vergeet het geroep der ellendigen niet”.
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Welnu, wat de negende Psalm zegt, dat doet Hij Zijn Kerk door alle tijden heen en
onder alle omstandigheden ondervinden. Want er kan de Kerk ook veel onrecht
worden aangedaan. Maar de Heere staat op Zijn tijd altijd weer op, ten goede van Zijn
Kerk. En Hij oefent gerechtigheid en door de oefening van de gerechtigheid heen zal
Hij Zijn Kerk verlossing schenken. Maar ook wraak doen over de vijanden en ook
Zijn Naam en Zijn eer verhogen, opdat er nu ook door zo’n weg een dankoffer zou
kunnen zijn.
Welnu, daar zouden wij in dit morgenuur, met de hulp des Heeren, u wat nader bij
willen gaan bepalen, als uw aandacht wordt gevraagd voor de geschiedenis, ons zoeven voorgelezen, waaruit wij u voorlezen wat u kunt vinden opgetekend in het
tweede boek van Samuël, het eenentwintigste hoofdstuk, het tiende vers. 2 Samuël
21:10 waar Gods Woord aldus luidt:
“Toen nam Rizpa, de dochter van Aja, een zak en spande dien voor zich uit op een
rotssteen, van het begin van de oogst totdat er water op hen drupte van den hemel;
en zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, noch het gedierte
van het veld des nachts”.
We zien hier: GOD VERZOEND DOOR EEN RECHTVAARDIGE VERGELGING
1. Waarin die rechtvaardige vergelding bestond.
2. Hoe die rechtvaardige vergelding plaatsvond.
Dus we zien hier: God verzoend door een rechtvaardige vergelding. Om dan te zien,
ten eerste: Waarin die rechtvaardige vergelding bestond. En ten tweede: Hoe die
rechtvaardige vergelding plaatsvond.
1. Waarin die rechtvaardige vergelding bestond.
Er was een driejarige honger ten tijde van Davids regering. Deze driejarige honger had
het volk zeer veel te zeggen. Maar het is wel opmerkelijk als we zo uit de geschiedenis kunnen zien, dat men er niet opmerkzaam op is geweest. Elihu zegt: “Maar
God spreekt eens of tweemaal; doch men let niet daarop”. Dit is nu bij David, een
kind des Heeren, ja een beminde des Heeren, zelfs het geval geweest. De eerste twee
jaren van de honger heeft hij er helemaal geen erg in gehad, dat die tijd van honger
hem wat had te zeggen. Maar nu het derde jaar van de honger er was, nu werd hij er
door de Heere opmerkzaam op gemaakt.
We lezen dan ook in vers 1: “En er was in Davids dagen een honger, drie jaren, jaar
achter jaar; en David zocht het aangezicht des HEEREN”. We kunnen in deze
geschiedenis zien hoever de ware, levende Kerk des Heeren van haar plaats kan zijn.
Daarom heeft deze geschiedenis ons voor deze dankdag ook zoveel te zeggen. Want
op dankdag moeten we er op wijzen, hoe de toestand in het algemeen is van land en
volk. Ons land ligt nu eenmaal verzonken in de ongerechtigheid. Maar waar we in het
bijzonder op hebben te wijzen is, dat de ware Kerk, voor zover die zich nog openbaren
mag, zo ver van haar rechte plaats af is. “Het oordeel begint van het huis Gods”. Dan
wordt het door de Kerk des Heeren zelfs niet meer opgemerkt, dat alles zo onder het
oordeel ligt. En dan is de ware Kerk als met een geestelijke slaperigheid bevangen.
Men zal er toch zo goed mee zijn als men weer eens wakker geschud mag worden. Als
de ogen er eens voor open mogen gaan wat of de Heere in alles land en volk, maar
ook Zijn Kerk, heeft te zeggen. Dan zal men de reden gaan doorzoeken:
“En mijn geest doorzocht de reden,
Waarom God die tegenheden
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Mij in zulk een mate zond,
En wat mij te duchten stond”.

Psalm 77:4

Dan komt men bij de oorzaak terecht. David is ook bij de oorzaak gebracht geworden
en wij zullen ook bij de oorzaak gebracht moeten worden.
We houden dankdag en kunnen wijzen op de gruwelen, die er plaatsvinden en
bedreven worden. Op de ongerechtigheden, die er zijn in ons land en onder ons volk.
Op het oordeel, dat daarop rust, en de ellende, die er is van alle zondige handelingen.
Maar als het er op aankomt moeten we in het bijzonder op de oorzaak van alle
gevolgen wijzen.
En nu was David traag geweest om te horen, maar de Heere was nog niet traag om te
antwoorden. “En David zocht het aangezicht des Heeren”. En hij kreeg een antwoord
van de Heere. “En de HEERE zeide: Het is orn Sauls en om des bloedhuizes wil,
omdat hij de Gibeonieten gedood heeft”. We kunnen dat in de geschiedenis van Saul
niet beschreven vinden, dat hij de Gibeonieten had gedood. Maar hier wordt het
vermeld dat hij dat had gedaan.
En wat blijkt daaruit, dat de Heere het nog niet vergeten was. Want er is een
gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven. De jeugd mocht daar wel goed aan
denken. Want wat we in de dagen onzer jeugd doen, daar komt de Heere, als we oud
mogen worden, soms in de ouderdom op terug. Dan doet Hij ons erven de misdaad
onzer jeugd. Dan zullen we weten dat we met een alwetend God van doen hebben en
dat Hij ons in al onze handelingen, ook in onze verborgen en heimelijke zonden, heeft
gadegeslagen.
De Heere heeft het David dus doen weten wat er gebeurd was onder Sauls regering.
En dat Hij er nu onder de regering van David op terug kwam. Was dat dan wel
rechtvaardig? Ja, God is altijd rechtvaardig! En hierin handelde de Heere ook
rechtvaardig. Want het volk heeft wellicht bewilligd in deze daad van Saul, als hij de
Gibeonieten heeft omgebracht. Daarom stond het ganse volk nog schuldig tegenover
de Heere en kwam de Heere daar dus nu op terug onder de regering van koning David.
Hij liet het dus David weten, dat Hij nu het volk bezocht met een driejarige honger. En
dat omdat Saul de Gibeonieten had gedood. Wie de Gibeonieten waren, kunnen wij
wel weten. Als Israël het land Kanaän in erfelijke bezitting nam, zijn de Gibeonieten
bevreesd geworden. Die zijn toen tot Jozua gekomen met versleten schoenen en
beschimmeld brood en deden net of ze uit verre landen kwamen. Ze wilden graag dat
Jozua een verbond met hen sloot en Jozua heeft dat gedaan, want hij zocht het
aangezicht des Heeren niet. Maar hij kwam er al spoedig achter dat deze mensen niet
uit verre landen kwamen, maar dat ze Gibeonieten waren, die zeer dichtbij woonden.
Maar nu kon het verbond niet meer verbroken worden. Toen werden die Gibeonieten
onder Israël opgenomen, ja, ze werden zelfs gebruikt voor de dienst des Heeren. Ze
werden houthouwers en waterputters ten huize des Heeren. Zij waren de zogenaamde
“Nethinim”, die we gedurig in Gods woord tegenkomen. Maar in die toevoeging van
die Gibeonieten aan Israël zien we eigenlijk een voorspel van wat er eenmaal zou gaan
gebeuren met de tijd des Nieuwen Testaments, als de heidenen tot Gods Kerk zouden
worden vergaderd. Deze Gibeonieten waren eigenlijk de eerstelingen van de volle
oogst, die nog volgen zou. Zij hebben zich aan hun lot gewillig onderworpen.
“t Heeft ons dan ook heel wat te zeggen, dat deze Gibeonieten dat verbond hebben
willen sluiten met Israël. De andere Kanaánieten durfden het nog wel aan om tegen
Israël te strijden, om zich te verdedigen tot het laatste toe. Dat hebben die Gibeonieten
niet aangedurfd. Die Gibeonieten zijn met vreze vervuld geworden voor het naderend
oordeel Gods. Net als Rachab de hoer op de muur van Jericho. Die vrouw is ook zo
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bevreesd geworden. Zo was het met de Gibeonieten ook. Die Gibeonieten zijn
bevreesd geworden. Daarom hebben ze een verbond met Israël willen sluiten. Nu
mocht dat verbond niet meer verbroken worden en ze werden bruikbaar gemaakt voor
de dienst des Heeren. Ze mochten houthouwers en waterputters zijn. Dat was nog niet
zo’n kwaad werk. Nee, het waren nu echt dorpelwachters, zouden we nu zeggen, in
het huis des Heeren. Dus die deden een goed werk.
Waarom had Saul ze nu gedood? Wel dat had hij gedaan in zijn ijver. Want hij had dat
gedaan in zijn ijver voor den Heere, zoals ons hier vermeld wordt. Maar het was wel
een verkeerde ijver. En zulk een ijver hebben we nu net van een Saul te verwachten.
De Ameleheten heeft hij laten leven, althans de koning Agag, die liet hij leven, terwijl
hij al de Amelekieten moest doden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft daardoor
de Heere tot toorn verwekt. De Gibeonieten heeft hij niet laten leven. Die heeft hij
uitgeroeid. Daarom deed hij wat kwaad was in de ogen des Heeren, want de Heere had
toch een nauw oog over die Gibeonieten. Hij heeft gezien wat hij de Gibeonieten heeft
gedaan. Daarom kwam de Heere er nu op terug. Zulk een daad is dan ook echt een
Sauls daad geweest. Jozua had het volgens hem niet goed gedaan zeker. Die had die
Gibeonieten moeten doden. Die had geen verbond met ze moeten sluiten. Die had
volgens hem het verbond moeten verbreken. Hoe het ook is: hij heeft die Gibeonieten
uitgeroeid. Toch schijnen ze niet allemaal uitgeroeid te zijn. Er zijn nog van die
Gibeonieten blijven leven. En dat is hier gebleken, want David heeft die Gibeonieten
geroepen.
En wat zien we dan van die Gibeonieten? Wel, die mensen hebben het voor zichzelf
niet opgenomen. Ze hebben zich helemaal niet bij David beklaagd over hetgeen wat
Saul ze aangedaan heeft. Ze hebben geen opschudding, geen oproer onder het volk
verwekt. Ze hebben het stil in de hand des Heeren overgegeven. “Mij komt de wraak
toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere”. Er was een hele tijd over heengegaan, dat die
Gibeonieten gedood waren, en eer dat de Heere erop terug kwam. Maar we kunnen
toch zien dat de Heere op Zijn tijd het voor de rechtzaak van Zijn Volk opneemt. En
nu mochten die Gibeonieten rechters worden in hun eigen zaak.
Want we lezen: “Toen riep de koning de Gibeonieten en zeide tot hen: (De
Gibeonieten nu waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der
Amorieten; en de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan
in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda.) David dan zeide tot de Gibeonieten:
Wat zal ik ulieden doen en waarmede zal ik verzoenen, dat gij het erfdeel des Heeren
zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem: Het is ons niet te doen om zilver en
goud met Saul en met zijn huis; ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En
hij zeide: Wat zegt gij dan, dat ik u doen zal?”
Dus het was hen echt niet om eigen belang en voordeel te doen en ze wilden niemand
doden in Israël. Ze wilden geen zilver of goud uit Sauls huis, in het geheel niet. Weet
u wat ze wel hadden kunnen begeren? Ontslag van hun dienst! En dat zou volgens de
wet van Mozes zijn geweest. Want als iemand zijn knecht had verminkt en hem een
tand had uitgeslagen, dan moest hij hem al vrijlaten voor zijn tand. Dus, ze hadden
kunnen zeggen: we willen niet langer meer houthakken en waterputten ten huize des
Heeren.
Maar nee, die lieve Gibeonieten, laat ik het zo eens mogen zeggen, wilden echt nog
niet van de dienst des Heeren ontslagen worden. Nee, dat begeerden ze niet. Ze wilden
wel houthouwers en waterputters blijven ten huize des Heeren. Die dienst des Heeren
waren ze nog niet moede geworden. O, mijn geliefden, dat heeft de ware Kerk des
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Heeren wel wat te zeggen! Maar weet u wat ze wel begeerden? Dat de gerechtigheid
verheerlijkt zou worden en dat in een wraakneming over Sauls huis! Daarom hebben
zij ook gezegd: “De man die ons tenietgemaakt en tegen ons gedacht heeft, dat wij
zouden verdelgd worden, zonder te kunnen bestaan in enige landpale van Israël; Laat
ons zeven mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen den Heere ophangen te
Gibea Sauls, o, gij verkorene des Heeren”.
Er wordt over het huis Sauls gesproken als een bloedhuis. Nu moet ge er eens op
letten, dat deze geschiedenis ons laat weten hoe dat de Heere eigenlijk alle verwachting afsneed voor Sauls huis. Saul was gezalfd door Samuël met een kruik, die
gebroken kon worden. Zijn koninkrijk zou afgebroken worden. Dit was bij David
anders. Hij was gezalfd, niet met een breekbare kruik, maar uit een onbreekbare
hoorn.
Dat hebben de Gibeonieten mogen zien en geloven, dat hij de verkorene des Heeren
was. Daarom zegt het ook zoveel als ze hebben gezegd; “O, gij verkorene des
Heeren”. Ze hebben David echt erkend als de verkorene des Heeren. Ze hebben
wellicht door David heen op de meerdere David mogen zien. Wat ze nu hebben geëist,
werd ze door de Heere Zelf in het hart gegeven. En dat hebben ze zelf ten uitvoer
willen brengen.
Want we lezen: “Laat ons zeven mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen
den Heere ophangen te Gibea Sauls, o, gij verkorene des Heeren”. Dus die zeven
mannen moesten aan hen gegeven worden, opdat zij ze den Heere zouden ophangen.
Ter verheerlijking van Zijn gerechtigheid, in het volbrengen van Zijn heilige wet. Ze
moesten opgehangen worden. Zulke misdadigers als Saul, die al die mensen omgebracht had, die moesten opgehangen worden. Een opgehangene was God een vloek.
En dan denk ik nog weer verder. Dan hebben misschien die Gibeonieten mogen zien
op Hem, Die ook eenmaal opgehangen zou worden. Die eenmaal aan het kruis
gehangen zou worden. Aan het vloekhout des kruises en dat als een vervloekte. Voor
vloek en doemwaardigen en dat opdat daardoor de gerechtigheid zou worden verheerlijkt en een schuldig volk met God zou worden verzoend. Want dat is de enige weg tot
zaligheid en tot behoudenis.
Dus we hebben even met elkaar willen zien, “WAARIN DIE RECHTVAARDIGE
VERGELDING BESTOND” maar nu willen we in de tweede plaats zien,
2. HOE DIE RECHTVAARDIGE VERGELDING PLAATSVOND
De Gibeonieten lieten het aan David over welke mannen er zouden worden
opgehangen. En David heeft beloofd dat hij het zou doen. “En de koning zeide: Ik zal
hen geven”. Maar dan lezen we ineens zoiets merkwaardigs, wat ons juist weer zoveel
te zeggen heeft voor deze dankdag: “Doch de koning verschoonde Mefibóseth, den
zoon van Jónathan, den zoon van Saul, om den eed des Heeren, die tussen hen was,
tussen David en tussen Jónathan, Sauls zoon”
Mefibóseth werd dus verschoond en dat om het verbond dat er was tussen David en
Jónathan. We moeten nu ineens weer denken aan die geschiedenis, die we beschreven
kunnen vinden, dat David, als zijn rijk bevestigd was en hij Jeruzalem had ingenomen
en de ark des Heeren had laten opbrengen naar de hoogten van Sion, heeft gevraagd;
“Is er nog iemand, die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan
hem doe om Jónathans wil?” Ook lezen we nog; “Is er nog iemand van het huis van
Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe?”
Ja, er was nog een Mefibóseth, die was geslagen aan beide zijn voeten, want zijn
voedster was met hem gevallen, toen ze moesten vluchten als Saul en Jónathan waren
gevallen in de strijd. Toen was Mefibóseth kreupel geworden. En nu woonde hij te
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Lódebar bij de grens. Want als David hem misschien ook kwaad mocht doen, dan zou
hij wel proberen om zo gauw mogelijk nog over de grens heen te komen. Maar nu
stonden die knechten van David bij hem voor de deur eer hij er erg in had. Toen is hij
zeer bevreesd geworden. En we lezen niet, dat de knechten van David het hem
onderweg gezegd hebben,. dat hij niet zo bevreesd behoefde te zijn. Want als hij voor
David werd gebracht was hij nog bevreesd. En dan heeft David het volgende moeten
zeggen, zoals we lezen: “En David zeide tot hem; Vrees niet, want ik zal zekerlijk
weldadigheid bij u doen om uws vaders Jónathans wil; en ik zal alle akkers van uw
vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel”. En toen
heeft die Mefibóseth moeten zeggen: “Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar
een dode hond, als ik ben?” Het is toch een wonder voor die Mefibóseth geweest. En
dat was nu alleen om dat verbond met Jónathan.
Maar, nu moet ik ook een andere geschiedenis onder de aandacht brengen. Dat is de
geschiedenis van de opstand van Absalom. Wat is er toen gebeurd? Toen is David tot
smartelijke en pijnlijke ontdekkingen gekomen. Die met hem aan tafel hadden
gezeten, hadden de verzenen tegen hem verheven. Achitofel bijvoorbeeld, die verbond
zich aan Absalom. Die werd zijn raadgever. Simeï heeft hem gevloekt. Maar de
knecht van Mefibóseth kwam hem ook tegemoet. David heeft hem gevraagd: waar is
uw heer? Nou, die heeft nu gezegd: “Heden zal mij het huis Israëls mijns vaders
koninkrijk wedergeven”. Dat is ook wat voor David geweest. Hij werd wel voorgelogen door Ziba, maar het kon toch de waarheid zijn geweest. Hij moest nu zoveel van
die pijnlijke ervaringen opdoen. Zou Mefibóseth hem nu zo behandelen? Maar wat is
er gebeurd? Als David teruggekomen is, dan is Mefibóseth hem tegemoet gegaan. Hij
had zijn klederen niet gewassen en zijn voeten niet schoongemaakt en zijn
knevelbaard niet geschoren, vanaf het ogenblik dat David uit Jeruzalem was gegaan,
totdat hij wederkeerde in Jeruzalem.
En dan heeft David gezegd: “Waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefibóseth?”
“En hij zeide: Mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen”. En het schijnt dat
David niet meer het volle vertrouwen in hem heeft gehad, want hij heeft gezegd:
“Waarom spreekt gij meer van uw zaken? Ik heb gezegd: Gij en Ziba, deelt dat land”.
Dan heeft Mefibóseth echter zo’n kernachtig antwoord gegeven. “En Mefibóseth
zeide tot den koning: Hij neme het ook gans weg, naardien mijn heer de koning met
vrede in zijn huis is gekomen”. Daar heb je nu dat echte leven. Dat kwam bij Mefibóseth wel openbaar.
Wanneer is die opstand van Absalom geweest? Voor of na deze geschiedenis? Dat
weten we niet precies. In ieder geval staat deze geschiedenis na de opstand van
Absalom beschreven. En als dit plaats gevonden heeft na die opstand van Absalom,
dan heeft het ons temeer zeer veel te zeggen, als we dan zo opmerkelijk lezen: “Doch
de koning verschoonde Mefibóseth, den zoon van Jónathan, den zoon van Saul, om
den eed des Heeren, die tussen hen was, tussen David en tussen Jónathan, Sauls
zoon”. Dat verbond kon niet verbroken worden.
O, het zal er toch zo op aankomen om in dat Verbond te mogen zijn. In dat Verbond,
waarop het verbond tussen David en Jónathan ons wijst. “Want bergen zullen wijken
en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het
Verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontfermer”. Die in dat
verbond zijn, die vallen er nooit meer uit. Wat kon Mefibóseth er nu eigenlijk aan
doen dat hij in dat verbond begrepen lag. Daar had hij zelf nooit om gevraagd. Maar
hij was in dat verbond begrepen. En om dat verbond werd hij nu verschoond als dat
oordeel werd uitgevoerd over Sauls zonen.
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Och mijn geliefden, de ware levende Kerk heeft het ook zo diep verzondigd. Dat
hebben we u op deze dag te zeggen. Maar nu wil de Heere met die Kerk nog niet
handelen naar de zonde, maar altijd nog vanuit dat eeuwige Verbond, dat
Zoenverbond, dat Zoutverbond, dat Trouwverbond, dat onverbrekelijke Verbond.
Wat zien we daar toch weer dat vrije, eenzijdige werk, waarin God Zichzelven
verheerlijkt en waarin Hij Zijn trouw betoont trots al de misdragingen van het
schepsel. Daarom zeggen deze woorden ons zoveel: “Doch de koning verschoonde
Mefibóseth, den zoon van Jónathan, den zoon van Saul, om den eed des Heeren, die
tussen hen was, tussen David en Jónathan, Sauls zoon”. Deze verschoning was dus
een verschoning om het verbond dat er was.
Maar daar tegenover was de vergelding die geschiedde, in de wraakneming aan die
andere zonen van Saul, een rechtvaardige vergelding. Laat ik het zo maar zeggen: ‘als
ge zalig wordt, wordt ge uit genade zalig. als ge verloren gaat, gaat ge toch
rechtvaardig verloren.’ Dat is echt niet anders. Dat laat deze geschiedenis ons heel
duidelijk zien.
Maar deze geschiedenis laat ons nog wat meer zien. Daar wil ik u dan op gaan wijzen.
Want we lezen: “Maar de koning nam de twee zonen van Rizpa, dochter van Aja, die
zij Saul gebaard had, Armóni en Mefibóseth”; een andere Mefibóseth dus “daartoe de
vijf zonen van Michals zuster, Sauls dochter, die zij Adriël, den zoon van Barzillai,
den Meholathiet, gebaard had; En hij gaf hen in den hand der Gibeonieten, die hen
ophingen op den berg voor het aangezicht des Heeren; en die zeven vielen tegelijk; en
zij werden gedood in de dagen van de oogst, in de eerste dagen, in het begin van den
gersteoogst”.
Het was de geschikste tijd voor deze strafoefening. Drie jaren lang had de Heere de
regen ingehouden. En dat, omdat Saul de Gibeonieten had gedood. Drie jaren
achtereen had de Heere het volk met grote droogte bezocht. Daarom nu in het begin
van de oogst moest God verzoend worden door de wraakneming over Sauls huis. En
nu moesten die zeven zonen van Saul opgehangen worden te Gibea Sauls. Wat is er
gebeurd? Men heeft deze mensen laten hangen totdat het ging regenen.
Maar nu moet onze opmerking wel in het bijzonder getrokken worden naar een Rizpa,
de dochter van Aja. Wat heeft die gedaan?
“Toen nam Rizpa, de dochter van Aja, een zak en spande dien voor zich uit op een
rotssteen van het begin van den oogst totdat er water op hen drupte van den hemel; en
zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, noch het gedierte van
het veld des nachts.” Dus deze Rizpa heeft een zak genomen, heeft er een tent van
gespannen, en is in die tent gaan zitten bij de lijken van haar zonen, net zo lang totdat
het ging regenen. Nu had de Heere gezegd, dat als iemand moest worden opgehangen
aan het hout, dat dat dode lichaam niet aan het hout mocht overnachten, opdat de
vloek niet op het land zou blijven rusten. Deed men er nu wel goed aan als men deze
lichamen wel heeft laten hangen aan het hout, net zolang totdat het ging regenen? Och
dit is een bijzondere strafoefening geweest. Daarom is er hier dat is een uitzondering
geweest een afwijking geweest van deze wet.
Maar wat zien we bij een Rizpa? Ze heeft dit vonnis niet willen schenden! Al had ze
naar de wet des Heeren het recht gehad om de lichamen van haar zonen van het hout
af te nemen voor de avond en ze te begraven. Maar waar was het Rizpa om te doen?
Het was Rizpa te doen om de afwending van het oordeel Gods. En de afwending van
het oordeel Gods kon niet plaatsvinden of er moest een rechtvaardige vergelding zijn.
En zo is zij blijven zitten bij de lijken van haar zonen totdat er regen drupte van de
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hemel. Zij liet het gevogelte des daags en het wild gedierte des nachts de lichamen
niet schenden of verscheuren of opeten. Want dit was toch waar: die zonen die hingen
daar niet om enige misdaad tegenover hun moeder bedreven. “Het oog, dat den vader
bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek
uitpikken en des arends jongen zullen het eten”. Maar zij mocht weten waarom dat die
zonen daar hingen.
En ach, mijn geliefden, nu kan ik er niets aan doen, maar ik kan toch echt niet anders
dan wat goeds van deze Rizpa denken. Want daar loopt het toch over in heel deze
geschiedenis. Het oordeel kon alleen maar worden afgewend door een
RECHTVAARDIGE VERGELDING aan Sauls huis. Het bewijs daarvan zou alleen
daar maar in te vinden zijn, dat het zou gaan regenen. En Rizpa is er van overtuigd
geweest dat het oordeel niet kon worden afgewend en dat het niet kon gaan regenen of
er moest een RECHTVAARDIGE VERGELDING plaatsvinden. O, mijn geliefden,
daar is nooit een zuiverder kenmerk van de genade te vinden dan in het toevallen van
God in Zijn recht. Daar wil de Heere toch altijd Zijn Volk toe brengen in dit leven, al
is het ten koste van eigen vlees en bloed. Ik ga er nu niet te diep op in, maar het ligt op
dit moment wel zo in het hart.
En we geloven dat het hét oordeel Gods is in deze tijd, dat men om vlees en bloed te
willen besparen toch de zonde laat doorgaan. Dan is er ook niets goeds meer van te
verwachten. Als de bestraffende man in de poort niet meer te vinden is, als men zijn
kinderen niet meer terughoudt van verkeerde wegen, als men vlees en bloed ontziet en
daarom de wet des Heeren er maar aan waagt. Dat is een verschrikkelijke zaak; daar is
niets goeds van te verwachten.
Maar deze Rizpa heeft ongetwijfeld mogen buigen onder het rechtvaardige oordeel
Gods. Al heeft ze gevoeld dat het een verschrikkelijk oordeel was. Want het waren
toch haar kinderen die daar hingen. Dat heeft ze gevoeld. Daar heeft ze smart en rouw
over gedragen in haar ziel. Maar in dat buigen onder het rechtvaardig oordeel Gods
ontsloot zich toch voor haar een weg van verzoening. O, die dierbare ruime weg van
verzoening die zich voor de Kerk ontsluit in de handhaving en de verheerlijking van
het Goddelijke recht!
Rizpa bleef daar zitten totdat er water drupte op die lichamen van de hemel. Er is
misschien nog een volk in ons midden, een volk dat er naar uitziet, dat men er het
bewijs eens van mag ontvangen, dat God verzoend is. Dat de schuld is weggenomen.
Want men kan het echt niet met minder doen. Men zal met God verzoend moeten
worden. En zolang als dat die lijken daar nu hingen, miste Rizpa het bewijs ervan, dat
God verzoend was. En dan moest ze tegen die lijken van haar kinderen aan blijven kijken. Misschien zitten er nog in het midden die daar wat van kunnen begrijpen. Die
ook als het ware aan blijven kijken tegen een openstaande en een onverzoende schuld.
Die daarom ook niet bekeerd over de wereld kunnen gaan, zolang als men er de
getuigenis niet van in het hart heeft ontvangen, dat de schuld is verzoend en
weggenomen en dat God bevredigd is. Dat dat gebeuren mag, net als hier gebeurd is.
Want het ging regenen en toen waren er geen tekenen van Gods gramschap meer. En
toen de Middelaar de geest gaf aan het kruis, scheurde het voorhangsel des tempels
van boven naar beneden. Daar wordt door de Kerk ervaren: “Hij zal nederdalen als
een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen”. O die zoete, zalige vrede die de ziel dan smaakt met God door Christus en dat door zo’n rechte weg.
Dan kan God geen kwaad meer doen. Wat zijn we er goed mee in alle wegen en
omstandigheden als we daartoe verwaardigd zullen mogen worden.
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Daarom zei ik u, ik kan van die Rizpa geen kwaad denken. Ik heb een goede gedachte
van die lieve vrouw. Ja hoor, het staat er zo opmerkelijk wat die Rizpa heeft gedaan.
“Toen nam Rizpa” dat staat in de tekst die we u voorgelezen hebben, “de dochter van
Aja, een zak en spande dien voor zich uit op een rotssteen, van het begin van den
oogst totdat er water op hen drupte van den hemel; en zij liet het gevogelte des hemels
op hen niet rusten des daags, noch het gedierte van het veld des nachts”. Maar dan
lezen we nog wat; “En het werd David aangezegd wat Rizpa, de dochter van Aja,
Sauls bijwijf, gedaan had”.
Toen ging er wat in David om. Wat gebeurde er toen? Wel hij kreeg contact. Want dat
geeft nu altijd contact. Juist dat echte leven bij God vandaan, in dat eens worden met
God. Dat toevallen van God. Dat geeft zo’n innerlijk contact. Dan voelt men het: dat
is het echte, dat is het ware. “En het werd David aangezegd wat Rizpa, de dochter van
Aja, Sauls bijwijf, gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en
de beenderen van Jónathan, zijn zoon, van de burgers van Jabes in Gilead, die dezelve
gestolen hadden van de straat van Beth-San, alwaar de Filistijnen ze hadden
opgehangen, ten dage als de Filistijnen Saul sloegen op Gilbóa. En hij bracht vandaar
op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon; ook verzamelden
zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn
zoon Jónathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en
deden alles, wat de koning geboden had. Alzo werd God na dezen den lande
verbeden”.
Nu gaan we zingen Psalm 69:14
Gij, hemel, aard” en zee, vermeld Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Juda”s steên herbouwen uit het stof,
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij, die Zijn naam beminnen, erflijk wonen.
Toepassing
“Alzo werd God na dezen den lande verbeden”. Zo kun je biddag houden; zo kun je
ook dankdag houden. Dat gaat niet buiten het recht om; dat gaat niet buiten Gods eer
om. Dan kan het zijn dat de Heere vlees en bloed niet spaart. Dat zie je hier bij een
Rizpa. Ja, Rizpa”s zonen werden er ook uitgehaald. Ze werden den Heere opgehangen
te Gibea Sauls. Zij heeft niet tegengesproken. Ze is er bij gaan zitten met een
moederlijk hart, met moederlijke liefde vervuld. Maar de Goddelijke liefde was groter
dan de moederlijke liefde. Het ging om de afwending van het oordeel Gods. O mijn
geliefden, het Goddelijke werk is bovennatuurlijk en is tegennatuurlijk! Daarom kan
ik u nooit genoeg waarschuwen tegen al die nabijkomende godsdienst. Van al die
nabijkomende godsdienst kunt ge nooit anders zien dan dat men het aan zijn eigen
kant blijft zoeken. Men valt nooit eens aan Gods kant. Dan moeten ze de hemel
ingefrommeld worden. Ja zo’n godsdienst kan men hebben. Daar kun je goed mee in
het leven blijven. Daar kan men vrolijk mee zijn. Maar niet echt vrolijk in de Heere.
We moeten aan Gods zijde vallen. Rizpa mocht aan de zijde Gods vallen. Dat geloven
we vast en zeker van die vrouw. Het staat niet voor niets hier medegedeeld wat zij
gedaan heeft. En ook niet dat het bij David zulk een weerklank gevonden heeft. Wat
heeft hij zich ineens aan die Rizpa verbonden gevoeld.
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“En het werd David aangezegd wat Rizpa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf, gedaan
had”. Ineens wist hij wat hij doen moest. Hij moest toch die lichamen nog eerbaar
begraven. Dat wilde hij doen hoor!
Juist, dan zie je dat God dat nog doet. O mijn geliefden, het is toch zo’n wonderlijke
zaak, het gaat tegen de natuur in. Daarom is het ook iets Goddelijks. Dat mogen we
zelf ook ervaren nu we in droeve omstandigheden zijn. Want ik heb niet gedacht, dat
ik met dankdag hierover zou spreken als ‘s nachts mijn geliefde schoondochter
overleden was. Maar het is gebeurd. Zij staat nu boven aarde. Een ernstige ziekte heeft
een einde aan haar leven gemaakt. Ze heeft me geacht als haar vader. Is het dan niet
wonderlijk, dat ik op deze dankdag, Gods woord nog mag uitdragen. Dat de Heere me
daar nog toe in staat stelt. Ik heb het al lang aan zien komen, maar de Heere heeft me
doen geloven, dat Hij me niet alleen zou laten. En nu laat Hij me niet alleen. En nu wil
ik dankdag houden. “Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk”. We hebben al onder zoveel
moeilijke omstandigheden ons werk moeten doen en mogen doen.
(We hebben onze Vader en Moeder aan het einde mogen brengen. Het gebeurde wel
dat ik op de preekstoel stond, dat ik dacht: de mensen moesten eens weten hoe
vermoeid en afgesloofd ik hier sta. Maar de Heere gaf kracht. Hij zegt: “Houd aan
tijdiglijk, ontijdiglijk”. Dat is mij in mijn jonge jaren gezegd in de roeping tot het
ambt. Daarom moet ik doorgaan”.)
Zo mogen we nog dankdag houden. Het wordt ons nog geschonken onder de oordelen
Gods die rechtvaardig over ons komen. O mijn geliefden, onze schoondochter heeft
nog een sterfbed gehad. Zullen wij nog een sterfbed krijgen? Wat gaat er gebeuren?
Want ik heb het oordeel Gods aan te kondigen, ook op deze dag. Openbaringen 20 is
het hoofdstuk in welke tijd wij leven. Dat staat voor mij onherroepelijk vast. De Gog
en de Magog zijn losgelaten. Wat gaat er gebeuren? De Koningin heeft in haar
troonrede gezegd, dat de situatie bij de Golf, bij Iran en Irak, zeer ernstig is te noemen.
Dat moeten we echt niet uit het oog verliezen. Een mens wil niet aan de werkelijkheid.
Niet aan de werkelijkheid van het sterven, niet aan de werkelijkheid van het oordeel
Gods.
Vandaar kan men in de krant vermelden, alsof het een erg verblijdend bericht is.
Straks, binnen korte afzienbare tijd, dan behoort die muur in Berlijn tot het verleden.
Nee, maar dan gaat het niet goed hoor, als die muur in Berlijn tot het verleden
behoort. Laat je dat maar niet door een Rus wijsmaken, dat het dan goed gaat. Dan
gaat het echt niet goed. Heus niet. We hebben een oorlog beleefd, en we weten van die
mooie praatjes af, van al dat gehuichel en dat bedriegen. Dan kan men het zo mooi
zeggen: vrede, en geen gevaar. Maar denk er toch om: dan zal een haastig verderf ons
overkomen.
O mijn geliefden, we moeten een schuilplaats bij den Heere vinden. Want de Heere
zal een hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog Vertrek in tijden van
benauwdheid. En we zullen een hoog Vertrek moeten vinden voor onze ziel. We
zullen het met niet minder kunnen doen. Wat we vanmorgen gehoord hebben, dat
moet zielsbeleving worden voor een elk onzer.
We moeten op dat plekje komen, waar Rizpa komen mocht. Die zat daar bij haar
zonen, zo maar in een tentje. Dat had ze zelf gespannen van een zak. Dat was wat om
zo naar de lijken van haar zonen te kijken. Ja het wild gedierte mocht die lijken niet
verscheuren en de vogelen mochten ze ook geen kwaad doen. Die zonen hadden haar
geen kwaad gedaan. Ze heeft de liefde gevoeld tot haar kinderen. Daar had ze een
moederhart voor. Maar de liefde Gods had de boventoon. En ze keek er naar uit dat
het eens ging regenen.
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O mijn geliefden, hoe is het nu bij ons? Nu is dit jaarseizoen aan ons voorbijgegaan.
Het heeft veel geregend. Eigenlijk meer dan nodig was. Het heeft teveel geregend,
vooral voor de landbouw. Daar is men wel achter gekomen. Men heeft veel
aardappelen, maar wat brengen ze op? Het graan is ook niet zo goed van het land
gekomen. Het kon niet anders. Men moest er voor vrezen, dat er niets van over blijven
zou. Maar daar zitten wij nu nog als de toonbeelden van Gods goedertierenheid en
verdraagzaamheid. De eeuwige verdoemenis waardig. En daar zitten we nog. Door
God nog gespaard en gedragen en onderhouden tot op dit ogenblik. Ach dat we nog
een ware dankdag mochten houden. Dat God nog aan Zijn eer mocht komen. Dat er
bij ons eens een buigen mocht komen voor den Heere. Dat zal toch zo nodig zijn. Ik
heb u te prediken de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. En net als de
profeten onder Israël heb ik ook te zeggen: “Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen,
want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls”.
Het oordeel is nog niet over ons doorgegaan. Straks komt het hoor! Dat zal toch zo
vreselijk zijn. Deze jongens, die daar aan het hout hingen, zijn er ons een bewijs van.
God spaart geen vlees en bloed. Dan gaat Hij door, en dat is rechtvaardig. Want Hij
oefent gerechtigheid.
Maar dat dan altijd tot de verlossing van Zijn Kerk. O, die Gibeonieten, die zijn er
toch ook goed mee geweest. Ze mochten zien, dat God hun geroep niet was vergeten.
Dat Hij aan de bloedstortingen gedacht. Dat Hij vergelding deed op Zijn tijd. Ik geloof
dat het bij die Gibeonieten werkelijk zo is geweest:
“Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebracht
Daar zingt men blij, met dankb”re psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht”.
O wat zijn die Gibeonieten er goed mee geweest. Maar de Heere deed het op Zijn tijd
en op Zijn wijze. Dat doet Hij altijd. We moeten niet te voorbarig zijn. We moeten
leren op God te wachten. En de Heere wil Zijn Volk binden aan Zijn troon. Deze
mensen hebben toch bijzondere genade van God gekregen. Ze hebben geen oproer
verwekt, die hebben geen beklag gedaan bij David, zo van: weet je wel wat Saul in
zijn tijd gedaan heeft? Niets daarvan. Ze hebben het alles in de hand des Heeren
overgegeven. De Heere kwam op Zijn tijd en oefende gerechtigheid. Dat is hun tot
blijdschap, tot een onuitsprekelijke blijdschap geweest. Zo werd God verheerlijkt, zo
werd het oordeel afgewend. “ALZO WERD GOD NA DEZEN DEN LANDE
VERBEDEN”. Amen.

Onze slotzang zij uit Psalm 85:4
Dan wordt gená van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van “t recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d” aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van “s hemels boog;
Dan zal de Heer” ons “t goede weer doen zien;
Dan zal ons “t land zijn volle garven biên;
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z” alom, waar Hij Zijn treden richt.
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3. DE GOEDHEID VAN GOD
DANKDAGPREDIKATIE
Jaarboek 1989
Ps. 73 : 1, 13
Lezen: Profeet Nahum 1
Ps. 118 : 1, 7
Ps. 84 : 6
Ps. 135 : 2

Geliefden.
De leer der voorzienigheid is voor Gods volk een troostvolle leer. Maar de
voorzienigheid kan voor Gods volk soms zo duister en zo raadselachtig zijn. Dat zien
we ook bij Asaf in de 73 e Psalm die we bij de aanvang van ons samenzijn hebben
gezongen. We horen hem daar zeggen: “Immers is God Israël goed, dengenen die rein
van hart zijn, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden
waren bijkans uitgeschoten”. Hij was nijdig geweest op de dwazen, ziende der
goddelozen voorspoed. Maar eigenlijk was hij nijdig op God geweest. Er was opstand
in zijn ziel gekomen tegen Gods wegen en Zijn handelingen, want hij kon het maar
niet begrijpen dat het de goddelozen zo goed ging in de wereld, terwijl er in zijn leven
zoveel tegenheden waren. En zijn bestraffing was er elke morgen. Maar daarin
ontdekte zich juist ook weer een verborgen hoogte bij Asaf. En daar lag dan ook wel
de oorzaak waarom de Heere zo met hem handelde. Want hij had daar maar geen erg
in. Hij was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen voorspoed. Hij was geen
goddeloze. Hij was een rechtvaardige. Het zou hem goed moeten gaan. En
daartegenover moest het dus de goddelozen kwalijk gaan.
De Heere wist wel waarom Hij zulk een weg met Asaf hield! Maar Asaf moest het
zelf ook weten dat de Heere hierin Zich echt niet vergiste. Hij kwam op een hellend
vlak terecht. Want daar moeten we wel erg in hebben, dat het een verzoeking voor
Asaf is geweest. En als hij zegt: “Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna
uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten”, dan zegt ons dat toch wel dat
hij in een groot gevaar verkeerde. Als de Heere hem losgelaten had, om het zomaar
ineens te zeggen, dan had hij voorgoed afscheid genomen van God en van Zijn dienst.
Zo ver is het met Asaf gekomen. “Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd”, zegt
hij, “en mijn handen in onschuld gewassen”.
Ja, hij zegt op de voorgrond in die 73e psalm:
“Immers is God Israël goed, dengenen die rein van hart zijn”. Maar dan moeten we
daarin een tegenstelling zien met wat hij later weer zegt, als we lezen: “Immers heb ik
tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen”.
Want God is Israël goed degenen die rein van hart zijn, maar dan op een andere wijze
dan hij dacht rein van hart te zijn. We moeten goed inzien waarom hij dat nu op de
voorgrond heeft gezegd.
Daar begint dus het eerste versje mee:
“Ja, waarlijk God is Israël goed,
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voor hen die rein zijn van gemoed”.
En dan gaat hij zeggen:
“Hoe donker ooit Gods weg moog wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen”.
Op de voorgrond zegt hij, dat God Israël goed is, want anders zou men zich kunnen
stoten aan bepaalde uitdrukkingen die we vinden in die 73e psalm. Men zou er
misbruik van kunnen maken, maar daar moeten we ons niet aan stoten, daar moeten
we geen misbruik van maken. Asaf zegt dit op de voorgrond. En dan gaat hij eens
vertellen hoe dat hij dat toch niet heeft kunnen zien dat God Israël goed was. En dat,
als hij in zo’n donkere weg werd geleid, een weg van tegenspoed uitwendig, maar
waarin de Heere ook inwendig Zijn aangezicht zo verborgen hield, zodat hij als in een
drom van nevelen terecht kwam.
En de vorst der duisternis maakte van die omstandigheden gretig gebruik. Hij zou er
nooit uitgekomen zijn als de Heere hem daar niet uit verlost had. Daarom zegt het heel
wat als er staat: “Totdat ik in Gods heiligdommen inging”.
Totdat! Dat zegt ons dat het tot een hoogtepunt gekomen was in het leven van Asaf.
Het moet altijd een hoogtepunt bereiken in het leven van Gods volk. De tegenheden
moeten een hoogtepunt bereiken en ook de verzoekingen die men inwendig daarin
onderworpen is.
Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Hij kon uit en van zichzelf in die
heiligdommen niet ingaan. De Heere bracht hem in die heiligdommen. Uitwendig was
hij ook werkzaam in de heiligdommen des Heeren. Hij was opperzangmeester. U moet
er eens over nadenken als men in zulke omstandigheden als Asaf opperzangmeester
moet zijn. En ook in zulke omstandigheden als waarin Heman verkeerde. Van de
jeugd af aan doodbrakende, twijfelmoedig te zijn. Dan de trompet aan de mond te
zetten. Nu, dan kan men niet anders denken dan dat er niets dan kwaad door die
trompet zal komen. Daar komt niets goeds doorheen. Want als men in zo’n
donkerheid naar de ziel verkeert als Asaf, dan kan men van God geen goed meer
spreken. Maar zo moest hij nu opperzangmeester zijn. Maar de Heere bracht hem in
een ander heiligdom. Het heiligdom van de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Toen
mocht het anders zijn. Toen mocht hij met de Godsspraak raad gaan plegen.
De Heere gebruikte dus ook middellijk het openbaringsmiddel dat Hij gegeven had.
Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. Hij wil door Zijn Woord Zijn volk nog
onderwijzen en inleiden in die heiligdommen. Dan wordt het alles toch zo geheel
anders. Toen mocht Asaf op het einde van rechtvaardigen en van goddelozen zien.
Toen mocht hij zien dat het die goddelozen wel goed kon gaan in de wereld, maar ze
storten straks van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar bij hem mocht het
anders zijn. Al zou geheel zijn weg een weg van verdrukking en tegenspoed zijn, hij
zegt dan: “Ik zal dan gedurig bij u zijn. Want Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult
mij leiden door Uw raad. Daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen”.
We hebben die twee versjes even laten zingen, want die passen bij elkaar. Want hij
zegt: “Wie heb ik nevens U in de hemel. Nevens U lust mij ook niets op de aarde”.
Nee, alles buiten U is de dood, buiten U is het ware leven niet. Buiten U is de
zaligheid niet. Wie heb ik dan nevens U in de hemel. Nevens U lust mij niets op de
aarde. Hij mocht zich opnieuw aan God verbinden. De keuze werd vernieuwd. Er ging
spijze uit van de eter, en zoetigheid van de sterke. Ach, als de Heere Zijn volk er weer
eens achter brengt dan zal men van de Heere niets anders dan goed kunnen spreken.
Dan heeft Hij niet anders dan goed gedaan. Ook in de bangste en bitterste
tegenspoeden. Dan moet men met Asaf instemmen: “Ja waarlijk, God is Israël goed”.
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Welnu, we hadden gedacht u bij de goedheid Gods wat nader te bepalen, als uw
aandacht wordt gevraagd voor:
Nahum 1:7: Alleen die woorden:
“De Heere is goed”.
We worden hier dus bepaald bij de goedheid Gods.
1. Hij was goed.
2. Hij is goed.
3. Hij blijft goed.
1. De Heere was goed.
Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer Nahum geprofeteerd heeft. Men denkt dat
dat geweest is in de tijd van de regering van de koning Hiskia en dat hij een tijdgenoot
van de profeet Jesaja is geweest. Hij heeft de verwoesting van Ninevé voorzegd.
Ninevé was de hoofdstad van het Assyrische rijk. Dat rijk was tot een grote macht
gekomen. Het rijk van de tien stammen van Israël was al gevankelijk weggevoerd naar
Assyrië. En nu wilde Assyrië Juda, het rijk der twee stammen, hetzelfde aandoen wat
men het rijk der tien stammen had aangedaan.
Vandaar was het dan ook dat Jeruzalem in de tijd van de koning Hiskia werd belegerd.
En dat er een snoevende Rabsaké voor de muren van Jeruzalem stond om Israëls God
te honen. Hiskia mocht op die God toch zijn betrouwen stellen. Maar daarom is het
ook wat geweest als door die Rabsaké gezegd werd: “Laat Hiskia u toch niet
bedriegen. Laat hij u toch niet verleiden met u te zeggen dat de Heere u wel helpen
zal. Dat gebeurt toch niet”. Maar Hiskia had tot zijn boden gezegd, dat ze niets terug
mochten zeggen. Ze hebben niets terug gezegd, maar toch zijn ze met gescheurde
klederen tot de koning Hiskia gekomen.
Dat is voor Hiskia ook wat geweest. We moeten zelf soms ook wel eens zo’n weg
gaan om te kunnen verstaan wat dat voor Hiskia is geweest als zijn knechten met
gescheurde klederen tot hem kwamen. Ze hadden niets gezegd, ze hadden de opdracht
wel ten uitvoer gebracht die Hiskia ze gegeven had. Maar ze hadden toch hun
klederen gescheurd, ze wisten er toch echt geen raad meer mee. Dus Hiskia stond
eigenlijk helemaal alleen.
En toen heeft hij zijn klederen ook gescheurd, en hij is ingegaan in het huis des
Heeren. Hij heeft die brieven uitgespreid voor het aangezicht des Heeren. Hij heeft
een ernstig gebed tot God gedaan. En Jesaja de profeet is tot hem gezonden en heeft
hem doen weten hoe de Heere hem verlossen zou uit de hand van de koning van
Assyrië. We weten wat er gebeurd is. De engel des Heeren is uitgegaan en sloeg in
één nacht 185.000 Assyriërs. Deze verlossing van Jeruzalem is door Nahum voorzegd.
Hij heeft de ondergang van het Assyrische rijk voorspeld.
Zijn naam betekent ook net als Noach: “vertrooster”. Hij mocht werkelijk een
vertroostende boodschap brengen. Want dat lezen we ook in het 15e vers: “Ziet op de
bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet horen; vier uw
vierdagen, o Juda! betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door
u doorgaan, hij is gans uitgeroeid”. Er was nog een volk in dat rijk van Juda dat om
zulk een blijde boodschap verlegen was.
Hiskia mocht in de vreze des Heeren regeren en zo stelde hij niet zijn vertrouwen op
de koning van Assyrië, zoals zijn vader, de koning Achas, had gedaan. Hij deed een
bondgenootschap met de Assyriërs teniet met het gevolg dat de Assyriërs Jeruzalem
hebben belegerd.
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Maar Hiskia”s vertrouwen op de Heere zou niet beschaamd worden. Hier staat het:
“De Heere is goed”. Het is nooit te zeggen hoe goed de Heere voor Zijn volk is. Daar
kan nooit hoog genoeg van opgegeven worden. Er kan nooit ruim genoeg van de
goedheid Gods gesproken worden. Hiskia zou met de Heere niet beschaamd
uitkomen. Hij zou het mogen weten hoe goed de Heere is voor een volk dat in zijn
ellende, in zijn nood, in zijn benauwdheid op Hem vertrouwen mag.
Over de goedheid Gods is vanzelf heel wat te zeggen. De goedheid is een eigenschap
van het Goddelijke wezen. Elke eigenschap is in God één met Zijn Wezen, daar Hij
een Eenvoudig of Enkelvoudig wezen is. Dat wil dus zeggen dat Hij de Goedheid Zelf
is. Hij is niet goed omdat Hij goed doet, maar Hij doet goed omdat Hij goed is. De
Goedheid Gods wil zeggen, dat alles in Hem beantwoordt aan de volmaaktheid van
Zijn Wezen. Zo is Hij zonder enig gebrek. We hopen daar straks nog wel even op
terug te komen. Hij is de Algenoegzame in Zichzelf. Hij is het waardig om gediend en
gevreesd te worden, al was er geen hemel en al was er geen hel.
In psalm 136 roemt de dichter tot 26 keren toe de goedheid Gods, als hij zegt: “Want
Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid”. Als we spreken over Zijn goedheid, dan
spreken we over Zijn genegenheid om altijd wel te doen. Hij is traag tot toorn. Hij
heeft lust tot het bewijzen van goedertierenheid.
Er is echter een algemene bedeling van Gods goedertierenheid en een bijzondere
bedeling van Gods goedertierenheid.
(1) Er is een algemene bedeling van Gods goedertierenheid: “De Heere is aan allen
goed en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken”. “Hij doet Zijn zon opgaan
over bozen en goeden. En Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen”. Zijn
goedertierenheid bewijst Hij dus ook aan de verworpenen. “Of veracht ge”, zegt de
apostel, “de rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid.
Niet wetende dat de goedertierenheid u tot bekering leidt”. In algemene zin heeft de
Heere ook aan ons Zijn goedertierenheid weer bewezen in het jaarseizoen dat aan ons
is voorbijgegaan. Hij heeft met ons niet gehandeld naar onze zonden. Dat heeft Hij
met Israël ook nog niet gedaan. Israël was een rijk beweldadigd volk, dat de Heere
van alle andere volken onderscheiden had. Hij had dat volk Zich tot een eigendom
gemaakt. Hij deed dat volk leven onder het licht van Zijn Woord.
En dezelfde goedertierenheid die de Heere aan Israël bewezen heeft, heeft de Heere
ook aan ons land en volk bewezen. Daar dienen we op een dag als deze is, u toch wel
bij te bepalen. We hebben te wijzen op de zonden van land en volk, we zijn zo ver van
de Heere afgeweken. Maar toch wil de Heere aan ons Zijn goedertierenheid zo
rijkelijk bewijzen tot op dit huidige ogenblik. Zo zitten we hier nu nog op deze
dankdag in Gods huis als de sprekende toonbeelden van de goedertierenheid des
Heeren. Het is weer zaaïng en oogst geweest en we weten hoe dit jaarseizoen
voorbijgegaan is. We hebben wel moeten vrezen dat de oogst des lands niet kon
worden ingehaald. Het bleef toch zo regenen. En dat juist in de maand augustus, dat is
toch de oogstmaand. En als de Heere plasregens geeft ten tijde van de oogst dan is dat
niet zo’n goed teken. Dat is ook een bewijs van Zijn ongenoegen. Er zijn toch ook
zoveel oorzaken waarom de Heere Zijn ongenoegen kan openbaren, Zijn toorn kan
uitstorten. Met Zijn oordelen door kan trekken, ons met rampen en onheilen bezoeken.
Daarom hebben we daar ook wel voor moeten vrezen. Is het niet een wonder, dat de
Heere toch de gelegenheid heeft gegeven om de oogst des lands binnen te halen? Dat
we nog zo’n mooie nazomer hebben gehad? Dat de velden nu weer geschoren zijn en
daarmee de winter geboren is? Dat de Heere ons Zijn goedertierenheid bewezen heeft,
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Zijn dragende zorg over ons? Spijs en drank mogen we hebben in overvloed. Dan ontbreekt het ons toch eigenlijk nergens aan. Wij leven in het bijzonder toch wel in een
tijd van weelde en welvaart. Tijdelijke armoede wordt er haast niet meer gekend.
Maar wat zaaïng en oogst betreft dan heeft de Heere hier ook weer in getoond dat Hij
het verbond met Noach in stand houdt. Want Hij heeft gezegd: “Voortaan alle de
dagen der aarde zullen zaaïng en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht
niet ophouden”.
En daarom is het dat wij nu dankdag mogen houden voor het gewas. De Heere heeft
Zijn goedertierenheden in algemene zin zeer rijkelijk aan ons bewezen. Hij heeft met
ons niet gehandeld naar de zonden. Niet gehandeld naar de ongerechtigheden van land
en volk. We hopen daar vandaag ook nog wel op terug te komen. We weten welke
wetten er komen en hoe dat men van de wetten des Heeren meer en meer af gaat
wijken.
De grondwet moet grondig gewijzigd worden, want daar moet van de wet Gods niets
meer in te vinden zijn. Zover is het nu met de regering van ons wel gekomen. Zover is
het met ons land en volk gekomen. Als de Heere gedaan had met ons naar de zonden,
dan zaten we hier niet meer. En we hebben er altijd al voor moeten vrezen, vooral de
laatste jaren, dat de Heere ons met een vreselijk oordeel zou gaan bezoeken. Dat we
geen biddag, geen dankdag meer zouden kunnen houden.
Maar nu mogen we nog weer dankdag houden en dat omdat Zijn goedertierenheid zo
groot is over ons. Zo onverdiend. Dat zijn dus die algemene goedertierenheden.
(2) Er zijn ook de bijzondere goedertierenheden Gods, die in Christus zijn, over Zijn
volk. Waar de dichter van spreekt in psalm 103, als hij zegt: “Maar de goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem
vrezen”.
Dat zijn ook onverdiende goedertierenheden, er is niet één mens die naar God vraagt
of zoekt. Maar de Heere zegt: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb
ik u getrokken met koorden van goedertierenheid”.
Hij ziet naar een mens om die naar Hem niet omziet. Ach, we mochten daar ook nog
eens indrukken van krijgen op deze dag.
Want we hebben er op deze dag op te wijzen hoe de ware kerk zover van de rechte
plaats af is. Er is zoveel van de ware kerk niet overgebleven. Maar daar zijn er nog in
het land, die door God verkoren, gekend, bemind, en door Zijn Geest geleid en
bearbeid zijn. Die er door genade wat van weten dat het opzoekende liefde was. Dat
de Heere ze te sterk geworden is.
Ze staande heeft gehouden op hun levensweg. We hopen daar straks nog even op
terug te komen. Dan zijn al de goedertierenheden teruggekomen, die de Heere ze
bewezen heeft. Maar dan wil ik daar nu alvast op wijzen. De Heere was goed.
Hij was goed in hun onbekeerde staat. Zijn zeer bijzondere voorzienigheid gaat
immers over de uitverkorenen vóór hun bekering. Hij bewaart ze voor de zonde tegen
de Heilige Geest. Ze kunnen niet sterven voor hun bekering, al brengen ze zichzelf
soms in de grootste gevaren. Later zullen ze het zien, dat het een wonder is dat de
Heere hun levensdraad niet afgesneden heeft. Wat zijn de goedertierenheden groot
over hen geweest en dat terwijl ze tegen alle vermaningen en waarschuwingen
ingingen. Van leraars, van ouderlingen, van vader en van moeder, men was als het
ware niet tegen te houden in zijn zondige weg. Men moest maar doorgaan.
Totdat er een ogenblik kwam dat men niet verder meer door kon. Dat is de
opzoekende liefde Gods, dat is Zijn bijzondere goedertierenheid, dat Hij een mens
staande houdt op zijn levensweg. Maar wie is men nu daarna geweest voor het
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aangezicht des Heeren? De Heere was goed. Is Hij niet goed geweest vanaf dat
ogenblik? Heel de weg waarin men door Hem geleid is. Als Hij een weg tot de
zaligheid heeft willen ontsluiten. Meerdere weldaden wellicht aan de ziel heeft willen
bewijzen. Als Hij in moeilijke omstandigheden heeft willen tonen een uithelpend God
te willen zijn.
Maar waar is men toch met al die goedertierenheden gebleven? Als we nu eens
terugleidend licht zouden mogen ontvangen op deze dag, en we het weer eens zouden
mogen zien met diepe dadelijke indrukken in onze ziel, hoe goed dat de Heere was,
dan zouden we echt niet weten waar we met de weldaden zouden moeten blijven. Ook
met de goedertierenheden aan ons bewezen in het jaarseizoen dat achter ons ligt.
Dan kunnen er tranen zijn geschreid, dan kunnen er moeilijke omstandigheden zijn
geweest, maar de Heere heeft gedurig nog geholpen en bijgestaan. Hier zitten we nog,
als de toonbeelden van Zijn goedertierenheid. De Heere was goed.
2. De Heere is goed
Maar, de Heere is ook goed. Want Hij is die Hij was, en Hij blijft die Hij is. Hij is een
onveranderlijk God. En zo is elke deugd en volmaaktheid in Hem onveranderlijk, ook
de deugd van Zijn goedertierenheid. Zo strekt zich Zijn goedertierenheid over heel het
leven van Zijn volk uit. Nu bewijst Hij echter die goedertierenheid nooit buiten het
recht om. De dichter van psalm 25 zegt: “De Heere is goed en recht, daarom zal Hij de
zondaars onderwijzen in de weg”.
Nu kom ik er op terug wat ik zo-even al gezegd heb. Dat dit juist de goedheid Gods is,
dat alles in Hem beantwoordt aan de volmaaktheid van Zijn wezen. Zo wordt dat
meest niet ingezien, want er wordt veel over de goedheid Gods geroemd in het
voorbijzien van zijn rechtvaardigheid. Hij openbaart echter juist Zijn goedheid ook in
de handhaving van Zijn rechtvaardigheid in het straffen voor de zonden , daar Hij met
het onrecht Zich niet in kan laten. Hij is een rechtvaardig God. Daarom moet Hij het
onrecht straffen. Want, het onrecht dat is niet goed, maar God is wel goed. Daarom
laat Hij het onrecht niet toe. Kijk, zo wordt er over het algemeen niet gesproken over
de goedheid Gods. Men heeft het alleen maar over Zijn liefde, over Zijn
barmhartigheden, maar over de rechtvaardigheid Gods moet maar liefst niet worden
gesproken.
Maar de Heere geeft er Zijn volk diepe indrukken van hoe men zo tegen Hem
gezondigd heeft. Hoe men bij al die zonden die men bedreven heeft nog nooit anders
dan onrecht heeft gedaan. Dat men, om het zo maar eens te zeggen, de hel waardig is,
de dood, ja, de eeuwige verdoemenis waardig. God doet geen onrecht als Hij zo’n
mens verdoemt van voor Zijn aangezicht. Maar juist daar, waar men tot die erkenning
mag komen, wordt de goedheid Gods hemelhoog En daar krijgt men een oog voor die
algemene uitwendige goedertierenheden, waarover ik zoëven sprak. Dan komt alles
terug wat de Heere gedaan heeft in heel het leven. En dan ziet men wat de Heere
gedurig nog doet. Dan is er echt niet meer te murmureren of te klagen. Nee, dat is de
slechtste tijd in het leven niet, als men zo oog mag krijgen voor de goedertierenheid
des Heeren. En als men zien mag hoe men daar nog dagelijks door omringd wordt.
Dan is het minste geringste wat de Heere geeft toch zo groot, dan is alles toch zo
onverdiend. Zo krijgen de goedertierenheden juist rechte waarde, in erkenning dus van
onze schuld.
Ik zei zoëven, dat we hier zitten als de sprekende toonbeelden van Gods
goedertierenheid en daar hoeft het nu echt geen dankdag voor te zijn om daar iets van
te zien. Want als het de Heere behagen mocht om ons tot Hem te bekeren, dan kreeg
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men te zien, al was het geen biddag, al was het geen dankdag, dat het een wonder is
dat we er nog zijn en dat we niet in de hel liggen. De hel is rechtvaardig onze plaats.
Die hebben we onszelf waardig gemaakt. Dat nemen we dan over. Dan komt er een
ware smart over de zonde en dan gaan de goedertierenheden ons tot bekering leiden.
Dan gaan we zien hoe waardig dat God het is om van ons gediend en gevreesd te
worden. Vandaar is het dat de erkenning er gelijk al is, zo gauw als de mens door
Gods Geest zaligmakend overtuigd wordt. Dat het rechtvaardig zou zijn als God zo’n
mens voor eeuwig zou verstoten. Die erkenning ligt gelijk al in het hart. God doet
geen onrecht. De goedertierenheden worden gelijk erkend die de Heere bewijst. Dan is
het een wonder als men ‘s morgens nog wakker wordt, de ogen nog openen mag, nog
in het heden van genade is. Men is nog niet in de hel. Men durft ‘s avonds niet te gaan
slapen, men moest eens in de hel ontwaken! Hoe komt dat? Omdat men ziet wat men
zichzelf heeft waardig gemaakt. Maar vandaar is er ook het naschreien van de Heere,
dat nawandelen van Hem in het verborgene. Dan zoekt men de eenzaamheid. Dan
zoekt men de binnenkamers op. Dan wordt er toch werkelijk wat van beleefd, om
evenals de knechten van Benhadad, met de koorden der veroordeling om de hals, zich
tot Israëls goedertieren koning te wenden. Dan komt men bevende aangevlogen als
een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Dat is zo’n slechte tijd
nog niet!
Maar waar ik u op moet wijzen op deze dankdag is, dat er toch een ogenblik voor ons
moet komen dat de goedertierenheid ophoudt. Nahum spreekt hier in dit hoofdstuk
over de lankmoedigheid. Want er staat in het derde vers: “De Heere is lankmoedig,
doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig”.
De Heere is dus lankmoedig en we spraken zo-even al over de algemene goedheid
Gods. Over de barmhartigheden in de algemene zin. De algemene genade zoals wij
dat noemen. En in die algemene genade bewijst God lankmoedigheid. En daardoor
stelt Hij, zoals Hellenbroek ons leert, de welverdiende straf uit. Om de verworpenen
van Zijn rechtvaardigheid temeer te overtuigen. Geen mens zal er straks iets tegenin
kunnen brengen als de Heere hem verwijst naar de plaats van eeuwig ach en wee. Alle
mond zal gestopt zijn. De ganse wereld is verdoemelijk voor God. Toch zal men het in
de hel niet over kunnen nemen dat dat rechtvaardig zijn plaats is. Daarom zal dat de
hel in de hel zijn, waar zoals wel eens gezegd wordt, men op duizend vragen geen
antwoord kan geven, want de Heere heeft lankmoedigheid genoeg bewezen. Die heeft
Hij aan ons ook weer bewezen. En daar krijgt een mens die een oog heeft gekregen
voor de goedertierenheden des Heeren op zulk een wijze zoals ik u zo-even zei, ook
wat van te zien Maar dan wordt het hier in het leven al zo, dat de lankmoedigheid een
einde neemt, dan wordt het sterven in het leven.
Weet ge wat het betekent als we zeggen, dat het buiten hoop moet worden voor een
mens? Dat wordt over het algemeen maar niet begrepen. Dat het buiten hoop moet
worden voor een mens, betekent niet anders voor hem dan dat het hier op aarde net
eender wordt als voor een mens in de hel. Het is of hij al in de hel is. Zomin als er nog
hoop is voor de verdoemden in de hel, zomin is er nog hoop voor zulk een mens. "k
Schatte mij geheel verloren en ik mocht van geen vertroosting horen”.
Daar wordt het werkelijk buiten hoop, het is voor eeuwig verloren. Men kan het niet
anders zien. God kan geen afstand van Zijn recht doen. Hij kan, zoals hier gezegd
wordt, de schuldige geenszins onschuldig houden. Dat moet de zondaar erkennen, zo
valt Hij het recht des Heeren toe. Daar wordt het wonder zo onuitsprekelijk groot, als
de Heere hem een weg tot verlossing wil openen. En dat in de Zoon Zijner eeuwige
liefde Die aan dat recht heeft voldaan. En dat voor een dood en een doemschuldige
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opdat die uit genade zalig zou kunnen worden. Als men dan eens mag geloven dat
God nu van eeuwigheid gedachten des vredes over zulk een mens gekoesterd heeft en
niet des kwaads, dan versmelt het hart onder de grootheid van Gods goedertierenheid.
Dan zegt men: dan zal ik van die goedertierenheid eeuwig zingen. Daar heb ik de
eeuwigheid voor nodig. Daar heb ik niet op gerekend. Gedacht naar de hel te moeten
en dan nog een weg geopend te zien tot de zaligheid. Wat is God toch goed!
Onuitsprekelijk goed! Nee, dan is er over de Heere echt niet te klagen. Dat wordt hier
toch ook gezegd als er staat: “De Heere is goed”.
En toch klagen we zoveel over de Heere in ons leven. O, welke klachten kunnen er
niet bij ons zijn en dat ook omdat de weg der voorzienigheid zo duister voor ons is.
Omdat Hij met de mens handelt door zulke onbegrijpelijke wegen. Welk een harde
gedachten kunnen er dan bij de mens van de Heere te vinden zijn. En dat terwijl hij in
zijn leven toch zoveel goeds van de Heere heeft mogen denken. Ja, dan moet hij
zeggen: daar ben ik nu toch zover vandaan, ik heb nooit kunnen denken dat de weg zo
zou zijn die ik moet gaan. Dat men met alles wat er gebeurd is, met de dierbaarste
openbaringen van de Persoon des Middelaars, in een smartelijk gemis terecht moet
komen. Met onvervulde beloften, onverzoende schuld zich over de wereld ziet gaan.
Men komt met alles geen stap meer verder. Is dat nu de goedheid Gods?
Ach, als het de Heere behaagt om op Zijn eigen werk terug te komen, dan zal hij het
zien dat dat nu enkel liefde geweest is. Om van alle gestalten en gronden maar af te
brengen buiten de enige grond. Om hem op safieren te grondvesten, zijn glasvensters
kristalleinen te maken, zijn poorten van robijnstenen, zijn ganse landpalen van
aangename stenen.
De Heere is goed. Hier wordt heel eenvoudig gezegd wie God wil zijn voor degenen
die het in waarheid van Hem mogen verwachten. Tot Hem de toevlucht mogen
nemen. De profeten dienen de toekomende dingen te voorspellen, en dat heeft ook de
profeet Nahum moeten doen. Die heeft ook moeten spreken over een dag der benauwdheid die er komen zou. Want er staat hier ook in de tekst: “De Heere is goed.
Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen”. Het oordeel zou komen, dat heeft hij in het tweede vers gezegd: “Een ijverig
God en een wreker is de Heere, een Wreker is de Heere en zeer grimmig; Een Wreker
is de Heere aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toom aan Zijn vijanden”.
Maar toch door dat alles heen betoont God dat Hij goed is. Als Hij Zich zou wreken
aan de vijanden dan zou Hij betonen dat Hij goed was voor degenen die op Hem
betrouwen.
Als Jeruzalem werd omringd door de Assyrische legerscharen, heeft Hiskia moeten
zeggen; “Deze dag is een dag der benauwdheid en der scheiding en der lastering, want
de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren”. Maar
Hiskia’s betrouwen op de Heere is niet beschaamd geworden. En dat volk dat het in
waarheid van Hem verwachten mag, zal ook met Hem niet beschaamd uitkomen.
Ach mijn geliefden, welke benauwde tijden zullen er voor ons wellicht aanstaande
zijn. Ja, ik zeg wellicht, maar we kunnen het wel met zekerheid zeggen. We hopen er
vanavond wel op terug te komen. We gaan op het einde aller dingen aan en we kunnen
er zeker van zijn dat er veel aan vooraf zal gaan. Dan zal het een dag der benauwdheid
worden en hoe zullen we het dan maken als we geen toevlucht in de Heere hebben
gevonden? Dan zullen we niet weten waar we ons tegen Zijn gramschap bergen
moeten. Maar, “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten
in de schaduw des Almachtigen”. Dan kan het wel zijn, en de oude mensen weten er
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wel van, dat er al een dag der benauwdheid in ons leven is geweest onder de oordelen
en de gerichten des Heeren. En dat het leed en de ellende, die de oordelen met zich
mee brachten, ons ook niet bespaard gebleven zijn. Dan weten we ervan hoe bang en
benauwd het ons ge worden is. Maar dan heeft de Heere toch getoond dat Hij ons tot
een toevlucht wilde zijn. Dat Hij goed was. Ach, dan vergeet ik het van mijn lieve
moeder niet, dat ze onder het bombardement, als heel de stad in brand stond, niet
anders uitriep: “Wat is de Heere toch goed. Wat is de Heere toch goed!”
Hier staat het: “De Heere is goed”. Dat zal Hij Zijn volk betonen in de dag der
benauwdheid. En dan zijn de wegen van tegenspoed en de dagen der benauwdheid. de
slechtste tijden voor de ziel nog niet. Want, “De Heere is goed”.
3. De Heere blijft goed
Maar, Hij is niet alleen goed, Hij blijft goed. Hij blijft dus eeuwig en onveranderlijk,
die Hij is en die Hij was! Dat zal Hij betonen in het leven van Zijn volk. In Zijn
dragende zorg en goedertierenheid:
“Zijn machtig arm beschermt de vromen
en redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
in duren tijd en hongersnood”.
Uit zes benauwdheden heeft Hij gered en in de zevende zal Hij zeker en gewis niet om
doen komen. “Die ons verlost heeft”, zegt de apostel, “op Wie wij hopen dat Hij ons
ook nog verlossen zal”. En dat omdat Hij de onveranderlijke en omdat Hij de
getrouwe is”. We hopen er vanavond wat van te mogen zeggen: “Ik, de Heere word
niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd”. Daarin ligt de
grondslag van de zaligheid van de kerk onwrikbaar vast. In de onveranderlijkheid en
de getrouwheid Gods.
Zo is het dat Zijn goedertierenheid van eeuwigheid tot in eeuwigheid is over degenen
die Hem vrezen. Daar ligt de tijd tussen en in de tijd die daar tussen ligt, betoont Hij
Zijn goedertierenheid, van de geboorte af aan.
Hij was goed. Ja wat zeg ik, van de ontvangenis af. Dat heeft de dichter van de 139e
psalm mogen zien: “Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze
dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden,
toen nog geen van die was”. De Heere was goed. “Ge hebt me als een borduursel
gewrocht in de nederste delen der aarde”. U heeft er voor gezorgd dat er melk in
mijner moeders borsten was. Dat was de goedheid Gods dan over me.
De Heere was goed. De Heere heeft me nagewandeld in mijn onbekeerde staat, toen ik
Zijn geboden overtrad, toen ik Zijn lieve dag ontheiligd heb. Toen ik Zijn heilige
naam onteerd en gelasterd heb.
De Heere was goed. Hij heeft nog nooit anders dan goedertierenheid aan mij bewezen.
Naar zo’n mens om willen zien. Hij heeft zo’n mens niet door willen laten gaan in een
zondige en verkeerde weg.
Hij was goed in heel mijn leven. Toen ik aan de rand van de wanhoop kwam, dat ik
voor eeuwig in de afgrondsnacht dacht neer te zinken. Ja, toen ik misschien wel het
mes aan de keel gezet heb. Toen zei God: “Doe uzelf geen kwaad”.
De Heere is goed. Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Ge moet tot de
zaligheid komen. O, die goedertierenheid des Heeren die zo wijd over Zijn volk is
uitgestrekt en dat in het gehele leven. En die goedheid blijft doorgaan tot in de
eindeloze eeuwigheid. Let er eens op wat hier staat, want er wordt over een dag der
benauwdheid gesproken. Voor de ware kerk is het altijd nog maar een dag, hoor. Voor
degenen die verloren gaan, zal het een eeuwige benauwdheid zijn. Zal het een

38

eeuwige nacht zijn, een eeuwige jammer en ellende. Maar voor de ware kerk is het
maar een dag der benauwdheid, een verdrukking van tien dagen, die zeer lichte
verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Die werkt ons een gans zeer uitnemend
gewicht der eeuwige heerlijkheid, zodat men niet aanmerken moet de dingen die men
ziet, die zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. De
drukking der neus brengt bloed voort, maar de drukking van de melk boter. Daarom
zei ik u dat de tijden van de verdrukking de slechtste tijden voor een kind van God
niet zijn. Dat zal men altijd achteraf mogen zien. En als men daar een oog voor zal
mogen krijgen op deze dankdag, dan stemt men in met de profeet Nahum die onder al
zijn oordeelsaankondigingen eens deze enkele woorden zei: “De Heere is goed”.
Hij was goed en Hij is goed en Hij blijft goed. Op Hem kan men zijn vertrouwen
stellen en men komt met Hem niet beschaamd uit. Men zal het ervaren wie Hij is in
bange en donkere wegen waarin men door Hem geleid wordt en waarvan we even
zullen zingen uit Psalm 84 : 6
Toepassing
Dankdag houden is een wonderlijk werk. Want men moet als het goed is met schuld
beginnen en men komt er met schuld weer uit ook. Wat kunnen wij nu zeggen van de
goedheid Gods. Nee, dan heb je echt niet goed gepreekt, hoor. Al heb je het een beetje
gemakkelijk mogen doen, al heb je er wat van mogen zeggen, dan heb je echt niet
goed gepreekt. Dan kun je niet met je borst vooruit lopen; wat heb ik nu een preek
gedaan! Nee, nee, vast niet, hoor! Dan moet men zeggen, daar heb ik nu maar een
beetje van gestotterd en gestameld, want er zijn geen woorden te vinden om de
goedheid Gods tot uitdrukking te brengen. Het is nooit met woorden te zeggen, men
kan er maar van stotteren en stamelen.
En als men dan ziet wie men zelf is tegenover al die goedheid Gods, dat er zoveel
miskenning van Zijn goedheid in zijn leven is, en dat, terwijl Hij nooit anders dan
goed doet, dan kan men toch zeker zichzelf niet verheffen. Die verheffing van zichzelf
kan er niet op overschieten. Alleen verfoeïng van zichzelf.
De Heere is goed. Dat was Hij, dat is Hij en dat blijft Hij. Dan is het te begrijpen dat
er een kind van God aan het einde van zijn leven zei, toen er iemand bij hem kwam:
goeiedag, ik heb nog nooit een kwade dag gehad!
Als men daar een oog voor mag krijgen, dan zijn de mislukkingen gelukkige
mislukkingen. Ja, het valt niet mee als er mislukkingen komen in ons leven. Maar
gelukkige mislukkingen. O, die goedheid Gods!
Goedheid zijn dan al Zijn wegen
Goedheid zonder eind of paal
Zijn Zijn wegen altemaal.
Enkel liefde, enkel wijsheid.
De Heere is goed. O, dat wil Hij toch betonen in het ganse leven. Ik wil het u wel
zeggen dat ik al een poosje met deze tekst bezig gehouden ben. Maar ik wilde deze
tekst niet doen. Waarom niet? Wel, zo’n klein tekstje! Om daar de hele tijd over te
praten, dan zeggen ze van binnen: dat red je niet, daar maak je de tijd niet mee vol. Ja,
zo gaat dat nu eenmaal. Preken is ook een onmogelijk werk. En dan op dankdag, in
een boze tijd. Om dan wat van de goedheid Gods te zeggen, terwijl de Heere Zich
zozeer verborgen houdt. En dat zo rechtvaardig. Dan zeggen ze van binnen: daar moet
je je echt niet aan wagen, aan zo’n klein tekstje. En toch voelde ik dat ik het doen
moest.
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(Dan moet ge er over denken dat ik veertien dagen geleden bij het bed van
onze geliefde ambtsbroeder en zwager stond. Dat, terwijl hij nog geen tien
minuten van de dood af was. En innerlijk had ik er een hoop voor dat hij
vandaag mee zou luisteren. Nu zeggen ze van binnen alweer: de kerktelefoon
zal wel gestoord zijn, hij zal het wel niet horen. Maar toch had ik een
innerlijke hoop erop dat ik over deze tekst zou spreken).
En hij is ook krank geworden tot stervens toe. Daar werd ik ook bij bepaald. Dat heb
ik van Hiskia nooit zo gezien. Ik heb wel gezien, en ik heb er wel over gepreekt ook
en ik zal het misschien nog weleens doen, dat hij krank was tot stervens toe. Hij lag op
een ziekbed en Jesaja kwam tot hem en zei: Je gaat sterven. Nee, het heeft meer te
zeggen: krank worden tot stervens toe. Hij werd werkelijk tot aan de dood gebracht.
En daar hieven zijn ogen zich omhoog. Hij zei: “Ik word onderdrukt, wees Gij mijn
Borg”.
Daarom hebben we u er op mogen wijzen wie de Heere voor Hiskia is geweest. En
toen heeft de Heere hem ook laten weten door de mond van de profeet Jesaja, dat Hij
hem ook zou bevrijden van de Assyriërs. Dus onder die benauwingen van de Assyriërs
werd hij ook nog krank tot stervens toe. En dan geen mannelijk zaad te hebben, hoe
zou de Christus dan uit hem voort kunnen komen. Dus geen Middelaar, geen Borg,
geen Zaligmaker, alleen maar schuld. Ja, eerst kon hij nog zeggen: gedenk hoe dat ik
voor Uw aangezicht in waarheid en oprechtheid met een volkomen hart gewandeld
heb. Maar de Heere ging zo diep met hem door, dat er niet anders dan schuld
overbleef. Toen kreeg hij een Borg nodig en daar zal het nu met een mens moeten
komen.
En ja, nu wil ik nog wat zeggen; want die kostelijke verhandeling van Erskine heb ik
de laatste tijd nog eens even in mijn handen gehad en zomaar eens wat nagelezen.
Over Psalm 85. Ze kunnen de geschriften van Erskine wel misbruiken, maar het was
te wensen dat ze dit konden brengen wat Erskine brengt in die bijzondere
verhandeling over Psalm 85, als hij het heeft over de genade en de waarheid, dat die
elkander ontmoeten. De vrede en de gerechtigheid, dat die elkander kussen. Dan stelt
hij het zo kostelijk voor, hoe Adam als zondaar, eigenlijk in de rechtszaal terecht
komt. Als een gedaagde.
En daar komt de goedertierenheid naar voren; de goedertierenheid zegt: “Ik wil toch
altijd dat de goedertierenheid zal worden bewezen.” Want God is een God van
goedertierenheid. Hij moet goedertierenheid bewijzen.
Maar, daar komt de waarheid met een open mond en zegt: de bedreiging moet als
waarheid bevestigd worden: “Ten dage als gij daar van eet, zult gij de dood sterven”.
De zondaar moet veroordeeld worden, hij moet voor eeuwig rechtvaardig verloren
gaan.
Maar dan komt de vrede met een olijftak in de hand en zegt: “Ik zou toch graag zien
dat er vrede werd gesloten met de rebelerende zondaar die van God afgevallen is.”
Maar dan komt de gerechtigheid met de weegschaal en zegt: “Hij is te licht
bevonden.” Zal dan de Rechter der ganse aarde geen recht doen? Hij kan toch de
schuldige geenszins onschuldig houden? Hoe nu!
En dan schrijft hij hoe de wijsheid naar voren komt. De wijsheid zegt: er is nog ene
weg en dan kunnen al die deugden en eigenschappen verheerlijkt worden. Dan moet
Gods Zoon Borg worden. Dan moet Die als een Goddelijk Persoon in de menselijke
natuur het offer brengen voor de zonde.
En dan gaat Erskine verklaren hoe die Goddelijke deugden zich in Christus hebben
ontmoet. In Zijn vleeswording. In Zijn lijden in de hof van Gethsémané waar het
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bloedig zweet werd uitgedrukt. Nu kom ik tot de tekst met wat Erskine dan zo
kostelijk zegt: In elke droppel bloed van die gezegende Borg was een oceaan van
goedertierenheid. En dan gaat hij naar Golgotha. Hoe daar die deugden elkaar hebben
ontmoet. En dan gaat hij zeggen hoe die deugden elkaar al van eeuwigheid hebben
ontmoet. Dan gaat hij weer een voornaam puntje aanraken. Hij zegt: wanneer is nu die
vergadering begonnen? Hij zegt, die is nooit begonnen. Dat is een vergadering van
eeuwigheid af. In de nooit begonnen eeuwigheid hebben die deugden elkaar al
ontmoet. Mocht er een samenstemming tussen die Goddelijke deugden zijn. Als het
ging over het zaligen van de kerk. En hij zegt, die vergadering neemt nooit meer een
einde ook. O, lieve Erskine toch!
Wat ligt het daar toch in vast voor de kerk. De genade en de waarheid ontmoeten
elkaar, de vrede en de gerechtigheid die kussen elkaar. En dat gaat nu altijd maar door.
Tot in de eindeloze eeuwigheid. Daarom kan die kerk nu nooit meer buiten die
zaligheid vallen.
“Het staat op recht en waarheid pal,
als op onwrikb”re steunpilaren”.
De Heere was goed, Hij is goed en Hij blij ft goed. Daarom kan de kerk nooit meer
verloren gaan, nooit meer er buiten vallen. Die zal eeuwig van Gods goedertierenheid
zingen. Die goedertierenheid bewijst Hij niet ten koste van het recht, want de kerk
mag van goedertierenheid en van recht zingen.
Ach mijn geliefden, ik gun het u allen zo van harte, dat u er wat van zult mogen leren
kennen. Als u er nog vreemdeling van zijt, nog nooit wat van de goedheid Gods
gesmaakt hebt, dan wenste ik wel, dat er een ieder in delen mag.
Dan zeggen ze: die leer van de uitverkiezing is zo’n harde leer, ze gunnen je de
zaligheid niet. Nu, dan is het de Heere bekend dat er niet één hier is die we de
zaligheid niet gunnen. Dat is van ganser harte gemeend, dat ik u hoofd voor hoofd de
zaligheid gun. U bent nog in het heden van genade, de welaangename tijd, de dag der
zaligheid. Omdat de Heere goed is, zou het toch nog kunnen. Omdat Hij Zijn
goedertierenheid zowel als Zijn recht verheerlijken wil. Daarom wordt de zondaar
zalig, anders kon het niet. Daarom kan het nu nog, juist daarom moogt ge op dankdag
hier nog zitten. De Heere heeft uw levensdraad nog niet afgesneden ter
onderscheiding van anderen voor wie het eeuwigheid geworden is. We zijn allen nog
in de tijd, nog in het heden van genade. O, wat een wonder toch.
Kregen we dat toch eens recht te zien en voor die God in te vallen. Om in het
verborgene Zijn aangezicht met ernst te zoeken, om te zeggen: Heere, Ge hebt tot op
heden getoond dat Ge geen lust hebt gehad in de dood en het verderf van zo’n
zondaar. Maar Ge hebt lust in de bekering van zo’n zondaar. Maar ik kan me niet
bekeren, ach, bekeer Gij me, dan zal ik bekeerd zijn. Dat ik ook van Uw goedheid zal
mogen gewagen en dat ik daar ook eens eeuwig van zal mogen zingen:
“Geef dat mijn oog het goed “aanschouw”,
“t Welk Gij, uit onbezweken trouw,
Uw uitverkoor”nen toe wilt voegen:
Opdat ik U mijn Rotssteen noem”,
En delend in Uws volks genoegen,
Mij met Uw erfdeel blij beroem”.
Er is toch een volk dat mag weten dat God goed is. We hebben er maar iets van
gezegd. Maar dat volk weet er iets van, dat God goed is. Dat Hij het is, dat Hij het was
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en dat Hij het blijft. En dat geeft vertrouwen in de ziel, ook voor de dag der
benauwdheid die wellicht aanstaande is. Dan worden de zwaarste slagen niet gevoeld.
Met de Heere kunnen we er doorheen. We weten ervan, weggevoerd door de Duitsers,
die liepen maar te schelden en te blaffen. O, wat een dag der benauwdheid! De Heere
zegt: “Als gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn en door de rivieren, zij zullen u
niet overstromen. Het vuur zal u niet aanraken”. De Heere was goed.
Dat is Hij geweest, juist in die tijden van benauwdheid. Dat is Hij altijd geweest, dat
zal Hij altijd blijven tot het einde toe. Al gaat het ook door een tijd van bangheid en
benauwdheid heen. Ach, dat we in Hem onze toevlucht mochten vinden.
Mijn geliefden, dat moet ik nog even zeggen, ik zie als ik in de ziekenhuizen kom, de
ongodsdienstigheid steeds meer toenemen. Uitwendig wil men niet meer weten van
Gods Woord en van Zijn wet. Men ziet dan ook hoe arm de mens is, die totaal niets
heeft. Een uitwendig godsdienstig mens, als hij de waarheid belijdt, kan nog enige
steun in Gods Woord vinden. Maar iemand die nergens van weten wil, waar heeft die
nog steun aan? Nergens! Die is overgeleverd aan het fatalisme, anders niet. Maar
daarom komt het zo op die enige Troost in leven en in sterven aan. Een Toevlucht te
mogen vinden voor onze ziel. Dan mag de kerk weer weten Wie de Heere altijd is
geweest. Dan mag men terug zien, ook wel eens vooruitzien. “Die van Mij gedragen
zijt, van de buik en van de baarmoeder af. Tot de ouderdom en tot de grijsheid toe, zal
Ik Dezelfde zijn. Dan zal Ik ulieden dragen. Ik zal sparen, Ik zal redden, Ik zal met u
zijn waar het dan ook doorheen mag gaan”.
Och, dat we ons dan aan Hem mochten vastklemmen, als ziende de Onzienlijke, een
kinderlijk geloofsvertrouwen mochten beoefenen om het op Hem te doen aankomen,
Die de nooitbeschamende Rotssteen Israëls is. Amen.

42

4. DE OPENING VAN HET DERDE ZEGEL
DANKDAG OF NA DE DANKDAG
JAARBOEK1974

Psalm 37 : 10 en 13.
Lezen : Openbaring 6
Psalm 36 : 2 en 3
Psalm 84 : 6
Psalm 33 : 10.

Geliefden.
Het is een vreselijk oordeel dat de profeet Amos aan moest kondigen en waarvan we
lezen kunnen in Amos 8 : 11 en 12 als daar zo staat : „Ziet de dagen komen, spreekt
de Heere Heere, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood,
noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En zij zullen
zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het
woord des Heeren te zoeken, maar zij zullen het niet vinden”.
Het zuivere woord des Heeren zou dus worden weggenomen. Men had dat grote
voorrecht versmaad van onder dat woord van God te leven en nu zou men er dan ook
straks van verstoken zijn. Dat was het oordeel dat Israël stond te wachten en dat Amos
de profeet het volk in de naam des Heeren had aan te kondigen. Dat was een vreselijk
oordeel, want er zou een honger komen dus niet naar brood en een dorst niet naar
water, maar naar het woord des Heeren, naar het zuivere woord van God om dat nog
te mogen horen. Als er gesproken wordt over een honger naar het woord des Heeren,
dan zegt ons dat het woord des Heeren tot verzadiging is gegeven, tot stilling van de
geestelijke honger. En in tijden van druk en van benauwdheid mag Gods ware volk
dat ook ondervinden.
In Jesaja 30 lezen we zo: „De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en
wateren der verdrukking geven; maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen
wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien”. Dus in zo'n tijd van verdrukking
zal dat nog tot troost zijn als men dan nog onder leraars op mag gaan die het zuivere
Woord van God zullen verkondigen. Maar daartegenover staat het ook als een oordeel
beschreven in Ezechiël 7 dat als de ondergang zal komen dat dan de wet zal vergaan
van de priester en de raad van de oudsten, dat men het gezicht van de profeet zal
zoeken, maar dat dat ook tevergeefs zal zijn.
Welnu dat zegt ook de profeet Amos. Er zal dus een honger komen en dat niet naar
brood en een dorst niet naar water, maar naar het zuivere Woord van God om dat nog
te mogen horen, maar men zal het niet meer kunnen horen. Men zal tevergeefs
zwerven van de zee tot de zee en van het noorden tot het oosten. Dat wil ook nogal
heel wat zeggen, dat men zo zwerven zal om dat woord te horen. Dat zegt ons dat dat
oordeel zulk een rechtvaardig oordeel zal zijn, want in een tijd van voorspoed had
men het versmaad en toen had men naar dat woord niet willen luisteren en had men er
zijn oren van afgewend. Maar als nu de oordelen des Heeren zouden komen, dan zou

43

men dat woord wel weer willen beluisteren. Zo is dat nu eenmaal bij een mens,
nietwaar, als de verdrukkingen en als de tegenheden komen, dan wil hij soms nog wel
weer horen van het woord van God, want elk mens houdt er zulk een „Noodgod” op
na. En in tijd van nood wil hij die God wel dienen en dan wil hij soms naar dat woord
nog wel luisteren. Maar de Heere zegt : „Dan zult ge naar dat woord zoeken, maar dan
zult ge dat niet kunnen vinden, dus dan zult ge van dat voorrecht verstoken zijn en dat
omdat ge het in tijd van voorspoed hebt versmaad”.
Dus het zal een vreselijk oordeel zijn, maar het zal ook een rechtvaardig oordeel zijn
als er zulk een honger zal komen naar dat woord des Heeren en als die honger niet
gestild zal kunnen worden. Het zou rechtvaardig zijn, omdat men dat zuivere woord
versmaad en verworpen had, want dat lezen we ook in de profetie van Amos, namelijk
dat de priester Amazia tot hem gezegd heeft : „Gij ziener ! ga weg, vlied in het land
van Juda, en eet aldaar brood, en profeteer aldaar. Maar te Bethel zult ge voortaan niet
meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des
koninkrijks”. Dit heeft de priester Amazia gezegd. Dus die heeft tot de profeet Amos
gezegd: Neem de benen maar. We kunnen u hier in het land van Juda niet gebruiken.
Maar daarom moest nu ook de profeet Amos zeggen, dat er zulk een tijd zou komen,
dat men dat zuivere woord zou zoeken, maar dat men het niet meer zou kunnen
beluisteren.
Mijn geliefden, zou die profetie van Amos ons voor deze tijd ook niet heel wat te
zeggen hebben? Want we zien het nu toch ook wel bijzonder in deze tijd hoe dat de
Heere toch meer en meer een honger gaat verwekken naar het zuivere woord. Dat zien
we ook nu weer in deze tijd van de dankdagen nietwaar, dat men er nog al eens op
uittrekt uit verschillende plaatsen vandaan, waar men het zuivere woord niet meer
beluisteren kan, om dan toch nog onder dat zuivere woord te komen. Het getal van die
leraars die dat zuivere woord brengen, wordt steeds kleiner en steeds geringer. Dat is
het oordeel waaronder we leven. We kunnen er gerust van op aan dat dat oordeel door
zal gaan, dat dat steeds zwaarder zal gaan worden en dat alzo die profetie van Amos
ook in onze tijd in vervulling zal gaan. En toch daartegenover blijft ook altijd weer
staan, dat de Heere aan Zijn kerk zal blijven gedenken. Bij het ware volk van God
wordt toch ook een honger in de ziel verwekt. Een honger naar het zuivere woord van
God. Zo gauw als God de mens van dood levend maakt, komt er honger. Dat is een
eigenschap van het ware leven. Er komt een honger dus naar het zuivere woord. Men
kan daar niet meer buiten en ook later zal de Heere het Zijn volk geven, dat er toch
gedurig weer een honger ontstaat naar die zuivere genademiddelen. Want God heeft
toch de prediking van Zijn woord gegeven niet alleen opdat ook daardoor het geloof
zal worden gewerkt, maar ook opdat daardoor het geloof zal worden versterkt. En de
Heere zal alzo het geloof van Zijn volk altijd nog blijven sterken tot het einde toe door
dat zuivere woord al zal het dan ook maar schaars meer te vinden zijn.
Welnu, dat is ook aan Johannes op Padmos getoond en we hadden gedacht in dit
morgenuur als een nalezing op onze dankdag voor het gewas u daarbij met de hulp des
Heeren wat nader te gaan bepalen als uw aandacht wordt gevraagd voor dat gedeelte
uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het u zo-even voorgelezen hoofdstuk
uit de Openbaring aan Johannes het 6e hoofdstuk de verzen 5 en 6, waar Gods Woord
aldus luidt:
„En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het derde dier
zeggen : Kom en zie ! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een
weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren,
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die zeide : Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een
penning; en de olie en de wijn beschadigt niet".
We worden hier bepaald bij de opening van het derde zegel en dan worden we nader
stilgehouden
1. Bij een uitwendig oordeel
2. Bij een geestelijk oordeel.
1. Bij een uitwendig oordeel
We kunnen hier dus de opening van het derde zegel beschreven vinden en we kunnen
hier lezen wat daarbij aan Johannes werd getoond. In het vierde hoofdstuk kunnen we
lezen, dat Johannes een deur geopend zag in de hemel. En wat zag hij toen in de
hemel? Toen zag hij in de hemel een troon en er zat er Een op de troon en in het
midden van de troon en rondom de troon waren vier dieren. Van die vier dieren
kunnen we dan verder een beschrijving vinden. Met die vier dieren worden de leraars
van het Nieuwe Testament bedoeld. Wat lezen we dan van die vier dieren? Dat ze vol
ogen waren, van voren en van achteren. Dat hebben de leraars nodig. Die hebben ogen
nodig van voren en van achteren, want ze krijgen met openbare vijanden te doen, maar
ze krijgen ook met bedekte tegenstanders te doen. Dan lezen we van die vier dieren,
dat ze ook vol ogen van binnen waren. Dat hebben de leraars ook nodig, dat ze ogen
hebben van binnen. Dat wil zeggen dat ze door Gods Geest recht ontdekt zijn en aan
zichzelf bekend gemaakt, dan zullen ze de geesten ook zo veel te beter kunnen
beproeven en onderscheiden. Over die vier dieren nu wordt er in dit hoofdstuk ook
gesproken. We lezen hier in vers 5: „En toen Het het derde zegel geopend had,
hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie!”
Hier wordt dus gesproken over het derde dier en dat bij de opening van het derde
zegel. In het vorige hoofdstuk kunnen we lezen hoe dat Johannes aanschouwde dat in
de rechterhand Desgenen Die op de troon zat een boek was, beschreven van binnen en
van buiten en verzegeld met zeven zegelen. Wat was dat voor een boek?
Dat was het boek van de eeuwige Goddelijke raadsbesluiten. In die raadsbesluiten
Gods is alles gecentraliseerd om de zaligheid van de uitverkorenen. Dus het is in het
bijzonder het boek waarin bepaald is door welke weg de door God verkorenen tot de
zaligheid zullen komen. Het is een boek beschreven van binnen en van buiten. Daar
kan niets meer bij, want Gods besluiten zijn volmaakt. Hij is de besluitende God Zelf,
dat wil zeggen dat er eigenlijk maar één besluit is. En Hij is een volmaakt wezen, dus
dat besluit is ook volmaakt, Hij is een onveranderlijk Wezen, dus dat besluit is ook
onveranderlijk. Het is een wijs besluit, dus er behoeft geen verandering meer in dat
besluit te worden aangebracht.
Dan lezen we verder hoe er een sterke engel was die uitriep met een grote stem : „Wie
is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken?” Er was niemand in de
hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde die dat boek kon openen en hetzelve
inzien. En als Johannes dat zag, weende hij zeer. Maar dan was er een van de
ouderlingen die tot hem zeide: “Ween niet, zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is,
de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen te
verbreken.”
Dan lezen we zo opmerkelijk dat Johannes het Lam aanschouwde in het midden van
de troon, staande als geslacht en Het kwam en Het is genaderd tot Hem Die op de
troon zat en Hij heeft het boek genomen uit Zijn rechterhand en Hij heeft die zeven
zegelen verbroken. Dat heeft dus Johannes mogen aanschouwen en bij de verbreking
van die zeven zegelen zijn hem de toekomstige dingen getoond.
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Hier kunnen we nu de opening van het derde zegel beschreven vinden. En bij de
opening van het derde zegel kwam het derde dier aan het woord. Dat derde dier had
het aangezicht als van een mens, zoals we lezen in het vierde hoofdstuk. Dat alles
heeft vanzelf veel te zeggen.
Gods ware knechten moeten iets van een leeuwenaard hebben en het eerste dier was
een leeuw gelijk. Dat wijst er dus op dat de leraars ook als leeuwen moeten zijn:
moedig en onverschrokken als het de zuivere leer der waarheid geldt.
Maar ze moeten tegelijk toch ook een kalf zijn, want het tweede dier was een kalf
gelijk. Dat zijn wonderlijke mensen die tegelijk een leeuw en tegelijk een kalf kunnen
zijn! Maar bij Gods ware knechten is dat dan toch zo. Die zijn een kalf voor God en
een leeuw soms voor de mensen als ze de zuivere waarheid moeten verdedigen. Dus
dan kan men tegelijk een leeuw en een kalf zijn.
Maar ze hebben ook eens mensenaangezicht, want ze moeten toch ook weer weten dat
ze met mensen moeten omgaan en daarom moeten ze ook het aangezicht van eens
mens hebben. Het moet ze om het heil van onsterfelijke zielen te doen zijn en dat op
reis naar de eeuwigheid. Daarom moeten ze altijd weer als mens met hun medemens
handelen. Heel hun arbeid moet gericht zijn op het heil en op het welzijn van Gods
kerk. Daarom moeten ze dus ook een mens zijn met het verstand van een mens, want
een dier heeft immers geen verstand. Maar de mens is een redelijk schepsel met
verstand en wil begiftigd. Dus ze moeten niet onmenselijk handelen, maar ze moeten
altijd weten dat ze met mensen hebben om te gaan.
Maar tegelijk moeten ze ook weer een vliegende arend gelijk zijn. Want het vierde
dier was gelijk aan een vliegende arend. En een arend is bekend om zijn hoge en zijn
snelle vlucht. Gods ware knechten, mijne geliefden, mogen ook nog wel eens een
hoge en een snelle vlucht maken in hun prediking. Weet ge waar ze aan te kennen
zijn? Wel, dat ze opkomen uit de eeuwigheid, dat ze dus altijd beginnen vanuit de
eeuwigheid en dat ze eindigen in de eeuwigheid.
We lezen van die vier dieren dat ze twee vleugelen hadden om het aangezicht te
bedekken. Dat wil zeggen dat men met ootmoedigheid bekleed moet zijn voor het
aangezicht des Allerhoogsten en altijd goed moet beseffen, dat men voor Zijn heilig
aangezicht dat gewichtige werk moet verrichten. Twee vleugelen hadden ze om de
voeten te bedekken. Dat zijn die zondige zwakheden en gebreken waar die knechten
toch ook altijd mee bevlekt zijn. Maar dan zijn er ook nog twee vleugelen om mee te
vliegen. En dat mag toch ook wel eens gebeuren, dat die leraars vleugelen krijgen om
mee te vliegen.
Maar goed, we zijn nu bezig met de opening van het derde zegel en daarbij kwam dus
dat derde dier aan het woord, dat het aangezicht had als van een mens. Dan lezen we
dat dat derde dier heeft gezegd: „Kom en zie!” En wat kreeg dan Johannes te zien?
„En ik zag, en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn
hand”.
Eerst zag hij een wit paard. Waar wees dat witte paard op? Wel, er staat dat Die
daarop reed, overwon. Dat witte paard wees er op hoe dat de Heere Zijn kerk zou
vergaderen uit alle volkeren. De discipelen werden er op uit gezonden om het
evangelie te gaan prediken onder alle creaturen. Zo zou dat witte paard uitgaan.
Maar daarna aanschouwde Johannes een rood paard, het rode paard van de oorlog en
bloedige vervolgingen.
Maar nu aanschouwde hij een zwart paard. Dat was het zwarte paard van de honger.
Zwartheid wordt immers ook wel door honger veroorzaakt. Dat lezen we zo in
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Klaagliederen 5: Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege de geweldige
storm des hongers.
En dat hier op de honger gedoeld wordt, dat blijkt uit wat er verder bij gezegd wordt,
want er staat: „En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide; Een
maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning”.
Wij kennen op het ogenblik geen tijd van honger. Maar die de oorlog welbewust
beleefd hebben, die weten er wel wat van hoe vreselijk het is als dat zwarte paard van
de honger uitgaat. De honger is immers een scherp zwaard. In het bijzonder in de
grote steden heeft men kennis gemaakt met het zwarte paard van de honger. We lezen
hier dat Johannes hoorde zeggen: „Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes
gerst voor een penning”.
Tarwe en gerst zijn immers de voornaamste granen en dat tot ons levensonderhoud.
Maar nu zouden de tarwe en de gerst gerantsoeneerd worden. Men zou een maatje
tarwe krijgen voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning.
Een penning was het dagloon van een arbeider. Denk maar aan die bekende gelijkenis
van de arbeiders in de wijngaard: ze ontvingen elk een penning. Dus wat wordt hier
gezegd? Wel dat men het met dat maatje tarwe of die drie maatjes gerst het een hele
dag zou moeten doen en dat men heel zijn dagloon daaraan zou moeten besteden, dus
dat men die tarwe en die gerst duur zou moeten betalen.
Mijn geliefden, dan voelt ge wel dat het ons nog wel wat meer te zeggen heeft. Dan
worden we hier ook gewezen op een dure tijd. We beleven op het ogenblik ook een
dure tijd en dat heeft ons ook wat te zeggen. Dat is op zichzelf ook weer een oordeel
waar we onder leven al beseffen we dat over het algemeen niet. Maar dat we in zo'n
dure tijd leven, dat zegt dat het geld in waarde steeds vermindert. Dat moet ons dan
ook met zorg voor de toekomst vervullen. Wat zal ons te wachten staan? We kunnen
het aan zien komen, dat de Heere met Zijn oordelen door zal gaan trekken. Maar we
vrezen over het algemeen niet voor de oordelen Gods.
Maar het zwarte paard gaat uit en hij die op het zwarte paard zit, heeft een weegschaal
in de hand en een stem wordt vernomen. Wat is dat voor een stem? Wel, we lezen: „Ik
hoorde een stem uit het midden van de vier dieren”. Dat was de stem van God en van
het Lam. En die stem zei : „Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst
voor een penning”. God Zelf kondigde hier dus het naderende oordeel aan. Maar
zoveel te erger is het dan ook als we op die waarschuwende stem des Heeren geen
acht geven en als de mens zorgeloos daarheen leeft, zoals we ook zien in deze dure
tijd van weelde en van overvloed. Men is niet bang meer, men is niet bevreesd meer.
Maar als men zal zeggen: „Vrede, vrede en geen gevaar!” dan zal juist een haastig
verderf hen overkomen. Zo worden we dus allereerst hier bepaald bij een uitwendig
oordeel.
2. Maar we worden in het bijzonder hier bepaald bij een geestelijk oordeel.
Want onze kantteken aren en de meeste oude, betrouwbare verklaarders zeggen, dat
hier niet zo zeer over een uitwendig oordeel wordt gesproken, maar dat hier juist
wordt gesproken over dat oordeel van de honger niet naar brood en de dorst niet naar
water, maar naar het zuivere woord van God om dat nog te mogen vinden. Daarom
zijn we daar ook juist even mee begonnen. Zouden we niet moeten geloven dat het
gezicht dat we hier beschreven kunnen vinden op deze wijze nu in deze tijd ook in
vervulling gaat? Maar dat is dan ook juist het ergste en vreselijkste oordeel waar we
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op heden onder leven, want de kerk des Heeren vertoont op het ogenblik het beeld van
het zwarte paard. Ach ja, godsdienst is er genoeg. Daar ontbreekt het in de wereld niet
aan en daar ontbreekt het in ons vaderland niet aan. Predikanten zijn er ook genoeg,
tot vrouwelijke predikanten toe. Man en vrouw worden soms tegelijk bevestigd in het
ambt, dus dan krijgt men een predikantenechtpaar in de gemeente. Dus dan gaat het er
nog eens goed naar toe. Dan behoef je de Heere des oogstes niet meer te bidden of Hij
nog arbeiders in Zijn oogst zou willen uitstoten. Nee, onder zulke godsdienst behoeft
men heus niet te spreken over een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst
voor een penning.
Maar er is daarbij ook zoveel nabijkomende godsdienst. Met die nabijkomende
godsdienst slaat men u als het ware dood met rechtzinnige woorden, maar de zaken
van de woorden worden met al die mooie woorden toch gemist. Geloof het nu maar,
dat men met die nabijkomende en beschouwende godsdienst het meest vijandig is
tegenover het zuivere en ware leven. U moest het eens laten bemerken, dat u die
godsdienst verdacht houdt en dat u gelooft, dat het meest maar woorden zijn. Een
stroom soms van woorden, maar de zaken daarin ontbreken. Dan zou de vijandschap
daarin wel openbaar komen, maar och met dat alles wordt het toch voor de ware kerk
zeer benauwd. Die ware kerk schiet over als een nachthutje in de komkommerhof, als
een belegerde stad, als een eenzame mus op het dak, als een nachtuil in de wildernis,
als een roerdomp der woestijnen.
En toch, en toch, in zo'n geestelijke schrale tijd zal er altijd nog iets goeds te vinden
zijn. Dat wordt hier nu juist gezegd als er staat : „En ik hoorde een stem in het midden
van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst
voor een penning”.
Dus er zal nog een maatje tarwe zijn en er zullen nog drie maatjes gerst gevonden
worden. Het zal dus wel een geestelijk schrale tijd zijn, maar zoals ook Brakel zegt in
de verklaring van deze woorden, dan zal er toch altijd nog enig goed voedsel voor de
ware levende kerk te vinden zijn.
Och, mijn geliefden, dat we het dan toch nog maar mochten waarderen, wat de Heere
ons nog heeft gelaten ook in deze geestelijk schrale tijd. We hebben het overjarig
koren nog, niet waar, maar dat niet alleen, maar de Heere heeft ons ook de levendige
verkondiging van Zijn woord niet helemaal willen ontnemen. Dat heeft Hij ons nog
gelaten. Maar ja, weet ge waar het over het algemeen maar aan ontbreekt? Aan
hongerige zielen. Als er nu werkelijk nog nogeens een hongerige ziel mocht zijn, dan
zou men het ook nog waarderen, dat men nog een maatje tarwe heeft voor een penning
en drie maatjes gerst voor een penning. Maar hier wordt het juist ons gezegd dat dat
het ergste is in die geestelijk schrale tijd, niet alleen dat het zuivere woord maar
spaarzamelijk zal verkondigd worden, maar dat er ook zo weinig behoefte aan zal zijn,
dat de werkingen van Gods Geest maar zo weinig zullen zijn. Dat is ook het oordeel
waar we op het ogenblik zo onder leven. We hebben onze dankdag voor het gewas
mogen houden en we mogen erkennen wat de Heere ons geschonken heeft. Dat is niet
klein geweest, want Hij heeft ons rijkelijk gezegend in het jaarseizoen dat voorbij is
gegaan. In zaaiing en in oogst is het ons nog voorspoedig gegaan. De goedertierenheden des Heeren waren veel en groot. Dat alles mogen we niet miskennen, dat
is niet klein te achten. Maar wat nog het ergste van alles is, is dat er geestelijk zo
weinig vrucht is te bespeuren. Waar wordt er nog eens een mens in waarheid door
God tot God bekeerd? Zeker, dat werk zal ook door blijven gaan tot het einde toe,
maar we zien het toch wel in het bijzonder ook in deze tijd, dat de Heere Zijn hand
meer en meer van ons gaat terugtrekken, dat Hij zo weinig meer werkt door Zijn Geest
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tot bekering. Waar wordt er nog eens geestelijk onderwijs ontvangen? Och, de
ontdekking ontbreekt over het algemeen. En als de ontdekking ontbreekt, dan is er ook
geen behoefte aan geestelijk onderwijs en dat door middel van de prediking en dat tot
geestelijke wasdom. Want juist waar er ontdekking komt, daar krijgt men onderwijs
nodig, want dan weet men de weg niet meer. Dan wordt het de bede van de ziel:
Heere, maak mij Uwe wegen bekend en leer mij Uwe paden. Dan zit men als een
heilbegerige onder het zuivere Woord en dat om door middel van de prediking eens te
mogen horen of zijn weg nu ook in het woord van God verklaard ligt en om zo nog
eens geestelijk onderwijs te mogen ontvangen. Dan is men zeer begerig naar de
redelijke en onvervalste melk, opdat men daardoor zal mogen opwassen. Maar ach,
we zien zo, dat daar over het algemeen geen plaats voor is en dat dus dat woord Gods
zo weinig kracht meer doet, omdat er ook zo weinig behoefte meer te vinden is.
Daarom gaat het ook steeds banger en benauwder voor Gods ware knechten op deze
aarde worden. En het werk gaat hen ook steeds zwaarder vallen, want bezittende
mensen zijn er genoeg. Och ja, onder de godsdienst zijn er heel wat bezittende
mensen. Je moet met die mensen niet gaan praten over ellendekennis en over zonde en
over schuld. Ge moet niet gaan praten over bekrompenheid en over twijfelingen en
over vrees en over bekommering. Daar weten die mensen nu eenmaal niet van. Als ge
daarover gaat praten, kijken ze u net zo verwonderd aan alsof ze zeggen willen: Waar
heb je het nu toch over? Maar ja, onder de zuivere waarheid is het toch ook zo, dat er
genoeg zijn die daar niets van verstaan. En dan hebben Gods knechten haast geen
afnemers meer. Als ze nog afnemers onder de prediking hebben, dan kunnen ze dat
ook zelf wel bemerken, want dan geeft de Heere ook daar weer naar te spreken. Als er
waarlijk behoefte mag zijn, dan zal men een maatje tarwe voor een penning en drie
maatjes gerst voor een penning wel gaan waarderen.
Het wil toch wat zeggen dat hier zo'n geestelijk schrale tijd wordt aangekondigd bij de
opening van dat derde zegel, dat hier wordt gezegd dat men een daglonersgeld er voor
over zal moeten hebben om nog een maatje tarwe te mogen vinden en om nog drie
maatjes gerst te mogen verkrijgen en dat men er dan verblijd mee moet zijn, als men
nog een maatje tarwe vindt en nog drie maatjes gerst. Dat wijst er dus wel op dat het
dan een geestelijk schrale tijd is. In zo'n tijd, zoals ik zei, leven we nu en wat dat
betreft hoeven we ons nergens op te beroemen. Dan zijn er meer redenen om in de
laagte en om in de vernedering te komen, dan dat men de hoogte in zal gaan.
En toch, met dat alles zal God toch Zijn onveranderlijke trouw blijven bewijzen in
Zijn zorg over Zijn kerk en Zijn eigen werk. Daarop worden we hier ook gewezen als
er staat : En de olie en de wijn beschadigt niet. Hier staat dus in de oude Bijbel: de olie
en de wijn beschadigt niet. Wat betekent dat? De kanttekening zegt er van dat dat ziet
op de hoofd of de grondleer van de waarheid of der zaligheid. En dat hier wordt
gezegd dat die leer gebruikt wordt tot vertroosting en tot verkwikking van de ware
gelovige, zodat die leer voor Gods ware volk gelijk is aan de olie en aan de wijn. Nu
staat er in de meeste Bijbels: En beschadigt de olie en de wijn niet. Dan is dat
eigenlijk meer een waarschuwing om dat niet te doen. Nu vinden we hier in onze oude
Statenbijbel het anders gezegd, meer op zijn oudhollands: En de olie en de wijn
beschadigt niet. Maar we geloven dat daar toch eigenlijk iets meer in tot uitdrukking
komt dan dat er staat: En beschadigt de olie en de wijn niet. Want als er staat: En
beschadigt de olie en de wijn niet, is dat meer een waarschuwing om dat niet te doen.
Maar als er hier staat: En de olie en de wijn beschadigt niet", dan staat dat er meer
stellenderwijze en dan wordt er meer mee tot uitdrukking gebracht dat Gods zorg over
Zijn kerk zal blijven, zodat de olie en de wijn niet beschadigd zullen kunnen worden.
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Daar wijst Brakel ook juist zo opmerkelijk op, dat deze woorden ons willen zeggen,
dat de uitverkorenen niet verleid zullen kunnen worden. Indien het mogelijk ware dan
zouden ze de uitverkorenen zelfs verleiden. Maar dat is niet mogelijk. Maar dat niet
alleen. Brakel zegt: Men zal hun de olie en de wijn van de geestelijke verkwikking en
vertroosting voor de ziel niet kunnen onthouden, die niet kunnen wegnemen of weren.
Zo zal de zorg des Heeren over Zijn kerk blijven. In de donkerste tijd houdt Hij Zijn
kerk hier op aarde in stand en dan wordt die stem gehoord van tussen die vier dieren:
En de olie en de wijn beschadigt niet.
“Want Hij zal ze nimmer om doen komen in dure tijd of hongersnood.” We hadden
het eerst over een uitwendig oordeel. Welnu, laten we het eerst daarop laten slaan.
Onder dat uitwendig oordeel, als dat komt, betuigt de Heere dat het waar is wat hier
staat, dat de olie en de wijn niet beschadigd wordt en dat Hij een nauw oog heeft over
Zijn volk. Och mochten we toch maar eens meer vertrouwen hebben. „'k Ben jong
geweest en ik ben oud geworden”, zegt de dichter, „maar ik heb nog nooit gezien de
rechtvaardige verlaten, noch hun zaad zoekende brood. Uw brood worde u gegeven en
uw water zij u gewis”. Welgelukzalig is dan toch het volk welks God de Heere is en
dat de God van Jacob tot zijn hulp mag hebben en dat zijn verwachting op de Heere
Zijn God mag hebben. Dat volk is dus alleen maar gelukkig, want die olie en die wijn
zullen niet beschadigd worden. De Heere is met Zijn volk en blijft met Zijn volk. Die
was met Israël in de verdrukking van Egypte. Die was met Jozef in de gevangenis. Die
was met de jongelingen in de vurige oven. Die was met Daniël in de leeuwenkuil.
Nee, Hij zal de Zijnen niet begeven en ze niet verlaten.
De olie en de wijn beschadigd niet. Maar Zijn zorg zal ook zijn over Zijn werk in de
harten van Zijn volk, want die olie en die wijn mogen niet beschadigd worden. Daar
blijft de Heere altijd voor in staan. Wat wordt hier gezegd? Wel, dat de bewaring van
de kerk gewaarborgd ligt in de handen van een Drie-enig God. Een afval der heiligen
is er niet, wel een volharding der heiligen. En ze worden in de kracht Gods bewaard,
door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste
tijd. En die Geest Die intrek heeft genomen in het hart, zal nooit meer van dat volk
wijken, want Die is hun onderpand van de eeuwige erfenis. En daarom, door de
verdrukkingen en door de bangste tegenheden heen, gaat het toch met de kerk op de
eeuwige overwinning aan, op de eeuwige gelukzaligheid.
De olie en de wijn mogen niet beschadigd worden! We weten wel dat in de wijn een
verheugend element ligt. Nu wil de Heere die wijn Zijn volk niet onthouden. Die wijn,
dat is hetgeen de ziel alleen in waarheid verheugen kan, de ziel alleen in waarheid
verkwikken kan, onder alle droefenis en onder alle verdrukking en onder alle
tegenspoeden. En ook de olie, waar koeken van werden gebakken. De Heere zorgt
voor geestelijk voedsel voor Zijn kerk. Olie wordt ook gebruikt ter verlichting, want
de Heere zal er ook voor zorgen dat Zijn volk niet altijd in de duisternis behoeft te
verkeren. „Ben Ik Israël geweest”, zegt Hij, „een land van uiterste duisternis of een
dorre woestijn?' Och, wat is dat een vertroostend woord dat we hier kunnen vinden en
dat voor een donkere, voor een geestelijk schrale en magere tijd. Gods zorg blijft over
Zijn kerk en over Zijn eigen werk. Dat is de olie en de wijn van het werk des Geestes.
Wat er ook gebeurt, maar de olie en de wijn beschadigt niet, want die kerk zal het
mogen ondervinden, wat we even zingen: Psalm 84 : 6.
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TOEPASSING
Johannes kreeg op Padmos heel wat te zien. Hij mocht in de hemel blikken. Hij kon
daar nu wel zitten als een banneling op dat eiland, maar men kon de hemel voor hem
niet toesluiten. De hemel werd geopend en hij mocht inblikken in dat binnenste
heiligdom. Toen werden hem toekomende dingen geopenbaard. Hij zag dus de troon
Gods. Dat is een stof op zichzelf waardig genoeg om daar over te spreken, wat we in
Openbaring 5 beschreven kunnen vinden. Er zat Een op de troon en dat is de Eerste
Persoon en Die heeft die boekrol in Zijn hand. En die rol is verzegeld met zeven
zegelen, beschreven van binnen en van buiten. Dan heeft Johannes dat Lam zomaar
niet in het oog gekregen. Het moest hem gezegd worden dat het Lam, Dat in het
midden van de troon zat alleen dat boek kon openen. Dan staat er dat hij dat Lam
aanschouwde. Ach mijne geliefden, het gaat nog niet anders in het leven van Gods
volk. Want geloof het maar, het werk der zaligheid is een verborgenheid voor de ziel.
Men weet niet hoe men zalig moet worden al heeft men dat altijd wel kunnen horen, al
is dat altijd wel gepredikt. Maar als God een mens gaat ontdekken, dan weet hij niet
meer hoe hij zalig worden moet. Johannes weende zeer. De ziel weet er ook wat van
dat ze weent omdat ze geen weg meer ziet of weet. Maar nu dat wonder als het oog
eens geopend wordt voor het Lam in het midden van de troon. „En Het kwam en Het
is genaderd tot Hem die op de troon zat”. Geen mens kon tot Hem naderen, in de
hemel niet, op de aarde niet, onder de aarde niet, maar dat Lam heeft kunnen naderen.
En Hij heeft dat boek genomen en is de zegelen gaan verbreken. En toen werd er aan
Johannes getoond wat er zou gaan gebeuren.
Nu zijn we bij het derde zegel bepaald geworden en we hebben gehoord wat dat ons
heeft te zeggen ook voor deze tijd. Want dit moeten we altijd zien: het meeste van wat
in de openbaring aan Johannes beschreven staat, is al in vervulling gegaan. Ge kunt
gerust geloven dat we in Openbaring 20 zitten. Leest het maar na. Daar lezen we van
de opkomst van de Gog en de Magog. In die tijd leven we, waarin de Gog en de
Magog opkomen en hun macht meer en meer gaan openbaren. Het Roomse Babylon is
ten val gebracht en daar hebben we het ergste niet meer van te verwachten. Maar men
zal wellicht nog samen gaan spannen met de Gog en met de Magog en dan zal het
alles tegen de ware kerk des Heeren gaan. Dus het meeste is al vervuld. Lees ook de
kanttekening na en dan ziet ge wat de kanttekening er van zegt, van het hele boek der
Openbaring aangaande al die gezichten die Johannes heeft gekregen en dan gaat ge
steeds meer zien: het is allemaal al in vervulling gegaan. We zijn zeer dicht bij het
einde gekomen.
Maar dat wil niet zeggen dat hetgeen er is beschreven, al is het vervuld, voor ons niets
meer heeft te betekenen, want het is toch ook weer iets dat zich in de loop der eeuwen
gedurig weer herhaalt wat we in de Openbaring aan Johannes beschreven kunnen
vinden. Dus als we hier lezen wat Johannes kreeg te zien bij de opening van het derde
zegel, dan heeft dat ons voor deze tijd ook zeer veel te zeggen. Dit wijst ons dus zoals
we gehoord hebben, niet alleen op een uitwendig oordeel. Ach nee, het zal zijn als in
de dagen van Noach tegen de toekomst van de Zoon des mensen. Men zal etende en
drinkende zijn. Zijn we dat niet? Is het niet zo'n tijd van weelde en van overvloed
uitwendig? We hebben nergens gebrek aan. Dus wat dat betreft is het niet zo op het
ogenblik dat er een maatje tarwe en drie maatjes gerst voor een penning worden
verkocht. Zo is het op het ogenblik niet. Maar wat het Woord van God betreft, het
zuivere Woord van God, dan beleven we wel een magere tijd. Het is een geestelijk
schrale tijd geworden.
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Nu kom ik er nog even op terug wat hier beschreven staat. Want wat zag Johannes?
Hij zag een zwart paard en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. Dan zegt
onze kanttekening dat dat de Heilige Schrift is, dat is het zuivere Woord van God, dat
is die weegschaal. Die weegschaal heeft Hij in Zijn hand. De Middelaar Zelf, de
Koning van Zijn kerk, Die die oordelen ook uitvoert op de aarde, Die heeft die
weegschaal in Zijn hand.
Nu leven we in een tijd waarin de Schrift steeds meer wordt aangetast. We hebben ook
weer kunnen lezen in de dagbladen dat men op de synode elkaar heeft gevonden,
zogenaamd dan, maar het zal wel blijken dat het niet zo is. Maar omdat men dan zegt:
„Nou ja, goed daar zijn we het wel over eens dat de mens zich dan toch een keer van
God losgemaakt moet hebben en dat hij weigert bij God terug te keren uit zichzelf,
maar of Adam nu werkelijk een historisch persoon geweest is, dat is weer een andere
vraag. Maar laten we daar dan maar niet over twisten met elkaar. Nee, maar daar is het
nu ook net om te doen om dat te verduisteren, dat moet weg, dat Adam werkelijk
bestaan heeft, dat de mens werkelijk van de boom gegeten heeft, dat hij zich werkelijk
van Zijn Maker heeft losgescheurd, dat moet weg. Daar is het toch om te doen en dat
zal in de vrucht vanzelf wel openbaar komen. Maar zo wordt het schriftgezag
aangetast! Maar Hij die op het zwarte paard zit, houdt die weegschaal in Zijn hand en:
„Tot de Wet en tot de Getuigenis”. Als ze naar dat Woord niet zullen spreken, het zal
zijn dat ze geen dageraad zullen hebben !"
O, mijn geliefden, denkt er om, we worden allemaal een keer gewogen. We moeten
niet alleen kijken naar degenen die buiten zijn. Oordeelt maar degenen die binnen zijn.
We worden allemaal een keer gewogen op die weegschaal van dat onfeilbare Woord.
Wat zal er dan van ons overblijven? En de olie en de wijn beschadigt niet. Daar zal het
maar net op aan komen, of die olie er zal zijn. Net als bij die wijze maagden, die
mochten olie in de vaten hebben. En we zullen olie in de vaten moeten hebben en die
olie die zal niet beschadigd worden. Dat is de olie des Heiligen Geestes. God blijft dus
voor Zijn werk instaan. Die blijft daar zorg over dragen.
Jong en oud, we kunnen dat geen van allen missen. Het is te waarderen wat de Heere
ons nog geeft ook in deze tijd, uitwendig, en ook dat we nog mogen opgaan onder dat
Woord van zondag tot zondag, terwijl er zoveel plaatsen zijn waar er mensen zijn die
niet onder dat zuivere Woord kunnen opgaan. Het wordt ons nog gegeven. Maar de
verantwoording is zoveel te groter en te zwaarder die we dragen. We leven nog onder
het licht van het evangelie. Die weg der zaligheid wordt nog gepredikt. En zoals we er
op gewezen hebben, dan zegt de opening van het derde zegel ons dat er zelfs in zo’n
geestelijk schrale tijd toch nog goed voedsel zijn zal, dat wil zeggen, dat God met Zijn
werk door zal gaan. Die zal Zijn raad volvoeren. Die zal de Zijnen toebrengen. Zullen
we er bij zijn? Daar komt het voor elk onzer op aan om een van de door God
verkorenen en gekenden te mogen zijn om onder die bijzondere zorg en bewaring des
Heeren te mogen leven.
De olie en de wijn beschadigt niet. Wat wordt het toch een wonder voor degenen dit
dat te beurt mag vallen dat ze zoals de olie en de wijn door God bewaard worden,
onder Zijn bijzondere zorg. De Heere heeft dus een bijzondere zorg over Zijn volk
voor dit tijdelijke leven. Wat dat betreft zullen de olie en de wijn niet beschadigd
worden en zal de Heere Zijn volk niet doen omkomen in dure tijd of hongersnood.
Maar Hij heeft ook een bijzondere zorg over Zijn volk in een geestelijk schrale en
magere tijd. Als het volk soms ook wel weg moet kwijnen van droefheid en met
Micha zeggen moet: „Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn
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ingezameld en wanneer de nalezingen van de wijnoogst geschiedt zijn. Er is geen
druif om te eten”. Waar kan mijn ziel nog eens verkwikking vinden? En ik kan haast
geen contact meer krijgen. In zo'n tijd leven we ook, waarin dat je weinig contact
meer kunt krijgen. Meer conflict dan contact.
Maar de Heere geeft toch ook nog wel eens een keertje contact. Want de olie en de
wijn beschadigt niet. En dan zullen de armen van geest elkander opzoeken en die
zullen aan elkaar zich verbonden weten en overeenstemmen in datzelfde werk. En
waar dan twee tezamen mogen stemmen op aarde over een zaak, daar zal die ook
geschieden. En de olie en de wijn beschadigt niet. God zal ze gedenken, hoor, die
ellendige, die arme, die nooddruftige, die behoeftige mensen of anders dat ellendige
en dat arme volk, want Hij zegt : „Ik zal Mij in het midden van u doen overblijven een
ellendig en een arm volk en dat zal op Mijnen naam betrouwen”. En dat volk zal niet
tevergeefs op Zijn Naam betrouwen; Die Naam zo heilig groot en goed. Want de olie
en de wijn zullen niet beschadigd worden. Amen.

Nazang: Psalm 33 : 10.
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ADVENTPREKEN
5. BÍLEAMS PROFETIE AANGAANDE DE KOMENDE MESSISAS
Jaarboek 2005
Lofzang van Zacharias: 4
Lezen: Numeri 24
Psalm 2: 4 en 5
Psalm 118: 13
Psalm 60: 5

Geliefden.
Onder de Oudtestamentisch gelovigen zien we toch in David in het bijzonder altijd
maar weer een treffend voorbeeld van Christus. Hij was de man naar Gods hart, in
Zijn gunst gezalfd over Israël tot koning ter onderscheiding van Saul. Maar als koning
heeft hij ook zeer veel moeten strijden. Hij heeft van tevoren al veel moeten strijden,
maar in het bijzonder ook toen hij koning was geworden over Israël. Hij was eerst
vernederd en daarna verhoogd. Daarin is hij ook een type van de Middelaar geweest.
Maar als hij éénmaal koning was geworden over Israël, dan zijn al de Filistijnen tegen
hem ten strijde getrokken.
We kunnen dat in 2 Samuël 5 beschreven vinden, dat als de Filistijnen hoorden dat hij
koning was geworden over gans Israël, dat ze zich toen opmaakten tegen hem ten
strijde. Al de Filistijnen. Toen kwam het erop aan. Dat koningschap moest gelijk ten
onder worden gebracht, want ze hadden in David steeds al een geduchte tegenstander
gehad; hij had al vele Filistijnen verslagen. Dat weten we wel. Men heeft het in de
rijen gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden.
Maar dan lezen we in 2 Samuël 5, hoe dat de Filistijnen zich gelegerd hebben in het
dal Refaïm en hoe dat David hen heeft verslagen en heeft mogen zeggen: “De Heere
heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. En
nogmaals hebben ze zich tegen hem verzameld ten strijde. En dan heeft de Heere
gezegd, dat hij moest wachten op het gemis van een gang in de toppen der
moerbeziënbomen. En dat is gebeurd. Dat was het bewijs ervan, dat de Heere met hem
optrok ten strijde. En hij heeft de Filistijnen weer verslagen.”
In 2 Samuël 8 lezen we, dat hij de Filistijnen geheel ten onder heeft gebracht. Hij heeft
dus al veel tegen hen gestreden ten tijde van Sauls regering, maar nog geen veld op
hen kunnen winnen. En Saul is ook nog gevallen in de strijd tegen de Filistijnen. Maar
in 2 Samuël 8 lezen we, dat hij de Filistijnen ten onder heeft gebracht. En dan is hij
ook ten strijde getrokken tegen de Moabieten. “En hij mat die Moabieten met een
snoer, en liet hen ter aarde nederliggen. En hij mat met twee snoeren om te doden, en
met een vol snoer om in het leven te laten.” Die Moabieten werden dus ook door hem
ten onder gebracht. En hij mat ze met een snoer. Met twee snoeren om te doden en om
te verdelgen en met een vol snoer om in het leven te laten, opdat die Moabieten, die
nog overbleven, schatplichtig aan hem zouden zijn. Dat zijn ze gebleven tot na de
dood van koning Achab. Dus zo heeft hij ook de overwinning op de Moabieten
behaald.
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Wie de Moabieten waren kunnen we weten. We weten, hoe dat Lot (al was het
onbewust) bloedschande heeft bedreven met zijn dochters. Dat die eerste dochter bij
haar vader neerlag en bevrucht werd en een zoon baarde die werd Moab genoemd. Hij
is de vader van de Moabieten geworden. Maar er was een onverzoenlijke vijandschap
bij de Moabieten tegen Israël. En vandaar was het dan ook, dat de Heere heeft gezegd,
dat de Moabieten en de Ammonieten in de vergadering Israëls niet mochten komen.
Ze waren Israël niet tegemoet gegaan, toen Israël uit Egypte ging en naar Kanaän trok
met brood en water. Daarom heeft de HEERE ook gezegd, dat geen Moabiet in de
vergadering Israëls mocht komen.
En toch had de HEERE ook onder de Moabieten Zijn uitverkorenen. En we lezen het
zo opmerkelijk, dat David ze mat met twee snoeren om te doden en met een vol snoer
om in het leven te laten. De genade is altijd nog overvloediger dan de schuld. En we
weten van Ruth, dat ze ook een Moabitische is geweest. En uit haar moest de Christus
voortkomen.
Maar de Moabieten zijn toch vijanden van Israël op zichzelf gebleven. En toch: er
moest nog een deel in het leven worden behouden. God zou er de Zijnen ook nog uit
toebrengen. Christus Koninkrijk zou gebouwd worden uit alle volkeren. Dat heeft ook
een Bileam moeten voorzeggen.
We zouden u daarbij wat nader met de hulpe des Heeren willen gaan bepalen als uw
aandacht wordt gevraagd voor dat gedeelte uit Gods Woord, dat u kunt vinden
opgetekend in het u zoeven voorgelezen hoofdstuk: Het vierde boek van Mozes,
genaamd Numeri, het 24ste hoofdstuk, het zeventiende vers. We noemden u: Numeri
24: 17, waar Gods Woord aldus luidt:
"Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal
een Ster voortgaan uit Jakob, en er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal de
palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen Seth verstoren."
We beluisteren hier BÍLEAMS PROFETIE AANGAANDE DE KOMENDE
MESSIAS. En dan heeft hij Hem hier aangewezen:
1. In Zijn hemelse Oorsprong
2. In Zijn koninklijke overwinning
3. In Zijn verlossend werk
1. In Zijn hemelse Oorsprong
We vinden hier dus Bileams profetie aangaande de komende Messias. Bileam was een
valse profeet, die het loon der ongerechtigheid liefhad. Hij was door Balak, de koning
der Moabieten, gehuurd om Israël te vloeken. Maar in plaats van Israël te vloeken
heeft hij Israël moeten zegenen. Maar wat meer is: Hij heeft een profetie moeten doen
aangaande de Messias, Die éénmaal uit Israël zou voortkomen. Daartoe is hij door de
HEERE gebruikt. En dat is dan toch wel iets opmerkelijks, dat de HEERE in de mond
van deze heidense profeet een profetie heeft willen leggen aangaande de komst van de
Messias. En dat tot de zaligheid van Zijn geestelijk Israël. Israël heeft de Godheid van
de Middelaar geloochend. Men heeft Hem als de ware Messias niet willen erkennen.
Maar de HEERE heeft de vijanden en ook de heidenen er wel toe willen gebruiken om
van Zijn komst getuigenis te geven en ook van Zijn heilige mensheid van de
noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven en van Zijn verlossend werk.
We denken aan Kájafas. Hij was wel een Joodse hogepriester. En hij heeft Christus
des doods schuldig verklaard. Toch heeft hij in zijn ambt nog een profetie moeten
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doen en moeten zeggen, dat het goed was dat één mens zou sterven voor het volk,
opdat niet het ganse volk zou verloren gaan.
Maar een heidense Pilatus is ertoe gebruikt om van de onschuld van Christus
getuigenis te geven en ook een heidens hoofdman heeft moeten zeggen: Waarlijk,
Deze was Gods Zoon. En hier was het Bileam, de hoorder der redenen Gods, die heeft
moeten gewagen van de Godheid van die Persoon des Middelaars, Die in de wereld
komen zou.
Balak had hem dus laten komen om Israël te vloeken, maar hij heeft Israël niet
gevloekt. En vandaar heeft Balak gezegd "Ik heb u geroepen, om mijn vijanden te
vloeken; maar zie, gij hebt hen nu driemaal gedurig gezegend! En nu, pak u weg naar
uw plaats! Ik had gezegd, dat ik u hoog vereren zou; maar zie, de Heere heeft die eer
van u geweerd!” Maar Bileam is niet direct teruggegaan naar zijn plaats, want hij
moest niet alleen Israël zegenen. De Heere zou ook nog een profetie in zijn mond
leggen aangaande de komst van die Persoon, in Wie het geestelijke zaad van Israël
zou gezegend worden.
Welk een heerlijke profetie van zulk een rijke inhoud is er uit de mond van deze
Bileam voortgekomen. Hij heeft gezegd: “Uit Syrië heeft mij Balak, de koning der
Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten, zeggende: Kom, vervloek
mij Jakob, en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt; en wat zal
ik schelden, daar de HEERE niet scheldt?” Had dat volk het zich niet waardig
gemaakt om vervloekt te worden? Ja, wel duizendvoudige redenen had Israël ertoe
gegeven dat men vervloekt zou worden. Men was aan het einde van de woestijnreis
gekomen. Een woestijnreis, waarin de ene murmurering op de andere was gevolgd,
waarin men schuld op schuld geladen had en waarin God gedurig had gedreigd, dat
Hij dat volk zou verdelgen van de aardbodem. Welk een gewichtig moment is het dan
toch geweest, als aan het einde van die woestijnreis Bileam zijn mond heeft
opengedaan om te spreken, wat de Heere hem te spreken zou geven. Israël heeft het
niet geweten dat daar op de hoogte van het gebergte een profeet stond, die zou spreken
over Israël, wat de Heere Zelf hem te spreken zou geven.
Balak heeft met spanning afgewacht wat er uit Bíleams mond zou voortkomen. Hij
heeft niet anders begeerd dan dat Bíleam met de vreselijkste vloekspraken Israël zou
bedreigen en de ondergang van dat volk zou voorspellen. En Bileam had zelf ook niet
liever willen doen dan het volk vervloeken, want hij had het loon der ongerechtigheid
lief. En Israël had het zich wel waardig gemaakt dat de Heere vloekspraken in de
mond van Bíleam zou leggen. Maar nee, zegeningen werden in zijn mond gelegd. “Ik
heb ontvangen te zegenen, zegt hij, dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.”
Maar dat volk had zich toch niet anders dan de vervloeking waardig gemaakt? Ja;
“Maar Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet de boosheid
in Israël. De Heere zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem.” In
Christus alleen kan een doem- en vloekwaardig volk gezegend worden.
En we horen hem hier ook zeggen: “Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem
aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een Ster voortgaan uit Jakob, en er zal een
Scepter uit Israël opkomen.”
Hij heeft van Christus als een ster gesproken. Christus heeft van Zichzelf gesproken in
de Openbaring aan Johannes als de blinkende Morgenster. En de apostel Petrus heeft
gezegd: “En wij hebben het Profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij
daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag
aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.” Met die benaming is duidelijk
gewezen op Zijn Goddelijke Oorsprong. Hij is God uit God en Hij is Licht uit Licht.
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Zo heeft Zacharias mogen gewagen van de Opgang uit de hoogte, waarmede bezocht
is geworden het volk, dat in duisternis is gezeten en in de schaduw des doods om hun
voeten te richten op de weg des vredes.
Mijn geliefden, wat we willen gaan herdenken op de komende Kerstdagen kan geen
rechte betekenis voor ons hebben als we niet krijgen te zien wat er gebeurd is;
namelijk dat de Zoon van God mens geworden is. Dat is de grote verborgenheid, die
het Kerstfeit ons predikt, dat God is geopenbaard in het vlees. Dat de eeuwige
natuurlijke Zoon des Vaders de menselijke natuur heeft aangenomen. Daarin ligt de
volkomen en zekere verlossing voor de Kerk vast, dat waar geen engel of mens
verlossing heeft kunnen aanbrengen, de Tweede Persoon in het Goddelijke Wezen,
Die met de Vader éénswezens was; de waarachtige God Zelf, mens geworden is en
God gebleven is. En dat, om als een Goddelijk Persoon in de menselijke natuur het
Offer voor de zonden te brengen. Buiten deze Middelaar en buiten deze weg is er geen
verlossing en is er geen zaligheid.
Uit die diepe kuil van jammer en ellende, waarin we allen weggezonken liggen,
kunnen we alleen door God maar opgehaald worden. En een zondaar, die overtuigd
wordt van zijn schuld en die het zal zien in welk een jammerkuil van ellende hij
weggezonken ligt, gaat dan ook tot God leren roepen uit de diepte der ellende. Ja, hij
ziet God tegenover zich staan als een wrekend Rechter, tot Wie hij niet naderen kan en
voor Wie hij geen ogenblik kan bestaan. Daar zullen we iets van moeten weten. Dat
heb ik altijd maar weer te zeggen. Zal die Ster uit Jakob dierbaar voor ons kunnen
worden, dan zullen we toch moeten weten in welk een duisternis we weggezonken
liggen en in welk een diepe ellende we verkeren. En dat we nooit uit en van onszelf
daaruit op kunnen komen. Er moet dan ook een roepen geboren worden in onze ziel
uit die bange nood, waarin we ons bevinden. En dat, al is het, dat we zien dat we tegen
God gezondigd hebben. En dat die God op ons vertoornd is en we Zijn toom in onze
ziel gevoelen. Toch is er in die weg van overtuiging een roepen tot die God. Dat is het
wonderlijke van het werk des Geestes, want er is toch een trekking van de Goddelijke
liefde in die zaligmakende overtuiging, waardoor zulk een mens tot God gaat roepen.
Heeft hij dan geen barmhartigheid van die God te verwachten?
Ach, in onze Catechismus wordt het zo duidelijk gezegd, als de vraag gedaan wordt:
Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar Hij is ook
rechtvaardig. Daarom wil Hij dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschieden zal. Hij
kan van Zijn recht geen afstand doen. Daar overtuigt Hij de zondaar ook ten volle van.
En het is ook zo: een mens wil niet uit genade zalig worden. Er is zomaar geen plaats
voor de deugd van Gods barmhartigheid. We moeten eerst kennismaken met de deugd
van Gods rechtvaardigheid. Zo alleen zal er plaats komen voor de kennis van de
deugd van Gods barmhartigheid. Zo alleen zal het licht in de duisternis kunnen
opgaan. Dan blijft er van 's mensenzijde geen weg meer tot zaligheid en verlossing
over. Maar hij kan van Gods zijde ook niet zalig worden omdat God van Zijn recht
geen afstand doen kan. De weg der zaligheid in die Middelaar ontsloten is toch zo'n
verborgenheid. Die weg, uitgaande van God, tot de zaligheid van een gevallen
Adamskind is een heilgeheim. In die duisternis zal alleen de blinkende Morgenster
maar licht kunnen geven.
En van die blinkende Morgenster heeft die heidense Bileam mogen getuigen. Maar hij
heeft gezegd: “Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet
nabij.” Bileam zal Hem zien, maar niet in de tijd. Straks als hij in het gericht gesteld
zal worden, dan zal hij Hem zien. Dan zal alle oog Hem zien; ook van degenen, die
Hem doorstoken hebben. En dat zal verschrikkelijk zijn. Hoe vreselijk was het dan, als
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Bileam zoiets zeggen moest. Als hij van zichzelf moest zeggen: “Ik zal Hem zien,
maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet nabij.”
De Kerk krijgt Hem hier in dit leven te zien. En dat wordt een gelovig zien. Een zien
van die Persoon in Zijn beminnelijkheid en dierbaarheid; in Zijn schoonheid, in Zijn
heerlijkheid, in Zijn heiligheid en in Zijn bereidwilligheid. Een zien zomaar niet
alleen, zoals Hij in het Evangelie wordt aangewezen, maar zoals Hij Zich aan de ziel
wil openbaren. Dat is een fractie van een moment des tijds als dat gebeurt. Maar het is
zo nodig, dat ik er altijd toch maar weer op wijs, dat er zulk een kennis van die
Persoon des Middelaars zal moeten komen. Dan wordt Hij waarlijk door de ogen van
de ziel aanschouwd. En dan gaat de openbaring van Hem aan de ziel met een
onuitsprekelijke liefde gepaard, die de ziel aan Hem verbindt, waardoor men het
weten zal dat Hij de blinkende Morgenster is.
O, dan komt men vanuit de duisternis in het licht terecht en mag de ziel een
onuitsprekelijke zaligheid smaken. Het is een getrouw woord en aller aanneming
waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Dan
zal men Hem leren kennen in Zijn hemelse Oorsprong als een Goddelijk Persoon; van
de Vader uitgegaan, Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat
is dus het eerste waarop we hier gewezen worden.
II. Maar we worden ook gewezen op Zijn koninklijke overwinning
Hoe heerlijk is die Middelaar in Zijn komst tot de volkomen verlossing van Zijn Kerk
hier door Bíleam aangekondigd. En dan zijn er twee verschillende benamingen bij
elkaar gevoegd, die toch wel zeer veel te zeggen hebben. Er wordt dus van Hem
gesproken als een Ster, die zou voortgaan uit Jakob en als een Scepter, die uit Israël
zou opkomen.
Een herder heeft ook wel een staf, een roede of een scepter. Maar we weten ook wel,
dat een scepter in de handen der koningen te vinden was. En als er van de scepter van
Christus wordt gesproken, dan worden we daarmede ook gewezen op Zijn koninklijke
macht en waardigheid. Zijn heerschappij werd daarmede aangeduid. Jakob heeft daar
al van gesproken, als hij gezegd heeft dat de volkeren Hem gehoorzaam zullen zijn.
En in Jesaja's profetie lezen we, dat de heerschappij is op Zijn schouders. En in Psalm
2 zegt de Vader: “Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner
heiligheid.”
En met die koninklijke macht en heerschappij van Christus staat de verlossing van
Zijn Kerk nu juist in zulk een nauw verband. En daarop heb ik u dan ook te wijzen aan
de hand van deze tekst. Het is in Genesis 3: 15 al gezegd: “En Ik zal vijandschap
zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve
zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Die scepter zal uit
Israël opkomen.”
Als Bíleam dat volk voor zich zag kreeg hij ineens te zien hoe het kwam dat hij de
ondergang van dat volk niet kon voorspellen. Dat er een oorzaak was, waarin de
behoudenis van dat volk gelegen was. Er zou een Ster voortgaan uit Jakob en er zou
een Scepter uit Israël voortkomen. De Messias zou uit dat volk voortkomen. Daarom
kon hij dat volk niet vervloeken. Daarom mocht Balak zich in de ondergang van dat
volk niet verblijden. Er zou een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich
zouden bekeren van de overtreding in Jakob. Hij is uit de vaderen zover het vlees
aangaat. Moab zou zich niet kunnen verblijden in Israëls ondergang, want Moab zou
zelf ten onder gebracht worden.
Dat lezen we hier in de tekst: En er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal de
palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen Seths verstoren.
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Als er over de palen der Moabieten wordt gesproken, dan worden daar vanzelf de
grenzen van het land van Moab mee bedoeld. En wat is hier dan door Bíleam gezegd?
Wel, dat Balak graag zou zien dat Israël ten onder zou worden gebracht en verdelgd
zou worden van de aardbodem, maar het zou juist andersom zijn. En dat, omdat er een
Koning uit dat volk zou voortkomen, wiens Rijk heerschappij zou voeren over alle
koninkrijken der aarde. Het is God om de Zijnen te doen, die Hij uit het gevallen
nakroost van Adam tot de eeuwige zaligheid wil brengen. Koningen en volken mogen
strijden om de macht, om het behoud van hun voortbestaan en om de handhaving van
hun nationale grenzen, maar het Koninkrijk van Christus komt met zulk een macht en
heerschappij dat het zich zal uitbreiden over de gehele aarde. En dan zal dat
Koninkrijk doorbreken in weerwil van alle nationale grenzen. En waar dat Koninkrijk
komt, daar wordt de rust en de vrede verstoord. Dat staat hier in de tekst, want er staat:
En er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal de palen der Moabieten verslaan, en
zal al de kinderen Seths verstoren.
Als er wordt gesproken over een verslaan van de palen der Moabieten, dan zeggen de
kanttekenaren, dat het gelijk wil zeggen dat de grenzen weg zullen vallen tussen Jood
en heiden. De middelmuur des afscheidsels zal verbroken worden.
Maar er wordt ook over de kinderen Seths gesproken. Seth was de derde zoon van
Adam, zoals we weten. De kinderen Kaïns zijn omgekomen in de zondvloed. De
kinderen van Seth schoten over. En de kinderen van Seth zouden straks ook gevonden
worden onder alle volkeren. Maar nu zouden die kinderen van Seth verstoord worden.
Ach, wat kunnen we daarin ook weer duidelijk zien dat deze Koning niet is gekomen
om vrede te brengen, zoals Hij Zelf gezegd heeft, maar het zwaard. We zingen zo
graag (zoals op de Kerstdagen zoveel gebeurt): Vrede op aarde. En we willen er niet
van weten wat deze Koning heeft gezegd: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard.” Is Hij dan niet gekomen om vrede te brengen? Ja, maar een ware
geestelijke vrede voor de ziel. Geen uitwendige vrede. Waar dat Koninkrijk komt,
daar worden de kinderen Seths verstoord. “Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen
deze vrouw.” God gaat door met Zijn werk. Dat is niet tegen te houden. Dat staat hier:
“Er zal een Ster voortgaan uit Jakob en er zal een Scepter uit Israël opkomen; Die zal
de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen Seths verstoren.”
Ach, mijn geliefden, al de profetieën aangaande de komst van Christus zijn toch van
zulk een dierbare Evangelische inhoud geweest. Maar dan ook zo vol van vertroosting
voor een oprecht bekommerd volk, dat naar de verlossing uitziet. Een volk, dat niet
ontkennen kan dat men die Ster wel eens heeft mogen aanschouwen. En dat op zulk
een wijze als dat ik u zoeven heb gezegd. Dan heeft men de heerlijkheid gezien van
die blinkende Morgenster. Dan is de weg tot de verlossing en tot de zaligheid in die
Persoon des Middelaars voor de ziel zo ruim ontsloten geworden. Maar nu zal het
welbehagen des HEEREN door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
En nu wordt Hij hier aangekondigd in Zijn Koninklijke bediening. En dat is juist van
zulk een betekenis voor Zijn Kerk, want zo is Zijn komst tot een volkomen verlossing
van dat volk, waarvoor Hij in de wereld is gekomen. En daarop heb ik u nu juist altijd
te wijzen in betrekking tot het Kerstfeit en ook in deze Adventtijd: de komst van
Christus in de wereld had een doel. Hij lag daar in Bethlehems stal en in Bethlehems
kribbe in zulk een diepe armoede. En waarom? Omdat de mens zo diep gevallen is.
Maar Hij was ook gekomen met een zeker doel. “Hij is arm geworden, daar Hij rijk
was, opdat wij door Zijn armoede zouden rijk worden.”
Zo heeft Hij in armoede Zijn weg moeten gaan en moeten klagen dat de vossen holen
hadden en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen had niet, waar Hij
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het hoofd op neerleggen kon. Maar Hij is voortgetrokken in Zijn grote kracht. En dat,
opdat Hij de strijd zou strijden tegen satans macht. Hij heeft de overwinning en de
verlossing voor de Kerk aangebracht.
III. Welnu, zo wordt Hij ons hier dan ook voorgesteld in Zijn verlossend werk.
Hoe is Hij dan op een dierbare wijze in Zijn komst tot verlossing van Zijn Kerk hier
aangekondigd door een heidense Bíleam. Als Hij Zich in die verlossing van Zijn Kerk
zal doen kennen, waartoe Hij gekomen is, dan zal de duisternis uit de ziel verdreven
worden.
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' Zon een helder licht,
Dat hem in schouw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.
“Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en
er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen.” Zo zal die Ster voortgaan uit Jakob. Want
echt, Hij is geen halve, maar Hij is een volkomen Zaligmaker. En daarop worden we
gewezen, als er staat, dat die Ster zal voortgaan uit Jakob. Zo wordt Hij ons hier in
Zijn volkomen verlossing aangeduid in Bíleams profetie. Daarop wijst dan ook die
scepter. Want die Scepter zal uit Israël opkomen en Die zal de landpalen der
Moabieten verslaan en al de kinderen van Seth verstoren.
Zijn Koninklijke bediening wijst ons op Zijn volkomen Middelaarsbediening. Zou Hij
het niet waardig zijn om daarin recht door ons gekend te worden?
Ach, dat we dan toch maar niet mochten blijven hangen in een aanvankelijke kennis,
die er van die Persoon mag zijn gekomen. In die gelovige aanschouwingen, die er van
Hem kunnen zijn geweest in de ziel; hoe dierbaar ze ook voor de ziel geweest kunnen
zijn.
De ware ontdekking doet de mens niet stilstaan op de weg, maar doet de mens begerig
worden om die Persoon in Zijn verlossend werk recht te mogen leren kennen. Er is
veel meer in die Persoon te vinden dan dat men aanvankelijk in Hem aanschouwd mag
hebben. Gelijk als het Israël van de oude dag heeft uitgezien naar de komst van die
Persoon in het vlees, maar dan ook omdat het Israël van de oude dag heeft geweten
waartoe Hij komen zou en Hem daarom nodig had, zo zal het Israël van de nieuwe
dag ook uitzien naar Zijn komst, maar dan in de ziel. En dat op zulk een wijze als dat
daar hier over gesproken is door een Bileam. Niet alleen als die Ster. Die opgaat, maar
ook als een Ster, Die voortgaat. En als een Scepter in Zijn Koninklijke macht en
waardigheid. En dat tot de volkomen verlossing van Zijn Kerk.
Het is toch zo'n donkere nacht geworden toen die Scepter opgekomen is en die Ster is
voortgegaan uit Jakob. O, mijn geliefden, het is niet te zeggen in welke donkere nacht
ook uitwendig die Ster is voortgegaan uit Jakob en die Scepter uit Israël is voortgekomen. Als alle verwachting aangaande de komst van Christus ijdel scheen te zijn
geworden. Hoe droevig laag was het toch met Davids huis afgelopen. Er zat geen
nakomeling van David meer op de troon, maar een Herodes, een Edomiet.
En de Scepter zou van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen Zijn voeten,
maar toch had Israël geen koninkrijk meer zoals weleer en werd door de Romeinen
overheerst. Men had niets meer te zeggen. Men ging gebogen onder het juk van de
Romeinen. Maar voor zover als er nog verwachting van de Messias was te vinden,
was er geen ware verwachting meer van de Messias. Want men verwachtte wel een
Messias, zoals men die nog verwacht, om een uitwendig Koninkrijk op te richten,
maar daar zou de Messias nu juist niet voor op aarde komen. Maar toch waren er nog
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enkelingen, die Hem in waarheid mochten verwachten. Maar het was toch zo duister
geworden uitwendig. En ook niet minder in hun ziel.
En dan denken we toch aan degenen, die door Zijn komst verblijd geworden zijn, de
herders in Efratha's velden. En we denken aan een Simeon. Die heeft van het licht ook
mogen gewagen, als hij dat Kind in de armen mocht nemen. Een licht tot verlichting
der heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël. O, die mocht het zien: Hier gaat
Bíleams profetie in vervulling. Hier komt een Ster voort uit Jakob en hier komt een
Scepter op uit Israël. En Die zal de landpalen der Moabieten verslaan en al de
kinderen van Seth verstoren. Die komt tot de eeuwige zaligheid van Zijn Kerk. En die
Kerk zal zalig worden en moet zalig worden door Hem alleen. Maar men zal dat dan
ook weten en men zal Hem de eer toebrengen van de door Hem verkregen verlossing.
We gaan er even van zingen: Psalm 118, het dertiende vers.
Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen U uit 's HEEREN woning;
Wij zegenen U al te saam.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van ’t altaar.
TOEPASSING
Dat Bíleam toch zulk een profetie aangaande de komst van Christus heeft moeten
doen. Een valse profeet. Hij had het loon der ongerechtigheid lief. Zelf had hij niets
liever gedaan dan dat volk vervloeken. We weten hoe het gegaan is. Ik behoef de geschiedenis niet op te halen, maar het heeft ons wel veel te zeggen als Balak zijn bode
heeft gezonden naar Bíleam. Als die boden tot hem zijn gekomen en als hij dan toch
aan de Heere heeft gevraagd wat hij doen moest. En als de Heere het hem heeft doen
weten dat hij met die boden niet mocht optrekken. Dat heeft hij ook niet gedaan.
Balak heeft andere boden gezonden, die eerlijker en van meer betekenis waren dan die
vorige boden. En hij heeft weer aan de Heere gevraagd wat hij doen moest. De Heere
zei: nu, ga dan maar!
Van Paulus weten we, dat zijn gebed niet verhoord werd, maar Bileams gebed werd
nu verhoord. Maar we weten wel hoe dat de Engel des Heeren hem tegen is gekomen.
En dat het zover is gegaan, dat de Heere de mond van de ezelin open heeft moeten
breken en dat de ezelin van Bíleam is gaan praten. Maar hij moest dan toch maar
doorgaan. Hij zou niet anders kunnen zeggen dan dat God hem te spreken zou geven.
En dat is dan toch een wonder. Als ge daar eens over denkt, dat Balak hem
meegenomen heeft naar een zekere plaats en heeft gezegd: van deze plaats moet je nu
Israël bekijken en dan moet je een profetie doen horen aangaande dat volk. En dan
legt de Heere hem geen vloek in de mond, maar een zegen. Dat valt tegen voor Balak.
Als ik je nu eens meeneem naar een andere plaats, dan zul je van die plaats dat volk
wel kunnen vervloeken. Kijk, daar heb je nu het opmerkelijke daarin. Naar welke
plaats hij Bíleam ook meeneemt, maar Bíleam moet van elke plaats vandaan dat volk
zegenen. En dat, terwijl het volk in alle opzichten vervloekt zal moeten worden.
Ach, mijne geliefden, dat krijgt alleen maar waarde voor een recht ontdekte ziel. Voor
een mens, die het over leert nemen van alle zijden vloekwaardig te zijn. Van elke kant.
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Ik ben zwart, zegt de bruid, geheel, maar ik ben ook liefelijk. En dat ook geheel. Daar
hebt u het punt. En dat zien we hier in de geschiedenis. Van welke zijde Bileam het
volk bekijkt, dat volk mag niet vervloekt worden. Dat volk is gezegend.
En hij zegt: Ja, Balak, zou u denken dat ik nu het volk kan gaan vervloeken? “God is
geen mens, dat Hij liegen zou, noch eens mensenkind, dat het Hem berouwen zou; zou
Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? Zie, ik heb
ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent. Daarom kan ik niet vloeken. Wat zal ik
vloeken, dien God niet vloekt; en wat zal ik schelden, waar de HEERE niet scheldt?”
Bileam heeft op den duur, toen hij het volk niet heeft kunnen, vervloeken, nog wel een
raad gegeven aan Balak. En daar lezen we dan ook nog van in het boek der
Openbaring, als er wordt gesproken over de leer van Balaam.
En we lezen hier ineens, in het volgende hoofdstuk, wat er gebeurd is als het volk zich
gekoppeld heeft aan Baal-Peor. Bíleam heeft gezegd: ‘u zult een groot feest moeten
laten vieren ter ere van je goden en dan moet je die kinderen Israëls uitnodigen om
ook op dat feest te komen. Dan zal men de vloek wel over zichzelf brengen.’
En dat is ook voor een groot gedeelte zo geweest. Hoevelen zijn er toen ook weer
gevallen, als God Zijn toorn deed gevoelen door dat schuldige volk, als Zijn toorn
tegen dat volk ontstak vanwege die vreselijke afgoderij en hoererij!
Maar Pinehas heeft de gerechtigheid des Heeren geoefend. En deze Bileam is toch
gevallen door het zwaard. En hij heeft geweten wat hij gedaan heeft. Dat zal hij
eeuwig weten. En het zal toch zo vreselijk zijn, als hij Hem straks zal zien van wie hij
gesproken heeft: “Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet
nabij.” O, welk een verschrikkelijke zaak om tot zulk een werk, net als Bíleam,
gebruikt te moeten worden. Maar voor zijn eigen volle verantwoording. Hij sprak van
zichzelf als ‘de hoorder der redenen Gods, die de wetenschap des Allerhoogsten wist’.
Dat is geen kleine zaak. En dan een onbekeerd mens en een valse profeet te zijn.
Moet ons dat niet veel te denken geven? Het kan zover gaan met een mens. En ach, er
zitten er misschien wel onder ons, die hebben dit al naar zich toegetrokken. En die
zeggen: Ja, we hebben nu van Bileam gehoord. Ik kan er ook zo bang voor zijn, dat ik
een Bileam ben. Dat ik niet anders heb dan een Bíleamsverlichting. En dat al wat ik
van Christus denk te weten niet anders dan wat beschouwing en bespiegeling is.
Ja, daar moeten we ook wel bang voor zijn natuurlijk. Want reken erop en dat kunnen
we in Bíleam zien: de vorst der duisternis kan heel wat klaarmaken. Want in de bijna
zesduizend jaar dat de wereld staat, heeft die al wat goochelarij uitgeoefend. En dat
ook op godsdienstig terrein. Want je kunt nergens meer begoocheld worden dan onder
de godsdienst. Dat kun je hier ook weer zien in een Bileam. Die man spreekt op een
waardige wijze met ontzag. Ja, want hij spreekt toch wel door Gods Geest. Al is het
niet voor hem op een zaligmakende wijze. Maar hij is toch een hoorder der redenen
Gods. En de Heere ontdekte hem een grote verborgenheid. Hij moet de zegen over
Israël uitspreken. En met dat alles blijft hij een valse profeet.
Maar nu zal het erop aankomen dat de profetie, die hij hier heeft doen horen en
waarbij we u bepaald hebben, voor ons inhoud zal mogen krijgen tot onze zaligheid.
En dat we die Ster zullen mogen leren kennen. Een ster is zo groot. Groter nog dan de
aarde. Veel groter dan dat wij ons goed kunnen indenken. Zo is het ook met Christus
als de blinkende Morgenster. Hij is de Morgenster en Hij is tegelijk de Avondster. De
morgenster is ook de avondster in het rijk der natuur. Maar Hij is ook de Morgenster
en Hij is de Avondster. En dat zal Zijn volk toch mogen weten.
Nu zal het er op aankomen, dat die Morgenster opgegaan zal zijn in onze harten. Dat
daar plaats voor is gekomen door zulk een weg als dat ik u heb voorgesteld.
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Mijn geliefden, wat Bileam van zichzelf heeft moeten zeggen geldt ook voor ons. Als
we Hem hier in dit leven niet zullen zien, straks zullen we Hem zien. We zullen Hem
allen zien. Niet één van ons uitgezonderd. En dan zal het toch wat zijn om hier onder
die prediking te hebben gezeten en Hem te hebben horen voorstellen als die blinkende
Morgenster en het gezien te hebben in de tekenen van brood en wijn, waartoe die
Middelaar in de wereld is gekomen. Opdat een zondaar door Hem zalig zou kunnen
worden en uit de diepste ellende zal kunnen worden verlost. En Hem dan nooit nodig
te hebben gekregen tot onze zaligheid. En om Hem dan straks te zien in die grote Dag
der dagen en de dag Zijner verschijning niet lief te hebben gekregen. Dan zal Hij komen tot onze verschrikking. En dan zullen we tot de bergen roepen: Valt op ons! en tot
de heuvelen: Bedekt ons! Dat zal Bileam ook roepen. O, welk een vreselijke zaak!
Maar nu wordt hier gezegd dat die Ster zal voortgaan uit Jakob en dat die Scepter uit
Israël zal opkomen. En dat Die de palen der Moabieten zal verslaan en al de kinderen
Seths verstoren. Dan komt de duivel op de been. En als de Heere Zijn Kerk ergens wil
gaan bouwen en als Hij het zuivere Woord nog laat verkondigen, dan komt de duivel
ook op de been. Dat kan de vorst der duisternis nu éénmaal niet verdragen. Dan
worden de kinderen van Seth verstoord. Maar dan zegt die verstoring ons ook, dat
vijanden met God zullen worden verzoend. En dat zal het wonder zijn. Als wij het
hebben willen tegenhouden en als we het niet hebben kunnen tegenhouden. Als dat
ontdekkende werk doorgaat in het hart. Dan zullen die hoogten bij ons afgebroken
worden, die zich verheffen tegen de kennis van Christus. Moeten we nu door zo'n weg
zalig worden? Ach, dat kan de ziel toch maar niet bekijken. Het is toch zo'n verborgen
weg.
Een oppervlakkige godsdienst bewandelt een opgaande weg naar de hemel. Men kan
het altijd zien en altijd bekijken. Men heft de vrolijkste Kerstliederen aan. Men is toch
zo verblijd met de komst van de Zaligmaker. Het is nooit zo, dat men zeggen moet:
Ja, maar zo gaat het verkeerd met mij! Maar degenen, voor wie hij is gekomen, die
zullen dat moeten zeggen: Zo gaat het verkeerd met mij! Ik ben van alle kanten
vloekwaardig!
Maar nu zal dat het wonder uitmaken, als men van alle kanten gezegend wordt. En dat
alleen in en door Hem, van wie Bíleam heeft mogen gewagen, Die zal komen tot de
volkomen verlossing van Zijn Kerk. Dan zal Hij de kinderen van Seth verstoren en
ook de vijandschap verbreken door Zijn Goddelijke liefde. En Hij zal de vrede doen
smaken, waar de engelen van hebben getuigd: vrede op aarde. Een vrede, die alle
verstand te boven gaat. Dan blijft er geen andere weg tot de zaligheid over. Dan
kunnen ze door geen andere weg zalig worden en dan zullen ze door geen andere weg
meer zalig worden.
Dit is, dit is de poort des HEEREN;
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,
Om hunnen God ootmoedig t' eren,
Voor 't smaken Zijner zaligheên.
Men zal straks die Ster ten volle in Zijn schoonheid mogen aanschouwen en eeuwig
zich daarin verlustigen. Amen.
Dankgebed.
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Slotzang Psalm 60:5
Het trotse Moab, overheerd,
Strekt mij ten waspot, diep verneêrd.
Ik werp op Edom mijne schoe,
En eigen hem ten knecht mij toe;
En gij, o Palestina, juich,
Juich over mij met eerbied, buig
U neer, om mij, die tot regeren
Gezalfd ben, als uw koning t' eren.
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6. DAVIDS GELOOFSVERWACHTING
Adventspreek
Reeds eerder verschenen in Belofte en vervulling 1972

Psalm 98 :2
Lezen: 2 Samuël 23 :1 t/m 7
Lofzang van Zacharias : 1 en 2
Psalm 72 :3
Lofzang van Simeon : 2.
Geliefden,
Ongetwijfeld heeft de apostel het oog op het aanbreken van de dag des Nieuwen
Testaments met de komst van Christus, als hij zo zegt in Romeinen 13 : 12: „De nacht
is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der
duisternis en aandoen de wapenen des lichts”. We hebben deze woorden niet letterlijk,
maar in een figuurlijke zin te verstaan. Het was nacht geweest voor Joden en heidenen
beide, toen Christus geboren werd. De heidenen waren van het licht van Gods Woord
verstoken gebleven, zich uitlevende in de onvruchtbare werken der duisternis, vele
dingen doende die niet betaamden.
De Joden hadden wel onder het licht van Gods Woord mogen leven, maar welk een
duisternis der onwetendheid lag er bij Christus' komst in het vlees over Israël
verspreid. De gelovige Romeinen waren echter uit de duisternis geroepen tot Gods
wonderbaar licht. De nacht was voor hen voorbijgegaan. Als de apostel dus over een
nacht spreekt, bedoelt hij daarmede ook de nacht van hun onbekeerde staat. Voor
velen was het immers bij de komst van Christus toch nacht gebleven. Maar voor de
gelovige Romeinen was de nacht voorbijgegaan.
Voor de onbekeerde mens is het dus nacht. De nacht is een tijd van duisternis en
gevaar. Maar we brengen die tijd meestal slapende door. Daardoor verkeren we echter
veelal nog meer in gevaar. In de slaap hebben we immers geen erg in de gevaren die
ons dreigen. Sisera werd in zijn slaap door Jaël met zijn hoofd aan de grond
vastgenageld. Simsons haarlokken werden in zijn slaap door Delila afgeknipt. Isbóseth
werd op zijn slaapkamer gedood. Jona wist ook niet in welk gevaar hij verkeerde toen
hij in het schip lag te slapen.
En zo zijn we allen van nature als een hardslapende in het opperste van de mast. We
zien maar niet in welk een gevaarvolle staat wij verkeren. Elk ogenblik kan de dood
ons als een schuldeiser overvallen. De levensdraad kan plotseling worden afgesneden
en onze levenslamp uitgeblust in een eeuwige nachtelijke duisternis. We zien echter
dit gevaar niet, want wij slapen de slaap des doods. Over de tijdelijke dood wordt in
Gods Woord als een slaap gesproken. Christus zei van Lazarus dat hij sliep. Ook staat
er van degenen die in de Heere mogen sterven, dat zij rusten mogen op hun
slaapsteden. De geestelijke doodstaat wordt ook een slaap genoemd in Gods Woord.
Voor degenen die door God van dood levend gemaakt worden, geldt het immers wat
we lezen in Efeze 5 :14: „Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden; en Christus
zal over u lichten.”
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Zo slapen we dus allen van nature de slaap des doods. Een slapend mens kan echter in
de droom midden in het volle dagelijkse leven staan. Hij kan in de droom eten,
drinken of werken. In werkelijkheid ligt hij echter op zijn bed te slapen. Zo kunnen we
ook in onze geestelijke doodstaat denken dat we leven, terwijl we dood zijn. Dat
maakt de staat waarin wij verkeren nog zoveel gevaarlijker.
Voor de gelovige Romeinen mocht echter deze nacht voorbijgegaan zijn. God had hen
doen ontwaken. Als men iemand wakker maakt, is de persoon die wakker gemaakt
wordt, in dat ontwaken lijdelijk. Hij ontwaakt niet uit zichzelf, maar men doet hem
ontwaken. Zo is de mens ook in de levendmaking lijdelijk. Maar zoals iemand die
wakker gemaakt wordt, van zijn bed opstaat en aan het werk trekt, zo trekt ook de
door God levendgemaakte aan het werk. Die kan niet langer meer lijdelijk zijn. Die
gaat rechte ernst omtrent zijn onsterfelijke ziel gebruiken. Maar hij zal nu toch ook
pas gaan zien, in welk een duistere nacht hij door de zonde verkeert.
Voor de gelovige Romeinen was de dag nabij gekomen. Was dan de dag nog niet
aangebroken? Ja, die was aangekomen met de komst van Christus. Er is echter
onderscheid tussen de dageraad en de volle dag. Geheel de tijd van het Nieuwe
Testament is een dag die ons brengt tot de grote en doorluchtige dag van Christus'
wederkomst. Daarbij was voor de gelovige Romeinen de dag wel aangebroken, toen
het licht van Gods genade opging voor hun duistere ziel in hun levendmaking, maar
toch moest toen het licht van de volle dag ook nog meer en meer over hen opgaan. Zo
is het nog bij degenen die God uit hun geestelijke doodslaap doet ontwaken. Met
Christus' komst in het vlees is de dag van het Nieuwe Testament wel aangebroken, en
ook is in hun levendmaking de nacht voor hen voorbijgegaan, maar toch zal het licht
ook nog weer ten volle moeten doorbreken in hun ziel.
Toch predikt ons de komst van Christus dat die dag voor hen nabij gekomen is. We
willen dat met elkander nagaan uit de tekstwoorden, waarvoor we thans uw aandacht
vragen en die ge kunt vinden opgetekend in het 2e boek van Samuël, daarvan het
23ste hoofdstuk, en daarvan de verzen 3 en 4, waar Gods Woord aldus luidt:
„De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal
zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods;
en Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat; des morgens
zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde
voortkomen”.
Wij beluisteren hier:
„Davids geloofsverwachting aangaande de komende Messiás.”
En dan spreekt hij hier van Hem:
1. Als een rechtvaardige Heerser.
2. Als een zielvertroostend Licht.
1. Als een rechtvaardige Heerser.
Het zijn de laatste woorden van David geweest, die we hier beschreven vinden.
Niemand zal er aan twijfelen, dat hij in deze woorden van Christus heeft gesproken. In
Hem zou Davids troon tot in eeuwigheid bevestigd worden. Over het koningschap van
Christus heeft hij hier dan ook in deze tekst gesproken. We lezen hier immers in de
tekst, dat er zou zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in
de vreze Gods. Van de komst van die Heerser heeft David hier dus profetisch
gesproken. David was niet alleen koning, maar ook profeet. En als profeet is hij door

66

Gods Geest verlicht geworden, om van de komst van Christus te gewagen. In het 2e
vers horen we hem dan ook zeggen: ,,De Geest des Heeren heeft door mij gesproken,
en Zijn rede is op mijn tong geweest.”
Zo zien we daaruit, hoe die Geest altijd maar van Christus getuigenis geeft. Christus
heeft van die Geest gezegd: Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne
nemen, en zal het u verkondigen. Dat zou die Geest doen, als Hij zou zijn uitgezonden
op de Pinksterdag. Maar ook Oud Testamentisch heeft Hij Christus reeds verheerlijkt.
Christus is het middelpunt van heel de heilsopenbaring, van Oud en Nieuw Testament
beide. In Hem is alleen de Weg der zaligheid voor een verloren zondaar geopend. Hij
is de enige Middelaar Gods en der mensen. Zo heeft de Heilige Geest door de mond
der profeten steeds de gelovigen van het Oude Verbond op de komst van Christus
gewezen.
Maar voor Zijn komst maakt die Geest ook plaats in het hart van de zondaar. Dat zal
ons nodig zijn, zal het waarlijk Kerstfeest voor ons kunnen worden. We kunnen de
komst des Middelaars in deze wereld wel herdenken, maar Zijn komst zal tot ons
oordeel zijn, als Hij nooit zal komen in ons hart. Hij zal in de beestenstal des harten
geboren moeten worden, Dan zal het Kerstfeest voor ons worden. Zo zullen we Hem
leren kennen als de Schoonste van alle mensenkinderen. David kreeg Hem zo ook
door het geloof te aanschouwen. En dat dus door de verlichting van Gods Geest. Zo is
het dus die Geest Die in elke stand van het genadeleven voor Christus plaats maakt en
Hem aan het hart ontdekt.
David was aan het einde van zijn leven gekomen. Hij had van zichzelf en van zijn huis
niet veel goeds te getuigen. In het volgende vers horen we hem zeggen: Hoewel mijn
huis alzo niet bij God is. Het had buiten Christus voor David niet goed uit kunnen
komen. Maar waar hij in zijn schuldigheid en onwaardigheid wegzonk, daar opende
die Geest zijn ogen om op Christus te zien. Zo heeft hij dus deze laatste woorden door
Gods Geest gesproken. “De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil des
mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben
ze gesproken.” Maar hoe vertroostend zijn deze laatste woorden van David dan toch
voor de ganse Kerk. De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij
gesproken, zo horen we hem hier in de tekst zeggen. Deze benamingen hebben Gods
kerk toch zoveel te zeggen. David mocht er zelf de betekenis ook wel van verstaan.
Een veelbewogen leven lag achter Hem. In het vorige hoofdstuk horen we hem zeggen
dat hij de wegen des Heeren had gehouden, en dat hij niet goddeloos van zijn God was
afgegaan. Hoe kon David dat nu toch zeggen? Er waren toch zulke grove afwijkingen
geweest in zijn leven. Met Bathséba had hij gehoereerd en Uria de Hethiet had hij
laten doden. Ook had hij zich grotelijks bezondigd in de telling des volks. Het zwaard
was om zijn zonden van zijn huis niet geweken. Zijn zonden werden met de zonden
van zijn kinderen bezocht. Amnon heeft zijn zuster Thamar verkracht. Absalom heeft
zijn broeder Amnon vermoord. Och, hoeveel zonden lagen er niet bij David in zijn
persoonlijk leven, in zijn huiselijk leven en in zijn ambtelijk leven. En nu werd het
sterven voor hem. Daar lag hij als een arme zondaar voor de poort. Het was eeuwig
recht als de poort voor hem gesloten bleef.
Maar de God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot Mij gesproken, zo
horen we hem hier zeggen. De God van Jacob, wiens naam te Pniël in Israël veranderd
was, was ook Davids God. David had met dezelfde God te doen als waarmede Jacob
op zijn sterfbed had te doen. Als Jacobs kinderen rondom zijn bed geschaard stonden
en hem de ondeugden zijner zonen weer levendig in herinnering kwamen, kon hij ook
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niet anders zeggen dan dat zijn huis alzo niet was geweest bij God. Ruben had zijns
vaders leger beklommen en de handelingen van Simeon en Levi waren handelingen
van geweld. En aan Juda kleefden er niet minder schandelijke vlekken, daar hij met
zijn schoondochter Thamar gehoereerd had. Maar Jacobs oog werd verlicht, om in
Juda de Christus te aanschouwen, wat hem deed zeggen: Juda, gij zijt het, u zullen
uwe broeders loven. En zo is die kostelijke profetie daar uit zijn mond gehoord: “De
scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo
komt, en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn.”
Zo heeft Jacob dus ook stervende van Christus mogen gewagen. Voor hem viel buiten
Christus ook zo schoon alles weg. Maar met die Persoon kon hij de doodsjordaan wel
door. God bleef voor Jacob de Getrouwe. Die God was voor Jacob niet alleen een
belovend God, maar ook een vervullend God geweest. Hij heeft nog wel eens tot hem
gezegd: “Ik ben die God van Beth-El.” En die God wilde op zijn sterfbed ook nog
weer op Zijn belofte terugkomen, dat in zijn zaad alle geslachten des aardbodems
zouden gezegend worden.
En als David nu aan het einde van zijn leven was gekomen, betoonde die God van
Jacob (of Israël) het bij vernieuwing, dat Hij getrouw bleef aan het woord tot Jacob
aangaande zijn zaad gesproken. David behoorde ook tot Jacobs zaad. En hij mocht in
het bijzonder ook behoren tot Jacobs geestelijk zaad. Uit David zou de Christus
eenmaal voortkomen. Dat had de God van Israël tot hem gezegd: „Ik heb hulp besteld
bij een Held, Ik heb een Verkorene uit het volk verhoogd.” O, dat wonder voor David,
dat die God van Israël in Christus ook zijn God wilde zijn.
Hij noemt Hem ook de Rotssteen Israëls. Deze Rots is een onwankelbare Rotssteen,
een nooit beschamende Rotssteen. Hij is de getrouwe Rotssteen, Die naar de ontrouw
Zijns volks niet handelen wil. Die Zijn verbond bevestigt en Zijn beloften trouw blijft.
Hij is die Rotssteen Die naar Zijn eeuwig welbehagen aan een ontrouw volk altijd ten
goede blijft gedenken.
Die Rotssteen Israëls, zegt David, heeft tot mij gesproken.
Dat mocht David weten. En zal het wel met ons zijn, dan zullen we evenals David ook
bij het sterven moeten weten hoe God in ons leven eens tot ons gesproken heeft. Hij
zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken. Zo spreekt Hij tot Zijn
volk in de troostvolle beloften van het Evangelie. Zo heeft Hij tot Jacob te Beth-El
gesproken vanboven de ladder die hij in de droom aanschouwde. Daar had die God
Zich aan hem verbonden, om zijn God te zijn en hem alzo te leiden op de weg die hij
gaan zou. En die God, Die tot Jacob had gesproken, had Zijn beloften in zijn leven
vervuld. Die heeft hem te Pniël een nieuwe naam gegeven. Zo is het een God, Die van
boven het verzoendeksel tot Zijn volk spreekt en Die alzo de schuldige zondaar
vrijverklaart. Die God van Jacob (of Israël) had ook tot David gesproken. Dat kon hij
nu zeggen, als hij aan het einde van zijn leven gekomen was.
De Rotssteen Israëls had tot hem gesproken. Die Rotssteen Israëls veranderde niet.
Wat kreeg dit toch een waarde voor David! Dat krijgt waarde voor een mens die in de
doodsjordaan geen andere steungrond overhoudt dan die getrouwe onwankelbare
Rotssteen. Die verandert niet door al de ontrouw van Zijn volk. Hoe meer een mens
zichzelf leert kennen, hoe minder waarde dat het voor hem krijgt wat mensen van hem
zeggen. Vandaag mogen ze van ons zeggen, dat er niet een te vinden is die zo
godzalig is als wij, maar morgen vragen ze zich van ons af of we genade bezitten. In
de weg der ontdekking hechten we dan ook aan de getuigenissen van mensen zoveel
waarde niet meer, hoewel het ons geen onverschillige zaak kan zijn hoe Gods ware
volk over ons denkt. Toch gevoelen we het in die weg juist zo, dat het er op aan zal
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komen dat God tot ons een woord gesproken zal hebben,waar Hij niet meer vanaf zal
kunnen. Zulk een woord had God tot David gesproken. En op dat woord kwam Hij in
zijn stervensuur terug. O die trouwe Rotssteen Israëls! David moest zalig worden,
omdat God de Getrouwe bleef. Zo kon het voor David ten tijde des avonds nog licht
worden. Hier kreeg het Goddelijke werk weer eens waarde voor zijn ziel.
Het was de God Israëls en de Rotssteen Israëls, Die tot hem gesproken had. “Hij is de
Rotssteen, Wiens werk volkomen is.” Hij laat nooit varen het werk Zijner handen. Als
de ziel toch eens wat van de waarde van dat Goddelijke werk in het oog mag krijgen,
wat vindt ze dan toch een vastigheid. Wat ligt het dan toch schoon buiten de mens!
Nee, dan roemt David niet in eigen trouw, als hij zegt dat hij van zijn God niet
goddeloos is afgegaan. Hij roemt dan het werk Gods. Het werk der zaligheid is een
Goddelijk werk. Als het geen Goddelijk werk bij David geweest was, dan zou hij
nooit naar God en de zaligheid gevraagd hebben. Maar dan zou hij ook nooit tot de zaligheid hebben kunnen komen. Maar nu moest hij zalig worden, want dat werk was
een onweerstandelijk werk. Daarom kon hij zich ook niet meer buiten de zaligheid
zondigen. Zeer opmerkelijk is dan ook in de geschiedenis van zijn zonde van overspel
met Bathséba, dat die geschiedenis ons meldt hoe de Heere Nathan tot David zond.
David had met de Rotssteen Israëls te doen.
We lezen in die geschiedenis niet dat Davids hart hem sloeg, gelijk als bij de telling
des volks. Niet de minste ontroering kunnen we bij David bespeuren, als ons wordt
medegedeeld hoe hij niet alleen tot Bathséba is ingegaan, maar hoe hij ook zo
koelbloedig om zijn misdaad te bedekken, Uria heeft laten doden. We moeten ons dan
afvragen, hoe David als een man naar Gods hart zover komen kon. Maar dan lezen we
er gelijk overheen: “En de HEERE zond Nathan tot David.” De naam HEERE staat
dan met grote letters ge schreven. Het is de Naam Jehovah. Het is dus de Naam Die
ons hetzelfde zegt als hier in de tekst, als David Hem de Rotssteen Israëls noemt. Nee,
de Heere werkte bij David niet over de schuld heen. Alleen door een weg van ware
boetvaardigheid en verbrijzeling des harten vanwege de schuld die er lag, kon het voor
David betekenis krijgen dat Hij met de Rotssteen Israëls had te doen. Maar dan ook
heeft toch die weg bij David er weer te meer toe moeten dienen om hem te doen
verstaan dat zijn zaligheid alleen in dat eeuwige Goddelijke welbehagen en in die
onveranderlijke Goddelijke deugden zo vast verankerd lag. Geen wonder dat we hem
hier dan ook horen spreken over de God Israëls en over de Rotssteen Israëls Die tot
hem gesproken had.
En nu moest zelfs uit de zondige vermenging met Bathséba de Christus nog
voortkomen. Is het dan niet zielsontroerend, als het geslachtsregister van de Middelaar
ons vermeldt: “En David, de koning, gewon Salomo bij degene, die Uria's vrouw was
geweest?” Van de komst van die Middelaar mocht David hier nu ook nog in zijn
laatste woorden getuigenis geven.
Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze
Gods. David kon, als hij op zijn afwijkingen in zijn leven zag, van zichzelf niet
zeggen dat hij een heerser geweest was in de vreze Gods. David wijst hier dan ook
van zichzelf af. De Heerser in de vreze Gods moest nog komen. „Ik ben dat niet
geweest”, zo wil David hier zeggen. Maar o dat wonder, dat die Heerser in de vreze
Gods nog komen zou. In die Heerser werd David aanschouwd. Was dat niet waar
geweest, dan was het voor David een verloren zaak geweest.
David spreekt hier dus in het bijzonder over Christus' Koningschap. In de
adventsteksten wordt er zeer veel over dat Koningschap van Christus gesproken.
Koning is Hij als de waarachtige God. Zo regeert Hij met de Vader over alle dingen.
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Dat geldt echter het koninkrijk van Gods macht of het koninkrijk der natuur. David
spreekt hier in het bijzonder over het koninkrijk der genade. Over dat koninkrijk is
Christus van eeuwigheid door de Vader tot Koning gezalfd.
Zo zou Hij zijn een Heerser over de mensen. Dan moest Hij de mensen gelijk worden.
Dat is het grote feit dat we op de komende Kerstdagen weer willen gaan herdenken,
dat de Zoon van God mens geworden is; dat Hij uit Davids lendenen voortgekomen is,
als een Scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï. Hij is mens geworden uit de mensen.
Zo was Hij waarachtig mens. Hij moest ziel en lichaam hebben en behoren tot ons
menselijk geslacht. In ziel en lichaam had de mens gezondigd en in ziel en lichaam
moest dan ook voor de zonden worden betaald. De Middelaar moest daarbij behoren
tot ons menselijk geslacht. Zo moest Hij uit Adam voortkomen, opdat de zonde van
Adam Hem voor de uitverkorenen kon worden toegerekend. Persoonlijk stond Hij
buiten de toerekening van Adams bondsbreuk.
Hij wordt dan ook hier als de Rechtvaardige in Zijn komst aangekondigd. Niet alleen
moest Hij waarachtig mens zijn, maar ook rechtvaardig mens. Zo is Hij de Heere,
onze gerechtigheid, in Wie zich beroemen zal en gerechtvaardigd worden het ganse
huis Israëls. Zulk een Rechtvaardige krijgt de zondaar tot zijn verlossing nodig. “Door
Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij
zal hun ongerechtigheden dragen.” Als Hij geen rechtvaardig mens geweest was, had
Hij de ongerechtigheden Zijns volks niet kunnen dragen. Hij had dan voor Zijn eigen
zonden moeten lijden. Om de erf- en dadelijke schuld van Zijn volk op Zich te kunnen
nemen, moest Hij dus Zelf zonder zonden zijn. Daarom moest Hij heilig ontvangen
worden. Over de nederige geboorte zal in deze weken wel veel worden gesproken,
maar niet zoveel over de heilige ontvangenis van de Middelaar. En die heilige
ontvangenis wordt juist voor Gods volk zulk een dierbare zaak.
Daarin is de weg geopend, die geen engel of mens ooit had kunnen uitvinden. Voor
een mens die door de kennisneming van zijn gevallen staat geen weg meer tot zijn
verlossing ziet, wordt de weg geopend in de heilige ontvangenis van de Middelaar.
Nee, in onszelf zullen we geen heiligheid meer kunnen vinden. Op een smartelijke
wijze moet men met alle ontvangen genade daar achterkomen. En och, wat zoekt de
mens toch altijd nog maar heiligheid in zichzelf! Om heiligheid te vinden moet hij bij
Bethlehems kribbe zijn. Daar ligt de Heiligheid Zelf.
Van dat Kind is het, dat we David hier horen zeggen: Er zal zijn een Heerser over de
mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. In gerechtigheid zou Hij
regeren! Hij zal de ellendigen verlossen, en de verdrukker verbrijzelen. Zo wordt ons
hier de zekere en volkomen verlossing van Gods kerk gepredikt. In welke veilige
handen heeft de Vader dan toch de regering van Zijn kerk gelegd. Mensen kunnen niet
anders dan verwoesten en verderven. Het is de eeuwen door gebleken, dat men op
kerkelijk terrein slechts verscheuren en vernielen kan. Als er deze Heerser niet was,
zou er van de Kerk reeds lang niets meer zijn overgebleven. Maar er is een Heerser
over de mensen. Hij verlost en bewaart Zijn kerk en regeert ze door Zijn Geest en
Woord. O die enige Rechtvaardige, Die hier in Zijn komst is aangekondigd! Hoe
vertroostend mocht het voor David zijn, als hij aan het einde van zijn leven gekomen
zijnde, deze meerdere David in het oog mocht krijgen. We willen in de tweede plaats
dan ook zien hoe hij van Hem gesproken heeft als:
2. Een zielvertroostend Licht.
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En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat; des morgens
zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde
voortkomen. Vele malen wordt er in de Schrift van Christus als een Licht gesproken.
Zo lezen we in Jesaja 9: “Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien;
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een Licht
schijnen.” In Maleachi 4 lezen we: “Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal
de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen.”
Zacharias heeft van Hem gesproken ‘als de Opgang uit de hoogte’. Simeon horen we
zeggen: “Een Licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”
En Christus heeft van Zichzelf getuigd, ‘dat Hij het Licht der wereld was’.
Hier in de tekst staat, dat Hij zou zijn gelijk het licht des morgens. Als er hier van Hem
wordt gezegd dat Hij zou zijn gelijk het licht des morgens, dan zegt ons dat dus dat
daaraan de nacht voorafgegaan is. Aan Christus komst in de wereld ging een bange,
donkere nacht vooraf. De stem der profeten zweeg. Messiasverwachting was er schier
niet meer te vinden. van het koninklijk huis van David was er niets meer te
aanschouwen.
Zo gaat er nu ook een donkere nacht vooraf aan Zijn komst in de ziel. We leven thans
in een verlichte eeuw, niet alleen wat de wetenschap van natuurlijke zaken betreft,
maar ook van geestelijke en godsdienstige zaken. Men kent geen duisternis en strijd.
Men acht dat ook niet nodig. We hebben toch de Schrift? Een duidelijker openbaring
kunnen we toch niet hebben? Nee, een duidelijker openbaring kunnen we zeker niet
hebben. Maar ons verstand is door de zonde verduisterd. We liggen gezonken in
duisternis. Nu kunnen we menen dat we zien, maar dat maakt juist de duisternis uit,
dat we dat menen. De farizeeërs hebben aan de Heere Jezus gevraagd: „Zijn wij dan
ook blind?” En daarop heeft Hij hun geantwoord: „Indien gij blind waart, zo zoudt gij
geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien. Zo blijft dan uwe zonde”.
Wat is de mens toch diep ellendig, die in die valse zelfinbeelding zich bedriegt en
misleidt voorde eeuwigheid? Het is immers zijn grootste ellende, dat hij zijn ellende
niet kent. Daarom heeft hij geen Middelaar tot zijn verlossingnodig en is het
onherroepelijk met hem verloren, als de Heere hem die Middelaar niet nodig doet
krijgen. Hij is naar zijn gedachten zo ellendig nog niet als hem in de zuivere prediking
van Gods Woord wordt voorgehouden. En als hij het nog wel gelooft dat het de waarheid is die hem verkondigd wordt, dan blijft hij zijn hoop voor de eeuwigheid toch
nog gronden op hetgeen hij nog tot de zaligheid zijner ziel meent te kunnen doen. Als
men jong is, denkt men nog wel de tijd te hebben om bekeerd te worden. Het is nog
tijd genoeg om aan de dingen der eeuwigheid te denken als men oud geworden is, zo
beeldt men zich in. En wie leeft er niet onder de waarheid in die inbeelding, dat hij
ervoor zijn dood toch nog wel eens ernstig over zal gaan denken? Ziet u wel, hoe de
mens steunt op iets dat hij nog bij zichzelf meent te kunnen vinden?
Maar er is een volk dat door Gods genade in zulk een valse inbeelding niet langer
heeft kunnen voortleven. En dat is juist wat al de voorzeggingen van Christus' komst
in de wereld ons doen weten, namelijk dat Zijn komst zou zijn tot vertroosting en
blijdschap van een volk dat in droefheid en duisternis verkeerde. Altijd maar weer
wordt ons in de troostvolle beloften van Christus' komst de zielsgesteldheid genoemd
van hen die door Zijn komst zouden verblijd worden. Zij zouden in de duisternis zijn
gezeten en in de schaduwen des doods. Maar zij zouden door Hem uit de duisternis
verlost worden. Zijn komst kan alleen maar licht brengen in de duisternis. Waar ze
hun behoudenis en zaligheid ook in gezocht hebben, het bleef duisternis voor hen, ja,
het werd al duisterder. Het is in die weg wel openbaar gekomen. in welk een
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duisternis de mens van nature verkeert, al leeft hij ook onder het licht van het
Evangelie. Hoe verborgen is hem toch de Persoon des Middelaars en hoe onwetend is
hij toch van de weg van vrije genade. Maar daarom is Christus nu ook juist het Licht
dat opgaat in de duisternis. Waar dat Licht opgaat, heerst er niets dan duisternis. Er is
niet de minste rechte kennis van de weg der zaligheid. Zo is het dus een duisternis der
onwetendheid, waarin de ziel verkeert. Het is een duisternis, vol vreze, verschrikking
en benauwdheid. Ja, het is een land van de schaduwen des doods. Hier wacht niet
anders dan een gewisse ondergang. De ziel mist hier alle blijdschap en alle ware
troost. De staat des mensen is zo ellendig, dat daarin niets meer is te vinden wat hem
in waarheid troosten kan.
Zo zal God Zijn volk die ellendige staat doen kennen. In onze Catechismus wordt
gezegd, dat ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende zij. Over die grootheid van
onze ellende hoort men in deze tijd haast niet meer. Men wil nog wel geloven dat de
mens ellendig is geworden, maar hij kan toch nog wel iets doen tot zijn zaligheid. Hij
is redelijk schepsel gebleven en hij kan er dan toch verstandelijk nog wel om vragen.
En daaraan verbindt men dan, dat hij het op zijn vragen zekerlijk zal krijgen, daar God
toch geen bidder laat staan. Zo is het dus nog niet zo hopeloos met de mens. Er is nog
wel iets waar hij zich mee troosten kan.
Maar voor een mens die de grootheid van zijn ellende leert kennen, schiet er niets
meer over om zich mee te troosten. Die kan er zich niet mee troosten dat hij een
redelijk schepsel is en dat hij er dus nog wel om vragen kan. Maar de wetenschap dat
hij een redelijk schepsel is, maakt zijn ellende zoveel groter. Die leert het wel verstaan
welk een verantwoordelijkheid hij als een redelijk schepsel draagt, maar hij ziet zich
toch tegelijk als zulk een redelijk schepsel tot alle geestelijk goed geheel onmachtig.
En dat niet alleen. Hoe leert hij zijn vijandschap kennen tegen zijn eigen zaligheid.
Daarom is het niet te zeggen hoe donker het in zijn ziel is. Men kan zeggen dat men
maar bidden moet, maar zulk een mens kan niet bidden en durft niet te bidden en wil
menigmaal niet meer bidden ook. Nee, er blijft geen lichtpuntje meer voor hem over.
Het licht zal van buitenaf in zijn duistere ziel moeten opgaan. Zo wordt er van
Christus hier in de tekst als het Licht gesproken. En Hij zal zijn gelijk het Licht des
morgens. Hoe wonderlijk zal het opgaan van dat Licht zijn voor de duistere ziel. Hier
wordt een weg tot verlossing geopend, waar die niet te vinden was. De Wet kon die
weg niet aanwijzen. Onder de Wet bleef het dus duisternis voor de ziel. Die Wet had
niet anders dan vloek en toorn.
Maar het Evangelie is een licht, omdat Christus er de dierbare inhoud van is. Hij zal
zijn gelijk het licht des morgens. Zo breekt de dag aan na een bange nacht. Door het
Evangelie wordt de verloren zondaar op Gods tijd op Christus gewezen en op de weg
der zaligheid, in Hem geopend. Als zo het Evangelie hem bestraalt, gaat dus het licht
op inde duisternis. Die weg der verlossing was hem immers zo verborgen. Hij kreeg
met de rechtvaardigheid Gods te doen. God was op hem vertoornd vanwege de
zonden. Daar was dus geen liefde bij voor de ziel. De schuld werd daarbij dagelijks
meerder. En zo is het tenslotte een duistere, bange nacht geworden, waarin wat
gevoeld werd van die duisternis der eeuwige wanhoop, die de mens te wachten staat
als hij zo moet sterven. O die eeuwige duisternis! De ziel kan niet anders denken dan
zo in die eeuwige duisternis te zullen wegzinken. Hoe troosteloos is de staat waarin zij
verkeert. Hier is niets meer wat haar nog een lichtpunt van hoop kan geven. Zo zal het
duisternis voor haar blijven.
Maar voor zulk een ziel gaat nu het licht op in de duisternis. Hij zal zijn gelijk het
licht des morgens. Die Middelaar is door God in deze wereld gezonden. Er is in Zijn
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komst een morgenstond aangebroken na een donkere nacht. Het moest eerst zo donker
worden in de wereld. Zo werd er daarin op gewezen. hoe die Middelaar kwam om een
mens uit die duisternis te verlossen, waarin hij ten gevolge van zijn diepe val verkeert.
God heeft Zelf dat licht weer in de duisternis willen ontsteken. Bij de schepping der
wereld sprak Hij: „Daar zij licht”. En daar was licht. In de herschepping doet Hij ook
het licht opgaan in de duisternis. Maar Hij brengt ook de ziel tot de kennis van
Christus als dat grote Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Zo is Christus dus Zelf het Licht. Als dit Licht opgaat, worden de wolken
verdreven.
Er staat hier in de tekst: En Hij zal zijn gelijk het Licht des morgens, wanneer de zon
opgaat; des morgens zonder wolken. Ongetwijfeld wordt hier met die wolken gedoeld
op de wettische, schaduwachtige bedeling van het Oude Verbond. Heel de
schaduwendienst wees naar Christus heen. Toch waren al die schaduwachtige
inzettingen als zovele wolken die het licht der zon verduisterden. Met Christus' komst
echter werden die wolken verdreven. Al die wettische plichtplegingen vervielen met
Zijn komst. En als de Zon der gerechtigheid opgaat over de duistere ziel, dan worden
ook de wolken van wettische plichten verdreven.
De Wet moet daar zwijgen. De schuld ligt daar bedekt. Nee, daar zijn geen wolken bij,
als Christus Zich ontdekt. Hij doet Zich door de ziel kennen als een volkomen
Zaligmaker. Voor Hem moeten alle wolken wijken. Uit genade wordt de zondaar
zalig. De grootste der zondaren kan door Christus zalig worden. Hoeveel wolken zijn
er van te voren al in de ziel geweest. Er kan al reeds enige heenwijzing naar Christus
door het Evangelie zijn gekomen. De ziel kon zich echter de beloften van het
Evangelie maar niet toe-eigenen. Voor zo'n mens kon het nooit zijn. Het haperde hier
en het haperde daar. Hoeveel wolken toch! Alle zielsraadselen zijn als zovele wolken,
waardoor de ziel zich niet in het licht verblijden kan. Maar als Christus Zelf als dat
grote Licht aan de ziel verschijnt, moeten alle wolken in een ogenblik verdwijnen.
Deze verschijning is zo Goddelijk en daarom zo krachtig, dat daar geen wolken voor
kunnen bestaan. Hier aanschouwt men de Koning in Zijn schoonheid. Hier ontdekt
zich in Hem een volheid van genade, leven en zaligheid. En hoe liefderijk is Zijn
openbaring. Zou er in deze volmaakte liefde vrees kunnen zijn? De apostel zegt er
van: “En wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een
spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van
heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest.” Deze tekst zegt echter dat er
een toenemen is in de kennis, een opwassen in de genade. Ze zullen kennen en
vervolgen om de Heere te kennen. Dit is een schijnend licht, voortgaande en lichtende
tot de volle middag toe. De zon verspreidt niet alleen steeds meer licht, maar verwekt
ook een meerdere vruchtbaarheid.
Daarom lezen we hier ook verder in de tekst: wanneer van de glans na de regen de
grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Er straalt een glans af van de regen, als de
opgaande zon haar stralen op de druppelen schiet. Maar deze glanzende
vruchtbaarmakende regen doet de gras scheutjes uit de aarde voortkomen. Welk een
vertroostende waarheid vinden we hier dan toch voor een waarlijk bekommerde ziel;
voor een Volk dat naar wasdom in de genade en de kennis uitziet. De zovele beloften
aangaande Christus' komst behelzen altijd zulk een sterke bemoediging voor hen die
naar de komst van Christus tot hun verlossing en vertroosting verlangen. De wolken
zullen eens verdreven worden. Och ja, bij Zijn verschijning waren er geen wolken.
Maar het is zo niet gebleven. De wolken zijn teruggekomen. Het is voorde ziel toch
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zo'n verborgenheid, dat ze alles moet verliezen buiten Christus, om het leven geheel
en alleen in Hem te vinden. Wat wordt het dan toch een nauwe weg. Met al wat er
gebeurd is, ziet de ziel nog op een gesloten voorhangsel. Het is dus voor haar als voor
Israël onder de dienst der schaduwen, zolang als het grote offer voor de zonden nog
niet was gebracht. De grote dag zal voor de ziel ook moeten aanbreken, waarop de
schaduwen vlieden zullen. Dat doet de ziel wel eens zuchten met de dichter:
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren.
Als die nevels opgeklaard zullen worden, dan zal ze door het gesloten voorhangsel
mogen inblikken in het binnenste heiligdom. Dan zullen de grasscheutjes uit de aarde
voortkomen. Dat is de vrucht van dat volbrachte Middelaarswerk. De ziel zal zich dan
in dat volle heil mogen verheugen, door Christus voor Zijn kerk aangebracht. Zo
zullen die grasscheutjes uit de aarde voortkomen, daar dat werk des geloofs dan
krachtig door zal breken. Zo zal het niet blijven bij het krieken van de dageraad, maar
zal het ook komen tot een volle dag. Dan mag de ziel zich dus in het volle licht van
die Zon der gerechtigheid verheugen. Niets van de mens komt er dan meer bij. Hier
kunnen geen tegenbedenkingen en wettische woelingen dat doorbrekend licht van de
Zon meer tegenhouden. De wolken moeten wijken. God is volkomen verzoend door
het werk van die Middelaar. Er wordt van de zondaar niets meer geëist. Een volle
zaligheid is er door Christus in een drie-enig God te vinden. Hier is God niet alleen
een verzoend God, maar zelfs ook een liefderijk Vader. En hier is het die dierbare
Geest, Die ons in dat door Christus verworven heil doet delen. Zo moeten, als die Zon
krachtig doorbreekt, alle wolken wijken. Dat zal men zelfs in de avond van het leven
nog mogen ondervinden. Hoe gevoelt de ziel het dan toch, dat alleen het licht van die
Zon ze maar troosten kan. Dat doet haar wel eens zuchten met de Emmaüsgangers:
“Blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaald.” Zo kon David alleen
maar door de doodsjordaan. Wat werd het hier dan nog een meevallen voor een oude,
uitgeleefde en moegetobde strijder, voor wie de lust vergaan was. Ja, die mocht het
hier ervaren, wat hij er zelf van getuigt in de 72e Psalm, namelijk dat Hij zou
nederdalen als een regen op het nagras en als de druppelen, die de aarde
bevochtigen.
Laten we dat nu eerst met elkander zingen uit de 72e Psalm, het 3e vers.
TOEPASSING
Zo daalt Hij dus als de regen neder op het late gras. En de oude berijming zegt het ook
zo dierbaar en treffend: En als de dauw zeer aangename, op dat verdorde land. Moest
het nu met David zo laag aflopen in zichzelf? Och, dat had hij in zijn jeugd en
jongelingsjaren ook niet kannen denken. Die weg is zo verborgen, waardoor toch de
zaligheid ons nader wordt dan toen we eerst geloofd hebben. Voor een arm
uitgeledigd mens is het leven alleen maar in een volle rijke Middelaar te vinden.
Dit is dus de weg der zaligheid. We gaan de Kerstdagen weer met elkander tegemoet.
Allerwege huldigt men het Koningskind dat in Bethlehems stal geboren is. Wat is men
toch blij met Zijn komst in de wereld. Het schijnt nu zo anders te zijn dan toen Hij
geboren werd. Och, dan zou het nog wel blijken dat er voor Christus geen plaats is.
Dat is trouwens in al de Kerstdrukte al duidelijk genoeg te zien. Om het Kind van
Bethlehem maakt men zich zo druk niet. Men maakt zich alleen maar druk om op een
voor het vlees zo aangenaam mogelijke wijze de Kerstdagen door te komen. Neen, er
is voor Christus geen plaats, tenzij er plaats voor Hem bij ons gemaakt wordt. Plaats is
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er voor Hem alleen bij een schuldig, verloren mens. Hoe noodzakelijk is het dan toch,
dat er plaats voor die Persoon bij ons gemaakt wordt. Zal Hij voor ons kunnen zijn als
het licht des morgens, dan zal die duisternis,waar we thans wat van gehoord hebben,
ons niet vreemd moeten blijven. Dan zullen we dus onze staat moeten leren kennen
zoals die door de zonde is. Als dat niet gebeurt, blijven we maar rijk en verrijkt en
hebben geens dings gebrek.
Maar weet dan, dat het vreselijk zal zijn om onder het licht van het Evangelie geleefd
hebbende, voor eeuwig verloren te moeten gaan. Gods volk leert hier op aarde iets van
die duisternis kennen, die dan eeuwig uw deel zal zijn. Dat volk leert verstaan wat het
betekent dat het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zal baren, Buiten
Christus wordt het een eeuwig omkomen. Buiten die Persoon viel ook voor David in
het laatste van zijn leven alles weg. Maar indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig
wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Och, bedenk toch, dat
ge nu nog in het heden van genade zijt. Eenmaal wordt het ook voor u sterven zowel
als voor David. En in uw natuurstaat kunt ge niet zeggen dat de Rotssteen Israëls tot u
gesproken heeft. Straks zijn de Kerstdagen weer voorbij, als we die nog beleven
mogen. En hoe zullen ze dan aan ons voorbijgegaan zijn? Zal het dan nog weer een
Kerstfeest zonder Christus geweest zijn? Och,dat u de armoede van zulk een leven
buiten God en Christus eens recht mocht gaan gevoelen. Christus zal in ons hart
geboren moeten worden.
Hij werd in Bethlehem geboren in de beestenstal. En Hij wordt nog geboren inde
beestenstal des harten. Dan kan men het niet zien dat er plaats voor Hem is. De kroon
wordt omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd, voordat Hij komt Die er recht op heeft.
Velen verblijden er zich in dat Jezus voor zondaren in de wereld is gekomen. Zij zijn
echter zulke gewillige zondaren. Laat ons er erg in hebben, dat men over het algemeen
de zaligheid thans in Jezus predikt voor gewillige zondaren. Maar als men zich nu
eens als een vijandig zondaar leert kennen, wat dan? Dan zal juist die Persoon
onmisbaar worden. Och, misschien zitten er thans zulken nog onder het Woord. Wat
zal het voor hen zijn, als tot hen op de komende Kerstdagen eens gezegd zal worden:
Dat u heden geboren is de Zaligmaker. Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.
Dat wordt toch zo groot voor de ziel. De vrucht daarvan zal altijd zijn, dat de ziel zal
zeggen: En dat voor mij? Daaruit blijkt dat zulk een ziel daar niet op heeft kunnen
rekenen. Het is voor Gods ware volk altijd maar te groot om het te kunnen geloven.
Maar als ze als de herders bij Bethlehems kribbe mogen komen, dan zullen ze het
moeten geloven en dan zullen ze het mogen geloven. Dan is het dus waarlijk voor hen.
O bedrukte zielen, houdt dan toch maar moed! Het is waarlijk een getrouw woord en
aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren
zalig te maken. God doet op Zijn tijd het licht opgaan in de duistere ziel. Misschien is
u dat geen onbekende zaak in het leven, maar dat het thans toch veel donkerder bij u is
dan ooit tevoren. Als er echter waarlijk buiten die Persoon geen lichtpunt meer voor
ons overblijft, dan zal Hij als dat grote Licht onze duistere ziel kunnen bestralen. Dan
zal de Zon schijnen in volle kracht. Zo heeft Johannes Hem op Patmos aanschouwd,
als die Leeuw uit Juda's stam, Die dood geweest is, maar Die nu leeft tot in alle
eeuwigheid. En toen Hij Hem zag, viel hij als dood aan Zijn voeten.
Zo gaat het volle licht over de betekenis van Kerstfeest op. Daar hebbende engelen
van gezongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen. God verheerlijkt Zich in het zaligen van Zijn kerk het
allerluisterrijkst in Zijn volzalige deugden. Was er iets van de mens bij, dan kwam Hij
niet volkomen aan Zijn eer. Daarom moest het nu ook met David zo laag aflopen in
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zichzelf, dat hij als een arme bankroetier en doorbrenger zich zag liggen voor de
poort. De poort kon zo rechtvaardig voor hem gesloten blijven. Dat het nu zo op de
eeuwige zaligheid aan moet, dat kunnen we maar niet denken. Maar de ogenblikken
komen er toch dat de ziel er wat van zien mag dat dit de weg is waardoor God aan
Zijn eer zal komen. Die zou nooit goed aan Zijn eer komen als al het onze niet schoon
wegviel. Maar als ge nu aan David aan het einde van zijn leven gevraagd had. wat hij
nu in die eeuwige heerlijkheid, die hem te wachten stond, moest gaan doen, dan was
hij het antwoord niet schuldig gebleven. Dan zou hij u geantwoord hebben, dat hij
eeuwig niet anders zou kunnen doen dan uitroepen: “Niet ons, o HEERE! niet ons,
maar Uwe Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.” De
Kerk wordt zalig omdat God het wil. Wat de Rotssteen Israëls gesproken heeft, zal
zeker geschieden. Daar komt Hij nooit op terug. Hij zal nooit herroepen, wat Hij
eenmaal heeft gesproken, wat uit Zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Daarom
moet de Kerk zalig worden. Maar zo zal de zaligheid dan ook eeuwig bestaan in het
God bewonderen en aanbidden. Amen.

Slotzang: Psalm 98:2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd !
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
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7. DE GROTE ERFGENAAM VAN DAVIDS KROON
IN ZIJN KOMST AANGEKONDIGD
Adventpreek jaarboek 1980

Psalm 21:3 en 5
Lezen: Ezechiël 21:18 - einde.
Psalm 89:2 en 16
Psalm 72:8
Psalm 132:12

Geliefden.
Voor Maria is het geen geringe zaak geweest, als de engel Gabriël tot haar werd
gezonden, om haar te zeggen dat zij de moeder van de reeds lang beloofde Zaligmaker
zou zijn. Maria was uit het huis van David, maar ook de man met wie zij ondertrouwd
was, was uit Davids huis. Maria kon het weten dat de Middelaar uit Davids huis zou
voortkomen en ook dat volgens de Goddelijke profetie door de mond van Jesaja
eenmaal een maagd zwanger zou worden en een zoon baren. Maar zij heeft niet
kunnen denken dat zij die maagd was die de Christus zou voortbrengen.
Gods Woord is vervuld van dierbare en troostvolle beloften, maar degenen voor wie
die beloften gelden, durven die beloften zich zomaar niet toe te eigenen. Het is veel te
groot voor hen om te denken dat zij in die beloften worden aangesproken. Wat in die
beloften wordt gezegd, geldt voor een ander, maar niet voor hen. De ziel is daarom vol
verwondering, als een bepaalde belofte eens met kracht tot haar komt als voor haar
bestemd.
Zo is ook Maria met verwondering vervuld geweest, als de engel Gabriël tot haar
kwam en tot haar zeide: „Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt
gezegend onder de vrouwen”. We lezen dan ook: „En als zij hem zag, werd zij zeer
ontroerd over dit zijn woord en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de
Engel zeide tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie
gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten Jezus. Deze zal
groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem
den troon Zijns vaders Davids geven”.
„Deze zal groot zijn”, zo werd door de engel tot haar gezegd. Gods eigen natuurlijke
Zoon zou uit haar worden geboren. Hij is de tweede Persoon in het Goddelijke Wezen,
de Schepper van het ganse heelal, maar ook de Zaligmaker, door Wie miljoenen
zondaren gezaligd zouden worden. Deze Persoon zou zij onder haar hart dragen en ter
bestemder tijd baren.
Maar als door de engel tot haar werd gezegd, dat Hij groot zou zijn, dan kon uit dat
woord toch ook de gedachte bij haar oprijzen, dat Hij groot zou zijn in aardse macht
en heerschappij en dat door Hem het koninklijke huis van David weer in volle luister
zou worden hersteld. Echter was van Hem gezegd, dat Hij zou zijn een smaad van
mensen en veracht van het volk, een worm en geen man, geen gedaante of heerlijkheid
hebbende, een verachte ziel, een knecht dergenen die heersen. En dat heeft Maria ook
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in Hem in vervulling zien gaan, als Hij door het volk veracht, versmaad en verworpen
is geworden.
Maar Maria heeft het ook wel mogen weten, dat de engel wat anders bedoelde, als hij
van Hem zeide dat Hij groot zou zijn. Hij zou groot zijn als God, groot als Middelaar,
groot als Profeet, groot als Hogepriester en groot als Koning. Veel is er van die
grootheid te zeggen. God de Heere zou Hem ook de troon Zijns vaders Davids geven.
En Hij zou over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid en Zijns koninkrijks
zou geen einde zijn. Duidelijk werd daarmee gezegd, dat Zijn koninkrijk geen aards,
maar een geestelijk en hemels koninkrijk zou zijn. Davids koninkrijk zou dus wel tot
in eeuwigheid zijn, maar dan zoals het zou voortbestaan in een eeuwige zaligheid van
het geestelijke huis van Jacob. Al heeft Maria dat echter wel mogen weten, zo heeft zij
zich toch verwonderd over wat haar door de engel gezegd werd. En zij heeft in de
vraag die zij daarop gesteld heeft, ook duidelijk geopenbaard, het niet te weten op
welke wijze ze nu van dat Kind zwanger zou worden. „Hoe zal dat wezen”, zo heeft
zij gevraagd, „dewijl ik geen man beken?” Als de Heere Zijn volk iets toezegt, doet
Hij het altijd op een zodanige wijze, dat er vragen overblijven. Wat echter door de
engel op deze vraag tot Maria is gezegd, was voor haar en voor de ganse kerk van zulk
een grote betekenis. „En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal
over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat
Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”.
Maria is een arme naar de geest geweest. Daar heeft haar lofzang een duidelijke getuigenis van gegeven. O, het wil wat zeggen, zo doodarm te zijn, dat men zich geheel
ontbloot ziet van al wat Goddelijk en geestelijk is, van kennis, van gaven en van
genade. Maar de engel liet haar weten, dat de Heilige Geest nu in zulk een leeg vat de
volle zaligheid wilde brengen, want ze zou de Zaligmaker Zelf onder haar hart mogen
dragen en ook zou haar hart zelf van Hem vervuld mogen zijn, zodat zij in Hem als
haar Zaligmaker zou mogen roemen. Zo zou de Heere door de weg van de totale
ontlediging heen de beloften aangaande de komst van de Middelaar vervullen en zo
zou Hij ook op de bestemde tijd uit Davids huis voortkomen.
We willen dat wat nader gaan bezien aan de hand van de belofte van Zijn komst, die
we vinden in de profetie van Ezechiël, het 21e hoofdstuk, het 27e vers. We noemden u
Ezechiël 21 : 27, waar Gods Woord aldus luidt:
Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn,
totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Dien Ik dat geven zal.
We zien hier: De grote Erfgenaam van Davids kroon in Zijn komst aangekondigd.
En we worden dan verder bepaald bij:
1. De weg tot die komst.
2. De plaatsmaking voor die komst.
1. De weg tot die komst
Een duidelijke voorzegging is in deze tekst te beluisteren van de komst van Christus.
In het hoofdstuk, waaruit deze tekst genomen is, kunnen we lezen welke
verwoestingen er nog komen zouden over het Joodse land, alsook wat de koning van
Juda wedervaren zou. Zo horen we de profeet in het vorige vers zeggen: „En gij, o
onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste
ongerechtigheid.” Deze goddeloze vorst van Israël was de koning Zedekia. Zijn
vonnis werd hem door de profeet als het ware voorgelezen. Zijn goddeloosheid had
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een einde genomen en de maat der ongerechtigheid was vol geworden. Zedekia zou
afgezet worden, zodat hij geen koning meer zijn zou. Hij had zijn kroon verbeurd en
zou die niet langer meer dragen. „Alzo zegt de Heere Heere”, zo lezen we in het 26e
vers: „Doe die hoed weg en hef die kroon af; deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal
verhogen die nederig is en vernederen die hoog is.”
Zedekia zou welhaast gevangen genomen worden, zijn ogen zouden worden
uitgegraven, en zo zou hij naar Babel worden weggevoerd. Zo zou hij die hoog was
vernederd worden. Maar daartegenover zou hij die nederig was, verhoogd worden.
Men denkt wel, dat daar de koning Jojachin mee bedoeld wordt, die op aanraden van
Jeremia zich aan de koning van Babel heeft overgegeven en als een vrijwillig
gevangene zich naar Babel heeft laten brengen. Van hem lezen we, dat EvilMerodach, de koning van Babel, hem uit het gevangenhuis verhief en zijn stoel stelde
boven de stoel der koningen, die bij hem te Babel waren.
Maar toch zou er op Davids troon niemand meer zitten om over Israël te regeren. Met
Zedekia had de laatste koning thans over Juda geregeerd. Met hem zou het ganse rijk
van Juda naar Babel worden weggevoerd. Ook al zou Juda straks uit Babel
wederkeren, er zou toch niemand meer uit Davids huis als koning over Juda regeren.
Het Koninkrijk van David zou alleen voortbestaan in de Messias, Wiens komst in het
vlees we hier voorspeld vinden. Er wordt hier gezegd, dat de Heere de kroon
omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd zou stellen. Er wordt hier dus over een driekeer
omkeren van de kroon gesproken.
Als bij trappen zou de vernedering van Juda en van het koninklijk huis van David
plaatsvinden. Allereerst zou Juda door de wapenen van de Chaldeeën ten onder
worden gebracht, daarna door die van Antiochus Epiphanes, en ten laatste door de
overheersing der Romeinen. De kroon zou dus op het hoofd van Zedekia niet meer
gezien worden, maar ook niet op het hoofd van één zijner nazaten. Ook al zou
Jojachin uit het gevangenhuis verheven worden, hij zou toch geen koning over Juda
meer worden. En opdat hem dienaangaande ook niet de minste hoop meer zou worden
overgelaten, is door Jeremia in de Naam des Heeren zo uitdrukkelijk van hem gezegd:
„Schrijft deze zelfde man kinderloos, een man, die niet voorspoedig zal zijn in zijn
dagen; want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon
Davids en heersende meer in Juda.”
Zo zou God dus die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Door welk een
afgesneden weg zou de Heere dus met Juda handelen, eer de belofte van de komst van
de Messias in vervulling zou gaan. Het zou totaal onmogelijk schijnen, dat ooit de
belofte Gods aan Davids huis nog vervuld zou kunnen worden, dat er Eén op zijn
troon zou zitten om tot in eeuwigheid te regeren. Als Christus geboren werd, had het
koningshuis van David alle heerlijkheid verloren. Over dat verval van Davids huis
horen we Ethan klagen in de 89e Psalm, als we hem daar horen zeggen: „Maar gij
hebt hem verstoten en verworpen, Gij zijt verbolgen geworden tegen Uw gezalfde. Gij
hebt het verbond Uws knechts te niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de
aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen.”
Toch bleef het Jodendom een Messias verwachten, die in een aards koninkrijk zou
regeren. Zulk een Messias verwacht Israël nog. Maar deze verwachting is een ijdele
verwachting.
God zou de aardse kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Het aardse
koninkrijk van David zou niet eeuwig bestaan. Messias' rijk is een geestelijk rijk.
Christus heeft het voor Pilatus getuigd, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was.
Er waren er echter nog onder Jacobs zaad, die in waarheid dit geestelijk koninkrijk
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verwachten. Maar ook voor hen ging de weg die tot de vervulling van de Goddelijke
beloften leidde, door de totale onmogelijkheid heen. „Och, dat Gij de hemelen
scheurdet,” zo hebben zij gezucht, „dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw
aangezicht vervloten.”
Vierduizend jaren gingen er overheen na de eerste aankondiging van Christus' komst
in het vlees, eerdat de Goddelijke belofte in vervulling ging. Het scheen toch wel alsof
het nooit meer zou gebeuren. Uit de afgehouwen tronk van Isaï zou echter die
langverwachte Scheut uitspruiten. God handelt nog niet anders in het leven van Zijn
volk. We moeten er eens over denken, dat het geen dag of uur was dat de Heere de
vervulling van de belofte uitstelde, maar honderden jaren, ja vierduizend jaar nadat de
eerste belofte was gedaan. In al die tijd hebben de ware gelovigen uitgezien naar de
vervulling van die belofte. Ze hebben er naar verlangd en er om gezucht. En steeds
was er maar niets te zien dat op de vervulling van die belofte wees. Integendeel, de
kroon werd omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Er deden zich steeds meer zulke
omstandigheden voor, die de vervulling van Gods beloften onmogelijk schenen te
maken.
Gods weg gaat schijnbaar toch altijd zo tegen de beloften in. De vervulling laat altijd
zoveel langer op zich wachten dan dat men ooit had kunnen denken. En juist die
uitgestelde hoop krenkt het hart. Het schijnt tenslotte toch wel alsof het nooit meer zal
gebeuren. Jaren gaan er voorbij waarin niet het minste is te zien dat enige hoop kan
geven dat God nu op Zijn beloften terug zal komen. De kroon wordt herhaaldelijk
omgekeerd. Soms denkt men een lichtpuntje te zien dat er op wijst dat het tijd voor de
Heere is geworden dat Hij zal gaan werken, maar even daarna doen zich weer
omstandigheden voor die alle verwachting dienaangaande ontnemen. Zo wordt dan
die kroon wéér omgekeerd. Maar met dat omkeren van de kroon, wordt de ziel veel
ellendiger dan dat ze ooit geweest is.
Zo zou ook Davids koningshuis met het omkeren van de kroon steeds meer zijn
rijkdom en heerlijkheid verliezen. In diepe armoede verkeerden Jozef en Maria als
Christus geboren werd. Als zij het Kind op de veertigste dag de Heere voorstelden,
hadden zij niet meer te offeren dan een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En dat
nu was nodig, daar Christus arm moest worden, daar Hij rijk was, opdat wij door Zijn
armoede zouden rijk worden.
Maar waar het nu ook zo totaal onmogelijk scheen te zijn geworden dat de beloften in
vervulling zouden gaan, daar werd de komst van het beloofde Vrouwenzaad toch ook
zoveel te verrassender voor degenen die deze komst in waarheid verwachten. Dat is
het, wat we ook weer op de komende Kerstdagen met elkander hopen te gaan
herdenken, dat het licht doorgebroken is in de duisternis. God heeft barmhartigheid
gedaan aan de vaderen en is gedachtig geweest aan Zijn heilig verbond. Het wachtte
op de volheid des tijds, want als de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon
uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die
onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen
zouden.
2. We zijn hiermede gekomen tot onze tweede gedachte: De plaatsmaking voor die
komst.
De beloften Gods zijn dus vervuld geworden. Op Gods tijd werden die vervuld. We
lezen in deze tekst: „ja, zij zal niet zijn, totdat Hij kome Die daartoe recht heeft.”
Er wordt in die tekst dus over een kroonrecht gesproken. Er is er niet één meer
geweest uit Davids huis, die zijn recht op de kroon heeft kunnen doen gelden. Maar
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van Christus wordt hier in de tekst gezegd, dat God Hem die kroon geven zou. Zo
wordt Hij in de tekst weer aan ons voorgesteld als die enige Middelaar Gods en der
mensen. Niemand buiten Hem heeft er Middelaar kunnen zijn.
Wat predikt Kerstfeest ons? Wel, dat geen engel of mens heeft kunnen verlossen.
Kerstfeest predikt ons, dat alleen zulk een Middelaar verlossen kon, Die twee naturen
had. Het recht moest worden voldaan. En dat recht kon alleen worden voldaan door
die Middelaar Wiens komst in het vlees we hier in de tekst vinden aangekondigd. De
Middelaar moest waarachtig mens zijn. De mens heeft gezondigd. De mens moet dan
ook voor de zonden betalen. In ziel en lichaam heeft de mens gezondigd. In ziel en
lichaam moest dan ook de straf op de zonden worden gedragen. Daarbij betekende het
waarachtig menszijn van de Middelaar, dat Hij uit Adam voort moest komen. Zo kon
Hem de zonde van Adam als Borg voor de Zijnen worden toegerekend. Maar de
Middelaar moest ook rechtvaardig mens zijn. Hij moest zonder zonde zijn. Ook moest
Hij waarachtig God zijn. Alleen als mens had Hij nooit dat smartelijke lijden kunnen
dragen. Het lijden dat Hij moest ondergaan, was immers niet alleen een lijden naar het
lichaam, maar ook naar de ziel. Hij moest de volle toorn Gods tegen de zonden
dragen. Hij werd verlaten van Zijn Vader. Nooit had Hij zulk een lijden kunnen
doorstaan, als Hij niet waarachtig God geweest was. Kerstfeest predikt ons dus, dat
het tot verlossing van de gevallen zondaar noodzakelijk was, dat de Zoon van God
mens werd, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde.
Buiten deze Middelaar is er dus geen verlossing. We moeten door Hem verlost
worden. Maar daarom is het ook zo nodig, dat in ons leven de kroon eens omgekeerd,
omgekeerd, omgekeerd wordt. Alles buiten die Middelaar moet ons ontvallen. We
moeten de grond verliezen, niet alleen uit onze gerechtigheden, maar ook uit onze
bevindingen. Het drie keer omkeren van de kroon blijft voor Gods volk in dit leven
dan ook geen onbekende zaak.
In de weg der overtuiging wordt de kroon reeds omgekeerd. Wij zijn koningen
geworden in onze val. Maar Gods eerste werk is dan ook om de mens te ontkronen.
Die kroon moet van ons hoofd af, die we ons aangematigd hebben in onze val en
bondsbreuk in het paradijs. Daar ligt de oorzaak van de scheiding tussen God en ons,
dat we ons aan Zijn gezag niet langer hebben willen onderwerpen. De mens heeft
zichzelf de kroon op willen zetten, maar de kroon is juist van hem afgevallen. Hij kan
echter nu van nature niet anders meer doen dan naar de kroon grijpen. Elke zonde is
niet anders dan opstand tegen de Almachtige.
Men onderwerpt zich de Wet van God niet. Zo wil de mens koning zijn. Hij wil eigen
heer en meester zijn. Met Farao vraagt hij: „Wie is de Heere, Wiens stem ik
gehoorzamen zou?” En niettegenstaande al zijn overtredingen van Gods geboden,
leeft hij in de valse zelfinbeelding dat hij geen onrecht doet. Hij is rein in zijn ogen,
maar van zijn drek niet gewassen. Hij is een hovaardig schepsel door zijn val
geworden. Al heeft hij zich ook door zijn val in de diepste ellende neergestort, zo kan
hij toch nooit recht overnemen dat hij zelf de oorzaak van zijn ellende is. Dat is zijn
eigengerechtigheid. Hij rechtvaardigt zichzelf en beschuldigt de Almachtige van
onrecht. Het zou wel onrechtvaardig zijn, zo beeldt hij zich in, als hij voor eeuwig
verloren moest gaan. Hij kan dan ook niet geloven dat de weg die hij bewandelt hem
naar de eeuwige rampzaligheid leidt.
Over de ellende van de mens hoort hij dan ook liever maar niet spreken. De
rechtvaardigheid Gods moet in de prediking maar verzwegen worden. Wat het
leerstuk van de val betreft, heeft hij vele tegenbedenkingen. En ook met een oppervlakkig roemen over Gods liefde en over de komst van Christus tot redding van
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zondaren, openbaart hij juist niet anders dan zijn vijandschap tegen de
rechtvaardigheid Gods. Dat is nu de kroon der eigengerechtigheid die hij draagt.
Die kroon nu zal God omkeren. Dat zal bij ieder mens gebeuren. Als het bij de dood
gebeurt, is het echter te laat. In het Goddelijk gericht zal hij zeker moeten
verstommen. Op duizend vragen zal hij geen antwoord kunnen geven. Alle mond zal
gestopt worden, want de ganse wereld is voor God verdoemelijk. En toch zal de mens
als hij verloren gaat, in eeuwigheid God geen recht en gerechtigheid kunnen
toekennen. Zo zal hij die kroon altijd willen behouden, ook al moet hij die verliezen.
De hel zou geen hel meer zijn, als hij het met God eens kon worden. Zo zal hij eeuwig
vechten om de kroon. En dat zal juist de hel in de hel voor hem zijn. Eeuwig zal hij
het willen winnen, maar eeuwig zal hij het moeten verliezen. We zullen er dan ook zo
goed mee zijn, als we in dit leven de kroon eens zullen mogen verliezen. Zo zal er
alleen plaats bij ons kunnen komen voor Hem, Die alleen recht heeft op de kroon.
Voor Hem is er alleen maar plaats bij een mens die het oordeel Gods als rechtvaardig
mag aanvaarden. Die leert met de dichter in oprechtheid uitroepen:
'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog;
Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.
Met elke dadelijke zonde heeft hij zich Gods gramschap dubbel waardig gemaakt. Als
er duizend hellen waren, dan had hij ze verdiend. Praat daar niet over met een
oppervlakkig godsdienstig mens. Als men daarover spreekt, zal men zijn vijandschap
niet verborgen kunnen houden. Geen wonder, want de kroon is nimmer omgekeerd.
Als God de kroon omkeert, zal men zich aan zulk een leer niet kunnen stoten.
En nu wordt die kroon zelfs omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Het zijn niet alleen
de dadelijke zonden die hem strafwaardig maken. Hij is in ongerechtigheid geboren en
in zonden heeft hem zijn moeder ontvangen. God zal hem doen weten waar hij de
kroon verloren heeft. Hoe heerlijk heeft hij eenmaal gestaan! Toen droeg hij de kroon
van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die kroon is hij door eigen schuld
verloren. Zo derft hij nu de heerlijkheid Gods. Maar zo ziet hij zich nu ook gans
hulpeloos. Hij gaat niet verloren, maar is verloren. Voor zulk een verloren, hulpeloos
mens is nu echter de Middelaar in de wereld gekomen. Zo kan het Kerstfeest voor
hem worden. Zo kan Hij de kroon ontvangen, Die alleen recht daarop heeft.
„Totdat Hij kome”, zo staat hier in de tekst, „Die daartoe recht heeft.” Zo spreekt de
tekst dus zeer duidelijk over de komst van Christus in het vlees. Maar zo wijst de tekst
ons ook op de grote betekenis van die komst. De kroon zou er niet zijn, totdat Hij zou
komen, Die daarop recht had.
Zo'n Middelaar is er dus in de wereld gekomen. Als er zulk een Middelaar niet
gekomen was, was er geen verlossing meer voor de gevallen zondaar geweest. De
kroon zou er niet zijn, totdat Hij zou komen. Geen mens zou ooit recht op deze kroon
kunnen laten gelden. Alle mensen zijn in Adam van God afgevallen. Het ganse
geslacht des mensen is verdoemelijk voor God. Geen reine komt er ooit uit de onreine
voort. Maar nu zou er toch Eén komen, Die recht had op de kroon. Die zou uit Adam
voortkomen, want Hij moest behoren tot ons menselijk geslacht. En toch zou Hij
zonder zonde zijn.
Bij de overdenking van Christus' komst in het vlees, moet toch altijd ook in het
bijzonder die heilige ontvangenis van de Middelaar onze aandacht trekken. Dit wordt
zulk een dierbare zaak voor degenen die zich vanwege hun onheilige ontvangenis
hebben zien liggen in hun verdoemelijke staat. Voor zulk een mens is er geen
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verlossing buiten die Persoon, Die als het Heilige uit Maria is voortgekomen. Zo zal
men die Persoon in Zijn heerlijkheid, beminnelijkheid en schoonheid mogen
aanschouwen. Hij is blank en rood en draagt de banier boven tienduizenden. Op Hem
zal de kroon bloeien. Hij heeft deze kroon van de Vader ontvangen. Er wordt in de
tekst gezegd, dat God Hem die kroon geven zal. Deze Middelaar heeft Zich op het
allerdiepst vernederd. Hij is gaan staan in de plaats van de mens die God naar troon en
kroon gestaan heeft. Alsof Hij een godlasteraar was, omdat Hij zichzelf Gods Zoon
noemde, is Hij des doods schuldig verklaard. Maar de schuld van de gevallen mens
nam Hij vrijwillig op Zich. Zo onderwierp Hij Zich de wil Zijns Vaders en vernederde
Zich op het allerdiepst, opdat Gods eer op het allerluisterrijkst verhoogd zou worden.
Zo heeft Hij Zichzelf vernietigd. Maar daarom heeft God Hem ook uitermate zeer
verhoogd. In de Naam van Jezus zal zich buigen alle knie. Wij moeten de kroon kwijt,
opdat Hij de kroon zal ontvangen. God zal dan ook de kroon omgekeerd, omgekeerd,
omgekeerd stellen. God keert die kroon niet alleen om in de aanvankelijke ontdekking
van de zondaar, maar ook in de doorgaande ontdekking.
Dat zal God doen. „Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen.” God
werkt het op Zijn eer aan en op de verhoging van die Middelaar. De zondaar moet van
vat in vat geledigd worden. Hoe noodzakelijk is het toch, dat hem zo de kroon zal
worden ontnomen.
Och hoevelen zijn er toch, bij wie ge er niets van bemerkt, dat de kroon wordt
omgekeerd. Dat zijn geen missende mensen. Neen, men ontmoet er nog niet zoveel bij
wie de kroon bij vernieuwing wordt omgekeerd. Het is het droevig euvel van deze tijd,
dat men het zo goed doen kan met de kennis die men aanvankelijk van de weg der
verlossing heeft verkregen, ook al weet men wel dat er nog wel wat meer te vinden is.
Er is geen wasdom in de genade. Over het algemeen kan men niet anders dan
stilstaande wateren vinden. Er is geen beroering meer. Stilstaande wateren zijn echter
stinkende wateren. Men teert altijd maar op dezelfde oude koek. Hier schijnt het dus
niet meer te gelden: „Zeg de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken”. Maar zo blijft men
op een zekere hoogte zitten en raakt nooit eens goed aan de grond. Men is eenmaal
bekeerd en men heeft daar geen erg in. De ware bekommeringen worden gemist om
Christus te gewinnen. De kroon wordt niet omgekeerd.
En die kroon zal toch gedurig omgekeerd moeten worden. Al mogen er dan in het
gemis der ziel nog wel eens bemoedigingen zijn, men komt er dan weer veel meer dan
te voren mee in een smartelijk gemis terecht. Als God de kroon omgekeerd,
omgekeerd zal stellen, dan zal men zich ook niet voor een waar bekommerd mens
kunnen houden. Dat is immers ook nog zo'n kroon die de mens op het hoofd kan
hebben. Men draagt dan de kroon van een echte bekommering. Men weet nog te goed,
dat men bij het bekommerde volk behoort. Laten we nu toch eens eerlijk wezen. Hoe
komt het toch dat Hij niet komt, Die recht heeft op de kroon? De kroon is er bij ons
nog niet goed af. Gods Woord is een oordeler der gedachten en van de overlegging
des harten.
Als God de kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd gaat stellen, ontvalt ons alle
grond buiten het werk van Hem, Die alleen recht heeft op de kroon. Zo zal men niet
als een missend mens of als een bekommerd mens gerechtvaardigd worden. En ook
niet als een werkzaam mens. Alleen een verdoemelijk zondaar wordt door God
gerechtvaardigd. Die is met al zijn werkzaamheden toch zo schoon aan een eind
gekomen. Maar zo ligt er dan toch in deze waarheid zoveel bemoediging voor
degenen die het hoe langer hoe meer zo laag met zichzelf zien aflopen, dat zij het niet
meer weten hoe het ooit zal moeten gebeuren waar hun ziel naar uit blijft zien. Deze
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tekst zegt, dat Hij komen zal. Hij zal komen, Die daarop recht heeft. Hij zal
gewisselijk komen en niet achterblijven. Maar als Hij komt, zal Hij de kroon
ontvangen. Dan zal men het weten, dat Zijn werk alleen voor God in aanmerking
komt. Dan ontvangt die Middelaar Zijn recht. Daar wordt men door de Vader aan de
Zoon gegeven. De Middelaar kan de vrijspraak van de schuldige zondaar eisen van de
Vader. Zo zal Sion door recht verlost worden. Genade en waarheid zullen elkander
ontmoeten en de vrede en de gerechtigheid zullen elkander kussen. De Middelaar
ontvangt de kroon op het werk. Dat is een kroon die de ziel Hem zo van harte zal
mogen gunnen. Zo zal men zich in Zijn verheerlijking mogen verblijden. Dat moet het
leven worden voor de ziel. Wij moeten sterven opdat het waarde zal krijgen dat
Christus leeft. En Hij zal leven, en men zal Hem geven van het goud van Scheba, en
men zal geduriglijk voor Hem bidden; de ganse dag zal men Hem zegenen.
Zo krijgt de Middelaar dus de kroon! Hij is gekroond in heerlijkheid, maar Hij moet
ook gekroond worden in onze harten. En daarom moeten wij gedurig ontkroond
worden. Zo gaat dat omkeren van de kroon dus steeds maar door. In de weg der
heiligmaking gaat God ook de kroon omkeren. De kroon van onze bekering wordt
omgekeerd. We moeten het leven en de grond uit alle weldaden verliezen. Christus
moet de kroon hebben. Die krijgt Hij alleen maar in het arme zondaarsleven. Maar het
wordt pijnlijker voor de ziel dan ooit te voren, als God in die weg de kroon om zal
keren. God stroopt de mens naakt uit en stelt hem als ten dage toen Hij geboren werd.
Hij maakt het land woest en ledig en keert zijn gestaltenis om. Daar wordt in de ziel
wat van beleefd. God maakt geen kapitalisten van Zijn volk en ook geen renteniers.
Hij doet Zich een ellendig en arm volk overblijven.
En och, we zijn toch zulke kroonzoekers geworden in onze val. Daarom heeft de
Heere zoveel werk aan ons. We zijn er altijd maar mee bezig om Christus de kroon
te ontrukken, om die op ons eigen hoofd te plaatsen. Maar God zorgt voor de eer van
Zijn Zoon. Christus moet de kroon hebben. Maar de weg der ontdekking wordt ertoe
gebruikt, dat men Hem de kroon toch ook zo van harte zal gaan gunnen. Dan kan men
er toch wel eens zin in krijgen, om eeuwig de kroon te mogen werpen voor de voeten
van het Lam. Dan zal men zelf nooit meer grijpen naar de kroon. Neen, op Hem zal de
kroon eeuwig bloeien.
We hopen te gaan herdenken, hoe Hij in het vlees gekomen is, Die recht heeft op de
kroon. Voor elk mens is het noodzakelijk, dat God de kroon bij hem omgekeerd,
omgekeerd, omgekeerd zal stellen. Dit moet geschieden onder de tuchtiging van Gods
wet, daar het anders nooit Kerstfeest voor ons zal kunnen worden. Mocht er daarom
ook maar zulk een omkeren van de kroon bij ons aan de Kerstdagen voorafgaan. We
willen toch zo graag de kroon behouden. We hebben met Johannes de Doper niets op.
Maar die zal toch de weg moeten bereiden voor Hem Die komen zal. Als dat in ons
leven niet geschiedt, zal straks de kroon bij ons omgekeerd worden, als het voor
eeuwig te laat zal zijn. Dan zullen we tot een eeuwige afgrijzing wezen.
Nu mogen we echter de komst van Christus in het vlees nog herdenken. O dat er voor
de Geborenen in Bethlehems stal plaats mocht komen in onze harten door het
omkeren van de kroon! Maar dat ook bij vernieuwing. Altijd weer zal het omkeren
van de kroon aan Zijn komst voorafgaan. Als de Heere in deze weken de kroon nog
eens bij ons om zou keren, zou het nog een onvergetelijk Kerstfeest kunnen worden.
Dan hebben we dat echter niet meer kunnen bekijken. Maar daarom zou dan ook de
Middelaar te meer de kroon ontvangen. Onze ziel zou opspringen van vreugde om de
komst van Hem, Die eeuwig recht heeft op de kroon.
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Toepassing
Geen twijfel behoeft erover te bestaan, of wij in de door ons overdachte tekst een
voorzegging vinden van Christus' komst in het vlees. Onze geachte kanttekenaren
hebben ons hieromtrent ook niet in het onzekere gelaten. De kroon zou in Davids huis
omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd worden, ja, zij zou er niet meer zijn, totdat Hij
zou komen, Die daarop recht zou hebben. Als er over een driekeer omkeren van de
kroon gesproken wordt, dan zegt onze kanttekening daarvan, dat de zekerheid van de
zaak daarmee te kennen wordt gegeven. Ook de ijver van de profeet zien we er in
aangewezen. En ook degenen voor wie die belofte gold, moesten door deze herhaling
van het omkeren van de kroon te sterker bewogen worden in het uitzien naar de
beloofde zaak.
Wat hier in deze tekst is voorzegd, is van zulk een oneindig gewicht. Het Kerstfeest
dat we willen gaan herdenken, is van zulk een grote betekenis. Als de Zoon van God
niet in de wereld was gekomen, zou er voor alle Adamsnakomelingen niet anders dan
eeuwige jammer en ellende zijn geweest. Maar wie ziet dat nu, zolang als men zelf de
kroon nog draagt? Dat is immers onze grootste ellende, dat we kroondragers zijn,
niettegenstaande de kroon van ons hoofd is afgevallen. De rouwklage van de profeet
zal de onze moeten worden: „De kroon onzes hoofds is afgevallen; o wee nu onzer,
dat wij zo gezondigd hebben!”
Beroofd zijn we van Gods beeld, door eigen schuld! Dit houdt in, dat we nu geheel
verdorven zijn en dat we het beeld des duivels dragen. Hoe monsterachtig is de mens
toch door zijn diepe zondeval geworden! Maar tegelijk is hij zo hovaardig en
ontbreekt het hem aan ingenomenheid met zichzelf niet. Och zeg me dan, wat hij bij
Bethelehems kribbe moet gaan doen? Daar ligt de grote Erfgenaam van Davids kroon
in de diepste vernedering, omdat Hij de plaats moest innemen van die hovaardige
mens die zijn Schepper naar troon en kroon gestaan heeft. Hoe kunnen we nu
heerlijkheid zien in dat Kind, Dat als een rijsje voor Zijn aangezicht is opgeschoten en
als een wortel uit een dorre aarde, als we nooit die diepe ellende hebben Ieren kennen
waarin we onszelf door de zonde hebben gebracht? Dan kan het voor ons geen
Kerstfeest worden; dan is er geen plaats bij ons voor die Persoon, Die in een
beestenstal geboren is. We zijn er te groot voor om ons voor die kribbe neer te buigen.
Dat doen alleen ontkroonde koningen.
De noodzakelijkheid van ware zielsontdekking is ons in de tekst toch zo duidelijk
voorgehouden. Nooit kunnen we daar dan ook genoeg op wijzen. Als we verloren
gaan, terwijl ons de komst van Christus in de wereld tot behoudenis van zondaren
werd gepredikt, dan zal dat niet zijn omdat we teveel of te zwaar gezondigd hadden,
maar omdat we te hooghartig zijn gebleven onder een rechte ontdekkende prediking.
We hebben ons nimmer als een hoopje vuil gezien, waardig om met de bezem des
verderfs weggevaagd te worden van voor Gods aangezicht. Een prediking waarin we
zo in onze ware gedaante aan de kaak gesteld worden, begeren we niet of zegt ons
niets. We lopen er vandaan of blijven er onbewogen onder zitten.
Een godsdienst die ons met de Kerstdagen in een feestelijke stemming brengt, is voor
ons heel wat aantrekkelijker dan die eenvoudige prediking van onze dood- en
doemstaat in Adam en van een zalig worden uit genade, in het verlies van al het onze,
alleen door gerechtigheid van Hem, Die arm geworden is daar Hij rijk was, opdat wij
door Zijn armoede zouden rijk worden. Kerstliederen moeten we kunnen zingen en
met de engelen het „Ere zij God” aanheffen, zonder ooit onze eigen eer voor God
verspeeld te hebben en er iets van geleerd te hebben hoe God Zich verheerlijkt in het
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zaligen van zondaren door een rechte weg, daar Hij hulp besteld heeft bij die Held Die
alleen machtig is om te verlossen.
O, hoevelen zullen toch bedrogen uitkomen, die Kerstfeest hebben gevierd in
feestelijk verlichte en versierde zalen, maar die nooit de heerlijkheid van de enige
Erfgenaam van Davids kroon in Bethlehems stal en in Bethlehems kribbe hebben
gezien, zoals die arme onaanzienlijke en ongeleerde herders die hebben mogen
aanschouwen. In de hel zal het zo mooi niet zijn als op die plaatsen waar men nu zijn
vrolijk Kerstfeest viert. Daar zal er ook geen „Ere zij God” meer uit diezelfde monden
worden gehoord, maar daar zullen ze God eeuwig lasteren vanwege de plaag. Vertel
ze dat maar. Dat geloven ze niet. Neen, geen wonder, want ze hebben zich nooit van
de heerlijkheid Gods beroofd gezien.
Maar al wordt het ons nu voorgehouden, dat we allen gezondigd hebben en de
heerlijkheid Gods derven, bij ons is er ook geen plaats voor dat Kind Dat in die diepe
armoede in Bethlehem geboren werd, al stemmen we die Waarheid ook nog wel toe.
We zien geen heerlijkheid in dat Kind, als het ons aan ware zielsontdekking blijft
ontbreken. Maar het zal ons toch zo zwaar vallen, als we gedurig onze diep gevallen
staat ons hebben horen voorstellen en de noodzakelijkheid van de komst van Gods
Zoon in deze wereld tot onze verlossing, om dan daarmee toch nog voor eeuwig
verloren te moeten gaan. Neen, we houden geen vijgenblad tot onze verontschuldiging
over. In de hel zal de kroon dan ook omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd worden. Dat
wil zeggen, dat het dan een eeuwig omkeren van die kroon voor ons zal zijn. Het
oordeel zal daarbij voor ons zoveel te zwaarder zijn, daar we onder het licht van het
Evangelie hebben geleefd.
De zaligheid is ons in de prediking toch zo dichtbij gebracht. „Dit is een getrouw
woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de
zondaren zalig te maken”. Paulus was de voornaamste der zondaren geworden. De
kroon was hem van zijn hoofd gegaan. Zo was die Persoon hem dierbaar geworden,
Die in de gestaltenis Gods zijnde, het geen roof behoefde te achten Gode evengelijk te
zijn, maar de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen.
Die diep vernederde Middelaar zal ons onmisbaar en dierbaar moeten worden. Zagen
we het toch eens recht, dat het te min voor ons is om zalig te worden door die Persoon,
Die als de waarachtige God van hemel en aarde, in de diepste armoede de menselijke
natuur heeft moeten aannemen omdat wij als schepselen Gods tegen onze Schepper in
opstand zijn gekomen en ons daardoor in de diepste ellende hebben neergestort. O de
verachting en versmading van zulk een weg der zaligheid is toch zulk een
verschrikkelijke zaak en zal straks het oordeel toch zo zwaar voor ons doen zijn! Maar
och, hoe blijkt het toch ook in de verwerping van zulk een Zaligmaker, dat de weg der
zaligheid ons zo verborgen is. Gods volk ervaart dat ook in het gehele leven, tot het
einde toe. Een weg van afbraak, van ontdekking, van ontgronding en ontbloting,
kunnen we niet voor de weg houden die ons tot de zaligheid leidt. O dat omkeren van
die kroon houdt toch wat in! Aanvankelijk ziet men het in die weg alleen maar op de
hel aangaan. En als de Heere in die weg van aanvankelijke ontdekking de kroon
driemaal omkeert, dan falen alle pogingen tot zelfbehoud. Zo blijft er een mens over,
die zich niet half en niet driekwart, maar geheel verloren schat. Dat zijn geen vrome
praatjes. Dat wordt volle werkelijkheid. Men zal weten uit welk een ruisende kuil en
modderig slijk men is opgehaald.
„Totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft”. Jezus deelt de kroon met ons niet. God de
Vader wil het ook niet, dat de kroon gedeeld wordt. De Heilige Geest wil het ook niet.
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Jezus moet een volkomen Zaligmaker zijn. Hij moet alleen de kroon hebben. Bij ons
moet de kroon er helemaal af. Dit moet geleerd worden. Daarom moet Gods Geest
ook bij de voortduurt Zijn werk in ons doen als een Geest des oordeels en der uitbranding. Als een goddeloze moeten we gezaligd worden en als een verdoemelijk zondaar
gerechtvaardigd, alleen op grond van de gerechtigheid van de enige Erfgenaam van
Davids kroon. Op Zijn hoofd zal de kroon eeuwig bloeien. Daarom moet het zo laag
met ons aflopen. Uit al onze aangename gestalten moeten we ons leven kwijt. Met al
wat we hebben beleefd, moeten we in de dood terechtkomen. In plaats van toe te
nemen in kennis en in genade, gaat het met ons steeds meer achteruit. Dit gaat door,
totdat Hij kome Die op de kroon recht heeft. Dan wordt Sion door recht verlost, in het
verlies van alle eigen recht en krijgt de Middelaar naar recht de kroon.
Vechten doen we inwendig, geheel ons leven door, tegen een weg van ontkrachting en
doding van het vlees. Onverenigd zijn we met ons kruis. Vijandig zijn we tegen een
weg waarin steeds aan onze kroon gerukt wordt. Het valt niet mee, om als een
uitgeknepen citroen door het leven te moeten gaan. Maar zo weet God de kroon wel
van ons hoofd te halen. Hij verheerlijkt Zich alleen in Zijn eigen werk. En de
Middelaar krijgt de eer die Hem toekomt. De weg der ontdekking dient er echter toe,
om Hem die eer van harte te gunnen. Daarom weet de Heere Zijn volk ook iedere keer
weer voor die weg in te winnen. Dan wordt men het van harte met zulk een weg eens.
Door een andere weg kan God niet aan Zijn eer komen en de Middelaar de kroon niet
ontvangen. Hoe hartelijk gunt men dan die Middelaar de kroon door deze weg! Krijgt
Hij de kroon, dan moet die bij ons eraf. Dat gaat door tot het einde toe, totdat we door
de enge poort zullen mogen ingaan in de stad, om daar eeuwig de kroon te werpen
voor de voeten van het Lam. Amen.
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8. Jozua vrijgesproken in het recht des Heeren
Adventpreek jaarboek 1972

Psalm 32:1
Lezen : Zacharia 3
Psalm 35:1 en 2
Psalm 56:6
Psalm 65 : 2.

Geliefden.
In de brief van de apostel Judas kunnen we een twist beschreven vinden tussen
Michaël de archangel en de duivel over het lichaam van Mozes. „Maar Michaël de
archangel”, zo lezen we daar, „als hij met de duivel twistte en handelde over het
lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem in te brengen, maar
zeide alleen : De Heere bestraffe u”.
We kunnen het in het Oude Testament niet beschreven vinden, dat er zulk een twist
geweest is tussen Michaël de archangel en de duivel over het lichaam van Mozes.
Wellicht heeft de apostel Judas dat uit overlevering geweten of uit een geschrift, dat
ons niet bekend is, omdat het niet bewaard gebleven is. Er zijn immers meerdere
geschriften, die niet bewaard gebleven zijn en die daarom niet in de kanon der Schrift
zijn opgenomen. Zo haalt dan ook de apostel Judas nog de profetie van Henoch aan,
een profetie die wij ook helemaal niet kennen. Maar hoe het ook zij, wat het Oude
Testament ons niet verhaalt, wordt ons in het Nieuwe Testament medegedeeld. Dat
kunnen we daar dan ook beschreven vinden in de brief van de apostel Judas, namelijk
dat er een twist geweest is tussen Michaël de archangel en de duivel over het lichaam
van Mozes.
We weten wel, dat Mozes het volk van Israël het land Kanaän niet heeft mogen
inbrengen, omdat hij in plaats van tot de steenrots te spreken, tegen de steenrots heeft
geslagen en dat tot tweemaal toe. Hij is de stem des Heeren dus niet gehoorzaam
geweest en heeft de Heere niet geheiligd voor de ogen van het volk. Daarom mocht hij
niet ingaan in het land Kanaän, al heeft hij de Heere er ook om gebeden en gesmeekt
en al heeft hij gezegd: „Laat mij toch overgaan om te bezien dat goede land en de
Libanon”. Maar de Heere heeft zijn gebed afgesneden en heeft tot hem gezegd: „Het
is genoeg, spreek mij niet meer van deze zaak”.
Dat was ook al weer van een geestelijke betekenis, want Mozes heeft de wet
ontvangen, door de bestellingen der engelen, uit de hand des Middelaars. Omdat hij zo
die wet heeft ontvangen en die wet aan het volk heeft doorgegeven, spreken we over
die wet als de wet van Mozes. Nu mocht Mozes het volk niet in Kanaän brengen en
daarin werd duidelijk voorgesteld, dat de wet ons nooit zal kunnen brengen tot de
ware rust in het hemelse Kanaän, want door de werken der wet zal geen vlees
gerechtvaardigd worden voor God. Jozua moest de opvolger van Mozes zijn en Jozua
moest dus het volk in Kanaän brengen. Dat kon Mozes niet doen: Mozes moest
sterven. We lezen dat de Heere Zelf Mozes ook heeft begraven. Niemand heeft zijn
graf geweten tot op deze dag. Men denkt wel dat Mozes toch ook weer is opgewekt uit
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de dood, omdat hij toch ook met Elia is verschenen op de berg der verheerlijking. Dan
moet hij wel opgewekt zijn en naar ziel en lichaam beide in de hemel zijn opgenomen.
Maar in ieder geval is hij toch eerst gestorven en is hij ook begraven. De Heere heeft
zijn graf verborgen gehouden. Waarom heeft de Heere dat gedaan?
Wel om de eenvoudige reden, dat het volk als het zijn graf geweten had, afgoderij met
zijn beenderen zou hebben gepleegd en daarom moest zijn graf verborgen blijven voor
het volk. Maar de mens is ook eenmaal uit en van zichzelf altijd geneigd, en dat ook
met de genade die God hem geschonken heeft, om het bij Mozes te zoeken. Dat wil
zeggen dat hij toch altijd nog door de wet tot het leven wil komen. Dat snijdt God nu
eenmaal radicaal af, ook in het leven van zijn volk. Mozes' graf moest verborgen
blijven en het is verborgen gebleven.
Maar nu is het opmerkelijke, dat we zo lezen, dat Michaël de archangel heeft getwist
met de duivel als hij handelde over het lichaam van Mozes. Dat staat dus niet in het
Oude Testament beschreven, zoals we zeiden. Maar Judas vermeldt ons dat, omdat dat
van grote betekenis is. De duivel heeft dus getwist met Michaël de archangel. Wie
wordt met Michaël de archangel bedoeld? Dat is niet de Heere Jezus geweest. Er zijn
er wel, ook van de goede verklaarders, die zeggen dat Michaël de Zoon van God
geweest is. Maar er wordt van hem gesproken als van de archangel. Er zijn
aartsengelen, nietwaar, en twee van hen worden met name genoemd: Gabriël, die voor
God staat en ook Michaël de archangel. De duivel heeft met hem getwist over het
lichaam van Mozes.
Waarom heeft de duivel met hem getwist over het lichaam van Mozes? Wel om de
heel eenvoudige reden dat de duivel zei: „Ik heb recht op het lichaam van Mozes”. De
mens is hem toch eenmaal toegevallen en heeft zich helemaal aan zijn macht overgegeven. Daardoor heeft de duivel recht op de mens gekregen en wordt hij zelfs een
rechtvaardige genoemd. Al is het dat het wederrechtelijk is, dat hij de mens onder zijn
macht gekregen heeft, maar naar het rechtvaardig oordeel Gods is de mens toch
helemaal aan de satan overgegeven en aan zijn macht. En nu kan de duivel zijn recht
op de mens laten gelden, omdat de mens hem toegevallen is. Nu was Mozes
gestorven. De duivel zei : „Ik weet er niet van waar hij gestorven is en waar hij
begraven is en ik wil dat weten, want de mens is mij toegevallen”.
Maar nu is het ook zo opmerkelijk, dat we lezen van Michaël de archangel dat hij
geen oordeel van lastering tegen hem heeft durven inbrengen, maar dat hij alleen
gezegd heeft : „De Heere bestraffe u”. Waarom heeft hij geen oordeel van lastering
tegen hem durven inbrengen? Wel we moeten dit ook lezen in zijn verband. De
apostel Judas spreekt daar over de valse leraars en zegt ons daar waar de valse leraars
aan te kennen zijn : Ze verwerpen de heerschappij en ze lasteren de heerlijkheden.
Maar dan zegt hij : Zelfs Michaël de archangel, een aartsengel, heeft geen oordeel van
lastering tegen de duivel durven voortbrengen, omdat hij wist dat de duivel macht
over de mens gekregen heeft naar het rechtvaardig oordeel Gods en hij heeft dat
geëerbiedigd en hij heeft alleen maar gezegd : „De Heere bestraffe u”. Maar hij heeft
dan ook het vonnis in de hand des Heeren overgegeven.
Wat daar nu wordt aangehaald door de apostel Judas in zijn zendbrief doet ons toch
ook denken aan datgene wat ons zo-even uit Gods Woord is voorgelezen en waarbij
wij u met de hulp des Heeren wat nader zouden willen gaan bepalen.
We lezen u daartoe dan nog voor uit de profetie van Zacharia, het derde hoofdstuk van
vers 4 tot en met 7, waar Gods Woord aldus luidt:
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Toen antwoordde Hij en sprak tot degene die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Ziet ik
heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen.
Dies zeg Ik : Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed
op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan; en de Engel des Heeren stond daarbij.
Toen betuigde de Engel des Heeren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der
heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen en indien gij Mijn wacht zult
waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten en ook Mijn voorhoven bewaren, en
Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan.
We zien hier: Jozua vrijgesproken in het recht des Heeren. En we worden hier
bepaald bij ten
1. Satans beroep op dat recht.
2. De handeling des Heeren in dat recht.
3. Jozua's priesterschap naar dat recht.
1. Satans beroep op dat recht.
Zacharia heeft zowel als de profeet Haggaï geprofeteerd na de terugkeer van het volk
der Joden uit Babel. De tegenstand van de Samaritanen had het volk het werk van de
herbouw van stad en tempel doen staken. Maar door de vermanende en opwekkende
prediking van Haggaï en Zacharia heeft het volk dat werk wederom ter hand genomen.
Dat geschiedde onder de leiding van Zerubbabel en Jozua de hogepriester. Hier in dit
hoofdstuk kunnen we beschreven vinden wat aan Zacharia aangaande deze Jozua de
hogepriester werd getoond.
We kennen ook nog een andere Jozua uit de schrift. Daar hebben we zo-even al over
gesproken. Hij was de opvolger van Mozes en hij was een type van de Heere Jezus,
Die het einde der wet is een iegelijk die gelooft. Waar we aan het einde der wet komen
en waar Mozes ons niet kan helpen, daar kan de Heere Jezus als de meerdere Jozua
over ons opstaan. Jozua is dus van Hem een voorbeeld geweest. Dat was Jozua de
zoon van Nun. Hij was dus een voorbeeld van de Heere Jezus, als onder zijn leiding
het volk Kanaän is ingegaan.
Maar hier wordt gesproken van Jozua de hogepriester. Dat was de zoon van Jozadak.
En onder leiding van deze Jozua de hogepriester heeft het volk voor de tweede maal
Kanaän in bezit genomen. Deze Jozua is zowel als de eerste Jozua een type van de
Middelaar geweest en zijn naam had zowel als die van de eerste Jozua dezelfde betekenis als de naam Jezus. Dus die naam betekende Zaligmaker, verlosser, redder of
behouder des volks. Als hogepriester heeft hij het volk moeten vertegenwoordigen. De
hogepriester handelde immers in al zijn godsdienstige verrichtingen voor en namens
geheel het volk. De hogepriester was dus een vertegenwoordiger van geheel het volk.
Heel het volk was in die hogepriester begrepen. Daarin was die hogepriester ook weer
een duidelijk voorbeeld van de Middelaar, Die Zijn volk, het geestelijk Israël
vertegenwoordigd heeft in de eeuwige verbondssluiting. Hij is het Hoofd van het
verbond der genade en is alzo de tweede Adam.
De eerste Adam was hoofd van het verbond der werken en vertegenwoordigde alle
mensen en al zijn nakomelingen. Maar Christus als de tweede Adam
vertegenwoordigde alleen Zijn uitverkorenen in het verbond der genade. We kunnen
zeggen, dat het verbond der genade van eeuwigheid al is gesloten, al maken we dan
onderscheid tussen het verbond der verlossing of de raad des vredes en het verbond
der genade. Dit onderscheid bestaat slechts hierin, dat als we spreken over de raad des
vredes of het verbond der verlossing, we over het eeuwig besluit spreken. Maar als we
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over het verbond der genade spreken, dan spreken we over de uitvoering van Gods
eeuwig besluit in de tijd. Het verbond der genade is dus in wezen hetzelfde als de raad
des vredes of het verbond der verlossing van eeuwigheid gesloten. Daarom kunnen we
ook zeggen, dat het verbond der genade van eeuwigheid is gesloten met Christus en in
Hem met al de uitverkorenen. Hij heeft dus de uitverkorenen in die eeuwige
verbondssluiting vertegenwoordigd omdat Hij het Hoofd van de uitverkorenen was.
Al Zijn volk was in Hem begrepen. Daarin was nu de hogepriester onder het oude
verbond een duidelijk voorbeeld van Hem, want de hogepriester was ook een
vertegenwoordiger van het ganse volk. Die hogepriester droeg dus eigenlijk de schuld
van het ganse volk.
Nu had het volk het zeer diep verzondigd. Om de zonde was het volk gevankelijk
weggevoerd naar Babel. Maar de Heere had het volk doen wederkeren uit Babel en
dat terwijl Hij naar Zijn rechtvaardigheid een volkomen voleinding met dat volk had
kunnen maken. Nu werden stad en tempel weer herbouwd en het volk werd weer
hersteld in zijn vorige staat. Maar nu kwam de duivel op de been en zocht dat werk
van de herbouw van stad en tempel door middel van de Samaritanen te beletten. Zo
zag Zacharia dus hoe de duivel aan de rechterhand van Jozua de hogepriester stond
om hem te weerstaan.
Hier werd dus in dit gezicht aan Zacharia een rechtszitting getoond, waarin Jozua de
aangeklaagde of de beschuldigde was. Daarom staat er ook zo, dat hij stond voor het
aangezicht des Heeren, zoals een aangeklaagde, een beschuldigde, behoort te gaan
staan in een rechtszitting als de beschuldigingen tegen hem worden ingebracht. De
duivel was zijn aanklager, God de Vader, als de eerste Persoon in het Goddelijke
Wezen, de Rechter zoals we weten. Maar hier wordt over de Engel des Heeren
gesproken. Daar wordt altijd Christus mee bedoeld, Die heeft hier dan toch de Persoon
van de rechter vertegenwoordigd of vertoond in deze rechtszitting. We hopen straks
ook nog te horen, hoe Hij hier toch ook Zijn werk gedaan heeft als Voorspraak, als
Advocaat, als Pleitbezorger én als Pleitbeslechter.
Jozua stond daar dus met vuile klederen bekleed, want dat lezen we in het derde vers :
“Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des Engels
stond.” Nu zei ik u, en dat is hier juist van zo'n grote betekenis, dat Jozua de
vertegenwoordiger van geheel het volk was. Dat volk was dus met vuile klederen
bekleed en daarom was dat volk gevankelijk naar Babel weggevoerd. Maar nu had dat
volk uit Babel weer mogen terugkeren. Hoe was dat nu mogelijk? Hoe kon dat nu met
Gods recht in overeenstemming zijn?
Satan had het recht van God aan zijn kant als hij het volk tegenkwam in de herbouw
van stad en tempel. God moet toch naar Zijn rechtvaardigheid de zonden straffen,
nietwaar? Daarom kon Satan hier een beroep doen op de gerechtigheid Gods. Nee,
Satan heeft zoveel liefde niet tot dat recht, dat moet ge niet denken. Hij heeft helemaal
geen liefde tot het recht van God. Uit dat oogpunt vandaan zien we hem hier dan ook
niet als een beschuldiger staan aan de rechterhand van Jozua om hem te weerstaan en
zich te beroepen op de gerechtigheid Gods. Maar Satan misgunt de kerk de zaligheid!
Voor hem is er geen verlossing, en voor de gevallen zondaar mag er dan ook geen
Verlosser zijn. Vandaar is het ook dat hij de ziel van Gods ware volk beangstigt en
benauwt en dat ook door altijd maar te wijzen op die vuile klederen. Zo gauw als God
een mens bekeert, wordt hij in die geestelijke strijd gebracht, dan komt de vorst der
duisternis dus ook dadelijk al op de been. Zo is hij het dus die als de verklager der
broederen zich beroept ook op de gerechtigheid Gods, en zegt: ,,Kijk eens, God is toch
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een rechtvaardig God. Welnu dan moet God dat ook betonen, dat Hij een rechtvaardig
God is, want als een rechtvaardig God moet Hij de zonde straffen. Dan kan Hij het
toch niet gedogen, dat Jozua daar staat in vuile klederen voor Zijn aangezicht.
Maar ja, wat Satan hier niet zag, is nu juist voor ons van zulk een grote betekenis.
Daarbij willen we u bepalen, daar we ook de adventsweken met elkander zijn
ingegaan. Jozua stond daar dus als hogepriester bekleed met vuile klederen. Zo was
hij, zoals we zeiden, een type van de Heere Jezus, Die de schuld Zijns volks op zich
heeft willen nemen en die heeft willen dragen en dat opdat Hij Zijn volk ervan
verlossen zou. Van Hem lezen we het immers in Jesaja 53 dat Hij om onze
overtredingen verwond is en om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons
de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Dat
is dat borgtochtelijk plaatsbekledende werk van die meerdere Jozua, van die dierbare
grote tegenbeeldige Hogepriester. Hij heeft als het ware de vuile klederen van de
Zijnen aangetrokken en heeft zo de ongerechtigheid Zijns volks willen dragen.
Nu lezen we niet, dat Jozua iets tot zijn verontschuldiging heeft ingebracht in deze
rechtszitting. Och, het is toch ook wat voor de Middelaar geweest, als Hij onder de
last van de schuld Zijns volks gebogen, heeft moeten kruipen als een worm in het stof
en daar gehangen heeft aan het vloekhout des kruises toen het recht Gods volkomen
voldoening eiste. Daar heeft Satan met zijn ganse hellemacht zich op hem geworpen
en Zijn heilige vlekkeloze ziel gekweld, benauwd en beangstigd. Daar heeft Hij al de
ongerechtigheden der Zijnen moeten dragen, maar als die geëist werden, dan werd Hij
verdrukt, doch Hij deed Zijn mond niet open. Dat staat van Hem geschreven als de
meerdere Jozua. Hij heeft wel gebeden : „Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze
drinkbeker van Mij voorbijgaan”. Maar Hij heeft eraan toegevoegd: „Niet Mijn wil,
maar Uw wil geschiedde”. Hij moest in de plaats van de Zijnen een volkomen
voldoening geven aan de gerechtigheid Zijns Vaders en dat opdat zij vrijuit zouden
kunnen gaan. O, die enige grond van de vrijspraak van de Zijnen, van de vrijspraak
van schuld en straf en van het rechtgeven op het eeuwige leven zien we hier in dit
visioen zo duidelijk voorgesteld. Maar toch werd die enige grond van vrijspraak aan
Satan niet ontdekt. Daar hopen we straks ook nog wel op terug te komen.
U moet er eens op letten, dat er staat: De Heere zeide tot de satan: De Heere schelde u,
o satan, ja de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit
het vuur gerukt?
Waar schold de Heere satan dus mee? Met de eeuwige verkiezing: De Heere schelde
u, Die Jeruzalem verkiest. God had Jeruzalem verkoren, opdat dat de stad Zijner
woning zou zijn. Daar moest de heilige tempel des Heeren staan, daar moest de tempel
ook weer herbouwd worden. Zo was Jeruzalem de door Hem verkoren stad. Daar zou
dus de tempel ook weer verrijzen, al had het volk het zwaar verzondigd. Maar het volk
had mogen wederkeren uit Babel en het had mogen terugkeren naar zijn land. God had
Jeruzalem verkoren, maar dat wil ook zeggen, dat Hij dat volk zich ten erve had
verkoren. Dat hield in, dat Hij onder dat volk Zijn uitverkorenen had, die Hij tot de
eeuwige zaligheid heeft verkoren. Die uitverkorenen heeft Hij nog. Dat is Zijn volk,
die heeft Hij verkoren en dat uit louter soevereiniteit. De duivel heeft er verder niets
mee te maken hoe dat die kerk vrijuit zou gaan. De Heere scheldt hier satan met de
eeuwige verkiezing. Maar dat wat de duivel niet mocht weten, dat mocht Jozua wel
weten, namelijk dat er een weg door God zou worden geopend waardoor een
schuldige zondaar vrijuit zou kunnen gaan, waardoor zijn schuld dus van hen zou
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kunnen worden weggenomen, een weg waardoor God Zich verheerlijkt in al Zijn
deugden in het zaligen van die uitverkorenen.
Zo zien we hier dus in de eerste plaats, hoe satan een beroep gedaan heeft op het recht
des Heeren. Maar nu worden we hier in de tweede plaats bepaald bij de handeling des
Heeren in dat recht.
2. De handeling des Heeren in dat recht
Waar satan stond aan de rechterhand van Jozua om hem te beschuldigen, daar heeft de
Heere aan Jozua dat geheim willen ontdekken, dat hij toch vrij verklaard kon worden.
We lezen dat in het vierde vers : „Toen antwoordde Hij en sprak tot degenen die voor
Zijn aangezicht stonden: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot
hem : Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen
aandoen. Dat sprak de Heere allemaal tot degenen die voor Zijn aangezicht stonden,
want dat staat er zo: „Toen antwoordde Hij en sprak tot degenen die voor Zijn
aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg”. Wie worden
daarmee bedoeld?
Daar worden de heilige engelen mee bedoeld. Zij staan voor het aangezicht des
Heeren. Tot die heilige engelen werd gezegd: “Doet deze vuile klederen van hem
weg.” De engelen werden hier dus betrokken in de rechtszitting. Ze worden
betrokken, om het zo te zeggen, in het werk der zaligheid en dat terwijl de engelen
geen deel hebben aan het werk der zaligheid. Zij zijn zalig, zij zijn niet gevallen gelijk
als de mens. Ze behoeven dus niet uit een gevallen staat te worden opgericht zoals de
mens. Ze behoeven niet uit genade zalig te worden, ze behoeven ook niet door het
bloed en de gerechtigheid van Christus verlost te worden. Toch worden ze betrokken
in het werk der zaligheid. Ze zijn gedienstige geesten, die uitgezonden worden tot
dienst van degenen die de zaligheid beërven zullen. Ze verblijden zich ook in het werk
der zaligheid. Dat hopen we ook weer te gaan beluisteren op de kerstdagen, hoe de
engelen er van hebben gezongen in Efratha's velden: Ere zij God in de hoogste
hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. De engelen verblijden zich
in het werk der zaligheid. Ze vinden daarin een oorzaak van verwondering. Ze vinden
daarin stof om God in Zijn wijsheid te aanbidden, daar Hij naar Zijn onnaspeurlijke
wijsheid zulk een weg heeft uitgedacht waardoor een gevallen Adamskind nog tot de
zaligheid kan komen en dat zonder dat Zijn recht gekrenkt wordt.
Maar als dit nu een oorzaak van verwondering is voor de heilige engelen, dan moet dit
toch veel meer tot verwondering zijn voor degene, die het te beurt mag vallen, dat
evenals bij Jozua de vuile klederen worden uitgedaan en wisselklederen worden
aangedaan. Jozua vertoont hier dus het beeld van de schuldige zondaar, die zich in het
Goddelijke recht betrokken ziet. Hij heeft niets anders te verwachten dan het vonnis
des doods. Ziet hij boven zich, dan ziet hij een heilig en rechtvaardig Rechter, Die de
schuldige geenszins onschuldig houdt. Ziet hij op zichzelf, dan ziet hij zijn vuile
klederen en die wijzen zijn gruwelijke misdaden aan. Hij heeft de aanklacht van zijn
eigen consciëntie tegen zich. Hij heeft niets tegen alle beschuldigingen in te brengen.
Satan staat daar om hem te beschuldigen. De wet beschuldigt hem, want het boek der
wet wordt geopend. Zijn eigen consciëntie klaagt hem aan.
We lezen hier van satan, dat hij aan de rechterhand van Jozua stond om hem te
beschuldigen. Het was oudtijds gewoonte, dat een aanklager zich plaatste aan de
rechterhand van de beschuldigde om zo zijn aanklachten tegen hem in te brengen.
Maar Jozua moest zwijgen op al die beschuldigingen. De schuldige zondaar heeft
tegen al de beschuldigingen ook totaal niets in te brengen. Zo gauw als God hem
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ontdekt, dan ziet hij dat hij tegen God gezondigd heeft en dat hij Zijn heilige wet heeft
overtreden. Dan komt de vorst der duisternis dus al op de been. Die gaat hem
beschuldigen en die gaat hem al wijzen op de vuile klederen.
Maar van stonde af aan wordt hij er ook van overtuigd, dat God rechtvaardig is als Hij
hem voor eeuwig verdoemt. Hij moet het van stonde af aan erkennen dat als de Heere
hem wegstoot van voor Zijn aangezicht en als dan zijn deel zal zijn in de plaats der
verdoemden, dat God geen onrecht doet. Dat ligt van stonde af aan in zijn ziel verklaard, al is het dat hij het in het eerst ook op zelfbehoud aanwerkt. Er komt een
ogenblik, als de Heere verder met hem gaat, dat hij niet anders dan de dood en het
eeuwige oordeel voor ogen ziet. Dan ligt hij in zijn totale verlorenheid onder een hem
veroordelende schuld, waarbij de vele bestrijders het hem doen weten, dat hem nu
eenmaal niets anders kan wachten dan een eeuwig verderf. Ach, daar is het of hij de
hel al voor zich open ziet gaan, alsof al de duivelen uit de hel op hem losgelaten
worden om hem zo voor eeuwig naar het verderf te sleuren. Daar is dus werkelijk voor
hem geen verlossing meer.
Maar hier moet toch wat gebeuren. Hier zàl ook wat gebeuren. Hier komt God Zelf
tussenbeide en dat in de ontsluiting van Zijn eeuwige liefde in die enige weg van zaligheid en verlossing. O, dat onvergetelijke moment als God hier eens aan het woord
zal komen. „Doch de Heere zeide tot de satan: De Heere schelde u, gij satan, ja de
Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest: is deze niet een vuurbrand uit het vuur
gerukt?” Als een vuurbrand wordt die ziel uit het vuur gerukt. Als een stuk hout, laat
ik het dan zo maar zeggen, want dat betekent het toch eigenlijk, als een stuk hout dat
reeds in het vuur ligt te branden. Daar ligt die ziel gekneld in banden van de dood,
waar d' angst der hel ze alle troost deed missen. Daar is ze benauwd en omringd van
droefenissen. Daar is geen verlossing meer.
Maar ach, hier laat God ze het wonder van Zijn eeuwige verkiezende liefde zien. Wie
zal ooit kunnen zeggen wat het betekent, dat God daar nu gaat zeggen tot zulk een
mens: Zie Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met
goedertierenheid. Vrij en soeverein van eeuwigheid bemind, dus van eeuwigheid
verkoren, opdat Ik u in de tijd zou roepen, trekken, wederbaren, uit de duisternis zou
overbrengen tot Mijn wonderbaar licht. Opdat gij van dat eeuwig oordeel, van het eeuwige verderf zou worden verlost en opdat gij tot een eeuwige gelukzaligheid zou
kunnen komen. Och, dat wonder is niet te vatten en die liefde is nooit te peilen.
Maar dat wonder zal nog meer betekenis gaan krijgen, als de Heere ook laat zien door
welk een weg Hij nu zulk een zondaar verlossen zal.
Wat satan nu niet mocht weten, dat werd aan Jozua ontdekt. Daar heb ik reeds op
gewezen, maar daar kom ik dan nu even op terug. Satan is gescholden met de
vrijmachtige verkiezing Gods. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de
uitverkorenen Gods. God heeft vrijmachtig soeverein Zijn kerk van eeuwigheid tot de
zaligheid verkoren. Dus Hij laat de duivel zomaar niet inblikken in dat geheim, hoe
dat Hij nu die uitverkorenen ook tot die zaligheid kan brengen. Maar dat heeft Jozua
wel mogen weten. We lezen dat in de verzen 8 en 9: „Hoor nu, Jozua, gij
Hogepriester, gij en uwe vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een
wonderteken want zie, Ik zal mijnen Knecht de Spruit doen komen. Want zie,
aangaande die steen welke Ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene
steen zullen zeven ogen wezen; zie Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heeren
der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op ene dag wegnemen."
Hier zien we in dit visioen ons heel eenvoudig voorgesteld, hoe dat de schuldige en
goddeloze zondaar door God gerechtvaardigd wordt. De vuile kleren werden Jozua
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uitgedaan. We lezen in het tweede gedeelte van het vierde vers: „Daarna sprak Hij tot
hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u wisselklederen
aandoen”. Er is een volk dat hierin zijn gemis gevoelt. Dat volk heeft zich de weg wel
eens ontsloten gezien in het leven. Er is een ogenblik gekomen dat satan gescholden
werd. En het is bij die ene keer ook wellicht niet gebleven.
We hebben psalm 35 met elkaar opgezongen: Twist met mijn twisters, Hemelheer.
Daar weet de ganse kerk van af. Er zijn wel eens ogenblikken gekomen, dat satan
werd gescholden en dat de bestrijder op de vlucht moest. Dus dat durft men niet te
ontkennen. Maar hier bij Jozua gebeurde er wat meer. Zijn vuile klederen werden
weggedaan en wisselklederen werden hem aangedaan. Want daar staat: „En ik zal u
wisselklederen aandoen. Dies zegt Ik: Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En
zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan”. Dus dat
geschiedde hier bij Jozua. 't Heilgeheim van het werk der zaligheid moet de ziel dus
nader worden ontdekt. “Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet
uit u, het is Gods gave.” Dan zal men weten wat genade is! Maar daarom is het ook
dat we de grond kwijt moeten uit het gestaltelijk leven en dat diepere ontdekkingen in
ons leven zo noodzakelijk zijn. Want er moet niet anders dan een schuldige zondaar
overblijven. Daarom moeten alle werkzaamheden van de ziel nog eens een keer een
einde nemen, want we worden niet als een werkzaam mens zalig, maar als een
goddeloze door God gerechtvaardigd.
Hier was het bij Jozua zo, dat hij geen tegenredenen had in te brengen. Maar dat niet
alleen: hier schoot geen zucht om zelfbehoud meer over. Hier had Jozua totaal niets te
zeggen. Hier was aan zijn zijde niets anders dan schuld. Hoe kon nu die schuld
worden weggenomen? God moest die wegnemen. Maar hoe kon God nu als een heilig
en rechtvaardig God die schuld wegnemen? Hier moet een schuldige Jozua buigen
onder het recht des Heeren, Hij heeft geen verweer tegen al de aanklachten van satan.
Maar hoe kan God nu die schuld wegnemen? Kijk dat wordt ons gezegd, want er staat
zo opmerkelijk in het laatste gedeelte van vers 5: „En de Engel des Heeren stond er
bij.”
Dat is die meerdere Jozua, dat is Christus, Die de schuld der Zijnen op zich genomen
heeft, opdat Hij hen van die schuld verlossen zou. En als Jozua nu zal worden
vrijgesproken, dan zal dat geschieden ten overstaan van die machtige Verbondsengel.
Die staat er bij en die eist de vrijspraak van die schuldige zondaar. Die zegt: „Vader,
Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt. Ze waren Uwe,
Gij hebt Mij dezelve gegeven. Ik sta er bij”. Maar Jozua als hij beschuldigd werd,
heeft die engel zomaar niet zien staan als zijn voorspraak. De zondaar die in het
gericht des Heeren wordt betrokken, ziet dat ook niet. Dat wordt het wonder als hij
daar staat met een gestopte mond en als hij denkt dat het aardrijk zich voor hem zal
openen, als hij het gejuich uit de afgrond over hem hoort opgaan, als de Heere hem
dan als een vuurbrand uit het vuur rukt. En als hem dan de vuile klederen worden
uitgedaan en wisselklederen worden aangedaan. En dat omdat die machtige
Voorspraak tussenbeide komt. Die zegt: „Dat moet geschieden en dat zal geschieden”.
De Engel des Heeren stond er bij en zei: „Ik heb betaald, Ik heb die ongerechtigheid
gedragen”. Nu moet de schuldige Jozua vrijuit gaan. De schuldige zondaar moet
vrijuit gaan. Daar ziet ge de handeling des Heeren in dat recht. De Vader Zelf zal daar
als de rechter de zondaar vrijverklaren, op grond van de gerechtigheid des Middelaars.

95

3. Maar dan worden we ook nog even bepaald bij Jozua's priesterschap naar dat
recht.
We lezen: „Zo zegt de Heere der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen
en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten en ook
Mijn voorhoven bewaren en Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan.
Jozua zou dus nu de tempeldienst weer mogen waarnemen als hogepriester. De Heere
zelf heeft hem dat betuigd, die Engel des Heeren. Want er staat in het zesde vers: toen
betuigde de Engel des Heeren Jozua, zeggende: „Dus die heeft het hem doen weten,
hoe dat hij nu als hogepriester weer vrij zijn werk kon doen. De vuile klederen waren
uitgedaan en hem waren wisselklederen aangedaan. Wat zou hij als Hogepriester nu
moeten doen? Wel, Zijn wacht waarnemen. Dat moest de Hogepriester vanzelf doen.
Die moest, om het nu maar eens eenvoudig te zeggen, er voor waken dat alle dingen
zouden geschieden in de dienst des Heeren, zoals God dat voorgeschreven had. Hij
had er voor te waken dat het heiligdom des Heeren niet verontreinigd zou worden. Zo
moest hij de wacht des Heeren waarnemen en zo moest hij ook het huis des Heeren
richten. We voelen wel aan, dat dat ook voor de priesters van het Nieuwe Testament
heel wat te zeggen heeft. Die zijn toch ook zo in het heiligdom des Heeren geplaatst
en die moeten toch ook de wacht des Heeren waarnemen. Die moeten ook Zijn huis
richten, want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van
David. Dus wat hier gezegd wordt, ziet helemaal op die priesterlijke dienst „en ook
Mijn voorhoven bewaren”. daar kwam het volk en daar werden de offeranden
gebracht. Dat moest ook weer geschieden overeenkomstig de wet des Heeren. Want
ook het altaar des Heeren mocht niet verontreinigd worden. Daarom moest de
Hogepriester daar nauwkeurig acht op geven.
Daar kwam nog bij, dat de Hogepriester zelf mocht eten van wat daar aan de Heere
werd geofferd. Dus dat werd Jozua hier ook toegezegd. Maar waar hier in het
bijzonder zo op gewezen wordt, dat is dit, dat de heiligmaking zo onafscheidelijk aan
de rechtvaardigmaking is verbonden. Want er staat: „Zo zegt de Heere der heirscharen: Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult
waarnemen”. Nu zijn die vuile klederen uitgedaan en die wisselklederen u aangedaan,
maar indien gij nu in mijn wegen zult wandelen en indien gij dan mijn wacht zult
waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook Mijn voorhoven bewaren. Dus
die heiligmaking is onafscheidelijk verbonden aan de rechtvaardigmaking maar dan
ziet gij ook weer daar uit, hoe dat die heiligmaking toch ook weer een vrucht is van de
geloofsinplanting in Christus. Dat is geen vleselijke heiligmaking, geen wettische
heiligmaking.
Let er ook wel op dat hier gesproken wordt over het wandelen in Zijn wegen.
Wandelen drukt uit een verlustiging, een vermaak. Welnu, Gods volk krijgt in de weg
der heiligmaking een verlustiging en vermaking in de dienst des Heeren. Dan is die
dienst geen zware slaafse arbeid, geen loondienst. Het is geen wettische
dienstbaarheid, maar het is een vrijwillige dienst uit een evangelische gehoorzaamheid
in kinderlijke vreze. In een weg waarin men er achter komt, dat men van de vuile
klederen toch ook niet helemaal verlost wordt in zijn leven.
Men raakt nooit met de grootste weldaden van zichzelf verlost. Maar nu dat wonder
dat de Heere zegt: Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Dat ziet op
de eeuwige heerlijkheid. Deze Jozua, die hier aangeklaagd werd door de duivel, zou
straks als een priester des Allerhoogsten, eeuwig zijn priesterlijk werk mogen doen.
En dan zou hij wandelingen krijgen onder deze die hier staan, Die hier staan voor
Gods aangezicht om eeuwig in hun gezelschap, in hun gemeenschap, aan een drieenig God volmaakt de eer toe te brengen. Maar hier op aarde mogen dan die priesters
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toch al engelenwerk doen. En ze krijgen al wandelingen onder deze die hier staan. Om
zo volvaardig te zijn in de dienst des Heeren en dan er toch wat van te mogen beleven,
wat we nu even gaan zingen: Psalm 56 het 6e vers, want dat is waarheid geworden
voor Jozua
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;
Gij zijt voor mij een schild in alle nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot.

TOEPASSING
Zijn de vuile klederen u ook al uitgedaan? We hebben immers allemaal vuile klederen
aan. We zijn al met vuile klederen in de wereld gekomen. Ach, een mens van nature
heeft daar maar geen oog voor en gaat op in uitwendige schoonheid. We kleden een
kindje al zo mooi en bekoorlijk mogelijk aan, want we hebben er geen erg in, dat dat
kindje al vuile klederen aanheeft. Dus wat dat betreft behoeft u dat kindje heus zo
mooi niet te maken, want dat is zo mooi niet.
Het is niet te zeggen hoe gruwelijk we zijn door onze diepe val. Gans verdorven zijn
we in de wereld gekomen. We zijn nog niet met zout gewreven en onze navel is nog
niet afgesneden. Zo zijn we nog verbonden aan ons eerste stamhoofd. Die navel die
moet een keer afgesneden worden. We liggen in ons vuil ons om en om te wentelen,
vertreden in ons bloed. We zijn echt zo mooi niet, we hebben vuile klederen aan.
En hebben we die nog aan? Zijn die vuile klederen nog vuiler geworden door zoveel
dadelijke zonden en overtredingen? Want we kunnen niet anders doen, dan onze
schuld maar vermeerderen voor God.
Hier zien we bij Jozua, dat hij toch met de Rechter ook een keer in aanraking kwam.
En dan was de duivel erbij, want de duivel zegt: „Ja kijk nu eens aan, het is dan altijd
nog zo, dat ik recht op de mens gekregen heb. Dat wil zeggen dat ik naar het
rechtvaardig oordeel Gods macht over die mens gekregen heb. Al heb ik die mens me
wederrechtelijk toegeëigend, al is het dat ik een aanval heb gedaan op het schepsel
Gods, en wat dat betreft daar geen recht natuurlijk toe had en alzo ook geen recht heb
op de mens, maar naar het rechtvaardig oordeel Gods, omdat de mens zich aan me
overgegeven heeft, heb ik nu macht over die mens gekregen. Dus ik kan me altijd
beroepen op het recht".
Mijn geliefden, weet u wat u hier ziet in dit visioen? Het is toch te hopen dat we er
eens iets van zullen mogen beleven, want dat wordt toch zo'n groot wonder voor de
ziel. Dat is de dierbare verborgenheid van het werk der zaligheid, dat (met eerbied
gesproken) de kerk nu zo eerlijk zalig wordt door een weg van recht, dat alle duivelen
uit de hel geen vuile vinger meer op het Goddelijke recht kunnen leggen. Zo eerlijk
wordt de kerk zalig! En dat zal de duivel moeten weten, want er moet recht
geschieden. De duivel laat zijn recht gelden. En de duivel zegt: „Jozua behoort mij
toe. Jozua moet verdoemd worden. Dat volk moet verdoemd worden. Dat volk moet
verdelgd worden. Dat volk heeft het verzondigd en nu is dat volk teruggekeerd uit
Babel om stad en tempel te herbouwen. Gaat dat nu zo maar? Kan dat met de
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handhaving van Gods recht? Is God dan nog wel God?” Dat zegt de duivel. Zo stelt
hij zich aan de rechterhand van Jozua om hem te weerstaan en zo beroept hij zich op
de gerechtigheid Gods.
En nu heb ik u gezegd, hoe dat de Heere satan heeft gescholden met de uitverkiezing.
Ik ga daar nu niet meer uitvoerig op in, maar het heeft ons toch wel heel wat te
zeggen. Weet ge wat ge ziet onder het Oude Verbond? Wel, de engelen hebben wel
geweten, dat de uitverkorenen door een weg van recht verlost zouden worden, dat er
een Middelaar in de wereld zou komen, dat was duidelijk geopenbaard. Dus dat
hebben de duivelen ook geweten. Maar dat wonder van die heilige ontvangenis, de
wijze dus waarop dat die schuldige zondaar door de Middelaar verlost zou worden,
was een verborgenheid, voor engelen en ook voor de duivelen.
Maar daarom is het ook voor Gabriël wat geweest als hij die boodschap mocht
brengen aan Maria: „De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen, en daarom ook dat Heilige Dat uit u geboren zal
worden, zal Gods Zoon genaamd worden.” Toen werd het de engelen geopenbaard en
hebben ze ervan gezongen in Efratha's velden. Toen is het ook de duivelen
geopenbaard. De duivel is toen op de been gekomen om dat kind te vermoorden. Alle
kinderen moesten vermoord worden in Bethlehem, dan was dat Kind er vanzelf ook
wel bij. Dus hier ziet ge dat onder het Oude Verbond iets bedekt gebleven is voor
engelen en voor duivelen.
Voor de engelen, daarom waren ze turende boven het verzoendeksel, begerig om in
die verborgenheid in te blikken. Voor de duivel bleef het verborgen en daarom heeft
de Heere hem alleen maar gescholden met de uitverkiezing. Ik geef er verder", zegt
God, „geen rekenschap van hoe Jozua vrij uit gaat. Dat behoeft ge niet te weten. Ik
geef er geen rekenschap van aan u hoe die schuldige zondaar vrij verklaard wordt.
Daar zult ge wel achter komen”. Maar Jozua mag het weten. De komst van de
Middelaar wordt hem in het vooruitzicht gesteld.
We gaan die komst weer met elkander overdenken. Mocht die komst voor eens rechte
betekenis krijgen, want die Spruit die is gekomen, die meerder Jozua, die grote
tegenbeeldige Hogepriester, die Engel des Deren, Die er hier al bij stond. Die hier de
vrijspraak dan Jozua eist, als Jozua zichzelf niet vrijverklaren kon. Ach, daar gaat het
toch altijd naar toe, dat een mens niets meer heeft tot zijn verontschuldiging. Zolang
als wij onszelf nog kunnen verontschuldigen, dan zijn we echt nog niet op de plaats
waar we zijn moeten. Maar als wij onszelf eens niet meer kunnen vrijverklaren,
onszelf niet meer kunnen verontschuldigen en als dan de duivel met vele
beschuldigingen komt, dan kan God tussenbeide komen. Twist Gij met mijn twisters,
bestrijdt mijn bestrijders en zegt Gij tot mijn ziel: „Ik ben uw heil”.
Is het al eens een keer gebeurd, dat de Heere aan het woord gekomen is in uw leven en
dat Hij heeft gezegd: „Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?” Hebt u de hel
wel eens voor u geopend gezien? Ja maar dan zult u zeggen: „Moet het nu werkelijk
zo ver komen met de mens, dat hij een geopende hel ziet?”
Mijn geliefden, we zullen moeten weten wat we waardig zijn en wat we door de
zonden onderworpen zijn, waar we naar toe reizen. We weten het van de dichter, dat
hij gekneld lag in de banden van de dood. Dat wordt het wonder voor de ziel, als ze
dan als een vuurbrand uit het vuur gerukt wordt, waar ze dacht voor eeuwig om te
komen. En als God dan aan het woord komt en als Hij daar gaat zeggen: „De Heere
schelde u, o satan. Hij die Jeruzalem verkiest”.
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Maar zoals we gehoord hebben, is hier nog meer ontdekt aangaande dat wonder van
het werk der verlossing. De vuile klederen werden Jozua uitgedaan en wisselklederen
aangedaan. Is dat u ook al gebeurd? Zijt ge al als de verloren zoon thuisgekomen? Is u
toen ook de beste kleding aangedaan? Is er toen ook een maaltijd aangericht? Hier
werd gezegd: „Zet hem een reine hoed op het hoofd”. Dat was de hogepriesterlijke
hoed met dat opschrift: De Heiligheid des Heeren. Nu kon een onreine Jozua weer
voor een heilig God bestaan en dat door de tussenkomst van die heilige, reine en
onbevlekte Middelaar.
Och mijn geliefden, we mochten maar niet rusten voordat dat gebeurd mag zijn, dat
we weer met God verzoend zijn, dat de schuld is weggenomen, maar ook dat we zo
weer in die gemeenschap zijn hersteld. Rein en heilig gesteld voor Gods aangezicht en
zo aanschouwd in die gezegende, meerdere Jozua, die grote tegenbeeldige
Hogepriester. Dan krijgt het betekenis dat de Heere zegt: „Nu zal ik u in de weg der
heiligmaking een vermaak geven in mijn wet, in mijn dienst. En nu moogt ge het
hogepriesterschap bekleden naar het recht. Laat satan nu zeggen: „Hij mag geen
hogepriester zijn, maar God zegt: Hij mag het wel zijn”.
Ik heb u gezegd: dat heeft de ganse kerk wat te zeggen, maar ook in het bijzonder
Gods knechten, want die moeten met vuile klederen altijd de preekstoel op. Dat valt
niet mee als men met vuile klederen de preekstoel op moet. Als ik nu nog moest
beginnen over de vuile klederen op zichzelf, dan moeten we niet alleen denken aan
erfschuld en dadelijke schuld zoals we die allen onderworpen zijn, maar het is toch
niet te zeggen welke vuile klederen we aanhebben, want zeven gruwelen wonen er in
ons hart. Het is hier een bron van ongerechtigheid, het is een moordspelonk. Een en al
overtreding van Gods heilige wet is er bij ons te vinden: opstand tegen God,
vijandschap tegen God, liefdeloosheid tegenover onze naaste, eigenliefde daar zitten
we vol van, gehoor geven aan de duivel, ongeloof. Och het is toch niet te zeggen,
waarin dan al die vuile klederen bestaan. En dan moet je zo het werk gaan doen. Maar
dan zegt God: „Ja, maar kijk eens, zo een wil Ik in Mijn dienst nu eenmaal gebruiken”. Dan gebeurt het ook wel, dat satan er tussenkomt en zegt: ,Gaat dat zo?"
„Ja”; zegt God, „dat gaat zo !” De Heere schelde u, ja de Heere schelde u, satan, Hij
die Jeruzalem verkiest". En dan moet satan wijken en dan gaat de schuldige
hogepriester de preekstoel op en die moet het werk gaan doen en dat wordt nu het
eeuwige wonder, want die kan vrije genade gaan verkondigen. Nee, die gaat je niet
aankleden in je vrome godsdienst. Dat moet je echt niet denken. Die gaat geen
geverniste farizeeër preken. Die gaat niet zeggen: „Doet dat en gij zult leven”. Nee
hoor, dat zegt zulk een niet die zelf met vuile klederen is bekleed.
Maar die gaat de vrije, blanke genade preken. Die gaat een vuile, goddeloze zondaar
in Adam preken en een rein gewassen zondaar in Christus, een van beiden: misvormd
in Adam en hervormd in Christus. Jozua was hervormd, hervormd in Christus, bekleed
met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid hem aangedaan. God sprak
hem vrij. Wie zal er dan nog beschuldigingen inbrengen? Niemand, er kan niemand
meer beschuldigen inbrengen. Daar gaat Jozua vrij uit en God zegt: „Gij zult Mijn
dienst bekleden. Ik heb je erin gesteld. De duivel is altijd op de been om je uit die
dienst uit te bannen, zodat je die dienst niet meer zult kunnen verrichten. Die probeert
op allerlei manieren je dat werk onmogelijk te maken, want je moet voor hem
onschadelijk zijn.
„Nee,” zegt God „Ik heb een eeuwige vrije verkiezing. De Heere schelde u, Hij Die
Jeruzalem verkiest”.
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Jozua moet zijn werk doen en die moet Mijn wacht waarnemen en die moet Mijn
voorhoven bewaren en Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan, onder
die heilige engelen. Die hebben mogen toezien en Die hebben zich mogen verblijden.
O, die dienst der engelen, daar is op zichzelf ook al genoeg van te zeggen. Maar het
zal wat zijn om straks eeuwig wandelingen onder die heilige engelen te verkrijgen en
dan met geen vuile klederen meer. O nee, witte klederen, want boven zijn het witte
klederen, wit gewassen door het bloed des Lams. Wie zijn ze die uit de grote
verdrukking komen? Deze zijn het die hun klederen gewassen hebben in het bloed des
Lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in Zijn
tempel. Maar wat de engelen niet kunnen zeggen, dat zullen zij kunnen zeggen: Gij, o
Lam dat geslacht zijt, hebt ons Gode gekocht met Uw dierbaar bloed en daarom zijt
Gij waardig te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding, en dankzegging, tot in der
eeuwigheid. Amen.

100

9. De verborgenheid van Christus' heilige menswording
door de engel aan Maria ontdekt
Adventpreek jaarboek 1973

Lofzang van Maria: 1 en 3;
Lezen: Lucas 1: 26 t/m 38;
Lofzang v. Zacharias: 1 en 2;
Psalm 89: 9;
Psalm 72: 10.

Geliefden.
Van de menswording van Christus wordt door de apostel gesproken als een
verborgenheid der godzaligheid, die groot is. Op welk een voor ons onbegrijpelijke
wijze immers heeft de Zoon van God de menselijke natuur aangenomen. Dat de Zoon
van God mens geworden is, is op zichzelf al voor ons een onbegrijpelijke zaak. Maar
nog veel onbegrijpelijker is het, dat Hij de menselijke natuur aannam uit een nederige
maagd door de ontvangenis van de Heilige Geest.
In de profetieën is daarvan ook al gesproken als een bovennatuurlijke gebeurtenis.
Niet alleen heeft Jesaja gesproken van een maagd die zwanger zou worden, maar ook
de profeet Jeremia heeft deze maagdelijke geboorte van de Middelaar voorzegd. In
Jeremia 31 vinden we die opmerkelijke woorden: „Want de Heere heeft wat nieuws
op de aarde geschapen; de vrouw zal de Man omvangen”. Ongetwijfeld vinden we in
die woorden een heenwijzing naar de geboorte van de Middelaar uit de maagd Maria.
Onze kanttekening wijst ons daarop en al de goede verklaarders zijn diezelfde mening
toegedaan. Van deze wonderlijke geboorte des Middelaars spreekt de profeet dus als
iets nieuws dat de Heere op aarde heeft geschapen. Als dit niet gebeurd was, was er
geen verlossing voor de gevallen mens geweest. Maar nu mocht de profeet het
schuldige volk van Zijn tijd in de Naam des Heeren toeroepen: „Hoe lang zult ge u
onttrekken, gij afkerige dochter?” En ook mocht hij tot dat volk zeggen: „Zo zegt de
Heere der heirscharen, de God Israëls: Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van
Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal: De Heere zegene u, gij
woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid”.
De kerk van de oude dag mocht ook reeds; als de vrouw Christus als de Man
omvangen. En de kerk van het Nieuwe Testament mag die verborgenheid ook door
genade leren verstaan. Dit is waarlijk iets nieuws dat God op aarde geschapen heeft.
Maar daarom krijgt ook die geboorte des Middelaars uit de maagd Maria ook zulk een
bijzondere betekenis voor de ziel.
Wij zouden u daarbij met de hulp des Heeren wat nader willen gaan bepalen, als uw
aandacht gevraagd wordt voor dat gedeelte uit Gods Woord, dat u kunt vinden
opgetekend in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 1ste hoofdstuk,
het 35ste vers, waar Gods Woord aldus luidt:
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„En de engel antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en
de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit
u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”.
We zien hier de verborgenheid van Christus' heilige menswording door de engel aan
Maria ontdekt, en dan hebben we u nader te bepalen bij:
- ten eerste: de belangstellende vraag van Maria,
- en ten tweede: het veelomvattende antwoord van de engel.
1. De belangstellende vraag van Maria
We kunnen hier dus beschreven vinden, hoe de engel Gabriël aan Maria, de moeder
des Heeren, is verschenen. Het was dezelfde engel die ook aan Zacharias verschenen
is, om hem te zeggen, dat zijn vrouw Elisabeth bevrucht zou worden. Die engel
Gabriël, die de geboorte van de heraut, de wegbereider van de Koning had
aangekondigd, zou nu ook de geboorte van de Koning zelf aankondigen. Hij werd
daartoe door God gezonden naar Nazareth. En daar in Nazareth was nog een maagd te
vinden uit het huis van David, die ondertrouwd was met iemand van hetzelfde
geslacht. Ze was echter met Jozef nog niet gehuwd. Dus ze was nog een maagd. Naar
de profetie van Jesaja zou een maagd zwanger worden en een Zoon baren en men zou
Zijn naam Immanuël heten. Maar toch heeft deze maagd niet kunnen denken, dat zij
de door God verkoren maagd zou zijn. En hoe zij van Christus zwanger zou moeten
worden, dat heeft zij ook niet kunnen weten. Hoe dat nu mogelijk was, is de grote
verborgenheid geweest, die haar door de engel is ontdekt. De ontdekking van die
verborgenheid, heeft dan ook verwondering gebaard in haar ziel, zoals we in haar
lofzang kunnen beluisteren. In die lofzang heeft ze er van getuigd, hoe God de
nederigen heeft willen verhogen, armen met goederen vervuld, maar rijken ledig
weggezonden.
Hoewel deze maagd Maria uit het koninklijke huis van David was, zo woonde zij toch
niet in Jeruzalem, maar in Nazareth. Nazareth was een stad in een ver afgelegen hoek
van het land en wat godsdienst en geleerdheid betreft niet in achting. Dus Nazareth
was maar een verachte plaats en in die verachte plaats nu zou Christus opgevoed
worden, al zou Hij te Bethlehem geboren worden. Want die profetie moest ook in
vervulling gaan: ,,En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de
duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en
wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid".
Het bevel van de keizer Augustus moest er zelfs aan medewerken, dat die Goddelijke
belofte in vervulling zou gaan. Maar Hij zou toch in Nazareth worden opgevoed. We
lezen zo in Mattheüs 2, dat Hij Nazarener zou geheten worden, zoals de profeet
gezegd had. In dat verachte Nazareth zou Hij dus worden opgevoed. Thans woonde
Maria daar. Daarin kunnen we zien tot welk een lage staat het koninklijke huis van
David was gekomen. Dat was ook weer nodig. De Middelaar moest in de diepste
vernedering en armoede geboren warden.
„Gij weet”, zo horen we de apostel zeggen, „de genade van onze Heere Jezus
Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn
armoede zoudt rijk worden”.
Zo heeft ons dus de zending van de engel Gabriël naar Nazareth heel wat te zeggen.
We lezen het zo opmerkelijk in het 26e vers: „En in de zesde maand werd de engel
Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa genaamd Nazareth”.
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De Middelaar is door de Vader in de wereld gezonden. Dat is het grote feit, dat we
met elkander weer willen gaan herdenken. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Zo was het dus de door God gezonden engel,
die hier tot Maria kwam. Een aartsengel, die kon zeggen: „Ik ben Gabriël, die voor
God staat”. We lezen zo, dat toen de engel tot haar inkwam, hij tot haar zeide: „Wees
gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen”. Ze
werd dus een begenadigde door de engel genoemd, die gezegend was onder de vrouwen. Zulk een groetenis als van de engel moest er dus bij Maria toe dienen, om niet zo
gering van zichzelf te denken, als ze wel deed.
Och, we hebben het over het algemeen niet nodig, om door een lofuiting van een
ander in de hoogte te worden gestoken. De Heere zal door ontdekkende genade Zijn
volk wel zo in de vernedering brengen, dat het zulke grote gedachten niet meer van
zichzelf hebben kan. En iemand, die, als Maria, steeds moet starogen op zijn geringe
staat, die kan het wel eens nodig hebben om wat opgebeurd te worden. Toch zit zulk
een mens ook weer om lofuitingen van een ander niet verlegen. Die kunnen hem soms
nog dieper in de put brengen en daar kan hij het soms nog zo benauwd onder krijgen,
als een ander wat meer van hem denkt, dan hij van zichzelf denkt. Want dan zegt hij:
„De mensen zullen wel bedrogen met me uitkomen”. En zeker, het is ook altijd
gevaarlijk om iemand in de hoogte te steken. Daar moeten we altijd voorzichtig mee
zijn. We moeten een ander niet in de hoogte steken, een leraar ook niet. Maar
anderzijds kan het wel eens nodig zijn, omdat we zo in de put zitten, dat we een beetje
opgebeurd worden. De Heere wil ook wel eens het oog van Zijn volk ontsluiten voor
de genade, die Hij geschonken heeft, opdat we die toch ook weer niet gering achten.
Opdat we niet miskennen zouden, wat Hij gedaan heeft.
Een begenadigde werd Maria door de engel genoemd, die gezegend was onder de
vrouwen. Ongetwijfeld was Maria een mens, die genade van God ontvangen had.
Maar een bijzondere genade zou haar nu worden geschonken, daar ze de moeder des
Heeren zou mogen zijn. En er werd door de engel tot haar gezegd: De Heere is met u.
Dat is geen kleine zaak. Maar iemand die zulke lage gedachten van zichzelf heeft, net
als een Maria, die mag het toch wel eens weten, dat de Heere nu juist bij die nederigen
wonen wil. Hij wil de geringen uit het stof oprichten. Nee, het was niet zo zeer die
armelijke staat waartoe het huis van David gekomen was, die Maria zo gering van
zichzelf deed denken. Maar de ware zielsontdekking brengt de mens tot de ware
geringschatting en die verfoeiing van zichzelf.
De Roomsen vereren Maria als een heilige maagd, zoals we weten. Och, we hebben
eigenlijk allemaal zo'n Roomse voorstelling van Maria. We beschouwen ze allemaal
eigenlijk als een heilige maagd. En dan denken we: Ja, kijk eens, dat Maria dat nu
gekregen heeft, dat is geen wonder, zo'n bijzonder godvruchtig mens. We beschouwen
ze ook als iemand, die ook zonder zonde was. Neen, we willen niets afdoen van de
tedere vreze Gods, die zich bij Maria heeft geopenbaard. Maar ze was geen heilige
maagd. Jezus heeft uit een zondige maagd vlees en bloed willen aannemen. We
kunnen echter wel geloven, dat Maria in de tedere vreze Gods geleefd heeft, want de
Heere Jezus heeft ook weer niet de menselijke natuur aangenomen uit een mens die in
de zonde leefde. Maar uit haar lofzang is toch duidelijk te beluisteren, dat ze zichzelf
heeft leren kennen als gans verdorven en verdoemelijk door de zonde. Zo heeft ze in
haar lofzang in vrije genade mogen roemen en in Christus als haar Zaligmaker zich
mogen verheugen. En de engel heeft haar ook op die vrije genade gewezen, als hij
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haar aangesproken heeft als een begenadigde, maar ook tot haar gezegd heeft: „Want
gij hebt genade bij God gevonden”.
O, dat wonder van vrije soevereine genade heeft zulk een ontroering bij Maria teweeg
gebracht! „En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde
hoedanig dit zijn groetenis mocht zijn”. Ontroerd is Maria geworden bij het zien van
de engel, zoals alle bijbelheiligen steeds ontroerd en bevreesd werden als ze een engel
zagen. Maria werd ook ontroerd, maar ze werd nog meer ontroerd door hetgeen de
engel tot haar sprak, want ze overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Ze heeft
het in het minst niet kunnen denken, dat een engel met zulk een boodschap tot haar
komen zou. Ze heeft het ook kunnen weten, dat volgens de profetie van Jesaja een
maagd zou zwanger worden, maar ze heeft niet kunnen denken, dat zij die maagd zou
zijn. Ze heeft ook niet kunnen weten, hoe zij nu van Christus zwanger zou kunnen
worden en de reeds lang beloofde Zaligmaker zou voortbrengen. Ze heeft dan ook vol
verwondering moeten vragen: „Hoe zal dat wezen, dewijl ik gene man beken?” „Hoe
is dat nu mogelijk?” heeft Maria gevraagd.
Mijn geliefden, hier ziet gij in welke onmogelijkheid God een mens brengt. We gaan
samen de kerstdagen met elkander tegemoet. Maar zal het waarlijk kerstfeest voor ons
worden, dan zal er aan moeten voorafgaan: Hoe zal dat wezen? Hoe zal dat nu nog
mogelijk zijn, dat er ware blijdschap in mijn ziel zou kunnen zijn. Hoe zal het wezen,
dat er een verandering zal kunnen komen in mijn toestand? Dan wordt het een
onmogelijke zaak. Maar wat er onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God.
De engel heeft dat dan ook Maria doen weten. Hij heeft ze gezegd, hoe ze een Zoon
zou baren. Er staat: „En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn
naam heten Jezus”. De engel heeft er nog aan toe gevoegd: „Deze zal groot zijn, en de
Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon Zijns
vaders Davids geven; en Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid,
en Zijns koninkrijks zal geen einde zijn”. Maria hoefde er dus niet in het minst in het
onzekere over te verkeren, welk kind zij ter wereld zou brengen. De reeds lang door
God beloofde Zaligmaker, de enige Middelaar Gods en der mensen zou uit haar
geboren worden. Maar hoe was dat nu mogelijk? Zou dat dan op een andere wijze
geschieden dan door gewone menselijke voortteling? „Hoe zal dat dan wezen”, zo
heeft Maria gevraagd, „dewijl ik gene man beken?” Neen, deze vraag kwam bij Maria
niet voort uit wantrouwen of uit twijfel aan het woord van de engel, maar uit de ware
begeerte om aangaande deze verborgenheid nader onderricht te worden.
Maria heeft dit niet uit ongeloof gevraagd. Dat blijkt ook wel uit wat we hier verder
beschreven vinden in het hoofdstuk. Zij heeft het geloofd wat door de engel tot haar
gezegd was. Maar hoe zal dat nu toch mogelijk zijn? Och, het werk der zaligheid is
een verborgenheid, waarvan het „hoe” zich nooit door ons zal laten vatten. Wat
engelen en mensen tezamen niet hebben kunnen uitvinden, dat werd hier door de
engel Gabriël aan Maria bekend gemaakt. Dus dit mocht toch een engel haar bekend
maken. We weten het wel, hoe dat in de turende Cherubim op het verzoendeksel OudTestamentisch duidelijk werd voorgesteld, hoe dat de engelen begerig waren om in te
blikken in die grote verborgenheid: dat die vloekende wet kon zwijgen onder het
verzoendeksel. De engelen hebben het wel geweten, zowel als de duivelen het
geweten hebben, dat de Zoon Gods in de wereld komen zou. De Heere heeft dat
gezegd in het paradijs en verder door de mond van al de profeten. Zo hebben de
engelen het ook wel geweten, dat een maagd zwanger zou worden. Maar het is in het
Oude Testament niet gezegd hoe het geschieden zou. Hier mocht een engel dat aan
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Maria meedelen. Maria zou het dus weten, hoe dat ze zwanger zou worden, en toch
het hoe daarvan zou zich nooit door haar laten begrijpen.
Ach mijn geliefden, die heilige ontvangenis van de Middelaar is voor ons toch zo'n
onbegrijpelijke zaak. Zonder toedoen des mans en zonder menselijk zaad werd Maria
zwanger en bracht ze een Middelaar voort met een ware menselijke natuur. Die
menselijke natuur nam Hij uit haar aan. Hij was haar vlees en bloed, zoals onze
Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Hij was haar voldragen vrucht. Nee, Hij heeft Zijn
menselijke natuur niet in de hemel aangenomen, zoals de Wederdopers zeggen. Die
menselijke natuur is niet op een wonderbare wijze in Maria gebracht en zo uit haar
voortgekomen, zoals het water loopt door een goot en zoals de zon schijnt door een
glas. Maar de menselijke natuur is op een gewone natuurlijke wijze uit haar vlees en
bloed geformeerd geworden. Zo heeft Hij uit haar de ware menselijke natuur
aangenomen. Want de Middelaar moest waarachtig mens zijn, dat wil zeggen mens uit
de mensen, behorende tot ons menselijk geslacht en ook moest Hij ziel en lichaam
hebben. Hij moest behoren tot ons menselijk geslacht, maar ook de zonden van Adam
moesten Hem worden toegerekend. Had Hij dan erfzonde? Voor Zichzelf persoonlijk
niet, dan was Hij zonder zonde. Maar als Borg had Hij wel erfzonde, dan werden Hem
de zonden van Adam toegerekend. Maar zouden die zonden van Adam Hem
toegerekend kunnen worden, dan moest Hij ook uit Adam voortgekomen zijn, dan
moest Hij dus waarachtig mens zijn, behorende tot ons menselijk geslacht. Hij moest
ziel en lichaam hebben, want in ziel en lichaam heeft de mens gezondigd en in ziel en
lichaam moest de Middelaar de straf op de zonde dragen. Zo moest Hij dus de
waarachtige menselijke natuur uit Maria aannemen.
De wijze waarop Maria zwanger werd, laat zich echter nooit begrijpen. Ze is door de
Heilige Geest, de derde Persoon in het aanbiddelijke Goddelijke Wezen bevrucht
geworden.
2. Het veelomvattende antwoord van de engel
„De Heilige Geest”, zo heeft de engel hier tot haar gezegd, „zal over u komen en de
kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen”. O, dat veelomvattende antwoord van
de engel! “O diepten des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe
ondoorzoekelijk zijn Zijne oordelen, hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Wie heeft de zin
des Heeren gekend en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?” Door zulk een
bevruchting alleen was het maar mogelijk, dat Maria de Middelaar voortbracht, Die
niet alleen waarachtig mens was, maar ook rechtvaardig mens. Dat moest Hij ook zijn
tot verlossing van een schuldige zondaar. Hij is blank en rood en Hij draagt de banier
boven tienduizend. Zulk een Hogepriester betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen:
heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen
geworden. Och, dat is de verborgenheid der godzaligheid die groot is: God is
geopenbaard in het vlees! Een Goddelijk Persoon zou Maria voortbrengen. Maar Hij
moest niet alleen waarachtig mens worden, ook rechtvaardig mens, want de Goddelijke natuur kon zich nooit verenigen met een zondige menselijke natuur. Dat was
vanzelf onmogelijk. En als de Middelaar zelf zonden had gehad, dan had Hij voor de
zonden van anderen nooit kunnen betalen. Daarom moest Hij een rechtvaardig mens
zijn.
O, die mededeling van de engel aan Maria heeft ons dan ook zo onnoemelijk veel te
zeggen. Die had niet alleen Maria veel te zeggen, maar ook ons. Want, mijn geliefden,
het had geen Kerstfeest kunnen worden en er was geen zaligheid ooit geweest voor
een gevallen Adamskind, als God zulk een weg niet had geopend. Maar als een Maria
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er zich ook over verwonderd heeft, zullen we er ons ook over verwonderen, als die
weg der zaligheid door Gods Geest ons zal worden bekend gemaakt.
Mijn geliefden, daar wilden we even iets over gaan zeggen. Want we weten het
allemaal wel, hoe de Middelaar in de wereld is gekomen en hoe Hij de menselijke
natuur uit Maria heeft aangenomen en dat door de overschaduwing van de Heilige
Geest. Maar daarmede heeft dat feit voor ons nog geen waarde en betekenis. Maar wat
we hier lezen van Maria, daar wordt wat van beleefd door de ziel, die geestelijk ook
van Christus zwanger wordt gemaakt, al is het dat men vanzelf Christus niet
voortbrengt zoals Maria dat heeft gedaan. O, dat hartvernieuwende werk van Gods
Geest dat is ook zo'n bovennatuurlijk Goddelijk werk ! Daar zegt de Prediker van,
“dat zoals wij niet weten, hoedanig de weg des winds is of hoedanig de beenderen zijn
in de buik van een zwangere vrouw, alzo weten we het werk Gods niet, die dit alles
maakt.” En de Heere Jezus heeft er van gezegd: „De wind blaast waarheen hij wil men
hoort zijn geluid, maar men weet niet van waar hij komt, noch waar hij henen gaat.
Alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren wordt”.
Dat werk der zaligheid is een verborgenheid, maar dat werk van Gods Geest is in het
bijzonder ook zo verborgen. Wij kunnen het niet weten, als die Geest intrek neemt in
het hart, dat dit een werk is van Gods Geest, dat nu plaatsvindt. Daar zullen we later
licht over moeten krijgen. Daar wil ik u even op wijzen, mijn geliefden. We zien de
hele weg der zaligheid in dit antwoord van de engel zo duidelijk voorgesteld. Als het
pinksterfeest zal mogen worden in ons leven, dan leren we de Heilige Geest kennen
als de derde Persoon in het aanbiddelijke Goddelijke Wezen. Dan zullen we er pas
licht over krijgen, dat die Geest in de levendmaking al dadelijk intrek heeft genomen
in ons hart.
„De Heilige Geest zal over U komen”, zo heeft de engel gezegd, „en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen”. Een schielijke en een krachtige werking van de
Geest wordt daarmede te kennen gegeven, want Zijn werk is krachtdadig en onwederstandelijk. En die schielijke en krachtige werking van de Geest wordt in de Schrift ook
verschillende malen met een wind vergeleken. Die werking is een vruchtbaarmakende
werking, een levendmakende werking. Die Geest, neemt dus in de wedergeboorte
intrek in het hart des zondaars. Dat is geen kleine zaak. Zulk een mens die dat te beurt
mag vallen, die is uit de Geest geboren en die Geest gaat in hem wonen. Die derde
Persoon in het Goddelijke Wezen neemt intrek in het hart om daar te wonen en te
werken, om nooit meer van zulk een mens te wijken. Hij wordt door die Geest geheel
en al vernieuwd en dat zal in de vrucht ook blijken. En nu is het waar dat het werk des
Geestes niet buiten hem om gaat. Met een leer van de veronderstelde wedergeboorte,
heeft men gesteld, dat een mens wedergeboren kan zijn, zonder dat hij zelf of een
ander er wat van bemerkt. Maar Gods Woord zegt het ons anders: „De wind blaast
waarheen hij wil en men hoort zijn geluid”. Dus het gaat niet buiten de mens om.
Maar hoewel het niet buiten hem om gaat, hij weet niet vanwaar die wind komt, en hij
weet niet waar die wind henen gaat. Hier wordt ons gezegd in het antwoord van de
engel, waar het in het werk des Geestes op aangaat. „Daarom ook dat Heilige, dat uit u
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”. Daartoe werd dus Maria nu
door de kracht des Allerhoogsten overschaduwd en zo wordt de ziel ook door de
kracht des Allerhoogsten overschaduwd. Zoals de wolk oudtijds de tabernakel bedekte
of overschaduwde, toen de heerlijkheid Gods die tabernakel in bezit nam, zo werd
Maria door de kracht des Allerhoogsten overschaduwd. En zo wordt de ziel door de
kracht des Allerhoogsten overschaduwd. Maar dat geeft ons dan ook tegelijk het
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verborgen werk van die Geest te kennen, want die tabernakel werd Oudtestamentisch
door die wolk overschaduwd, opdat men eigenlijk niet te nieuwsgierig in zou dringen
in die verborgenheden die in de dienst der schaduwen werden voorgesteld. De Kerk
leefde dan nog onder de Oudtestamentische wettische bedeling en daar moest de kerk
nog van worden vrijgemaakt. Daarin zien we nu voorgesteld, dat het werk des Geestes
ook nog zo verborgen is voor de ziel. Het is het heilgeheim toch, waar we
achtergebracht moeten worden in ons leven: hoe we zalig zullen moeten worden. Het
„hoe” van het zaligworden laat zich nooit begrijpen. Maar we moeten toch wat van het
„hoe” van het zaligworden leren verstaan. Dat geheim zal ons door Gods Geest bekend gemaakt moeten worden. Daar gaat het dan ook in die krachtdadige en
onweerstandelijke werking van Gods Geest op aan. Daarom wordt er ook over een
kracht des Allerhoogsten gesproken. Daar is de trekkende liefde des Vaders
waarbuiten nooit iemand tot Christus zal kunnen komen.
Maar zo ligt dan ook in het antwoord van de engel het werk van een Drie-enig God
verklaard. Hoor maar: „De Heilige Geest”, (dat is de derde Persoon in het Goddelijke
Wezen) „zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten”, (dat is de Vader), „zal u
overschaduwen, daarom ook dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden (dat is de
tweede Persoon in het Goddelijke wezen) „zal Gods Zoon genaamd worden”. Dit is
dan ook een duidelijke bewijsplaats voor de leer van de heilige Drieëenheid Gods.
Maar o, wat heeft dit woord van de engel dan ook van een groter verborgenheid
getuigenis gegeven! Van die verborgenheid niet alleen van het werk, maar ook van de
liefde van een Drie-enig God, want die overschaduwing met de Heilige Geest is een
daad van Gods eeuwige liefde.
En nu kom ik er weer even op terug, dat het woord van de engel ons moet doen
denken aan de overschaduwing oudtijds van de tabernakel. Ge moet er eens over
denken, wat het zeggen wil, als er hier wordt gesproken over de overschaduwing door
de kracht des Allerhoogsten. Die tabernakel werd dus met een wolk bedekt. En wat
was dat voor een wolk? Die wolk was een teken van Gods heerlijkheid. En voor die
heerlijkheid Gods nu kan de schuldige zondaar geen ogenblik bestaan, want die heerlijkheid Gods moet voor hem een verterend vuur zijn. En toch wordt de door God
overtuigde zondaar niet verteerd, want hij wordt door de kracht des Allerhoogsten
overschaduwd. In die overschaduwing van Maria, - daar moet ge nu eens goed over
denken, - werd dat Kind, dat zij voort zou brengen, haar eigenlijke bedekking tegen
die heerlijkheid Gods, die de schuldige zondaar moet verteren.
Zo is het nu ook in de weg van de zaligmakende overtuiging. Dat is wel verborgen
voor de ziel, maar daarin is nu juist het grote onderscheid tussen een algemene
overtuiging en een zaligmakende overtuiging. Want in een algemene overtuiging
kunnen er veel benauwdheden zijn en bange consciëntieberoeringen, maar daarin is
niet zulk een overschaduwing, want die ziel is niet zwanger van Christus. En daarom
gaat zulk een overtuiging weg, zoals ze gekomen is, als een morgenwolk, een
vroegopkomende dauw, die henen gaat; of men eindigt in de wanhoop zijn leven.
Maar het zaligmakende werk van Gods Geest is een krachtdadig en onweerstandelijke,
een doorgaand, een vruchtbaar makend werk. Want waar gaat het op aan? Het gaat op
de barensnood aan met de ziel.
Dat wordt hier gezegd in dit antwoord van de engel: „Daarom ook dat Heilige, Dat uit
u geboren zal worden”. Dat Kind zal een keer geboren moeten worden en dat Kind,
Dat wordt geboren in de barensnood van de ziel. Dan zal de heerlijkheid Gods de ziel
zo in de uiterste engten dringen, dat er wat gebeuren moet. Maar dan wordt ook elke
weg van ontkoming en behoudenis buiten dat Kind helemaal afgesneden. En dan zal

107

de zondaar met geen wettische gerechtigheid en geen vleselijke heiligheid voor God
kunnen bestaan. Maar dan zal Maria het Heilige voortbrengen.
O, ziet u die weg der zaligheid hier aangewezen? Die weg wordt ontsloten in de
gerechtigheid van een Ander. Alles buiten die Persoon valt weg en buiten Zijn
gerechtigheid, en in Hem en Zijn gerechtigheid wordt de weg alleen ontsloten. We
bezitten geen gerechtigheid en heiligheid in ons zelf. We moeten die buiten onszelf in
een ander vinden. Daar gaat het in die onweerstandelijke bearbeiding van Gods lieve
Geest op aan. Dat Heilige, Dat moest uit Maria geboren worden en tot de kennis van
dat Heilige moet de ziel gebracht worden.
Hier wordt Hij ons voorgesteld als de tweede Adam. Mijne geliefden, na Adam is er
geen mens heilig in de wereld gekomen. We lezen dat Adam geschapen was naar
Gods beeld en naar Zijn gelijkenis. Maar als Adam van God was afgevallen, lezen we,
dat hij zonen en dochteren gewon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Er kwam niet
een heilig mens meer op de wereld. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.
Maar hier in Bethlehem is het Heilige uit Maria voortgekomen, de tweede Adam, het
tweede Verbondshoofd, zonder zonden. Zo krijgt de ziel Hem door het geloof te
aanschouwen, als Hij zichzelf wil openbaren als de schoonste van alle
mensenkinderen. Daar zegt Johannes van: “We hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd
als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en van waarheid.”
Wat heeft dan het antwoord van de engel toch onnoemelijk veel te zeggen: Dat zegt
ons dus dat er geen gerechtigheid, dat er geen heiligheid, dat er geen weg van
zaligheid buiten die Persoon des Middelaars overschiet voor de ziel. Maar dan worden
we door dit antwoord ook gewezen op die enige weg van vrije genade. Zo ligt ook dat
zuivere, afsnijdende werk van Gods Geest zo duidelijk in dit antwoord van de engel
verklaard. Ziet ge die enige weg van verlossing en van zaligheid? En in een verdere
weg, nadat die Persoon zich door die ziel heeft doen kennen, is daar ook de arbeid van
Gods Geest opgericht. Het moet helemaal op Christus aan. De ziel moet de grondslag
buiten zichzelf vinden. Ze zal het moeten weten, hoe ze in dat Heilige begrepen is, dat
ze in Zijn gerechtigheid, in Zijn heiligheid, door God aanschouwd wordt, op grond
van Zijn verdienste door de Vader is vrijgesproken. Zo zal ze Hem mogen leren
kennen als de tweede Adam, als de schuld overnemende Borg en Middelaar en zal ze
door Hem weer een verzoend God mogen leren kennen, ja zelfs een liefderijk Vader.
En ze zal met de apostel kunnen zeggen: „Ik leef, maar niet meer ik, daar Christus
leeft in mij”. Alle gerechtigheid en heiligheid moeten we verliezen uit onszelf om die
dus te vinden in een Ander. Maar het wordt ook zo'n oefenschool in het leven, om dat
meer en meer te gaan verstaan, dat het in de weg der heiligmaking een sterven wordt
aan alle vleselijke en wettische heiligheid, maar om dan met M. Cheine te kunnen
instemmen:
Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
„Daarom ook dat Heilige, Dat uit U geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd
worden”. Wat krijgt die heilige Middelaar toch een waarde voor de ziel. We gaan met
elkander de geboorte van Christus overdenken. Die menswording is van grote
betekenis, maar de heilige menswording is in het bijzonder van grote betekenis. Want
denk er om, er wordt soms nog meer over de geboorte gesproken, dan over de
ontvangenis, maar die ontvangenis is niet van een geringe betekenis. Wij moeten onze
staat in Adam recht leren kennen en aan de weet komen, hoe onheilig we ontvangen
en geboren zijn, opdat die heilige ontvangenis voor ons waarde en betekenis zal
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kunnen krijgen. Dan ligt het alles in een Ander. In de weg der heiligmaking moeten
we er hoe langer hoe meer achter komen, wat het betekent onheilig ontvangen en
geboren te zijn. Als een verdorven vat in de wereld te zijn gekomen, en nu gans en al
verdorven in zichzelf te blijven, hier niet van de zonde verlost te worden, want men
raakt hier zichzelf niet kwijt. Maar nu moet men zijn heiligheid in een ander vinden.
Dan zal het ook waarde krijgen, dat er zo'n heilige Middelaar is, Die verheerlijkt aan
de rechterhand des Vaders is, en Die daar Zijn werk doet ten goede voor Zijn kerk op
aarde en altijd Zijn gerechtigheid aan de Vader voorstelt maar die ook door de
bediening van die dierbare Geest, Die hier Maria overschaduwde, de kerk geeft in een
weg van ontlediging in zichzelf uit Hem vrucht te dragen. “Daarom ook dat Heilige,
Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.”
O, is dat niet een eeuwig wonder, dat er zulk een Heilige is, dat Die ter wereld is
gekomen, Dat Die Zijn werk heeft gedaan, dat Die is verhoogd, opgestaan uit de dood
en nu is gezeten aan de rechterhand des Vaders om daar altijd nog ten goede voor Zijn
kerk werkzaam te zijn. Als die Heilige er niet was, was het een verloren zaak.
Daarom is het zo'n troostvol antwoord, wat hier door de engel aan Maria werd
gegeven en het is ook zo troostvol en gewichtig waar de dichter van getuigt in Psalm
89: 9, wat we nu even gaan zingen:
Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,
Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat:
„Ik heb bij enen Held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren.
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden,
En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden”.

TOEPASSING
Zo is Hij dus de Held, bij wie de Vader voor Zijn kerk hulp heeft beschoren. Zo is Hij
de Verkorene, Die uit het volk is verhoogd. Zo werd op Hem nu gewezen in het
antwoord van de engel. Och, we hebben zo-even dat dierbare versje uit Psalm 89
opgezongen. Het zal toch wat zijn, als straks de Kerk in de gelukzaligheid eeuwig God
daarvoor de eer zal geven in de aanschouwing van de door Hem verkoren Held, van
die Middelaar, Die Hij in de wereld heeft gezonden, en als ze dan God Drie-enig zal
mogen verheerlijken, omdat zulk een weg van verlossing is uitgedacht. „De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen, daarom
dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”.
We gaan de kerstdagen tegemoet. Wat zal er nu moeten gebeuren, zal het voor ons
recht kerstfeest worden? Dan zullen we ook zwanger van Christus moeten worden
gemaakt. Dan zullen we ook door die kracht des Allerhoogsten moeten worden
overschaduwd. Daarom hadden we het u even met enkele woorden voorgesteld, wat
dit antwoord van de engel de ganse kerk te zeggen heeft. Want in dit antwoord ligt de
weg die God met Zijn volk hier op aarde houdt, voorgesteld. In dit antwoord van de
engel kunnen we dus zien, hoe dat er een plaatsmakend werk des Geestes voor de
komst van Christus is. Johannes de Doper moest Zijn weg bereiden, een stem des
roependen in de woestijn, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle
dalen zullen verhoogd worden en alle heuvelen en bergen zullen vernederd worden, en
wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt
worden. Dat optreden van Johannes de Doper wijst ons er zo duidelijk op, dat er nu
een wegbereider aan Christus komst in onze harten vooraf moet gaan, anders kan het
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geen kerstfeest voor ons worden. We leven nu nog in de adventstijd nietwaar, in die
tijd waarin we eraan denken hoe de kerk oudtestamentisch die komst van Christus
heeft verwacht en waarin we ook herdenken hoe door de totale onmogelijkheid heen
Gods beloften in vervulling zijn gegaan.
Het was toch zo'n donkere tijd geworden toen Christus geboren werd. Maar zo wordt
het ook zo donker in de ziel voordat het kerstfeest worden zal. Dan wordt het een totale onmogelijkheid om ooit nog tot het licht te kunnen komen, want het wordt
afgesneden voor die zondaar. Die kan niet zalig worden. „Hoe zal dat wezen?” zegt
Maria.
In die uitroep van Maria ligt verklaard, waar elke ziel wat van beleeft. ‘Hoe is dat nu
nog mogelijk, dat er bij mij nog verandering komt. Iedereen kan nog zalig worden,
maar ik niet meer. Een ander mag kerstfeest vieren, voor mij zal het nooit kerstfeest
worden. Misschien zit er nog een hier in het midden, die zegt: ,,Dat zal voor mij niet
wezen. Nee, we gaan de kerstdagen wel tegemoet, maar die gaan voor mij zo weer
voorbij. Kerstfeest is het voor het volk van God, maar voor mij niet.’
Het zou kunnen zijn op de komende kerstdagen, dat zulk een mens zich voorgenomen
had om maar niet meer naar de kerk te gaan en er misschien toch anderzijds toe
gedrongen wordt, of thans het niet na kan laten en dan bij zichzelf zegt: „Dan kan ik
alleen nog mijn oordeel gaan beluisteren. Het is voor mij een hopeloos verloren zaak”.
Nu zou het kunnen gebeuren, dat zulk een mens op eerste Kerstdagmorgen mocht
horen: „Dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere”. Dan zal
zulk een mens huppelende van zielevreugd deze plaats verlaten. O, dan wordt het
kerstfeest voor een mens die er niet op heeft kunnen rekenen. Daar wordt het nu alleen
kerstfeest voor.
Ik kan u niet genoeg wijzen op de noodzakelijkheid van dat ontdekkende, dat
plaatsmakend werk van Gods Geest. Och, heel de godsdienst van deze tijd maakt zich
op om kerstfeest te vieren. Maar Jezus is bij zulk een godsdienst niet te vinden, al is
het dat men Hem met de mond belijdt, en Hem roemt. Er is geen plaats voor Jezus.
Jezus is voor zondaren in de wereld gekomen. We moeten onze godsdienst kwijt om
een arm zondaar voor God te worden, om Jezus als onze Zaligmaker te leren kennen.
„Want gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal, niet een rijke jongeling, maar Hij
zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden. Dit is een getrouw woord en aller
aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te
maken. Dan zegt men: „Dat is geen evangelie !” Neen, geen wonder, omdat men zijn
godsdienst niet behouden kan. Maar dat is nu juist het ruimste evangelie. Geen
evangelie waarin een weg wordt voorgesteld, waarin een mens met al het zijne in het
leven kan blijven en dat het zo met Jezus als een helpende Zaligmaker op de hemel
aangaat. Want Jezus is geen halve Zaligmaker, maar Hij is een volkomen Zaligmaker.
In het zuivere evangelie wordt Hij als een volkomen Zaligmaker gepredikt. Maar
nooit kan de rijkdom van Gods genade in Christus recht gepredikt worden als de mens
niet in zijn verdoemelijke staat wordt neergezet. ‘Wie Adam goed kan preken, die kan
pas recht van de Heere Jezus spreken.’ Ik kan u niet genoeg uw verdoemelijke staat in
Adam voor ogen houden, maar daar zullen we dan ook door die bearbeiding van Gods
Geest kennis mee maken. Dat is wel wat anders, dan dat lieve vrome gedoe waar deze
tijd vol van is. Daar kan ik u niet genoeg tegen waarschuwen.
Er is niet alleen zoveel valse godsdienst, dat wil zeggen zoveel oppervlakkige
godsdienst, maar ook zoveel nabijkomende godsdienst. Met een schijn van
rechtzinnigheid preekt men nog wel heel wat waarheden, van dat een mens gevallen
is, dat hij wederom geboren moet worden. En dan gebruikt men allerlei rechtzinnige
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uitdrukkingen, die men van Gods volk heeft gehoord en die men uit de oude schrijvers
heeft gehaald, maar als het er op aan komt, geeft men een mens een grond onder de
voeten in zijn uitwendige godsdienstigheid en wat gemoedsbewegingen en zo gaat
men als een vroom mens op de hemel aan. Hij krijgt een tekstje en een versje en is
eens gevoelig aangedaan, maar hij leert niet zichzelf kennen wie en wat hij door de
zonde geworden is. Daar hoort men die mensen nooit over. Die hoeven nooit naar de
hel. Dat gaat gelijk op de hemel aan. Maar mijne geliefden, als die Geest over ons
komt en als die kracht des Allerhoogsten ons gaat overschaduwen, gaat onze
godsdienst er aan en dan gaat het met ons op de hel aan, want die Geest doet ons
weten, wie en wat we geworden zijn. Want we zijn zo diep, zo grondeloos diep in
Adam gevallen. Ik kan u niet zeggen wie we in onze staat in Adam zijn. Daar moeten
we wat van aan de weet komen, anders is er voor deze Verlosser, voor deze
Zaligmaker bij ons geen plaats. Maar dan kunnen we er ook niet op rekenen, dat het
met ons zo op de kennis van de enige Zaligmaker aangaat. Daarom zal dat ook zo'n
wonder worden, als die weg der zaligheid ons in die Middelaar, in die totale
onmogelijkheid, wordt ontsloten. Ik gun het u zo van harte en ik wens het u uit de
grond van mijn hart toe, dat zo eens door die ontdekkende bearbeiding van die lieve
Geest plaats mocht komen in uwe harten voor dat Kind, Dat in Bethlehems stal
geboren is, dat het zo eens kerstfeest voor u zal mogen worden.
Wat is de mens toch arm in zijn natuurstaat, die zo die kerstdagen doorbrengt alleen
maar in een aangename sfeer in huis of in wat vleselijk vermaak of anders nog met
wat godsdienst, niet waar, want de godsdienst maakt het zich ook zo aangenaam
mogelijk. Maar zoals ik al zei, het gaat toch alles buiten Christus en buiten het ware
leven om. En dan kan ik u niet zeggen, hoe arm dat het is. Daar kan een arm kind van
God het niet mee doen. Een oprecht kind van God is heilbegerig geworden naar wat
anders. Ik hoop, dat ge toch ook nog eens in waarheid heilbegerig zult worden
gemaakt naar dat ware leven en dat niet meer zult kunnen missen. Och, dat ge nog
eens oprecht jaloers op Gods ware volk mocht worden. Zo mocht ge nog eens net als
de herders die boodschap van Christus' geboorte ontvangen. Wat zou dat groot zijn !
Wat zijn die herders verblijd geworden. Weet ge daar wat van? Er zullen er ongetwijfeld wel in het midden zijn, die er wat van afweten, hoe ze ook die heilrijke tijding
wel eens hebben mogen ontvangen, dat het wel eens kerstfeest voor hen geworden is.
Om nooit meer te vergeten. Maar die zullen nu zeggen: ‘Dat was toen, maar daar kan
ik het nu niet meer mee doen. O nee, daar ben ik de vrucht uit kwijt, het leven uit
kwijt en daar ben ik ook de grond uit kwijt. Ik kan er God niet mee ontmoeten. Dan
schiet alles tekort voor de dood en de eeuwigheid.’
Ach, dat het voor dezulken nog eens kerstfeest mocht worden, op zulk een wijze, dat
het feit van Christus' geboorte eens ten volle betekenis mocht krijgen en dat in de
geestelijke vrijmaking der ziel, zoals de apostel er van getuigt: Als de volheid des tijds
gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden
onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou en opdat wij
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits wij kinderen zijn, heeft God
de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, waardoor wij roepen: „Abba
Vader”. Dan wordt het pinksterfeest en dan wordt het kerstfeest tegelijk. Dan krijgen
alle andere heilsfeiten pas recht waarde en betekenis voor onze ziel.
Dan zullen we dit antwoord van de engel in meerdere mate mogen leren verstaan,
zoals daarin gesproken wordt over het werk van een Drie-enig God: Vader, Zoon en
Heilige Geest. O, dan zullen we een Drie-enig God tot onze zaligheid mogen leren
kennen en dan zullen we in de nooit begonnen eeuwigheid worden ingeleid. Daar
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zullen we het werk van een Drie-enig God aanschouwen in de verbondssluiting. Maar
dan zien we ook de uitvoering van Gods Raad in het werk van een Drie-enig God in
onze harten en dan lost dat werk zich op in de Drieënige Verbondsgod zelf. Die God
is onze zaligheid. Dan zullen we met de engelen mogen instemmen: „Ere zij God”.
Dat is de zaligheid. Dat gaat voorop. „In de hoogste hemelen en vrede op aarde in de
mensen een welbehagen.”
O mijn geliefden, weet u er wat van dat u wel eens gezegd hebt: „Was ik maar nooit
geboren?” Dan weet u er ook wat van, dat het u een eeuwig wonder is geworden, dat u
geboren bent. Want als u nooit in de wereld waart gekomen, was u nooit aan de weet
gekomen welk een zaligheid er in God te vinden is. Maar nu geboren te mogen zijn
om een Drie-enig God te mogen leren kennen tot zijn zaligheid en eeuwig in die volle
zaligheid te mogen delen. Dat zal toch wat zijn, en dan eeuwig te bewonderen wat hier
de engel in het antwoord tot Maria heeft gezegd; dat er zo'n weg door God is
uitgevonden, waardoor Hij zich op het allerluisterrijkst verheerlijkt en dat tot de
eeuwige zaligheid van de kerk. Dat zal eeuwige verwondering baren voor de ziel. Het
is hier in Maria's lofzang gebleken, welk een verwondering dit woord van de engel in
haar teweegbracht. Maar wat zal het zijn om dat eeuwig te bewonderen. Dat zal de
eeuwige zaligheid zijn en dat in de eeuwige aanschouwing van dat Heilige, Dat uit
Maria werd geboren. Amen.
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10. Zacharias’ lofzang over de door God teweeggebrachte verlossing
ADVENTPREEK jaarboek 1982

Zingen: Psalm 132: 7 en 11
Lezen: Lucas 1: 57 - einde
Zingen: Psalm 89: 15 en 16
Psalm 72: 7
Lofzang v. Zacharias: 2

Geliefden.
Wij beluisteren in de 89e Psalm een grote tegenstelling in die beide verzen die we
samen hebben gezongen. Ethan spreekt in die 89e Psalm van het verbond dat de Heere
met David gesloten had. Van dat verbond heeft David zelf aan het einde van zijn leven
ook nog getuigenis mogen geven, want als hij op sterven lag heeft hij nog mogen
zeggen: 'Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig
verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al
mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten'.
Zijn huis was dus niet bij God zoals het wel had moeten zijn. Dat heeft hij eerlijk en
oprecht beleden aan het eind van zijn leven. Hij zal ook wel goede voornemens
hebben gehad aan het begin van zijn huwelijksleven. Maar van zijn goede voornemens
is er niet veel terecht gekomen. Maar weet u wat hij zien mocht aan het eind van zijn
leven? Dat er ook nog een Goddelijk voornemen is. En dat dit Goddelijk voornemen
ten uitvoer wordt gebracht. 'Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij
mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is'. Hij
spreekt daar dus van dat verbond als een eeuwig verbond. Dat verbond is een onverbrekelijk verbond.
De Heere heeft Zelf de waarheid van wat Hij zegt in dat verbond met eedzwering
willen bevestigen, en daar spreekt ook de 89e Psalm van: Ik heb eens gezworen bij
Mijne heiligheid: Zo Ik aan David lieg. God heeft dus bij Zichzelf gezworen. En de
Apostel wijst erop dat dit van grote betekenis is, want omdat God bij niemand die
meerder was dan Hijzelf had te zweren zo zwoer Hij bij Zichzelf.
En de eed is het einde van alle tegenspraak en dient tot bevestiging van de waarheid
van wat wij zeggen. God heeft het niet nodig dat Hij de waarheid van Zijn woorden
met eedzwering bevestigt. Toch heeft Hij dat willen doen, en zo heeft Hij Zelf getuigenis willen geven van dat verbond dat Hij met David had gesloten en dat
onverbrekelijk was. Maar wij zullen allen wel begrijpen dat het verbond Gods met
David z'n grondslag vond in het verbond met de meerdere David. Dat verbond is van
eeuwigheid al gesloten. Dat verbond wordt in de tijd met de uitverkorenen gesloten.
Dan worden ze dadelijk in dat verbond opgenomen. En zoals het in de tijd gesloten
wordt, spreken wij over dat verbond als het verbond der genade. Maar dat verbond der
genade vindt zijn grondslag in het verbond der verlossing of de Raad des Vredes van
eeuwigheid en is in wezen dus één met dat verbond, waarom wij ook kunnen spreken
over het verbond der genade van eeuwigheid. Dat verbond der genade is van
eeuwigheid dus al met Christus als de meerdere David gesloten, en daarover spreekt
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die 89e Psalm, want we lezen in die Psalm dat de Heere met Zijn Uitverkorene een
verbond gemaakt heeft en dat Hij Zijn knecht David heeft gezworen: 'Ik zal uw zaad
tot in eeuwigheid bevestigen, en uwen troon opbouwen van geslacht tot geslacht'.
Dat heeft de Heere al van eeuwigheid gesproken, tot de meerdere David. En Hij heeft
het Hem toegezegd dat Hij een zaad zou hebben. Een zaad dat Hem dienen zou, een
zaad dat Hem verheerlijken zou. Dat is Hem in de eeuwige verbondssluiting
toegezegd door de Vader. En nu mag Ethan in de 89e Psalm daar getuigenis van
geven. En dan roemt hij in de vastigheid en bestendigheid van Gods verbond. Omdat
dat verbond dat van eeuwigheid met Christus is gesloten, een vast en een onwankelbaar verbond is. Daarom kon ook het verbond Gods met David niet verbroken
worden. En de Heere heeft zich aan David ertoe verbonden, dat Hij hem ook een Zaad
zou geven, een bijzonder Zaad. De Christus zou uit hem voortkomen. 'Toen hebt Gij
in een gezicht gesproken van Uwen heilige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een
held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, Mijnen knecht,
gevonden, met Mijne heilige olie heb Ik hem gezalfd.'
Dat zegt Ethan in die 89e Psalm allereerst. En daar hebben we allereerst dan ook van
gezongen. Dan vinden we die grote tegenstelling, als we in dat tweede versje, wat wij
zo even zongen, de dichter hebben horen zeggen: 'Maar Gij hebt hem verstoten en
verworpen; Gij zijt verbolgen geworden tegen Uwen gezalfde. Gij hebt het verbond
Uws knechts tenietgedaan; Gij hebt zijn kroon ontheiligt tegen de aarde'. Moest dat nu
door zó'n weg heen gaan? Dat heeft Ethan zomaar niet kunnen bekijken. Daar moet de
Heere de mens een oog voor geven, dat hij altijd door het afgesnedene en door het
onmogelijke heen, de waarheid van Zijn belofte bevestigt. Dat gaat door de schijnbare
vernietiging van zijn belofte heen. Dan schijnt het dus alsof de Heere niet meer weet
wat Hij gesproken heeft, alsof Hij Zijn verbond verbreken zal.
En toch, door die schijnbare vernietiging van Zijn belofte heen, wil Hij juist de
waarheid van Zijn belofte bevestigen, en wil Hij Zijn verbond handhaven! Dat mocht
Ethan dan toch ook weten, en daarvan heeft hij in die 89e Psalm zó'n heerlijk
getuigenis gegeven. Dan spreekt die 89 e Psalm toch ook uit het leven van Gods volk,
want Gods ware volk zal het ondervinden, dat de Heere zijn beloften altijd vervult
door een weg van onmogelijkheid, door een weg waarin men het niet meer bekijken
kan dat de Heere werkelijk zich door Zijn beloften aan de ziel verbonden heeft en dat
die beloften nu zo in vervulling zullen moeten gaan.
Zouden Zijn beloftenissen, - zo moet men zich afvragen, immer haar vervulling missen?
Vruchteloos worden afgewacht,
van geslachte tot geslacht?
Maar daarom heeft het ook Gods ware volk van deze tijd toch zoveel te zeggen dat in
betrekking tot de komst van Christus in het vlees het ook zo geweest, dat het scheen,
alsof God Zijn beloften teniet deed. Alsof Hij Zijn verbond verbrak. 'Gij hebt hem
verstoten en verworpen', zo moest de dichter zeggen. 'Gij zijt verbolgen geworden
tegen Uwen gezalfde'. En toch, de Heere heeft juist door die weg Zijn verbond willen
bevestigen en het doen zien dat Hij een Waarmaker van Zijn woord en een Vervuiler
van Zijn belofte is. En dat heeft dan ook degenen die ook mochten leven, toen
Christus in het vlees kwam, daar zulk een heerlijk getuigenis van doen geven.
Ook Zacharias heeft daarvan mogen getuigen in zijn lofzang. We zouden met de hulp
des Heere u daarbij in dit morgenuur, wat nader willen gaan bepalen, als uw aandacht
wordt gevraagd, voor dat gedeelte uit Gods Woord, dat u kunt vinden opgetekend in
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het u zo even voorgelezen schriftgedeelte: het heilig evangelie naar de beschrijving
van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 67 t/m 69. Wij noemden u: Lucas 1 van vers
67 t/m 69 waar Gods Woord aldus luidt:
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heilige Geest en profeteerde,
zeggende: 'Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezochten verlossing
te weeg gebracht Zijnen volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in
het huis van David, Zijn knecht.
Wij worden hier bepaald bij: Zacharias lofzang over de door God teweeggebrachte
verlossing. Een verlossing ten
1ste Van een verwachtend volk.
2e Van een ellendig volk.
1. Een verlossing van een verwachtend volk
Zacharias heeft in zijn lofzang bijzonder van Christus gesproken. Van Hem zou
immers Johannes de Doper de wegbereider zijn. Dat is Zacharias door de engel
Gabriël gezegd, als hij hem de geboorte van Johannes de Doper heeft aangekondigd.
Dit kind zou voor het aangezicht van de beloofde Messias heengaan in de geest en in
de kracht van Elia. Zacharias heeft om een teken gevraagd, want hij heeft dat niet
zomaar kunnen geloven. En er is een teken gegeven, maar een teken waarop hij echt
niet had gerekend, want hij is met stomheid geslagen zoals we weten. Dat is heel wat
voor Zacharias geweest als hij al in die tijd waarin Elisabeth zwanger was, stom
geweest is. Hij heeft moeten weten in welk een duisternis dat het ongeloof de ziel
brengt. Maar nu kon zijn ongeloof de getrouwheid Gods ook weer niet teniet doen. En
ter bestemder tijd is dat beloofde kind dan ook geboren. Daardoor is Zacharias
grotelijks verblijd geworden, en bij de naamgeving van dat kind is zijn stomme mond
losgemaakt.
We lezen: En Zacharias zijn vader werd vervuld met den Heiligen Geest en
profeteerde. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. En als hij vervuld werd met de
Heilige Geest, dan heeft hij van Christus in het bijzonder mogen gewagen. Daar
moeten wij goed erg in hebben, dat hij in zijn lofzang niet zozeer van Johannes de
Doper heeft gesproken, maar dat hij daarin het meest van Christus heeft gesproken,
van wie Johannes de Doper de wegbereider zou zijn. En hier zien we dan ook weer in
dat het die Geest is, Die van Christus getuigt. Als Zacharias vervuld werd met de
Heilige Geest, dan mocht hij ook Christus verheerlijken. Dan heeft hij ook mogen
spreken over de verlossing, die door Hem zou worden aangebracht, voor het geestelijk
Israël. Want we lezen in het 68e vers dat Hij gezegd heeft: 'Geloofd zij de Heere, de
God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht Zijnen volke'.
Welk volk was dat? Dat was dat volk dat in waarheid met een heilig en een sterk
verlangen naar de komst van Christus in het vlees had mogen uitzien. Nee, dat verlangen is niet bij gans Israël te vinden geweest. En de engel Gabriël heeft het ook tot
Jozef gezegd: 'Gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van
hun zonden'.
En nu lezen we hier in de lofzang van Zacharias dat Hij dat volk heeft bezocht. Dat
volk scheen van God verlaten te zijn. Dat ligt er in opgesloten als hier staat, dat Hij
zijn Volk bezocht heeft. Er waren toch al zoveel eeuwen heen gegaan, nadat de eerste
belofte was gedaan aangaande de komst van Christus in het vlees. Die eerste belofte is
immers in het paradijs gedaan: 'Ik zal vijandschap zetten, tussen u en tussen deze
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vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, Datzelve zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de verzenen vermorzelen'.
Er waren ook al zoveel eeuwen overheen gegaan, nadat de profeten van de komst van
Christus in het vlees hadden gesproken. En hoe donker was het nu toch eigenlijk
geworden. Hoe droevig was het nu met Israël gesteld. Hoe moest dat in waarheid naar
de komst van Christus uitziende volk daaronder toch zuchten. Was er geen godsdienst
meer onder Israël te vinden? O ja, een godsdienst uitwendig en aan een dode
vormendienst ontbrak het niet. En het volk moest altijd nog zuchten onder het juk van
de dienstbaarheid van zovele ceremoniële inzettingen van het Oude verbond. Die
dienstbaarheid werd dan ook nog door farizeeën en schriftgeleerden verzwaard, met
zoveel menselijke inzettingen, waarvan Christus heeft gezegd: 'Tevergeefs eren zij
Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn'.
Maar dat ware geestelijke Israël, dat verlangend uit mocht zien naar de komst van
Christus in het vlees, kon het met zulke godsdienst en kon het met al die menselijke
inzettingen niet doen. Dat geestelijke Israël had een andere weg en grond van
behoudenis in het oog gekregen. Door alle schaduwachtige verrichtingen heen had dat
volk mogen zien op Hem Die in de volheid des tijds in het vlees zou komen. En dat
om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Die gerechtigheid kon alleen maar tot
verlossing en tot zaligheid zijn. Maar de vervulling van de Goddelijke belofte in de
komst van Christus bleef uit. Men scheen zich in zijn verwachting dienaangaande
bedrogen te hebben. En hoe dat die Goddelijke beloften nu nog in vervulling moesten
gaan in de komst van Christus, kon men echt niet meer bekijken. En toch was er nog
een verwachting bij dat geestelijke Israël. Een verwachting die haar grond vond in de
heilsopenbaring door de mond der profeten Israël nagelaten.
De weg tot het leven en tot de zaligheid in die heilsopenbaring ontsloten, kon alleen
dat geestelijke Israël maar verwachting geven. Zo is het met het geestelijke Israël van
de dag van heden nog, want dat volk heeft ook een enige grond en weg van
behoudenis in het oog gekregen. En die enige grond en weg van behoudenis heeft dat
volk mogen zien in de gerechtigheid van die Middelaar, Die nu niet meer behoeft te
komen, maar Die in het vlees gekomen is. In de Goddelijke belofte is de zaligheid, het
volle heil in die Persoon des Middelaars de ziel ook toegezegd. Men kan het echter
met niet minder dan met de vervulling van die Goddelijke beloften doen. Men kan het
met niet minder doen dan met die gerechtigheid van Christus, opdat men daaraan deel
zal mogen krijgen en door die gerechtigheid de verzoening met God deelachtig zal
mogen worden. En daarbuiten valt alles als grond voor de ziel weg. Met wat men
vroeger heeft beleefd, kan men het nu niet meer doen. En met wat er nu wel eens kan
zijn, kan men zich ook niet behelpen. Uit al wat men vroeger heeft beleefd, moet men
nu het leven missen voor de ziel. En zo kan men er ook geen grond in vinden, want
hetgeen waar men z'n leven in had, was aangenaam voor de ziel en op dat gestaltelijke
dreef men eigenlijk en vandaar vond men daar als het ware de grond van hoop en van
verwachting in. Maar dat gestaltelijke leven raakt men kwijt en zo kan men het dan
ook niet meer doen met wat er vroeger is geweest. Het wonder echter zal nu zoveel te
groter worden voor dat volk, als dat volk door de Heere zal worden bezocht zoals hier
in de tekst door Zacharias is gezegd. Dan zal het blijken dat die stille hoop die er toch
ligt in de ziel, niet beschaamt. Dan wordt het land bezocht dat door de Heere begerig
is gemaakt, en worden de opgeploegde voren dronken gemaakt. De ploegschaar is er
dus doorheen gegaan. Bij het ware geestelijke Israël wordt de kroon omgekeerd,
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omgekeerd, omgekeerd, totdat Hij komt die daarop, recht heeft. Maar dat zal dan ook
de blijdschap vanwege Zijn komst zoveel te groter doen worden.
Zacharias is toch zo onuitsprekelijk verblijd geweest. Dezelfde blijdschap is er in zijn
hart geweest als bij de herders. Die blijdschap waar de engel van heeft gewaagd, als
de engel heeft gezegd: 'Ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal,
namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus de Heere in de stad
Davids'. Zulk een blijdschap heeft het hart van Zacharias vervuld. De weg die tot de
vervulling van de Goddelijke beloften leidt en die door zulke beproevingen heengaat,
moet er juist toe dienen dat de blijdschap zoveel te groter zal zijn, als de Heere zijn
beloften zal vervullen en als Hij op Zijn eigen woord en werk terug zal komen. O, wat
is Zacharias verblijd geworden als hij vervuld geworden is met de Heilige Geest. Hij
werd als dronken gemaakt van de Goddelijke liefde. 't Is niet te zeggen wat dat is, als
men uit zulk een duisternis als waarin Zacharias heeft verkeerd, verlost wordt op Gods
tijd, en als dan de stomme zal juichen en als de tong van de stomme vaardig zal zijn
om bescheidenlijk te spreken. Wanneer de banden van het ongeloof worden verbroken
en de ziel uit de duisternissen en uit de strikken en van die helse benauwdheden zal
worden bevrijd. Als een stomme heeft men over de wereld moeten gaan. 't Is niet te
zeggen wat er zich dan in het binnenste afspeelt. Als een stomme heeft men onder
Gods volk moeten zitten op de gezelschappen. Tegenwoordig zijn er niet veel van die
gezelschappen meer, maar vroeger was dat dan nog wel zo, dat er gezelschappen
waren, en dan heeft men in die gezelschappen wel eens mogen spreken, omdat men
niet meer zwijgen kon, want zo moet het ook eens zijn in het leven dat men echt niet
meer zwijgen kan. De stenen zouden eerder spreken, dan dat zij zwijgen zouden. Als
het de Heere behaagt om een weg tot verlossing te ontsluiten door de onmogelijkheid
heen, dan wordt het wonder van het zaligworden toch zo groot, dat men daar echt niet
van zou kunnen zwijgen. Altijd weer moet ik u er op wijzen dat we daarvan wat zullen
moeten kennen. Daarom heb ik u gezegd dat het gelovig geestelijk Israël grond van
hoop en verwachting had. Een grond van behoudenis was aan dat geestelijk Israël
ontdekt, niet in het werk en in de gerechtigheid van het schepsel, want daar had men
van mogen Ieren afzien, maar men had wat anders in het oog mogen krijgen. De
gerechtigheid van die Middelaar die in de wereld komen zou en Die nu in de wereld
gekomen is en Die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Een gerechtigheid
waarin een schuldige zondaar weer met God verzoend wordt en dat op zulk een ruime
wijze. Er hoeft van de mens niets aan toegedaan te worden. Uit genade wordt men
zalig. Dan kan de grootste der zondaren nog zalig worden. Een vijand, zoals we straks
ook nog hopen te beluisteren, wordt weer met zijn Maker verzoend en mag die ware
vrede vinden voorde ziel.
Zou het niet een wonder zijn als men dat eens voor het eerst zal mogen geloven? Zou
men daar van kunnen zwijgen? En toch komt er een tijd in het leven dat men moet
zwijgen en dat men het met al wat men daarvan heeft mogen zien en wat men daarvan
heeft mogen spreken, het niet meer kan doen. Dan moet er wat anders gebeuren om
werkelijk weer eens te kunnen spreken zoals Zacharias gesproken heeft. Dan moet er
van Gods zijde wat plaats vinden waardoor dat de tong wordt losgemaakt, zodat men
zal kunnen spreken en de overvloedige lof des Heeren zal kunnen verkondigen. En
anders kunnen we wel proberen te praten maar we hebben er geen erg in dat we met
praten duidelijk openbaren dat we er met onszelf nog zo tussen zitten dat we onszelf
nog zo goed op de been kunnen houden.
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Maar als we onszelf niet meer op de been kunnen houden dan houdt het praten op, en
dan wordt het werkelijkheid. Dan moet er van Godswege wat gebeuren. Dat zien we
in de lofzang van Zacharias. Hier was God aan het werk gegaan.
En hier werd Zacharias vervuld met de Heilige Geest en hij mocht profeteren,
zeggende: 'Geloofd zij de Heere de God Israëls want Hij heeft bezocht en verlossing
teweeg gebracht Zijnen volke'. Dat verwachtende volk!
Dat verwachtende volk werd nu verblijd, daar de tijd was aangebroken waarde
gelovigen van het Oude Verbond met zo'n groot verlangen naar hadden uitgezien.
Christus nam ons vlees en bloed aan. Hij heeft de menselijke natuur willen aannemen,
is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat is het wat we op de
komende Kerstdagen weer hopen te gaan herdenken, dat grote, dat volheerlijke feit,
dat gewaagt van het eeuwige Goddelijke welbehagen om Zichzelf te verheerlijken in
al Zijn aanbiddelijke deugden, tot de zaligheid van Zijn kerk. Dat is kort en goed de
inhoud van Zacharias' lofzang. Nu kunt ge spreken, Zacharias! Ja, nu bruist het leven
zo maar als het ware in zijn ziel op. Nu wordt het een fontein van levend water en nu
mag hij gewagen van de verlossing van een verwachtend volk, van een volk dat
gebonden is en dat buiten zulk een bezoeking als waarover Zacharias gesproken heeft,
gebonden zal moeten blijven. Dat volk ziet er naar uit dat dit nog eens gebeuren mag
wat hier staat: Want Hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht Zijne volke.
Men kan de komst van Christus in het vlees wel herdenken, en we kunnen het allen
weten dat daarin al de beloften van het Oude Verbond in vervulling zijn gegaan en dat
daardoor een verwachtend volk verblijd geworden is. En toch een volk dat in waarheid
nog verwachtend is in deze tijd, kan zich daar niet mee helpen en kan wel begrijpen
dat het verwachtende volk bij de geboorte van Christus grotelijks verblijd geworden
is, maar dan zegt dat volk bij zichzelf: mocht ik ook zo eens bezocht worden zoals dat
volk bezocht is.
Mocht ik zo nog eens Kerstfeest vieren. Mocht ik het zo ook nog eens ervaren, hoe de
Heere op Zijn woord en werk terug komt. Dat kan ik nu maar niet bekijken en zolang
dat het nu niet gebeurt, ziet men zichzelf als het ware in de gevangenis zitten. Het
woord verlossing wordt dan ook hier gebruikt en dat woord verlossing doet ons
denken aan een gevangenis. Ach, wij verkeren allen van nature in de gevangenis
onder heerschappij van de zonde en het geweld des duivels, maar bevindelijk zullen
we het moeten weten dat we in zulk een gevangenis verkeren en als we dat bevindelijk
weten, zullen we onszelf niet uit die gevangenis kunnen verlossen. Dan moet de Heere
dat doen. En daar heeft Zacharias van mogen gewagen als zijn mond geopend is.
2. Een verlossing van een ellendig volk
Maar dan voelt ge wel aan dat hier ook gesproken wordt over een verlossing van een
ellendig volk. Want we lezen vérder in deze lofzang: en heeft een Hoorn ter zaligheid
ons opgericht in het huis van David Zijnen Knecht.
We weten wel wat hoornen zijn. De Heere heeft aan de viervoetige dieren hoornen
gegeven tot hun bescherming. De hoornen werden onder Israël ook wel nagemaakt en
ze werden voor bepaalde en verschillende doeleinden gebruikt. Zo waren er hoornen
aan het altaar, zij dienden ook wel tot muziekinstrumenten. Op de hoorn werd ook wel
geblazen als het volk werd opgeroepen tot de krijg. Uit een hoorn is David gezalfd
zoals we weten, in tegenstelling tot Saul, die uit een breekbare kruik gezalfd is. David
is gezalfd uit een onbreekbare hoorn, omdat zijn koninkrijk niet zou worden
verbroken. Dat koninkrijk zou bestendig blijven in de Messias. Een hoorn is dan ook
geweest een zinnebeeld van heerlijkheid en macht. En nu is dan ook door Zacharias in
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het bijzonder over het Koningschap van Christus als de meerdere David gesproken als
hij deze profetische uitspraak van de dichter van Psalm 132 heeft aangehaald en
gezegd heeft: 'Hij heeft een Hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David
Zijnen Knecht'.
Christus was de grote Zoon van David, Davids Zoon en tegelijk ook Davids Heere.
Maar Hij zou uit David voortkomen, dat was aan David toegezegd. Want de Heere
zou David een Hoorn doen uitspruiten, en Hij had hem een heldere Lamp toegericht.
Maar er was van de heerlijkheid van Davids Koninklijke huis niets meer te zien.
Maria was uit dat Koninklijke huis afkomstig, dat weten we allen wel, maar het was
haar niet meer aan te zien dat zij tot het huis van David behoorde. Er was geen nazaat
van David meer die op de troon van Israël zat om over Israël te regeren. En toch zou
Davids koninkrijk tot in eeuwigheid zijn. Maar hoe zou Davids koninkrijk in
eeuwigheid zijn? Davids koninkrijk zou in eeuwigheid zijn in Christus als de
meerdere David, maar Zijn koninkrijk was dan ook geen aards koninkrijk maar een
geestelijk en hemels koninkrijk. Hij kwam niet tot een uitwendige verlossing. Er
wordt hier over geen uitwendige verlossing gesproken, maar over een geestelijke
verlossing, over een verlossing van de zonde, van de dood, van de hel, van de vloek
der wet, van Gods rechtvaardige toorn en gramschap tegen de zonde. Tot zulk een
verlossing werd Hij door het geestelijk Israël verwacht. Zulk een verlossing kon Hij
alleen maar aanbrengen. Niemand buiten Hem. 'Ik heb hulp besteld bij een Held', zo
zegt de Vader, ,Die machtig is om te verlossen. Ik heb een Verkorene uit het volk
verhoogd'.
Hij gaat het huis van de sterk gewapende in en Hij ontrooft hem zijn vaten. Zo is er
door Hem verlossing te vinden van zonde, dood, hel en graf. Zo is er door Hem een
eeuwige zaligheid te vinden. Die zaligheid heeft Hij alleen maar kunnen verwerven.
Van die zaligheid wordt hier ook gesproken, als er staat: En heeft een Hoorn der
zaligheid opgericht in het huis van David Zijnen knecht. Dit is een getrouw woord en
aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren
zalig te maken.
Het is daarom tot Jozef gezegd: 'Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden'. Hij is
de Zaligmaker Die verlost van het hoogste kwaad en die brengt tot het hoogste goed.
Zacharias heeft hier gesproken over een hoorn van zaligheid. Dus hij heeft heel
duidelijk gesproken van een geestelijke verlossing door die meerdere David. Naar die
ware zaligheid wordt de ziel begerig gemaakt. En och, er zijn er heel wat die zich
beroemen over de zaligheid door Jezus, maar ze zijn nog nooit begerig gemaakt in
waarheid naar de zaligheid. Ze weten niet waaruit de zaligheid bestaat. Ze weten ook
niet waarin de ellende bestaat waarin de mens door de zonde verkeert. Och ja, we
kunnen het allen wel weten dat het leven hier op aarde vol van tegenheden is. Dat is
niet tegen te spreken. Iedereen komt er wel achter wat de bittere vruchtgevolgen van
de zonde zijn. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Dus wat dat
betreft, weten we allen wel dat we ellende door de zonde onderworpen zijn. Al is het
dat we er niet van willen weten, maar we ontkomen eenmaal daaraan niet. En we
zullen dan ook wel tijden meemaken waarin wij ons zo in de ellende zien zitten, dat
we levensmoe worden. Dat we zeggen: 'Waartoe is mij langer het leven'? En voor
zulke levensmoede mensen, vanwege die tijdelijke ellende, staat een oppervlakkig
Christendom klaar met een ruim evangelie van dat God enkel liefde is en dat Jezus
voor ons toch in de wereld is gekomen en dat er door Hem verlossing uit al deze
ellende is te vinden.
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Maar mijne geliefden, waar ik u nu juist op wijzen wil, is dat de waarachtige
ellendekennis wel wat dieper in de ellende doet graven. En door ware ellendekennis
zullen we het weten dat we niet alleen uitwendige ellende door de zonde onderworpen
zijn, maar ook geestelijke ellende. En dat in elke uitwendige ellende dit het ergste is,
dat we God kwijt zijn. Dat we Zijn gemeenschap moeten missen, dat we geen
toevlucht vinden voor onze ziel op zaligmakende wijze. Dat we kinderen des toorns en
der vervloeking zijn. Wij zijn niet alleen aan ellende onderworpen, maar wij zijn
ellendig.
Mijn geliefden, weet ge wel wat de hel zal zijn en hoe de hel zal zijn? U zult zeggen:
'dat kunnen we allen wel weten. In de hel staat de mens een vreselijk lijden te
wachten. Daar moet men eeuwig Gods gramschap dragen, de rechtvaardige straf op de
zonde. Daar wordt Gods toorn eeuwig op de mens uitgestort'.
Ach ja, dat is zeker waar. De rook der pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid. Ik
kan u het vreselijke en het rampzalige van zulk een lot dat ons tot in eeuwigheid te
wachten staat, als we onbekeerd sterven, niet somber genoeg en niet zwart genoeg
voor ogen stellen. Maar ik moet u toch wat anders zeggen, want dit zal toch alleen de
hel niet zijn, hoor! Neen, wat geschiedt er in de hel? Daar trekt God Zijn algemene
genade in en daar openbaart de mens ten volle wie hij door de zondeval geworden is.
Een afgrond is er bij hem te vinden van zonde, van ongerechtigheid en van blakende
vijandschap tegen God. Wat er hier op aarde onder de algemene genade en goedheid
Gods nog in blijft, dat komt erin de hel wel uit. Daar zal men God eeuwig lasteren
vanwege de plaag, daar zal men eeuwig zijn vijandschap tegen zijn Maker openbaren.
O, die rampzaligheid is niet om uit te spreken.
Kijk, daar moet ge bij die vrome gemoedelijke mensen maar niet mee aankomen. Dat
zijn zoekers, dat zijn bidders, dat zijn kloppers. En zulke zoekers, bidders, kloppers
moet ge de weg naar de zaligheid zo ruim mogelijk voorstellen Die behoeven niet als
vijanden gezaligd en met God verzoend te worden, dat is niet nodig bij die mensen.
Het is er bij die mensen zo echt om te doen, dat kunt ge op hun gezicht wel zien. Ze
kunnen bidden en schreien, ze hebben een teer en week gemoed. En dat vrome gedoe
behoeven we echt zo ver niet te zoeken. O nee, dat komt o zo dicht bij. Maar als men
zichzelf leert kennen, vindt men bij zichzelf wel wat anders. Nooit is het te zeggen
welke vijandschap dat men in zijn hart waarneemt, hoe goddeloos de mens door zijn
diepe val geworden is, daar moet men juist wat van leren kennen. Ach ja, soms denkt
men bij zichzelf: ik wou dat ik ook zo was als die andere mensen die zo begerig zijn
en die zulk een teer en week gemoed hebben. Bij die mensen schijnt het er altijd om te
doen te zijn. En van binnen hebben ze een mens er wel mee beet dat het bij die
mensen toch wel beter en anders is. Bij zichzelf kan men totaal niets goeds vinden.
Het is niette zeggen hoe ellendig dat men is. Moet men nu door zo'n weg zalig
worden? Och, dat kan men in die weg echt niet bekijken. Integendeel, dan gaat het
naar de waarneming der ziel meer op de rampzaligheid aan. En dan zal men ook er
wei wat van inleven wat de eeuwige rampzaligheid zal zijn waarover ik zo even sprak
als men zijn vijandschap van binnen leert kennen.
Men gelooft het toch niet, dat men door zo'n weg zalig moet worden. Buiten ware
zielsontdekking om, zal men dat ook nooit kunnen verstaan. En in die weg der
ontdekking zal men het weten, hoe vijandig dat men er tegen is, als het zo naar de
verlossing moet.
Ik spreek thans aan de hand van Zacharias lofzang over de verlossing van een ellendig
volk. Niet alleen dus van een verwachtend volk, maar ook van een ellendig volk. Dat
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ellendig volk kan geen vrome jas aanhouden, om het zomaar ineens te zeggen.
Zacharias moest ook z'n vrome jas kwijt. Als de mens z'n vrome jas niet verliest, kan
God niet aan z'n eer komen. En nu moet ik u er even op wijzen, hoe Zacharias nu z'n
vrome jas kwijt moest. Die man had al wat gebeden en gezucht om een kind, maar het
scheen wel, alsof al z'n bidden een bidden tegen de muur was, want hij was oud, en z'n
vrouw was verre op haar dagen gekomen. Al dat bidden en dat smeken om een kind
was ijdel en tevergeefs geweest. Ja, en nu moest de engel Gabriël komen en die moest
zeggen tegen zo'n Zacharias, dat z'n gebeden zijn verhoord. En dat nu dat lang
verwachte kind, waar ze zo naar uit hebben gezien, zal worden geboren. Daar moet
die engel mee aankomen, als het niet meer kan, als hij oud geworden is, als z'n vrouw
verre op haar dagen is gekomen. Waarbij zal ik dat weten?
Ja, maar wacht even, Zacharias. 'Ik ben Gabriël, die voor God sta'. Ik kom tot u in de
Naam van die God Die de Almachtige is. Voor Wie er niets te wonderlijks is. Voor
Wie er niets onmogelijks is. En dat moet ge nu goed weten. Daarom zult ge stom zijn,
totdat dat kind zal zijn geboren. Wat gebeurt er nu?
Nu wordt Zacharias uitgeschakeld. En als Zacharias uitgeschakeld wordt, gaat God
met Zijn werk door. En dan wordt Elizabeth bevrucht en zij zal op de bestemde tijd
een kind baren. Dan weten we allen wel, wat er toen gebeurd is. Want dat kind moest
toch besneden worden, en dat kind moest een naam hebben.
Men zou dat kind dan maar Zacharias noemen, net als z'n vader. Nee, wacht even,
hoor. Nee, dat kind mag echt geen Zacharias heten. Zacharias is er helemaal tussenuit
gevallen. En de engel heeft het ook gezegd, dat dit kind Johannes zal moeten heten.
Zacharias kan niets zeggen, maar men vraagt aan hem hoe dat kind genoemd moet
worden. En hij eist een schrijftafeltje en meteen stomme mond buigt hij onder God en
schrijft hij: Johannes is zijn naam. De Heere is genadig.
,Nee, dat kind heet geen Zacharias, hoor. Nee, dat ben ik niet waard, dat dit kind naar
mij genoemd zal worden'.
Zacharias valt er helemaal tussenuit. Johannes is zijn naam. En gelijk wordt zijn mond
open gebroken. Nu kunt ge praten, Zacharias! Wat zult ge nu gaan zeggen?
Dat ik troost heb voor een ellendig en een arm en voor een zich schuldig kennend
volk! Voor een volk dat in de banden en in boeien is geklonken. Voor een volk, dat
zichzelf daar niet uit verlossen kan. Kijk dat is het wonderlijke ervan, als zo'n stomme
Zacharias sprekende wordt gemaakt. Dan heeft Hij troost voor een verwachtend volk
en een ellendig volk.
En dan gaat hij de overvloedige lof des Heeren vermelden, want hij zegt: "Geloofd
zijde Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht
Zijnen Volke, En heeft een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David, Zijn
knecht." Uit die hoorn komt enkel zaligheid voort. Een volk dat zo ver van de
zaligheid verwijderd was, is er juist zo heel dicht bij. Wat is die verlossing dan toch
uitnemend groot en onuitsprekelijk heerlijk. Een eeuwige zaligheid vloeit er uit deze
hoorn. Een zaligheid waarin dat verwachtende en dat ellendige volk dus ook eeuwig
zal delen. Waarin dat volk hier al mag delen, wanneer de Heere de mond der stommen
zal doen juichen en wanneer men z'n lof zal mogen vermelden. “De doden zullen u
niet prijzen, nog die in het graf zijn nedergedaald.”
En toch doet de Heere als het ware hier een dode uit het graf opkomen. Die mag Zijn
grote Naam verheerlijken, en die mag het weten, wat de zaligheid is. Die door
Christus is verdiend en die hij ook Zijn kerk deelachtig maakt. Die mag het weten, wat
het betekent, door Christus vrijgemaakt te zijn, want zo de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult ge waarlijk vrij zijn. Dan zal men in de verlossing delen. En dan zal men mogen
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weten, waar de zaligheid vandaan komt en waarde zaligheid in is te vinden. Jesaja
heeft daar al van gezegd: 'Ze zullen zich verheugen en verblijden in Zijne Zaligheid'.
Daar heeft Simeon zich ook in kunnen verblijden, in Zijn zaligheid.
In de God van zaligheid zal men zich onuitsprekelijk verheugen. En dan zal men een
eeuwige zaligheid vinden, in een eeuwig en onveranderlijk God, Die de waarheid van
Zijn woord bevestigt en Die de ziel doet ervaren, dat Hij een hoorn der zaligheid heeft
opgericht, in het Huis van David Zijnen knecht. Dan zal men het mogen ervaren wat
we even zingen van Psalm 72: 7:
Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen uit gená,
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen ga.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog:
Hun bloed, hun tranen en hun lijden,
Zijn dierbaar in zijn oog.
TOEPASSING
Die lofzang van Zacharias is echt geen gemoedelijk praatje geweest. Nee, als men zo'n
weg moet gaan als Zacharias, dan zal de vrucht daarvan wel geen gemoedelijk praatje
zijn. Als men door zo'n weg als Zacharias de verlossing zou mogen aanschouwen in
Christus en de verlossing in Hem ook zou mogen vinden, dan zal men zijn roem
mogen vinden in het eeuwig en onwankelbaar verbond Gods. En dan eindigt men in
een drie-enig Verbondsgod. Geloofd zij de Heere de God Israël. Hier krijgt God de
eer. Hier is Zacharias er helemaal tussenuit gezet. Hij is wel zelf door God werkzaam
gemaakt. Want Zacharias en Elizabeth zijn er werkzaam mee gemaakt, als Elizabeth
onvruchtbaar bleef. Het ging met deze mensen net als vroeger bij een Hanna. Dat
Hanna onvruchtbaar was, dat was erg, maar als ze werkzaamheden met haar onvruchtbaarheid kreeg, dan lag daar wat achter, want zij moest Israëls richter
voortbrengen, de laatste richter, Samuël. En daarom maakte de Heere haar zelf daar
werkzaam mee. Maar daarom was de terging van een Peninna ook zo erg voor haar.
Als de Heere haar echter ook heeft verblijd door Zijn daden, heeft ze ook God de eer
mogen geven. En dan vinden we in haar lofzang hetzelfde terug als wat we vinden in
de lofzang van Maria.
Als we de lofzang van Zacharias met de lofzang van Maria vergelijken, dan zien we
eigenlijk precies hetzelfde. En ja, neem dan ook de lofzang van Simeon er nog maar
bij. Dan vindt ge daarin ook precies hetzelfde. Die lofzangen zijn in overeenstemming
met elkaar. Deze mensen die door de komst van Christus in het vlees verblijd zijn
geworden, hebben in hetzelfde zich mogen beroemen.
Een ook hebben die lofzangen weerklank gevonden in de lofzang van de engelen in
Efratha's velden: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen een
welbehagen'. Maar hebben we nu zo wel eens in waarheid de lofzang van Zacharias
mogen zingen?
We zingen in deze weken zo dikwijls de lofzang van Zacharias. Het hoort er zo bij als
we de geboorte van Christus herdenken, dat we dan die lofzangen zingen, de lofzang
van Maria, de lofzang van Zacharias en de lofzang van Simeon. En we vinden de
lofzang van Zacharias ook erg mooi, ook wat de wijs betreft. Inderdaad, die lofzang is
een mooie lofzang, maar heeft die lofzang wel eens inhoud voor ons gekregen? Of
heeft die lofzang niet in het minst inhoud voor ons gekregen? De verlossing waarover
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we iets hebben gehoord in dit morgenuur, kan ons dan niets te zeggen hebben, want
naar zulk een verlossing hebben we nooit in waarheid uitgezien. Ik heb er u op
gewezen dat deze verlossing een verlossing is van een verwachtend volk en een ellendig volk. En om een verwachtend volk te mogen zijn, moet er grond van
verwachting zijn. Dan moet er een verwachting in de ziel verwekt zijn. Ik heb u
gezegd waar de verwachting van dat volk dat door God bezocht werd op steunde. Die
verwachting vond grond in de heilsopenbaring, omdat die heilsopenbaring dat volk
wat te zeggen had. In die heilsopenbaring door de mond der profeten aan Israël
geschonken, werd niet heengewezen naar een Messias Die kwam om een aards
koninkrijk op te richten, maar in die heilsopenbaring werd heengewezen naar een
Messias Die kwam om een geestelijk koninkrijk op te richten. Hij zou verlossing
schenken naar de ziel. Daar kwam Hij voor op aarde. We moeten naar de ziel verlost
worden.
't Zal nodig zijn dat we naar de ziel eens in zulk een benauwdheid terecht komen, dat
we daaruit door geen mens kunnen worden verlost. Dan zal God dat moeten doen.
Dan zullen we weten dat Gods recht van ons een voldoening eist die wij niet kunnen
geven en dat er buiten die voldoening geen verzoening is en dus geen verlossing is en
dat God ons nu in de gevangenis moet doen blijven waar we onszelf hebben
ingebracht onder de heerschappijvoerende macht en de veroordelende macht van de
zonde en dat om in de helse gevangenis straks eeuwig in de grootste ellende te moeten
verkeren. In zulk een ellende als die ik u vanmorgen voor ogen heb gesteld. Ik heb u
daar iets van gezegd. Maar als u nooit kennis hebt gemaakt met de angsten en
benauwdheden der hel, dan weet u echt niet dat dit nu de grootste ellende zal zijn.
Eeuwig van God verlaten, eeuwig van Hem gescheiden, eeuwig zijn volle vijandschap
tegen God openbaren. Dan zal God eeuwig toornen tegen de mens en de mens eeuwig
toornen tegen God. En dan zal men in de hel elkaar ook nog benauwen en dan zal men
door alle duivelen in de hel ook gekweld worden. Dan zal de consciëntie ons eeuwig
benauwen en zal de wet ons eeuwig vloeken. Zo zullen we eeuwig in de gevangenis
moeten verkeren. Maar het is nodig dat we aan die gevangenis in dit leven kennis
krijgen. We zullen het moeten weten dat we onszelf uit die gevangenis niet kunnen
redden. O, die geestelijke doodstaat van de mens is toch zo verschrikkelijk. Hij is
dood door de misdaden en de zonde. Hij kan niets meer doen tot zijn verlossing en
niets meer tot zijn zaligheid. Nu moet hij eeuwig ellendig zijn, nu moet hij eeuwig
gevangen blijven.
En nu heb ik toch te zeggen dat als we de Kerstdagen tegemoet gaan, het Kerstfeit ons
predikt dat er verlossing is, verlossing voor een schuldig mens, verlossing voor een
zondaar. Verlossing voor de mens die in de diepste ellende verkeert. En wij allen
verkeren in de diepste ellende. Zagen we het toch maar eens! Maar we zien het niet.
Nu moeten we Kerstfeest houden en het Kerstfeit herdenken, maar het Kerstfeit heeft
geen betekenis voor ons, omdat we niet weten hoe ellendig we zijn. Maar ik heb u die
ellende wel te preken en dan kunt ge nooit zeggen dat u het niet is voorgehouden hoe
ellendig ge door de zonde zijt. Ik heb u dan ook te preken dat er nog verlossing uit die
ellende is te vinden. Dan kunt ge ook nooit zeggen dat u geen weg van verlossing is
aangewezen. Het één zowel als het andere is u voorgehouden.
Moeten we nu nog langer in onze onbekeerde staat daarheen leven? De Kerstdagen
zijn op komst. Zullen die weer zo aan ons voorbij gaan, zonder dat we ook maar met
enige mate hebben mogen instemmen met de roem van een Zacharias in zijn lofzang?
Is daar bij ons niet de minste kennis ooit van gekomen? Zal die er niet komen? Zullen
we dan zo op de eeuwigheid blijven aanreizen? 't Zal toch zo vreselijk zijn als het
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straks voor eeuwig te laat zal zijn. Als er in eeuwigheid voor ons geen verlossing meer
zal zijn. We hebben vanmorgen gehoord dat Zacharias heeft mogen gewagen in zijn
lofzang van de door God teweeggebrachte verlossing. Een verlossing dus van een
verwachtend volk en van een ellendig volk.
En ik zei u dat men verwachtend moet zijn gemaakt en verwachtende wordt men
alleen maar door een weg van ware ellendekennis, waarin alle mogelijkheid van
verlossing ons ontvalt buiten de door God teweeggebrachte verlossing. Dan zullen we
weten door welke weg we alleen nog verlost kunnen worden. Dat hebben de gelovigen
van het Oude Verbond geweten en dat zullen de gelovigen van het Nieuwe Verbond
ook weten. Vandaar is er zulk een overeenstemming tussen wat in het Oude Testament
ons dienaangaande wordt medegedeeld en wat in het Nieuwe Testament ons daarvan
wordt medegedeeld. Die zalig worden, worden door alle eeuwen heen op een zelfde
wijze en door een zelfde weg zalig. Daarom zal Zacharias' lofzang weerklank moeten
vinden in onze harten.
En dan heb ik er u ook weer opgewezen wat altijd zo nodig is, dat er troost in de
waarheid is te vinden, ook in Zacharias lofzang voor een oprecht bekommerd volk.
Voor een volk dat verwachtende is gemaakt en dat niet anders kan denken dan dat
men tevergeefs verwachtend uitziet. En toch heeft men de enige grond van hoop en
van verwachting in het oog gekregen. Daarbuiten valt langer hoe meer alles weg.
Maar zal dan de verwachting die daarop is gericht beschaamd worden? Het is echter
met Zacharias ook door zo'n moeilijke weg gegaan. Zacharias mocht de boodschap
krijgen dat zijn gebeden verhoord waren. Het kind zou worden geboren! Johannes de
Doper zou dat kind zijn en Johannes de Doper zou de wegbereider van de reeds lang
beloofde Middelaar zijn. Dat werd nu Zacharias gezegd. „Ja maar,” zo heeft Zacharias
gezegd, „hoe moet dat nu? Hoe kan ik dat nu toch weten, daar ik oud ben en mijn
vrouw verre op haar dagen is gekomen?” Hij is met stomheid geslagen.
O, dat ongeloof doet zoveel kwaad, is zo Godonterend, is zo zielsverdervend en brengt
de ziel in zulke duisternissen. Dat kan men altijd later maar het beste zien. Maar
wanneer de Heere Zijn Woord in vervulling doet gaan, dan komt het geloof aan het
woord. Dan breekt dat geloof door en mag hij geloofstaal spreken en dan mag hij door
het geloof ruimte in God vinden. En van die eeuwige ruimte die er in God drie-enig is
te vinden voor de ganse kerk, mag hij dan ook gewagen in zijn lofzang. Er kan dan
voor de kerk geen kwaad meer bij.
Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij alleen doet wonderen! Hij heeft een
Hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David Zijnen knecht. De kerk wordt
zalig, eerlijk zalig, door een rechte weg. Aan het recht is voldaan en God wil Zijn
grote barmhartigheid in Christus openbaren. Daar heeft Zacharias ook van mogen
gewagen. Van de innerlijke beweging der barmhartigheden onzes Gods waarmee Hij
ons bezocht heeft, de Opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die in
duisternis en schaduwen des doods zijn gezeten, om onze voeten te richten op de weg
des vredes. Is dit geen troost voor een in waarheid verwachtend, ellendig, bekommerd
en uitziend volk?
Is dit geen troost voor een volk dat nooit had kunnen denken met alle weldaden die
geschonken zijn, nu zo diep in de ellende weg te zinken en dat veeltijds niet bekijken
kan dat dit de weg tot de eeuwige zaligheid is? Dit is de weg tot de eeuwige zaligheid!
Zacharias heeft het ondervonden. De ganse kerk zal het ervaren. God drie-enig komt
aan de eer. Er is een Hoorn der zaligheid opgericht. Uit zijne volheid hebben wij allen
ontvangen genade voor genade. De eeuwigheid zal er voor nodig zijn om God drie-
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enig voor het werk der zaligheid eeuwig te verheerlijken. Zo zal men ook eeuwig in
die zaligheid delen. Amen

Slotzang Lofzang van Zacharias vers 2
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KERSTPREKEN
11. Het wonder van Christus' menswording
Jaarboek 1968

Zingen: Lofzang van Zacharias: 1
Lezen: Lucas 2: 1 - 20
Zingen: Psalm 98: 1 en 2
Psalm 45: 1
Lofzang van Maria: 1

Geliefden.
Als naar gewoonte mogen we op deze dagen het grote wonder van Christus' geboorte
weer met elkander overdenken. Het werk der zaligheid is een wonderwerk van Gods
genade. In de 98e Psalm, die we zo-even met elkander hebben opgezongen, spreekt de
dichter van dat grote wonder waarin alle volken zich zouden mogen verblijden. Zingt
de Heere een nieuw lied, zo horen we de dichter zeggen, want Hij heeft wonderen
gedaan; Zijn rechterhand en de arm Zijner heiligheid heeft Hem heil gegeven. De
Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt, Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor
de ogen der heidenen. Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid en aan Zijn
waarheid aan het huis Israëls, en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes
Gods. Om de Heere een nieuw lied te zingen, moet er een gebeurtenis zijn, die ons
daar stof toe geeft. Er moet ons dan iets ontdekt zijn, wat ons van tevoren verborgen
was. Welnu, daar spreek de dichter juist over in die 98e Psalm. God heeft wonderen
gedaan; Zijn rechterhand en de arm Zijner heiligheid heeft Hem heil gegeven. Er is
een weg geopend, waardoor in volkomen verheerlijking van Gods gerechtigheid
genade aan een schuldige zondaar kan worden bewezen. Gods eigen arm heeft Hem
heil beschikt en Zijn gerechtigheid heeft Hem ondersteund. Buiten verheerlijking van
het recht kon Hij geen genade bewijzen. De aan zijn schuld ontdekte zondaar wordt er
ten volle van overtuigd, dat God van Zijn recht geen afstand kan doen. Maar daarom
wordt het voor hem ook zo onmogelijk om nog zalig te kunnen worden.
De dichter van de 98e Psalm macht er echter van getuigen, hoe de Heere Zijn heil
heeft bekend gemaakt. Hij heeft wonderen gedaan. In de menswording van Zijn eigen
geliefde Zoon heeft Hij de weg geopend waardoor Hij Zijn barmhartigheid zowel als
Zijn gerechtigheid zeer heerlijk kan openbaren. Dit wordt een wonder voor de ziel, als
het eens Kerstfeest voor haar zal mogen worden en als de grote betekenis van de
verborgenheid der godzaligheid, namelijk: God geopenbaard in het vlees, haar tot haar
zaligheid ontdekt wordt. Dan zal ze met het nieuwe lied van de dichter van Psalm 98
mogen instemmen. God bewijst Zijn barmhartigheid zonder krenking van Zijn
gerechtigheid. Ja, dit wordt nu juist het wonder voor de ziel, waar de dichter van
getuigt, als hij zegt:
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
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Dat is dus het heil dat God heeft willen openbaren. En dat nu voor de ogen der
heidenen. In de geboorte van Christus heeft Hij getoond, dat Hij gedachtig was aan
Zijn goedertierenheid en waarheid aan het huis Israëls. Aan Jacobs zaad was immers
de belofte gedaan van de komst van Christus in het vlees.
Zacharias heeft er dan ook in zijn lofzang van mogen getuigen: Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond, en aan
de eed, die Hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven. Maar al de
einden der aarde mogen nu ook aanschouwen het heil onzes Gods. Christus' komst in
de wereld is dus tot zaligheid van de door God verkorenen, beide uit joden en
heidenen.
Zo mogen we dus deze betekenisvolle geboorte weer overdenken, en vragen daartoe
thans uw aandacht voor het gedeelte uit Gods Woord, dat u kunt vinden opgetekend in
het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 2e hoofdstuk, het 7e
vers, waar des Heeren Woord aldus luidt:
„En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg”.
Bij het wonder van Christus' menswording worden we hier bepaald. En dan:
1. De tijd van die menswording.
2. Het feit van die menswording.
3. Het profijt van die menswording.
1. De tijd van Zijn menswording
In de eerste verzen van dit hoofdstuk kunnen we dus de geschiedenis van Christus'
geboorte beschreven vinden. De andere evangelisten delen ons die geschiedenis van
Zijn geboorte niet mee. Het is daarom, dat we op de Kerstdagen steeds maar weer het
2e hoofdstuk van het evangelie van Lucas opslaan, waarin ons op zulk een aantrekkelijke wijze die geboorte des Middelaars wordt verhaald.
Die Kerstgeschiedenis blijft altijd nieuw. Maar het wonder waarvan die geschiedenis
getuigt, is ook onuitsprekelijk groot. De Zoon van God heeft onze menselijke natuur
willen aannemen uit een nederige en een geringe maagd. Maar ook is Hij in zeer
armoedige omstandigheden ter wereld gekomen. Hij was de Koning der koningen en
de Heere der heren, maar Hij werd geboren in een beestenstal. Armoediger kon het
niet meer.
Als er in de wereld een koningskind moet geboren worden, dan worden de nodige
toebereidselen gemaakt om het feest dat bij die gelegenheid zal worden gevierd, een
feest vol luister en uitbundige vreugde te doen zijn. Bij Christus' geboorte is dit niet
het geval geweest. Men mag op heden overal wel Kerstfeest vieren, maar bij Christus'
geboorte werd er niet gefeest. Wie verwachtte er nu de geboorte van dit Koningskind?
En toch was die geboorte al eeuwen tevoren aangekondigd. In het paradijs reeds was
in die bekende moederbelofte die geboorte door de Heere Zelf al zo duidelijk
voorzegd. En verder hebben al de profeten van de komende Messias gesproken. Zo
kon men het uit die profetieën weten, dat Hij uit het huis van David voort zou komen.
Zelfs waren tijd en plaats van zijn geboorte duidelijk voorzegd. Maar toch was er
tijdens Zijn geboorte haast geen Messiasverwachting meer te vinden.
Keizer Augustus verwachtte vanzelfsprekend de geboorte van deze Koning niet.
Koning Herodus evenmin. En toch moest keizer Augustus iets doen, wat door God in
Zijn voorzienig beleid dienstbaar werd gesteld aan de vervulling der belofte. En het
geschiedde in diezelve dagen, zo lezen we in het begin van dit hoofdstuk, dat er een
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gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
In het openbaar dus, door de gehele toenmaals bekende wereld, waarover keizer
Augustus regeerde, werd dit gebod door plakkaten afgekondigd. Waarom de keizer
zulk een gebod deed uitgaan, staat ons niet beschreven. Het kan zijn dat hij dit gedaan
heeft ,om aan Zijn onderdanen nieuwe en zwaardere belastingen op te leggen, of om
meer orde te stellen op de registratie van degenen die tot zijn rijksgebied behoorden.
Ook kan het zijn dat hij uit loutere eerzucht daartoe werd gedreven, om te weten
hoeveel onderdanen dat hij had onder zijn heerschappij.
Het doet er voor ons weinig aan toe, om te weten waarom hij dit gebod heeft
uitgevaardigd. Dit is zeker, dat het een feit was van een niet geringe betekenis en dat
het veel beroering in de wereld heeft teweeg gebracht. Ge moet het u eens indenken,
dat een ieder daartoe een reis moest gaan maken naar de plaats vanwaar hij afkomstig
was. Dit leverde toch zeker in die dagen wel vele moeilijkheden op. Het was dan ook
geen wonder dat er bij een tweede beschrijving door Judas de Galileeër een groot
oproer werd verwekt.
Bij Christus' geboorte vond echter de eerste beschrijving plaats, zoals we in het 2e
vers kunnen lezen. “Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië
stadhouder was.” In welk een droeve staat verkeerde toch het oude bondsvolk, daar
Judéa thans een onderdeel van Syrië en door Cyrénius, de stadhouder van Syrië
geregeerd werd. Maar deze donkere tijdsomstandigheden moesten er nu juist aan
meewerken, dat naar de Goddelijke belofte de Messias te Bethlehem geboren werd.
En doordat er nu zo'n beschrijving plaats vond, zou voor een ieder het ontegensprekelijk bewijs ervan te leveren zijn, dat Hij uit het huis en het geslacht van David
was. Dit maakte de verwerping van Christus door het Jodendom dan ook zoveel te
erger. Met welk een blindheid was toch dat volk geslagen!
Het moest toch wel wat te denken geven, als ineens alles zo in opschudding werd
gebracht door het gebod van de keizer, dat de gehele wereld beschreven moest
worden. Men had zich nu maar reisvaardig te maken en men moest toch ook nog
weten waar men voor de nacht onderdak zou kunnen vinden. En tenslotte, toen het
zover was, werd het een grote, reizende en trekkende mensenmassa, ja, niet anders
dan een grote chaos, een verwarring, zoals we daar ook uit de tijd van de evacuatie
wel enig denkbeeld van kunnen vormen. En waartoe nu dit alles? Omdat de keizer zo
graag een nauwkeurige beschrijving wilde hebben van naam en geslacht van zijn
onderhorigen? Nee, omdat God Zijn raad volvoert en omdat Bethlehem het ware
Broodhuis moest zijn, dat het Brood uit de hemel zou ontvangen. Het scheen wel
onmogelijk te zijn, dat de voorzegging van Micha vervuld zou worden en dat de
Christus dus in Bethlehem geboren zou worden. Maria was immers een arme maagd,
die zulk een reis naar Bethlehem niet zou hebben kunnen ondernemen, als ze daar nu
niet toe genoodzaakt was geworden door het gebod des keizers. Daarbij was zij nu al
een hele tijd zwanger, en toch woonde ze nog te Nazareth. Maria zou uit zichzelf niet
naar Bethlehem gegaan zijn. Maar nu moest ze naar Bethlehem.
“En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En
Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die
Bethlehem genaamd wordt omdat hij uit het huis en geslacht van David was.”
Wie had het nu kunnen denken, dat het zo zou gaan? Maar dit moest nu gebeuren,
daar het een gebod des keizers was. En zo moesten Jozef en Maria nu ook een reis van
meer dan twintig mijlen ondernemen. In de volvoering van Gods raad moet alles
dienstbaar zijn aan de zaligheid der uitverkorenen. Maar als een mens nu ergens blind
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voor is, dan is hij daar toch wel blind voor. De weg der zaligheid is een weg die door
geen menselijk verstand zich laat berekenen of uitstippelen. God laat het op de
onmogelijkheid aanlopen. En de beloften Gods worden toch altijd zo door de
onmogelijkheid heen vervuld. Dat laat ons de Kerstgeschiedenis toch ook wel heel
duidelijk zien. In de tijd van het Oude Testament scheen het gedurig ook al
onmogelijk te worden, dat naar Gods beloften de Messias eenmaal uit Israël en uit
Davids huis zou voortkomen. In Egypte zocht men reeds de totale uitroeiing van
Jacobs zaad. Later was het een Haman die de totale ondergang van dat volk zocht.
Ook heeft Athalia al het koninklijke zaad van het huis van Juda omgebracht. Maar ten
tijde van Christus' geboorte was Isaï's geslacht een afgehouwen tronk geworden.
Maar waarom moest het altijd maar weer zo onmogelijk schijnen, dat naar de beloften
Gods de Messias zou geboren worden?
Och, die onmogelijkheid wijst ons op de onmogelijkheid van verlossing uit die ellende
waarin we door onze diepe val verkeren. Het is ons nodig, dat we zullen weten hoe
onmogelijk dat die verlossing voor ons is, opdat het wonder van Kerstfeest waarlijk
betekenis voor ons zal kunnen krijgen. Velen weten het al van tevoren dat het met hen
op de verlossing aangaat. Ze brengen zichzelf in de benauwdheid en weten het al
reeds vooruit dat straks de Middelaar hun zal worden ontdekt. Met wat
gevoelsaandoeningen komen ze tot de kennis van de weg der zaligheid. Zulke valse
mystiek behoeft ge niet buiten onze kringen te zoeken. In de wereld spreekt men van
kunstmatige bevruchting, maar onder de godsdienst is er ook genoeg kunstmatige
bevruchting. Maar God werkt niet zo kunstmatig. Voor Maria was het de grote
verborgenheid, dat de Heilige Geest over haar zou komen en de kracht des
Allerhoogsten haar zou overschaduwen. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort
zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een
iegelijk, die uit de Geest geboren is. Christus is de ziel verborgen en de weg die tot de
kennis van die Persoon des Middelaars leidt, is de ziel niet minder verborgen.
Zo zegt de geschiedenis van Christus' geboorte ons heel duidelijk, wat er aan Zijn
komst voorafging, niet alleen in de wereld, maar wat daaraan vooraf gaat ook in de
ziel. Immers hebben zij die in waarheid Zijn komst mochten verwachten, er niets meer
van kunnen bekijken dat juist nu de tijd gekomen was waarin naar de Goddelijke
voorzegging door de mond der profeten de Christus zou geboren worden. En toch
bleef er in hun ziel een uitzien naar de vervulling van Gods beloften. Maar God
vervulde die beloften, als zij het niet meer konden bekijken dat dit ooit nog gebeuren
zou. De Kerstgeschiedenis is daarom ook zo bemoedigend voor een volk dat op heden
ook nog uitziet naar de vervulling van Gods beloften aan de ziel. Met de beloften zelf
kan men niet geholpen zijn, ook al hebben zij eens zoveel kracht gedaan, dat de ziel
aan de vervulling daarvan niet twijfelen kon. Maar och, Gods weg gaat toch zo tegen
die beloften in ! En nu kan de ziel enerzijds niet van die beloften loskomen. Dat doet
haar met David wel eens zeggen: “Gedenk aan 't Woord gesproken tot Uw knecht,
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven.”
Maar anderzijds wordt het de klacht met de dichter:
Zouden Zijn beloftenissen
Verder haar vervulling missen,
Vruchtloos worden afgewacht
Van geslachte tot geslacht?
Voor de herders is het daarom ook wel zeer verrassend geweest, als hun de boodschap
vanuit de hemel werd gebracht, dat de Christus geboren was. En Simeon had wel een
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bijzondere openbaring gekregen, want hem was gezegd dat hij de dood niet zien zou,
eer hij de Christus des Heeren zou zien. Maar toch zal hij ook nog wel lang hebben
moeten wachten op de vervulling van deze toezegging. En zo zal hij ook wel eens in
twijfel verkeerd hebben aangaande de vervulling van die belofte. Och, die twijfelingen
blijven niet uit, als God de vervulling van Zijn belofte soms lange tijd uitstelt en als de
weg die Hij houdt met de ziel juist zo lijnrecht er tegenin gaat. Welke bange
bestrijdingen kan de ziel daarin ook al niet onderworpen zijn, daar het haar menigmaal
toeschijnt alsof zij zich in alles bedrogen heeft.
Het wacht echter in de vervulling van Gods beloften op de volheid des tijds. Wanneer
de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een
vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen
zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Op die volheid des
tijds worden we hier ook in onze tekst gewezen. We willen daar in de tweede plaats
wat nader bij stilstaan, als we letten op
2. Het feit van Christus' menswording
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.
De dagen van Maria waren dus vervuld, en dat zegt ons dat Christus op een gewone
natuurlijke wijze uit haar is geboren. De wederdopers hebben gezegd: Hij ging wel
dóór Maria, maar Hij was niet uit Maria. Volgens hen heeft Christus Zijn menselijke
natuur uit de hemel meegebracht en is die door Maria heengegaan gelijk als het water
loopt door een goot. Maar dan is Hij niet waarachtig mens geweest. Welke betekenis
heeft dan die menswording nog, die nu door ons wordt overdacht? Het is het grote
wonder waarvoor thans onze aandacht wordt gevraagd, dat de Zoon van God
waarachtig mens geworden is, de broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. In
onze Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt dan ook in het artikel dat over de
menswording van Christus handelt, zo treffend gezegd: „Daarom belijden wij (tegen
de ketterij der Wederdopers, die loochenen, dat Christus menselijk vlees van Zijn
moeder aangenomen heeft) dat Christus is deelachtig geworden des vleses en bloeds
der kinderen; dat Hij een vrucht der lenden Davids is, naar het vlees; geworden uit het
zaad Davids naar het vlees; een vrucht des buiks van Maria; geworden uit een vrouw.
Een spruite Davids, een scheute uit de wortel van Jesse, gesproten uit het geslacht van
Juda. Afkomstig van de Joden naar het vlees, uit het zaad Abrahams, aangezien Hij
aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is Zijn broederen in alles gelijk geworden,
uitgenomen de zonde; alzo dat Hij in der waarheid onze Immanuël is, dat is, God met
ons”.
Op de grote betekenis van Christus' menswording kunnen we niet genoeg de aandacht
vestigen. Wat wordt dit toch immers een dierbare zaak voor een kind van God in het
werk der zaligheid. De Middelaar moest waarachtig mens zijn, om als mens de straf te
dragen die de mens Zich door zonde had waardig gemaakt. Zo wordt Gods recht
verheerlijkt in het zaligen van de zondaar. Maar zo is die Middelaar dan ook zo gans
gepast voor de schuldige zondaar.
Maar die ware mensheid van de Middelaar is verder ook van zulk een grote betekenis,
omdat Hij alzo de ware Hogepriester is, Die in alles verzocht is geworden gelijk als
wij, doch zonder zonde. Maar zo kan Hij dan ook de medelijdende Hogepriester zijn,
Die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Zo heeft ook Zijn
hogepriesterlijke voorbede zulk een waarde voor Zijn volk. Ook daarover wordt zo
kernachtig gesproken in onze Nederlandse Geloofsbelijdenis, als er in artikel 26 wordt
gezegd: „Wij geloven, dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige
Middelaar en Voorspraak Jezus Christus, de Rechtvaardige; Dewelke hierom mens
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geworden is, verenigde tezamen de Goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij
mensen een toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit; anderszins ware de
toegang gesloten. Maar deze Middelaar, Die de Vader ons heeft gegeven tussen Zich
en ons, moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons
goeddunken, te zoeken. Want daar is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde,
onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, Die, hoewel Hij in de
gestaltenis Gods was, nochtans Zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis
eens mensen en eens knechts voor ons, en is in alles Zijn broederen gelijk geworden.
Indien wij nu een andere Middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wie
zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan Hij, Die Zijn leven voor ons
gelaten heeft, ook toen wij Zijn vijanden waren?”
Dat artikel wijst ons tegelijk ook op de grote betekenis ervan, dat Hij niet alleen mens
geworden is, maar ook God gebleven is. Daarom staat er ook verder zo in dat artikel:
„En zo wij één zoeken, Die macht en aanzien heeft, wie is er, die daarvan zoveel heeft
als Degene, Die gezeten is ter rechterhand Zijns Vaders, en Die alle macht heeft in de
hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden, dan de eigen welbeminde
Zoon Gods?”
Het is een artikel dat de levende kerk onder alle strijd en druk zo bemoedigend en
vertroostend aanspreekt, dat 26e artikel van onze Geloofsbelijdenis. Zo lezen we even
verder: ,,En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot Hem te gaan, zegt de
apostel: ,,Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, die door de hemelen door
gegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met onze
zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder
zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter
bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt, dat wij vrijmoedigheid hebben tot de ingang des
heiligdoms door het bloed van Jezus; zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle
verzekerdheid des geloofs, enz. Insgelijks: “Christus heeft een eeuwig priesterdom;
waarom Hij ook volkomen kan zaligmaken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo
Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”
Wat ontbreekt er meer, dewijl Christus Zelf deze uitspraak doet: “Ik ben de Weg, en
de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Waartoe
zouden wij een andere Voorspraak zoeken, aangezien het God belieft, ons Zijn Zoon
tot een voorspraak te geven? Laat ons Hem niet verlaten om een andere te nemen; of
veel meer, een ander te zoeken, zonder Hem immermeer te vinden; want toen God
Hem ons gegeven heeft, zo wist Hij wel, dat wij zondaars waren. Daarom,
achtervolgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door
Christus, onze enige Middelaar, gelijk wij in het gebed des Heeren geleerd zijn,
verzekerd zijnde, dat al wat wij de Vader zullen bidden in Zijn Naam, het ons zal
gegeven worden. Zulk een Middelaar en Voorspraak heeft dus de kerk bij de Vader.
Hij is ons gelijk geworden en is alzo de oudste Broeder Zijns volks. Maria baarde haar
eerstgeboren Zoon. De Zoon van God is waarachtig mens geworden.
Maar hoewel Hij op een gewone wijze uit Maria geboren is, zo is Hij toch op een
bovennatuurlijke wijze in haar ontvangen. “Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad
Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit
het huis en geslacht Davids was), om beschreven te worden met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.” Maria was dus zijn ondertrouwde vrouw;
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zij was maagd. Maar zij was bevrucht. Volgens de profetie van Jesaja zou een maagd
zwanger worden en een Zoon baren. Christus is het Heilige, Dat uit Maria is geboren.
Zo was Hij niet alleen waarachtig mens, maar ook rechtvaardig mens. Zo krijgt Zijn
volk Hem nodig, niet alleen tot wegneming van de schuld, maar ook van de smet der
zonde. Zo is door die heilige Middelaar ook alleen een herstelling in de gemeenschap
van een heilig God te vinden. Zulk een Middelaar is er dus in Bethlehem geboren.
Zulk een Middelaar, door Wie een zondaar verlost kan worden, die in een staat van
dood en doemschuld in de wereld is gekomen. Die zondaar is als een onreine uit een
onreine voortgekomen en bezit daarom geen gerechtigheid in zichzelf waardoor hij
nog verlost kan worden. Hij ligt in een verloren staat, daar hij van nature geestelijk
dood is, gans verdorven. Maar zo moet hij nu ook zijn staat in Adam leren kennen,
opdat de geboorte van deze Middelaar betekenis voor hem zal kunnen krijgen.
Voor een mens die zo zijn gevallen staat leert kennen, is er in Bethlehem wat te
aanschouwen. Daar werden Maria's dagen vervuld en daar baarde zij haar eerstgeboren Zoon. Het bleef bij Maria niet bij de zwangerschap. En in de ziel blijft het daar
ook niet bij. Er kunnen heel wat overtuigingen en beroeringen der consciëntie te
vinden zijn, waarbij het nooit tot kennis van Christus komt. Het zaligmakend
ontdekkend werk van Gods Geest wordt dan gemist. Het wordt dan nooit buiten hoop
door een kennis van zijn verloren staat, maar zo komen er dan ook nimmer
barensweeën. Maar dan wordt het ook nimmer kerstfeest voor de ziel. Dan wordt er
dus nooit een weg buiten de mens ontsloten.
Maar daarom moeten bij ons ook de dagen eens vervuld worden. In de beloften kan er
reeds wel enige ontdekking van de weg der verlossing in Christus in de ziel gekomen
zijn, maar de Persoon Zelf is daarmee de ziel toch nog zo onbekend. Maar als het
Kerstfeest wordt in de ziel, dan blijft die Persoon ze niet langer onbekend. Dan mag
men Hem aanschouwen, Die door de Vader in de wereld gezonden is.
Maria baarde haar eerstgeboren Zoon. Hij moest haar eerstgeboren Zoon zijn. De
eerstgeborene moest gelost worden. Zo is Christus dan ook op de veertigste dag in de
tempel de Heere voorgesteld. Maar Hij was Zelf de Losser als de Eerstgeborene. In de
wet van de lossing van de eerstgeborene werd op Hem schaduwachtig gewezen. De
eerstgeborene was de Heere heilig. Maar zo is Hij nu de Geheiligde of de
Afgezonderde Zijns Vaders.
Zo is Hij als die Eerstgeborene in de wereld gekomen. En dat in diepe vernedering.
Maria wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe. Omwonden is Hij
geworden met de schuld Zijns volks. Zo zien we Hem omwonden bij Zijn geboorte,
maar ook in Zijn dood. Maar als Hij opgestaan is uit het graf, lagen de doeken in het
graf tezamen gerold, want Hij had de schuld Zijns volks weggedragen. Het handschrift
der zonde dat tegen ons was, heeft Hij uitgewist aan het kruis.
O mijn geliefden, nooit zinkt de ziel meer in verwondering weg, dan als zij Hem zo
eens aanschouwen mag als omwonden met haar schuld en zonden. Een kribbe, een
voederbak voor de dieren werd Zijn wieg. In een armoedige beestenstal moest Hij
geboren worden, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Voor Maria
was er geen plaats, die in zulk een hoogst zwangere toestand daar te Bethlehem
aankwam. Voor alle mensen werd er plaats gezocht en beschikbaar gesteld. De
herberg was vol van mensen die beter dan Maria in de beestenstal hadden kunnen
vertoeven. Voor al die mensen was er echter wel plaats in de herberg, maar voor
henlieden niet. Voor Jezus was er geen plaats. Voor Hem is er nog geen plaats. Geen
plaats is er voor Hem in de wereld; geen plaats is er voor Hem in onze harten.
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En wellicht zijn er nog onder u, die het gevoelen dat er ook bij hen voor die Persoon
geen plaats is. Voor alles is er plaats, behalve voor die Persoon. Och, hoe veroordeeld
in zichzelf is men daarom wellicht naar deze plaats gekomen. Geen plaats is er voor
die Persoon, Wiens komst in de wereld U thans gepredikt zal worden. Bij anderen is
er nog een herberg, maar bij zichzelf vindt men niet anders dan een beestenstal. Och,
waar kan de ziel al niet van vervuld zijn! Het is niet veel goeds dat daar van binnen
huist. Neen, daar huist totaal niets goeds. In plaats van met een begerige ziel deze dag
te zijn ingegaan, in een uitzien en een verlangen naar Christus' komst tot de ziel, zijt
ge vervuld met aardse en zondige gedachten van uw leger opgestaan. Moet het nu zo
Kerstfeest worden? Neen, er is voor Christus en voor het heil dat in Zijn komst
ontsloten is, totaal geen plaats. En men kan het zelf van binnen maar niet veranderen
ook. Hoe moet dat nu anders worden?
Dat zou nooit anders kunnen worden, als Christus niet in de beestenstal geboren was.
Maar dat is dan ook de grote betekenis van die nederige geboorte die we thans
herdenken. Als we zo diep niet gevallen waren en als we niet zo gans ellendig en
verdorven door de zonde geworden waren, dan had die Middelaar niet in deze wereld
behoeven te komen en dan had Hij niet in zulk een diepe vernedering geboren
behoeven te worden.
Zijn diepe vernedering wijst ons dus op onze diep gevallen staat. Ziet Hem daar liggen
in die kribbe in de beestenstal. Hier is te zien wie de mens door zijn diepe val
geworden is. Hier is te aanschouwen hoe grondeloos diep we gezonken zijn door onze
moed en vrijwillige afval van de levende God. Niet alleen zijn we als omwonden met
de doeken van een erf en dadelijke schuld, waardoor we het oordeel van een eeuwige
verdoemenis onderworpen zijn, maar we zijn tevens met zulke banden aan de zonden
verbonden, dat we er geen afstand van kunnen of willen doen. Het bedenken des
vleses is enkel vijandschap tegen God.
Zo wijst die nederige geboorte van de Middelaar ons dus niet alleen op onze schuld,
maar ook op die vuile zondesmet. Vanwege die zondesmet is een kribbe in een
beestenstal nog veel te schoon en te sierlijk om er zo'n vuile booswicht in te
ontvangen. We zijn gezonken beneden het redeloze gedierte. En toch wordt er voor de
geboorte van zo'n diep gevallen mensenkind een mooie wieg in gereedheid gebracht.
We staan er maar niet bij stil, dat dit kind dat niet waardig is. In zonde is het
ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het is te vuil, te mismaakt en te walgelijk
om zelfs nog in een kribbe te worden gelegd. Rechtvaardig zou het zijn, als bij de
geboorte tegelijk de put des afgronds zich zou openen om dat kind dat in onze ogen zo
bevallig is, voor eeuwig te verslinden. In de hel is rechtvaardig onze plaats van onze
ontvangenis af. Nee, het is geen onrecht, als jongeboren kinderen sterven moeten en
ook voor eeuwig verloren moeten gaan. Zelfs ongeboren kinderen zullen er in de hei
zijn, want zodra als het kind een ziel heeft, is het de verdoemenis al onderworpen.
Daarmee zeggen we niet dat alle jonggestorven kinderen verloren gaan, want Gods
Woord geeft ons in het kind van David en in dat van Jerobeam er het bewijs van, dat
ook jongstervende kinderen naar de hemel gaan. Maar die recht zijn verdoemelijke
staat voor God leert kennen, zal zulk een waarheid niet te hard vinden, die ons
voorhoudt wat we rechtvaardig vanaf onze ontvangenis en geboorte onderworpen zijn,
namelijk, eeuwige jammer en ellende. In zulke doeken gewonden, zijn we dus allen in
de wereld gekomen. We liggen onder de heerschappij der zonde. Om de walgelijkheid
van onze ziel, liggen we geworpen op het vlakke des velds, vertreden in ons bloed.
Geen plaats is er meer bij ons voor Christus en voor de zaligheid die in Hem te vinden
is. Dat is onze grootste ellende.
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Nu is er een Verlosser in de wereld gekomen, maar we begeren die Verlosser niet. We
zijn vleselijk verkocht onder de zonde. We hebben liever de zonde dan de zaligheid.
Van de zaligheid zijn we afkerig, maar de zonde hebben we lief. En hoewel dat de ziel
in een weg van ontdekking geen oorzaak van blijdschap kan zijn, ze kan zichzelf van
die zondelust niet verlossen en bij zichzelf ook geen begeerte opwekken die zich naar
de zaligheid uitstrekt, al wringt ze zich daartoe ook in duizend bochten. God Zelf zal
het land begerig moeten maken.
Zo is er dus voor Christus bij ons geen plaats. Er mogen vele vrolijke
Kerstfeestvierders zijn, die er met Kerstfeest precies voor in de stemming zijn om de
geboorte van Bethlehems wonderkind te overdenken, maar Gods ware volk 'verkeert
meestal met eerste Kerstdagmorgen in zulk een gewenste zielsgestalte niet. Voor alles
is er plaats, maar voor Christus niet. En toch heeft het zulk een volk nu juist zoveel te
zeggen, dat die Middelaar in zulk een diepe vernedering ter wereld is gekomen. Hoe is
het toch mogelijk, dat de God van hemel en aarde in zulk een diepe vernedering ons
vlees en bloed aannam? God is geopenbaard in het vlees. Hij Die de heerschappij
heeft over alle schepselen, in hemel en op aarde, is verschoven bij de beesten. Hij Die
met heerlijkheid en majesteit is bekleed en een ontoegankelijk licht bewoont, is in
doeken gewonden. Zo is het nu weer mogelijk, dat een mens wiens hart is als een
beestenstal, onontvankelijk voor Christus en de zaligheid, die onuitsprekelijke
blijdschap smaken kan, die het waarlijk Kerstfeest voor hem doet worden. We willen
daar in de derde plaats nog wat bij stilstaan, als we u bepalen bij
3. Het profijt van Christus' menswording
Die geboorte van Christus moest dus plaatsvinden. Niemand kon dit verhinderen. Er
mocht in de wereld geen plaats voor Christus zijn, zelfs in Bethlehem en in de herberg
niet, maar dit Kind moest toch hier op aarde geboren worden. En ook moest dit Kind
juist in Bethlehem geboren worden. Het gebod van keizer Augustus moest daar zelfs
aan meewerken, zoals we beluisterd hebben. Gods eeuwige raad moest worden
volvoerd. Daar hebben de engelen van gezongen in de velden van Efratha: Ere zij God
in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!
Van het welbehagen Gods hebben dus de engelen gezongen. God heeft van
eeuwigheid een kerk verkoren tot de zaligheid. Die verkiezing geschiedde naar Zijn
welbehagen, dat wil zeggen, naar Zijn soevereiniteit. In mensen had God een
welbehagen. “Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad
Abrahams aan”. Maar die door God verkoren mensen moeten dan ook tot de zaligheid
komen. God bereikt Zijn doel. Dat is Zijn verheerlijking. En dat in en tot de zaligheid
van Zijn kerk. Zo moest er plaats voor Christus in deze wereld komen, ook al was er
voor Hem geen plaats.
“Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder
in de kribbe.”
Niemand kon dit tegenhouden. Als er dan geen plaats in de herberg was, dan zou er
toch nog plaats in de beestenstal zijn. En ook zou er voor dat Kind dan nog een plekje
in de kribbe zijn. Hier werd de Fontein geopend voor het huis van David en voor de
inwoners van Jeruzalem. Daar kon de hel tegen woeden, maar dit was niet te
verhinderen. God legt een weg in de woestijn en geeft rivieren in de wildernis, om
Zijn volk, Zijn uitverkorenen drinken te geven. Buiten de beestenstal zal er nooit
plaats voor Christus zijn. Maar in de beestenstal is er wel plaats voor Hem. En God zal
er dan ook voor zorgen dat er altijd nog een beestenstal voor Hem gevonden wordt.
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In arme verloren zondaarsharten wordt er plaats voor Hem bereid. “Dit is een getrouw
woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de
zondaren zalig te maken.” Van eeuwigheid is Hem Zijn arbeidsloon reeds door de
Vader toegezegd. En al wat de Vader Hem gegeven heeft, zal tot Hem komen. Zijn
schapen zullen Zijn stem kennen en Hem volgen. Zij zullen hun verloren staat leren
kennen en hun hart gelijk zien aan een beestenstal. Zulk een volk is toch wel een
afzonderlijk volk op deze wereld. Als Christus niet in deze wereld gekomen was, zou
er zulk een volk niet kunnen zijn. Maar omdat dit volk van eeuwigheid tot de
zaligheid is verkoren, is Christus in de wereld gekomen. En zo is Hij dus voor dat volk
in de wereld gekomen.
Dit is toch zeer duidelijk door de engel tot Jozef gezegd, als hij tot hem sprak: “En zij
zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden.”
Jezus kwam dus niet tot de zaligheid van alle mensen in de wereld. Dat is het
Goddelijke doel nooit geweest. Maar de Kerstgeschiedenis laat ons dat ook wel
duidelijk zien. De farizeeërs begaven zich niet naar Bethlehems kribbe. De
schriftgeleerden wisten het de wijzen uit het Oosten wel te vertellen, dat de Messias in
Bethlehem moest geboren warden, maar zij hebben hen naar Bethlehem niet vergezeld
en aan de geboren Koning geen hulde gebracht. Koning Herodus liet al de kinderen te
Bethlehem ombrengen, met het doel om dat geboren Koningskind te doden. Bij al
deze mensen was er voor Christus geen plaats. Voor Hem was er alleen maar plaats bij
hen die in waarheid Zijn komst verbeiden. Bij de herders was er voor Hem plaats. Ook
bij een Simeon en een Anna en de anderen die de verlossing in Jeruzalem
verwachtten. En bij deze mensen zou er ook geen plaats voor Hem geweest zijn, als
Gods Geest bij hen geen plaats voor die Persoon had gemaakt. Maar omdat Hij tot hun
zaligheid in deze wereld kwam, werd er plaats voor Zijn komst gemaakt in hun hart.
En zo wordt er nog plaats voor Zijn komst gemaakt bij hen tot wier zaligheid Hij in
Bethlehems stal geboren is. En dat geschiedt nu in een weg waarin men het niet
bekijken kan, dat er zo juist plaats voor Hem komt. Het is de grote verborgenheid van
het werk der zaligheid, dat er alleen in een beestenstal plaats voor Jezus is. Het Licht
breekt door in de duisternis. Ook dat is zo treffend voorzegd door de mond van de
profeet: “Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien; degenen, die
wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een Licht schijnen.”
Troostvol is alzo de Kerstgeschiedenis voor een volk dat zichzelf niet genoeg
veroordelen kan vanwege die schuldige staat waarin men zich ziet liggen en om dat
inwonend verderf. Maar het is dan toch ook, alsof er iets in het hart van dat volk
opspringt, als men die eenvoudige mededeling van Christus' geboorte leest in het
tekstwoord dat we thans overdenken. “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond
Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in
de herberg. Daar ziet men dan toch alles in liggen.”
Waarlijk, deze enkele tekst in Gods Woord, deze simpele mededeling van Christus'
geboorte, is toch van zulk een dierbare en rijke inhoud. Hierin ligt het wonder aller
wonderen verklaard. Dit is de verborgenheid der godzaligheid, die groot is. “Het
Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.” Dit wonder is niet genoeg te
bewonderen. Daarom gevoelt de ziel zich zo onbevredigd, als zij niet in die stal en bij
de kribbe kan komen om daar in heilige aanbidding en verwondering weg te zinken.
Och, wat is men dan toch een ellendig schepsel. Maar zo moet men het nu maar aan
de weet komen, dat er geen plaats voor dat geboren Bethlehemskind bij hem is, en dat
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er in de pijnlijke waarneming daarvan juist plaats voor Hem komt. Als er bij ons nog
plaats voor Hem zou zijn, had Hij niet behoeven te komen. Dan zouden we nog wel
buiten zulk een Middelaar kunnen zalig worden. Of anders zou Hij dan een half werk
moeten doen als een aanvullende Zaligmaker. Maar dan was er ook geen zaligheid.
Met de loochening van de totale doodsstaat van de mens, kan men wel denken een
ruim evangelie te verkondigen, maar Jezus is niet gekomen om een half werk te doen.
Onze Catechismus zegt ons zo kernachtig, dat het van tweeën één is: of Jezus moet
geen volkomen Zaligmaker zijn, af die deze Zaligmaker met een waar geloof
aannemen, moeten alles in Hem hebben, wat tot hun zaligheid van node is. Voor een
half dood mens is er geen zaligheid. En ook wordt er geen gewillige zondaar door
Jezus zalig, maar als een onwillige zondaar wordt men door Hem gezaligd. Dat is het
rijke Kerstevangelie dat we kunnen verkondigen. Een ruimer evangelie is er niet.
Geen zaligheid is er buiten een volkomen Zaligmaker. Maar zo is dan ook het
zaligmakend werk van die Middelaar een werk dat alles afsnijdt wat van de mens is.
Buiten Hem kunnen we niet zalig worden. God heeft Zich door de diepe zondeval des
mensen heen willen verheerlijken in al Zijn deugden in het zaligmakend werk van die
Middelaar. Zo bereikt Hij Zijn doel in het zaligen van Zijn kerk.
Zo is het werk der zaligheid geheel en al een Goddelijk werk. Die Middelaar, Die in
Bethlehems stal geboren is, heeft het van eeuwigheid op Zich genomen om dat grote
werk te doen, waar de mens niet toe in staat was en waar hij ook niet in het allerminst
in mee kan doen. Hij kan het alleen maar tegenstaan. Hij biedt aan Jezus niet de
minste plaats. Geen plaats was er voor Hem in de herberg. In het geheel geen plaats.
Maar och, wij zoeken ook altijd nog maar zo'n helpende en aanvullende Zaligmaker.
In een beestenstal zoeken wij de Zaligmaker niet. Daar is naar ons begrip voor Hem
geen plaats. Zo blijven we het dan ook maar in de herberg zoeken. Wel moeten we er
over klagen dat ons hart als een beestenstal is, maar we willen van de beestenstal nog
een herberg maken. En daar is geen herberg van te maken. Het is en blijft een
beestenstal. Dat zullen we eens over moeten leren nemen. Dan kan het wonder van
Kerstfeest ons pas recht ontdekt worden. Als een goddeloze worden we dan gezaligd
en als een vijand met God verzoend. Hier is het waarlijk: Ere zij God in de hoogste
hemelen. God kan niet aan Zijn eer komen, als de mens nog meedoet in het werk der
zaligheid.
De tekst die we overdenken, predikt ons geheel en alleen een Goddelijk werk. “En zij
baarde hare eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de
kribbe.”
Maria kon hier de barensnood niet tegenhouden. Het ogenblik van de geboorte was
gekomen. Het scheen wel een ongewenst ogenblik te zijn. Had het nog even kunnen
wachten, Maria had misschien een geschiktere plaats gevonden. Maar neen, als Maria
in de beestenstal is, dan is het ogenblik van de geboorte gekomen. Maria krijgt
barensnood. Het werk Gods is niet te keren of tegen te houden. Hier moet het Kind
geboren worden. Zonder 's mans toedoen is Maria bevrucht geworden. Maria heeft er
niets aan gedaan en Jozef heeft er niets aan gedaan. En als het Kind geboren wordt,
dan houden Jozef en Maria het niet tegen, ja, dan houdt niemand in de gehele wereld
het tegen. Maar ere zij God dan in de hoogste hemelen. Hier is van de mens niets bij.
O dat dierbare werk der zaligheid. Dat is dat Godverheerlijkende werk. Maar dat
wordt nu juist de zaligheid voor de ziel.
Waar de mens er tussenuit valt, daar komt God aan Zijn eer en de ziel aan de
zaligheid. Wat is het toch gedurig in ons leven nodig, dat zo het wonder van
Kerstfeest weer een betekenis voor ons krijgt. Dan verlustigen we ons in het werk
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Gods. Dan zien we dat werk als een onweerstandelijke werk. Wij willen ons altijd
maar in een geschikte gestalte brengen. Eerst die beestenstal uit, en dan moet het Kind
geboren worden. Maar nee, het Kind wordt geboren in de beestenstal. Hier komen
geen goede gestalten van ons in aanmerking. Maar hier verheerlijkt God Zich in Zijn
eigen werk en zal men het weten waartoe dat Kind in zulk een diepe vernedering ter
wereld moest komen. Zo wordt er echter toch ook weer eens dierbaarheid in dat Kind
aanschouwd. Hij is waarlijk de Schoonste van alle mensenkinderen. Zo mag men dan
ook met de dichter weer eens van harte instemmen, wat we thans eerst even zouden
willen doen, uit Psalm 45, daarvan het 1e vers:
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal ’t schoonste lied van enen Koning zingen. enz.
Toepassing
Bij het wonder van Kerstfeest zij we dus thans in de door ons overdachte woorden
weer bepaald. Maar nu hebben we u te vragen, of dit ook al een wonder voor u is
geworden. Die eenvoudige Kerstgeschiedenis, zoals we die in Lucas 2 beschreven
kunnen vinden, is ons allen overbekend. De kinderen leren reeds een heel gedeelte van
dit hoofdstuk uit het hoofd. Er zullen er onder ons niet velen zijn, die dit gedeelte uit
Lucas 2 niet uit het hoofd kunnen opzeggen. Maar zonder er enige rechte indruk van
te hebben, worden dan die woorden die we overdacht hebben, door ons uitgesproken.
We moeten in Bethlehems stal en bij Bethlehems kribbe geweest zijn, om te weten
wat het ons te zeggen heeft, als er staat: “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en
wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats
was in de herberg.”
Welk een wonder wordt het voor de ziel, als ze het eens voor zichzelf geloven mag,
dat dit Kind nu voor haar in Bethlehems stal geboren werd. Jezus is immers niet voor
alle mensen in de wereld gekomen. Wel is dit woord aller aanneming waardig, dat Hij
in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken. Die diepe vernedering waarin
Hij geboren werd, predikt het ons toch, dat Hij in de wereld kwam om diep gevallen
zondaren te verlossen uit zulk een ellendige, schuldige en verloren staat. Zo maakte de
zonde de komst van de Middelaar noodzakelijk. Buiten de komst van die Middelaar
was er immers geen verlossing voor een verloren zondaar geweest. En toch was God
het niet verplicht om door zulk een weg verlossing te schenken. Dit is alleen Zijn
welbehagen geweest, waarin de engelen in hun lofzang hebben geroemd. Vrijwillig
heeft ook die Middelaar er Zich van eeuwigheid toe aan Zijn Vader verbonden, om
door deze weg van Zijn diepe vernedering zondaren te verlossen van een eeuwig
verderf. Zo sprak Hij reeds van eeuwigheid: „Zie, Ik kom; Ik heb lust, o Mijn God;
om Uw welbehagen te doen”.
En zo is Hij nu gekomen in de tijd. “Maar Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen
hebben Hem niet aangenomen.” Dit gold het Jodendom, dat Hem verwierp. Maar dit
geldt van ons allen van nature. Het is bij ons niet anders dan bij die Joden die geen
belangstelling toonden voor dat geboren Kind in Bethlehem. Wat voor heerlijkheid
zien wij nu in dat Kind in Bethlehems kribbe? Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht
'opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij 'had geen gedaante noch
heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden
begeerd hebben.
Maar laat ons er toch aan denken, dat er buiten deze Middelaar geen zaligheid voor
ons is. Zo hebben we het u dus eerlijk en onomwonden te zeggen, dat wij in onze
natuurstaat deze Middelaar niet begeren. Maar tegelijk hebben we u de
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noodzakelijkheid ervan voor ogen te stellen, om door deze Middelaar gezaligd te
worden. Daarom moet er plaats voor Hem in ons hart gemaakt worden. Dat geschiedt
in een weg van ware zielsontdekking. Jezus werd niet geboren in een mooi groot
gebouw of een huis waar veel godsdienst was en waar vele vrome liedjeszangers
waren. En op zulk een plaats laat Hij Zich thans nog niet vinden. Onder al die vrolijke
Kerstfeestvierders is er geen plaats voor Hem. Daar bruist men van vijandschap tegen
een zuivere ontdekkende Waarheid, die alles afsnijdt buiten Christus. Nee, bij zulke
mensen is het geen beestenstal. Die hebben nog eens wat voor Christus over. Zij zijn
zeer verblijd met Zijn komst. O ja, als het maar geen komst in een beestenstal is. Men
moet zijn godsdienst kunnen behouden. Zo wil men voor Christus zijn klederen nog
wel uitspreiden op de weg en de takken van de bomen nemen, Hem toeroepende:
„Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!” Zulke mensen zijn toch geen
vijanden van Christus? Ze willen het althans niet gezegd zijn, dat ze vijanden van
Christus en van de vrije genade zijn. Dan komt echter juist hun vijandschap openbaar.
Neen, we willen niet als een vijand gezaligd worden. We kunnen het niet overnemen,
dat onze staat door de zonde zo diep ellendig is, dat we haters van God en afkerig van
de ware zaligheid zijn. Als dat gepredikt wordt, dan weet men wel te beweren dat er in
zulk een prediking geen evangelie te beluisteren is. Men wil een evangelie horen,
waarin er voor Christus nog plaats gepredikt wordt in de herberg. Toch is dit juist
geen evangelie. Dit is maar een harde prediking voor een mens die zijn vijandschap
tegen een weg der ontdekking leert kennen.
De zuivere ontdekkende prediking is echter voor zulk een mens een vertroostende
prediking. In die prediking kan hij zich horen verklaren en wordt het hem precies
gezegd hoe hij zich inwendig waarneemt. Geen plaats voor Christus in de herberg.
Maar o, welk een wonder wordt het voor zulk een mens, als de engelenboodschap hem
nu eens gaat spreken: „Dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus, de
Heere, in de stad Davids”.
Is die Middelaar dan voor zo'n mens in de wereld gekomen? Ja, voor zo'n mens is Hij
gekomen ! Dat ruime evangelie hebben wij met Kerstfeest te verkondigen. Het zal wat
zijn, als we onder zulk een ruime evangelieverkondiging verloren zullen moeten gaan,
omdat we te rijk en te goed voor zulk een Middelaar gebleven zijn. In plaats van in de
beestenstal, komen we dan met al onze godsdienst in de eeuwige rampzaligheid
terecht. Dan zullen we het eeuwig weten, wat we ons door de zonde onderworpen
hebben. Als er nog een herberg voor Jezus bij ons was, dan waren we zo ellendig niet.
Maar nu moet men er in een weg van ontdekking achterkomen, dat het door de zonde
een hel van binnen is. Dan kan men niet denken, dat het zo Kerstfeest zal kunnen
worden. Maar:
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht,
Dat hem in scháuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.
Zo wordt het licht in de donkere nacht der ziel. “Ulieden daarentegen, die Mijn Naam
vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn
vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren.” In Bethlehems stal ligt
een schuldovernemende Borg. Daar ligt een kind in doeken gewonden. O, dat we Hem
zo toch maar recht nodig mochten krijgen! Dan wordt het waarlijk Kerstfeest, als we
mogen weten hoe Hij daar als omwonden met onze schuld in die kribbe heeft gelegen.
Geen plaats was er voor Hem, omdat Hij heeft willen staan in onze plaats. Waar er
voor ons geen plaats meer is, omdat we door de zonde geen andere plaats dan de
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eeuwige rampzaligheid meer waardig zijn, daar zullen we het mogen weten hoe Hij
Zich in onze plaats heeft willen stellen. Daar wordt dat Kind uit Bethlehems kribbe in
de armen des geloofs omhelsd en zullen we met Simeon kunnen zeggen: „Nu laat Gij
Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; want mijn ogen hebben Uw
zaligheid gezien”.
Met dat Kind in de armen kunnen we dus alleen de dood maar aandoen. Buiten Hem
valt in de stervensure alles weg. In een weg van armmakende genade kunnen we het
leven niet meer vinden in alles wat we ondervonden hebben. Van de herberg komen
we in de beestenstal terecht. En de wijzen uit het Oosten moesten van Jeruzalem naar
Bethlehem. Dat is de weg die God met Zijn volk houdt, opdat de genade te
dierbaarder zal kunnen worden en opdat het wonder van Kerstfeest steeds meer
betekenis zal kunnen krijgen. Voor een ellendig en arm volk is alleen de weg tot de
zaligheid maar geopend in die Middelaar, Die arm is geworden, daar Hij rijk was,
opdat zulk een volk door Hem eeuwig rijk zou worden. Amen.
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12. CHRISTUS, DE GROTE GAVE GODS
Kerstpreek over 2 Kor. 9:15
Reeds eerder verschenen in De schat des Woords 1951; en Belofte en vervulling 1972
Lofzang van Zacharias: 3
Lezen 2 Korinthe 9
Psalm 89:8, 9
Psalm 52:7
Lofzang van Maria:6
Geliefden.
Op welk een verwonderingwekkende wijze heeft de Heere Jezus de Samaritaanse
vrouw van antwoord gediend, als Hij tot haar zeide: „Indien gij de Gave Gods kendet
en Wie Hij is, Die tot u zegt: geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben
begeerd en Hij zou u levend water gegeven hebben”. Dat antwoord van de Heere
Jezus wekte bij die vrouw verwondering, omdat, zoals Hij Zelf zeide, de Gave Gods
door haar niet gekend werd. Zij had de Heere Jezus slechts aangezien voor een
gewone, in haar ogen verachte Jood en toen Hij dan ook tot haar gezegd heeft: "Geef
Mij te drinken", heeft ze op een verwonderde wijze aan Hem gevraagd: „Hoe begeert
Gij, Die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?” Daarop
heeft de Heere Jezus haar dat antwoord gegeven, wat haar nog meer verwonderde.
"Heere", zo heeft zij gezegd, "Gij hebt niets om mede te putten en de put is diep;
vanwaar hebt Gij dan het levend water?" De Heere Jezus heeft Zichzelf daarop niet
dadelijk als de gave Gods aan haar bekend gemaakt. Dit geschiedde pas nadat Hij haar
aan haar schuld had bekend gemaakt.
Er moet plaats voor deze Gave zijn, anders kan hij geen waarde krijgen. In het
natuurlijke leven zou men iemand beledigen als men hem een gave zou geven, zonder
dat hij er om verlegen was. Iemand, die rijk bedeeld is met aardse goederen, heeft
geen behoefte aan een gave tot tegemoetkoming in zijn levensonderhoud. Maar zoals
het nu in het natuurlijke is, zo is het veel meer in het geestelijke. Maria, de moeder
van Jezus, heeft in haar lofzang gezongen: "Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden." Zolang de Samaritaanse vrouw in haar
ogen nog ver boven de Joden verheven stond, zou het voor haar geen betekenis gehad
hebben, als de Heere Jezus Zich als de gave Gods aan haar ontdekt had. Maar toen de
Heere Jezus haar zondige levenswandel ging voor ogen stellen, werd het anders bij
haar. Daar had zij niet op gerekend, dat die in haar ogen zo verachte Jood van al haar
slechte praktijken afwist. Maar toen ook is niet alleen al dat kwaad, dat ze bedreven
had, haar uitwendig door de Heere Jezus voor ogen gesteld, maar tegelijk is ze
inwendig aan de gruwelijkheid er van ontdekt. O, welk een ontroering heeft zich toen
van haar meester gemaakt. Zij, die, evenals die vrouw, van zulk een plotselinge
ontdekking aan al hun bedreven kwaad iets weten, weten ook welk een schok van
bange ontroering en ontsteltenis er toen door de ziel gegaan is. Dat heeft haar geen
rust meer gelaten bij dagen en bij nachten. O, als God de gruwel der zonden gaat
ontdekken, dan zal de mantel van uitwendige vroomheid en zelfverheffing wel van
ons af vallen. Van nature zijn wij een geslacht, dat rein in eigen ogen is, maar dat van
zijn drek nog nooit gewassen is. Maar God werkt er door de ontdekkende bediening
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van Zijn Geest bij Zijn volk op aan, dat zij de grootste der zondaren worden. En als
dat gebeurt, dan kunt ge altijd beleden hebben dat er voor zondaren genade is, maar
dan zegt ge: ‘Voor zulk een is er geen genade meer.
Dat mag u niet zeggen, roepen ze tegenwoordig. Het is juist voor zondaren.
Ja, het is juist voor zondaren, maar dan voor zondaren, die het voor zichzelf niet meer
bekijken kunnen, dat ervoor hen genade is. Die kunnen zichzelf niet meer met genade
behelpen, maar die moeten uit genade geholpen worden. Voor dezulken kan het
Kerstfeest worden en aan hen kan Christus als de Gave Gods Zich openbaren, opdat
zij Hem alzo tot zaligheid hunner ziel zullen leren kennen. Welnu, bij die Gave Gods,
Die door ons op Kerstdag in Zijn vleeswording herdacht wordt, zouden wij uw
aandacht met de hulp des Heeren nader willen bepalen.
De woorden van onze tekst kunt ge daartoe opgetekend vinden inde tweede brief van
Paulus aan de Korinthiërs, het 9de hoofdstuk, het 15e vers:
Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave.
Wij zien hier in onze tekst: „De rijkste gift inde diepste armoede in dankzegging
aanvaard”. En wij bepalen u dan achtereenvolgens
I.
bij de Goddelijke Gever;
II.
bij het waardevolle geschenk;
III.
bij de ootmoedige dankzegging.
I. Bij de Goddelijke Gever
In dit en ook in het vorige hoofdstuk vermaant de apostel de Korinthiërs tot het
afzonderen van hun gaven voor hun verdrukte geloofsgenoten, die te Jeruzalem
woonden. Zoals uit het gehele betoog van de apostel op te maken is, verkeerden de
christenen aldaar in een uitwendig verarmde toestand, waarschijnlijk als een gevolg
van de vervolgingen, die zij daar hadden te verduren. In Romeinen 15:25 schrijft de
apostel, dat hij reizende was naar Jeruzalem om de heiligen te dienen met de ingezamelde gaven, die door de gemeenten van Macedonië en Achaje voor hen waren
opgebracht. Hij schrijft daar, dat het die gemeenten goed gedacht had om een
algemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem
waren. Uit deze toelichting van de apostel, die wij in de brief aan de Romeinen
kunnen vinden, blijkt dus voor ons, dat in de gemeenten van Macedonië en Achaje het
eerst het plan was opgevat om voor hun verdrukte broederen in Jeruzalem en Judéa
hun gaven af te zonderen.
Overvloedig had men in die gemeenten voor dat doel gegeven, ja zelfs in zo'n ruime
mate, dat de apostel getuigen kon dat zij boven vermogen daartoe gewillig geweest
waren. Hij stelt dan ook in deze hoofdstukken die gemeenten aan de Korinthiërs tot
een voorbeeld en verwacht van hen, dat zij in het gewillig verzamelen van hun gaven
voor hen niet onder zullen doen. Verder laat hij hen dan nog enige opwekkingen horen
om zich in deze dienst der liefde en barmhartigheid gewillig te tonen en besluit dan
zijn vermaning op een zeer merkwaardige wijze, met te zeggen: „Doch Gode zij dank
voor Zijn onuitsprekelijke Gave”.
Sommigen menen dat wij deze uitroep van de apostel zo moeten verstaan, dat hij
daarmede heeft willen zeggen dat aan God alleen de dank er van toekomt, dat die
gemeenten er toe in staat mochten zijn om die gaven af te staan tot ondersteuning van
de zwaar beproefde christenen te Jeruzalem. Immers had God hun het vermogen
daartoe gegeven, zodat zij aan de ene kant geen reden hadden om zich op hun
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milddadigheid te beroemen en aan de andere kant zich er ook te meer toe geroepen
moesten zien, om waar zij het om niet ontvangen hadden, het nu ook om niet te geven.
Hoewel wij echter geloven, dat dit eensdeels ook de strekking van deze lofverheffing
van de apostel is geweest, zo geloven wij tevens dat de apostel inzonderheid daarin
het oog heeft op de grote gift des Vaders in de schenking van Zijn Zoon. En in dit
gevoelen worden wij te meer bevestigd, als wij zien dat de apostel hier de Gave,
waarvoor hij Gode dank zegt, een onuitsprekelijke Gave noemt.
Deze onuitsprekelijke gave wordt inzonderheid door ons in deze Kerstdagen
overdacht. Die onuitsprekelijke gave wijst ons in de eerste plaats op de milde Gever,
aan Wie hier in onze tekst door de apostel de dank wordt toegebracht. Zie, daar wijst
ons altijd maar weer het door ons te overdenken feit op de Kerstdagen in de allereerste
plaats heen, dat het God de Vader, als de eerste Persoon in het Goddelijk Wezen, is,
Die in dat geschenk Zijn eeuwig welbehagen heeft geopenbaard. Hebben de engelen
het niet gezongen in Efratha's velden: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op
aarde, in de mensen een welbehagen? De apostel betoont de rijke betekenis van het
Kerstfeest ten volle te verstaan, door met de gift in de Gever Zelf te eindigen.
De natuurlijke mens eindigt met de overdenking van het feit van Christus' geboorte in
zichzelf. De gehele wereld viert Kerstfeest, maar doet dat op een zelfbehaaglijke
wijze. Kerstbomen en geschenken moeten dienen om het zichzelf op die dagen zo
aangenaam en gezellig mogelijk naar het vlees te maken. Een oppervlakkig, roemend
en juichend Christendom verblijdt zich in deze dagen over het feit van Christus'
geboorte, omdat men zich inbeeldt dat Jezus naar de aarde is gekomen om de mensen
vleselijk gelukkig te maken en om hen een handje te helpen om in de hemel te komen.
Men roemt over de liefde Gods en over de liefde van Jezus en zingt er wel talrijke
liederen op; de kinderen worden op de zondagscholen vermaakt met mooie verhalen
en allerlei traktaties; kortom, al wat zich maar godsdienstig noemt, is in die dagen op
de been om bij elkander de gedachte aan Jezus' geboorte levendig te houden, maar
men heeft er geen erg in, dat zulk een Kerstfeest tot niets anders dient dan tot streling
en koestering van het vlees.
Voor Gods volk krijgt Kerstfeest door Gods genade gelukkig een andere betekenis.
Kerstfeest bepaalt hen bij de openbaring van Gods soevereine welbehagen en ontsluit
hun de rijkdom van Gods eeuwige liefde. Wilt ge weten wat Kerstfeest te betekenen
heeft? Laat ons dan in onze gedachten naar Bethlehem gaan en daar aanschouwen dat
Kindeke, Dat daar in zulk een diep vernederde en verachte staat in de kribbe ligt. Het
nederige schouwspel, dat wij daar aantreffen, zegt ons wat God behaagd heeft van de
nooit begonnen eeuwigheid. Wat heeft God anders behaagd dan de verheerlijking van
Zijn aanbiddelijke deugden? Het heeft God behaagd om de volle glans en luister
Zijner deugden op het allerheerlijkst te doen uitstralen en dat door de onmetelijke
diepte van Adams val heen, maar dan ook door de enige weg en mogelijkheid, die wij
daartoe ontsloten zien in dat Kindeke, Dat daar in de diepste vernedering in de kribbe
ligt en Dat niemand minder is dan Gods eigen, natuurlijke Schoot en Wonderzoon. O,
wie zal die diepe verborgenheid van dat Goddelijke welbehagen ooit kunnen peilen of
doorgronden? Adams val deed de glans van de Goddelijke heerlijkheid, die God op de
mens gelegd had, in het verlies van Zijn beeld van hem afvallen en alzo de deugden
Gods in ongerechtigheid ten onder houden. Gods gerechtigheid kon zich tengevolge
van de zonde van de mens in niets méér verheerlijken dan in zijn eeuwig verderf. O,
wie ooit verwaardigd zal worden om door de ontdekkende bearbeiding van Gods
Geest een oog te krijgen voor de gruwel zijner overtreding, zal het gaan zien dat God
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krachtens Zijn rechtvaardigheid niet anders meer kan doen dan hem voor eeuwig
verstoten. Die ontdekking van de gerechtigheid Gods aan het hart van de zondaar gaat
gepaard met de ontdekking aan de gruwel zijner ongerechtigheid. De Geest, gekomen
zijnde, zal de wereld overtuigen, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Er is
door zulk een aan God niet anders te denken dan aan een vreselijke Majesteit, Die
hem in de betoning van Zijn ontzaglijke toom en gramschap over de zonden verteren
en verslinden zal. Gods gerechtigheid doet voor hem van Gods kant niets anders
overblijven. Aan die gerechtigheid is door hem nimmermeer een bevredigend rantsoen
op te brengen. Wat hij ook geprobeerd mag hebben om die gerechtigheid te voldoen,
de toevlucht nemende tot zijn eigengerechtig werk, zich vastklemmende aan wettische
deugden en plichten, in de nadere ontdekking van die gerechtigheid Gods aan zijn
hart, wordt het voor hem een gans verloren zaak. De zonden zijn tegen een eeuwig
God bedreven en daardoor is er een schuld gemaakt aan de eeuwige gerechtigheid, die
dan ook in eeuwigheid niet af te lossen is. Door de ontdekking alleen aan de dadelijke
zonden heeft hij gedacht de mogelijkheid nog open te zien om van zijn kant met doen
en laten voor de zonden een genoegzame betaling te kunnen geven, maar door de ontdekking aan zijn gans verloren staat uit kracht van Adams val, wordt alle mogelijkheid
hem daartoe ontnomen. Bij de ontdekking van het eerste komt hij er achter wat het
zeggen wil, onbekeerd te zijn, maar bij de ontdekking van het tweede komt hij in zijn
onbekeerlijkheid terecht. Wat voor verwachting moet dan voor zulk een mens nog
overschieten om uit die staat der ellende verlost te worden? Jezus kent hij niet en de
weg der zaligheid is hem een verborgenheid. Roemt dan maar over Bethlehems
Wonderkind, zingt dan maar het hoogste Kerstlied uit, grijpt dan maar naar alle
Evangelische beloften, die er in de Bijbel staan, als de pijlen van de gramschap des
Almachtigen in uw ziel neerdalen en als de donder van Sinai's wet u in een ogenblik
schijnt te zullen verteren. Hier ligt een zondaar ter aarde neergeveld, die niet anders
heeft te verwachten dan het vonnis des doods en die, overtuigd zijnde van de
rechtvaardigheid daarvan, tegen zijn eeuwig doodvonnis niets meer in te brengen
heeft.
En aan zulk een nu behaagt het de Heere om de verborgen betekenis van Kerstfeest te
ontsluiten, door zijn ogen te openen voor de oneindige rijkdom der Goddelijke liefde,
daarin verklaard. Waar aan de zijde van het schepsel geen weg meer overbleef om op
grond van volkomen voldoening aan de Goddelijke gerechtigheid met God verzoend
te worden, en waar hij aan Gods zijde de mogelijkheid daartoe niet zien kon, daar
openbaart God Zelf hem de weg, die Hij daartoe van eeuwigheid in de Zoon Zijner
liefde heeft uitgedacht. In en door die weg mag hij nu de deugden Gods op het
allerheerlijkst opgeluisterd zien, zodat hij zalig worden kan in de verheerlijking van al
Gods deugden. Zou dat hem niet in aanbidding doen wegsmelten onder dat wonder,
dat in de ontdekking van dat onbegrijpelijke heilsmysterie hem geopenbaard wordt?
Welk een hartverbrekende, Goddelijke liefde mag in de openbaring van deze weg der
zaligheid door hem geproefd worden. O, hij kan het niet vatten, dat die God, Die hij in
Zijn vlekkeloze heiligheid en in Zijn onkreukbare rechtvaardigheid als een
wraakoefenend God over de zonden heeft leren kennen, Zich nu ook zo vol van liefde
betoont te zijn, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor een verloren Adamskind niet
gespaard heeft. Maar dit brengt hem dan ook nergens anders dan bij de innerlijke
bewegingen van Gods loutere soevereiniteit, waarnaar het Hem goed gedacht heeft om
Zich door zulk een weg in het zaligen Zijner uitverkorenen in al Zijn deugden te
verheerlijken. Maar nu ook dat eeuwige wonder, dat in het voorbijgaan van zoveel
anderen, die ruime mogelijkheid van zaligworden door die weg hem geopend wordt.
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Hier zal de verkiezende liefde Gods zijn hart doen tintelen van onuitsprekelijke
wederliefde. Zie, Gods volk zal het aan de weet komen waar de Middelaar vandaan
gekomen is. Velen roemen over Jezus als het geschenk, maar over de Gever hoort ge
hen nimmer. Dat komt omdat zij met de Gever nooit in aanraking gekomen zijn en
Hem vandaar niet in Zijn gerechtigheid, noch in Zijn liefde hebben leren kennen en
daarom lopen zij met een gestolen Jezus in de armen. Maar alleen in de kennismaking
met de Gever wordt de waarde van het geschenk ontsloten, want waar die God, Die
krachtens Zijn volmaaktheid met een halve voldoening aan Zijn recht geen genoegen
nemen kan, Zelf deze Middelaar verordineerd heeft, daar lijdt het geen twijfel meer
dat Hij een bekwame Middelaar is, Die volkomen zalig maken kan al degenen, die
door Hem tot God gaan. Zo zouden wij dan ook nader dit waardevolle geschenk met
elkander willen beschouwen.
2. Bij het waardevolle geschenk.
Christus wordt hierdoor de apostel een onuitsprekelijke Gave genoemd. Maar waar nu
zelfs die hoogverlichte apostel dit geschenk onuitsprekelijk noemt, daar zal toch zeker
wel onze taal te arm zijn om de waarde van dit geschenk te beschrijven. Naar mate
God echter iets van de waarde van dit geschenk aan het hart van Zijn volk ontdekt,
willen wij trachten er een weinig van te zeggen.
(1) Waardevol is dit Geschenk uit kracht van eeuwige generatie, daar dit geschenk de
eeuwige en natuurlijke Zoon van God Zelf is. Dat maakt het Kerstfeest van zo ontzaglijk veel betekenis, daar Hij, Die daar lag in Bethlehems kribbe, in zulke arme en
verachte omstandigheden, niet zo maar een gewoon mensenkind was, maar de
waarachtige God van hemel en aarde Zelf. Zo mag het geloofsoog van Gods volk in
Bethlehems kribbe blikken om in Hem, Die daar ligt, de eeuwige God Zelf te zien.
Dat deed de apostel uitroepen: De verborgenheid der godzaligheid is groot: God
geopenbaard in het vleest En Johannes getuigt van Hem: “Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid.”
Zulk een Middelaar, Die niet alleen mens, maar tevens waarachtig God is, is machtig
om te verlossen. O, als maar een weinig het oog van zulk een volk, dat zich gebonden
ziet met banden der zonden en des doods, voor Hem geopend wordt, welk een ruimte
van zalig worden wordt dan in Hem aanschouwd. Maar hoe brengt ook de diepe
vernedering van Hem, Die niettegenstaande Hij de waarachtige God is, in de menselijke natuur zo laag heeft willen bukken, dat Volk in de zoetste verwondering. Zou
zulk een geschenk dan niet waardevol zijn?
(2) Waardevol is dit geschenk uitkracht van Goddelijke verkiezing. Verkoren is Hij
door de Vader van eeuwigheid als Hoofd der Zijnen en de Zijnen zijn in Hem
verkoren. Aangesteld is Hij toen reeds als Borg en Middelaar der Zijnen. Zou nu de
Vader ooit een onbekwame Middelaar hebben kunnen verordineren? Maar dan ook
wordt dit Kind in Bethlehems kribbe in de tijd door Zijn volk bekwaam geacht om hen
te kunnen verlossen.
(3) Waardevol is dit geschenk uit kracht van Goddelijke zalving, daar Hij door Zijn
Vader is gezalfd geworden met de Heilige Geest zonder mate. Dit deed Jesaja van
Hem getuigen: “En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten; de Geest der wijsheid
en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze
des HEEREN; en daarom zal Hij de armen met gerechtigheid richten.” O, wie is een
leraar gelijk Hij, Die knopen kan ontbinden en al de raadselen van het hart oplossen.
(4) Waardevol is dit geschenk uit kracht van Zijn bekwaammaking in de tijd door
aanneming onzer menselijke natuur. De Vader Zelf heeft Hem het lichaam toebereid,
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en Hij is ontvangen van de Heilige Geest, zodat Hij, hoewel waarachtig mens zijnde,
nochtans zonder zonden was. De zwakheden der menselijke natuur echter, als gevolgen der zonden, heeft Hij willen dragen en ook heeft Hij in die menselijke natuur voor
de zonden willen betalen. In Hem vindt de Kerk een Hogepriester, Die medelijden kan
hebben met haar zwakheden, daar Hij in alles verzocht geworden is als wij, doch
zonder zonde.
(5) Waardevol is Zijn verdienste, waardoor Hij een eeuwig geldende gerechtigheid
heeft aangebracht. O, volk, het ontbreekt ons maar aan schuld en daarom heeft Zijn
verdienste voor ons in de praktijk zo weinig waarde. Dat Gods volk er eens oog voor
mocht krijgen, waar bij hen de haper schuilt, waardoor de Middelaar geen waarde
voor hen kan hebben. O mijn geliefden, er is in de tijd, waarin wij leven, zo weinig
ontdekkend werk meer te vinden. De meesten hebben nog meer bezit dan schuld en
waar dat het geval is, daar is voor dit geschenk geen plaats. De beschouwende kennis
is zo ten top geklommen, dat een ontdekkende prediking geen ingang meer kan
vinden. Hoewel men met de mond een afbrekende waarheid nog toe wil stemmen, zo
openbaart men duidelijk in de praktijk er niet vatbaar voor te zijn. Opgebouwd wil
men worden in een gestaltelijk leven, troost ingesproken worden terwijl er totaal geen
plaats voor is, daar men welgetroost op grond van zijn vroeger ondervonden
vruchtelijke genietingen buiten de toegepaste gerechtigheid des Middelaars op de
eeuwigheid aanreist. O, hoe wordt het plaatsmakende werk voor de bediening des
Middelaars in onze tijd toch veel gemist. Och, dat de Noordenwind van de
ontdekkende werking van Gods Geest de hof van Zijn Kerk nog eens ging
doorwaaien. Gewis, als dat niet gebeurt, wij zullen door blijven gaan om God met Zijn
eigen geschenk in het aangezicht te slaan. Maar God maakt door een weg van totale
ontbloting plaats voor Zijn eigen geschenk. De onuitsprekelijke Gave, waarover de
apostel hier spreekt, is niemand minder dan Christus Zelf en nu mocht Gods volk eens
zien van hoeveel gaven buiten Christus zij leven. Om ooit met de apostel welbewust
zijn roem te vinden in deze onuitsprekelijke Gave, is niets minder nodig dan alles
kwijt te raken, waarvan wij buiten deze gave Christus maken.
Zie, dat wordt de ervaring Gods oprechte volk, dat God het ene wegneemt om het
tweede te stellen. En als dat niet gebeurt, dan lopen wij het grote gevaar, zoals wij dat
heden zo dikwijls zien, dat wij tenslotte met een schat van hebbelijke genade menen
gerechtvaardigd te zijn. Nooit is alsdan de grond uit al onze voorgaande genietingen
en ervaringen weggeslagen. Met een geopenbaarde Jezus zijn wij dan klaar gekomen
en een geschonken Middelaar hebben wij dan niet nodig. Maar wat zegt Paulus hier?
“Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave.” Paulus roemt in een
geschonken Koning. Als dat onderscheid Gods volk ontdekt wordt, dan komen zij met
een geopenbaarde Middelaar met lege handen op de wereld te staan. Nooit heeft
Maria, de moeder van Jezus, haar Kind gevoeliger bij haar gehad dan toen zij Hem
onder haar hart mocht dragen. Ze gevoelde het leven en de kloppingen van Zijn hart.
In barensnood mocht ze Het ter wereld brengen en op de veertigste dag mocht ze Het
aan Zijn Vader voorstellen. Maar daar heeft Simeon wat tot haar gezegd, waaruit
bleek, dat hij wel een stapje verder gebracht was dan Maria en dan sommigen van hem
denken. „En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan”, zo werd door hem gezegd.
Weggenomen werd haar gevoelig bezit door de dood, opdat zij Hem als een te vaster
geloofsbezit na Zijn opstanding zou terugontvangen. Ziet hier de weg des Heeren met
Zijn volk; een weg, waarop het uitkomt hoe verborgen de handelingen Gods in het
zieleleven met hen zijn. Met een voorgestelde en aanschouwde verlossing in zichzelf
voor eeuwig te moeten omkomen, dat wordt de ervaring van Gods volk. Met al wat er
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gepasseerd is in hun zieleleven kunnen ze het niet meer doen. Het bed is voor hen
tekort en het dek te smal geworden om er zich op uit te strekken. Een onverzoende
gerechtigheid vraagt om voldoening voor de schuld en een van God gescheiden staat
klaagt hen gedurig aan. Denken zij nu nog aan God, dan maken ze misbaar en het haar
huns hoofds rijst ten berge van verschrikkingen voor Hem. Met al hun ondervindingen
kunnen zij voor God niet bestaan en er de eeuwigheid niet mee aandoen. En ziet, daar
hapert het nu maar net bij hen, dat zij niet verloren kunnen gaan, maar hoe klaar zij
dat ook voor zichzelf zien liggen, zij worden niet minder gewaar dat het een Godsdaad
is om hen daar te brengen. En hoe komt het nu dat zij daar niet kunnen komen? Omdat
er altijd nog een heimelijk steunen is op een verborgen bezit, waardoor wij nog te rijk
zijn om er buiten te kunnen vallen. Daarom is niet minder dan een daad van
Goddelijke afsnijding nodig om een mens daar te brengen. Afgesneden moeten wij
worden van ons laatste bezit, en als dat gebeurt, dan worden wij ook afgesneden van
ons leven. Daar gaande Goddelijke deugden uitschitteren in de ziel, en daar wordt om
behoudenis niet meer gedacht, maar daar zal de ere Gods zo boven drijven, dat de ziel
zich onvoorwaardelijk tot leem kan stellen in de hand van de grote Pottenbakker.
Maar o, dan dat eeuwig meevallen, als daar dat Goddelijke welbehagen zich ontsluit
in die schenking des Zoons, Die daar als Borg intreedt bij de Vader en die Kerk op
grond van Zijn aangebrachte gerechtigheid opeist als Zijn eigendom. Daar worden zij
in de dadelijkheid op grond van Zijn verdiensten door de Vader in gunst aanschouwd,
vrijverklaard en gerechtigd tot een eeuwig leven. Ja, daar wordt die Middelaar door de
Vader Zelf aan Zijn Kerk geschonken en daar neemt Hij haar over tot een eeuwig
eigendom. Hier mag een wederzijdse wegschenking van elkander aan elkander tussen
die hemelse Bruidegom en die geestelijke bruidskerk plaats vinden, zodat zij daar op
het allernauwst met elkander verenigd worden. O, wat krijgt hier dat geschenk
volkomen waarde. Door Hem verkrijgen zij tezamen de toegang door één Geest tot de
Vader. Hij zal het Voorwerp worden van hun dankzegging voor de verkregen
verlossing. Over die dankzegging zouden wij nu nog wat willen zeggen.
3. Bij de ootmoedige dankzegging.
Doch Gode zij dank, zegt de apostel, voor Zijn onuitsprekelijke Gave. In de
beoefening van de ware dankbaarheid komt God aan Zijn eer. En door welke weg?
Door zulk een weg, waarin er aan de zijde van het schepsel geen eer en roem zal
overblijven. De ware lof en dankzegging klimt hier uit de diepte tot God op. In de
beoefening van de ware dankbaarheid blijft er niets in de mens over, waarmede hij tot
God kan gaan om God alzo te vereren met zijn dankoffers. Met al zijn bevinding en
met de toegepaste heilsweldaden van het Verbond der genade aan het hart, kan hij
God niet aangenaam zijn. God slaat uit dat alles schoon de grond weg, opdat Hij in
alles, dus ook in de betrachting van de dankbaarheid, nodig zal krijgen om uit de
Middelaar daartoe bediend te worden. Paulus dankte God niet voor zijn verlossing en
voor zijn rechtvaardigmaking, maar voor Zijn onuitsprekelijke gave. In Christus moet
de Kerk door de zuivere oefeningen des geloofs alle heilsweldaden opgelost leren
zien. Maar dat brengt dan ook zulk een arm leven in zichzelf mede. Hoewel de
wetenschap van de Goddelijke toerekening van al die heilsweldaden Gods volk bij
blijft in het leven, zo wordt er de grond en het leven voor hen uit weggenomen. Ledig
gemaakt zijnde, zullen zij ledig op de aardbodem neerzitten. Nee, het worden in die
weg geen rijke, roemende en dankende christenen. Ze moeten het in de praktijk gaan
beleven, wat het zeggen wil, dat God Zich zal doen overblijven een ellendig en een
arm volk. O, zulke armen ontmoet u in deze tijd zo weinig meer. Het is wel droevig
dat het gezegd moet worden, maar als ge iets van die geestelijke en dodelijke armoede
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in moet leven, dan blijkt het in deze tijd wel dat het dan het beste maar is om u zoveel
mogelijk op uzelf te houden. Er zijn er niet veel te ontmoeten, die met de grootste
weldaden door God geschonken, in waarheid moeten getuigen, dat het nog een eeuwig
wonder zijn zal als zij ooit nog tot God bekeerd zullen worden. Maar zo laag laat God
het met Zijn volk in zichzelf aflopen. Dezulken beleven zoveel aangename toestandjes
niet meer, maar moeten hoe langer hoe meer met een zwijgende mond over de wereld
gaan. David moest in de 119 e Psalm, waarin hij de praktijk van de ware dankbaarheid
beschrijft, van zichzelf getuigen dat hij gelijk was aan een lederen zak in de rook. Ziet,
zulke mensen worden uit al wat er gebeurd is in het leven, schoon uitgezet en moeten
dagelijks in zichzelf niet anders dan de dood ontwaren. Zo was het nu met Paulus ook,
daar hij dagelijks moest sterven en in de dood werd overgegeven om Christus' wil, en
daarin lag nu juist zijn roem. Is dat niet wonderlijk? Och, daar moet nu iets van
beleefd worden om dat te gaan verstaan. Maar dit is zeker, dat hoe meer de Kerk de
dood in haar zelf vindt, hoe meer zij de grond van haar geloofsroem buiten haar vindt.
Hoe meer zulk een Volk in zichzelf verarmt, hoe meer hun ziel innerlijk verblijd in
God wordt. De Kerk moet het door de meest afbrekende wegen heen in zichzelf gaan
leren om haar zaligheid niet in de weldaden, maar in God te vinden. Die God, zo kon
de dichter zeggen, is onze zaligheid. Gods eer des mensen zaligheid zijn geen twee
aparte zaken. De meesten geven God de eer om hun zaligheid, maar Gods kerk vindt
haar zaligheid in Gods eer. Zo kan het Kerstfeest gaan worden in de diepste armoede.
Nee, Jezus wordt niet geboren temidden van een gezelschap van rijk bezittende
christenen, die de ene weldaad na de andere aan elkander vertellen, maar Jezus gaat
leven in het hart van zulk een, die inwendig niet anders meer waar kan nemen dan dat
het een armoedige beestenstal bij hem geworden is. Uit zulk een armoedige
beestenstal kan de loftoon wel eens naar boven stijgen, die wij hier beluisteren: Doch
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. God verheerlijkt te zien in en door Zijn
eigen werk, Zijn eigen weg en Zijn eigen geschenk, wordt de hoogste verlustiging van
dat Volk. 0, dat heilgeheim kan door hun ziel niet genoeg bewonderd worden, dat God
door zulk een weg, waarin Hij Zijn eigen geliefde Zoon in de diepste vernedering
overgaf, Zijn deugden op het allerluisterrijkst verheerlijkt. Dat zal de stof van de
eeuwige dankzegging van Gods Kerk uitmaken. Maar hier reeds worden de eerste
jubeltonen van die eeuwige dankzegging, al is het dan ook in alle gebrekkigheid en
onvolmaaktheid, door Gods Kerk aangevangen.
De Kerk gaat God danken voor de weg, die Hij in Zijn onbegrijpelijke wijsheid heeft
uitgedacht om daardoor Zichzelf op het allervolmaakst te verheerlijken. En wat de
verwondering voor dat Volk zo veel te groter maakt, is dat God Zich in en door die
weg door hen heeft willen laten verheerlijken. O, het kan voor hen wel eens zeer
donker en benauwd worden aan alle kanten, maar dit wordt toch op het diepst van hun
ziel hun innerlijke verlustiging, dat God er is en dat Hij aan Zijn eer komt. Niets
benauwder wordt het dan ook voor hen dan dat het schijnt alsof er geen God is. Dan
komen zij er achter dat tengevolge van de val de atheïst niet ver van hen vandaan
woont. Dat worden dan ook op den duur onhoudbare toestanden. Maar hoe moeten ze
het door dat alles leren, dat ze niets in zichzelf hebben, maar dat het alles uit God
vloeit en tot God wederkeert. Wij moeten er met onze handen af leren blijven. Uit
genade wordt de Kerk zalig en dat door die enige weg, die God Zelf heeft uitgedacht.
Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. Dat is het enige nog, dat bij
ogenblikken de hoop van dat Volk wel eens verlevendigen kan, dat het alleen vrije
genade is, door Christus verworven, door God geschonken, waardoor ze binnen zullen
gaan en waarin ze eeuwiglijk roemen zullen, om er mede in de God aller genade te
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eindigen, gelijk ze dat hier wel eens gelovig mogen doen, zoals dat ook de dichter
deed zingen in Psalm 52:7:
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.
TOEPASSING
Zo leert God nu Zijn volk op aarde Kerstfeest vieren. Van zulk een Kerstfeest weten
wij van nature niets af. Maar wat zijn wij dan toch naamloos arm. Wij zijn blij als het
Kerstfeest wordt, daar wij dan weer een paar vrije dagen hebben, die wij dan voor het
vlees zo aangenaam mogelijk trachten door te brengen. Wij zoeken alsdan ons
vermaak in het gezelschap van vrienden of familieleden of anders in eigen huiselijke
kring. Maar op welke wijze en met welke gesprekken houden wij ons dan op zulke
dagen bezig? Och, moest de armoede, de ledigheid en de holheid, die daarin ligt, ons
niet aangrijpen? Wat is ons zelfbehagelijk Kerstfeest vieren anders dan een koestering
van het vlees. Maar voor onze ziel ligt er totaal niets in dat ons in waarheid vergenoegen kan en voor ons een blijvende vrucht kan nalaten. En zo reizen wij nu maar
dodelijk gerust op een allesbeslissende eeuwigheid aan. Hoeveel keer hebt ge nu al de
overdenking van het Kerstfeest meegemaakt en hoeveel Kerstpredikaties hebt ge nu al
gehoord? Blijft het niet alles voor de eeuwigheid bewaard liggen? Als dat alles niet tot
uw voordeel is geweest, dan zal het straks tegen u getuigen tot verzwaring van uw
oordeel. O, hoe ontzettend zal het zijn als ge onder al de vermaningen en de ruime
voorstellingen van de weg des heils verloren zult moeten gaan. Daarom doen wij nog
een beroep op uw consciëntie, als die nog niet geheel en al voor de waarheid gesloten
is, en wij roepen het u dan ook in volle ernst toe: Leeft toch niet over alles heen en legt
toch de ernstige vermaningen niet achteloos naast u neer!
Inzonderheid de jeugd willen wij ernstig waarschuwen om zich toch op deze dagen
niet op de paden der ijdelheid te begeven. Enerzijds lokt de dienst der zonden u op
deze dagen om de ongerechtigheden met volle teugen in te drinken, en anderzijds
tracht een oppervlakkig christendom u in haar jachtgaren te vangen. Misleidt toch uw
kostelijke ziel niet door het oor te lenen aan al die verderfelijke leringen van onze tijd.
De godsdienst van onze dagen weet u te paaien met een hemel uwer inbeelding en
weet u tegelijk voor het vlees ook nog wat bekoorlijks te geven. Maar vlees en bloed
zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. Wij worden niet zalig in onze eigen
vleselijke weg, maar zullen wij zalig worden, dan zal het zijn door zulk een weg,
waarin al onze vleselijke godsdienst finaal wordt afgesneden.
Er was voor de herders naar het vlees niet zoveel aantrekkelijks aan om naar
Bethlehems kribbe te gaan. Daar waren geen Kerstgeschenken te halen en mooie
Kerstliederen te horen, maar daar lag in de diepste armoede de geboren Koning Slons
in een voederbak voor de dieren. Maar dat de herders zich juist daarheen begaven,
tekent ons dan ook te meer de innerlijke behoefte hunner ziel, waaruit ze zich tot dat
geboren Kindeke wendden. De Farizeeërs kwamen er niet kijken en de godsdienst van
onze dagen met al zijn roemen over Jezus zou het ook niet doen. Wat deed het vrome
Jodendom met dit waardevolle geschenk, waarvoor de apostel God dank zegt? Ze
hingen Hem aan het kruishout. En dat doen wij nu allen, in onze vrome godsdienst.
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Alleen een Volk, dat God leert kennen als zijnde buiten Christus een verterend vuur
vanwege Zijn geschonden gerechtigheid, zal deze Middelaar nodig krijgen. Maar als
hun niet evenals bij de wijzen uit het Oosten de wegnaar Bethlehems stal gewezen
wordt, dan zullen zij er nimmer komen. Hoe zullen ze zich beroemen in het heil door
Hem verworven, als ze niet weten dat het ook voor hen is? Er schiet voor hen geen
weg van zalig worden over. Ze moeten rechtvaardig verloren gaan. Maar o, dat
wonder, dat juist daar waar zij de gerechtigheid Gods leren erkennen, hun de weg naar
Bethlehems stal gewezen wordt. Dan wordt dat Kind hun dierbaar, beminnelijk,
gepast en noodzakelijk, en zien zij alles in Hem, wat zij ter zaligheid van node
hebben.
Zal dit geschenk waarde voor ons krijgen, dan moeten al onze gerechtigheden eens als
waardeloos wegvallen. Dat is wat anders dan velen zich voorstellen, evenals of er een
combinatie tot stand te brengen zou zijn tussen Jezus en hun eigen gestaltelijke
godsdienst. Nee, zo gaat het in de zuivere orde des heils niet. Gezuiverd moeten wij
worden van onze eigengerechtige droesem en afgesneden van onze oude tronk,
waaraan wij vastzitten, opdat alzo Christus een gestalte in ons zal krijgen. Als dit niet
recht wordt ingezien, dan springen wij ook over het onderscheid heen, dat er is tussen
een geopenbaarde en een aan ons geschonken Middelaar.
Daarom doet de rechte zielsontdekking aan het ongenoegzame van een hebbelijk
gevoelsleven, het smartelijk gemis daarin juist openvallen bij het oprechte volk van
God. Niets minder is ons dan ook nodig dan dadelijke zielsontdekking. Laat dan het
mes er in de prediking maar zo diep mogelijk in gezet worden. De dadelijke ontdekking aan hetgeen er gemist wordt doet Gods oprechte volk met het hart boven op een
ontdekkende waarheid vallen. Ze gevoelen het, dat het daar heen moet en dat zij het
met niets minder zullen kunnen doen dan hetgeen hun als noodzakelijk voorgesteld
wordt. Zulk een volk zucht wel eens bij zichzelf, als de Kerstdagen weer naderen:
‘Och, mocht het nu voor mij eens waarlijk Kerstfeest worden!’ Het wordt steeds
onmogelijker voor hen, naarmate zij de on- en wangestalten van hun hart waarnemen.
Maar voor zulk een volk kan nu op Kerstdag een bemoedigende boodschap gebracht
worden. Jezus is in een beestenstal geboren. Och volk, ge klaagt over uw vijandschap,
maar u hebt er geen erg in, dat ge nog veel te goed bent voor de vrije genade. De
Heere breke u maar steeds meer en meer af in uzelf, opdat Hij alzo plaats bij u make
voor Zijn eigen werk. Zo kan genade pas recht een wonder voor u gaan worden en zo
zal genade steeds meer een wonder worden in het leven van Gods volk, naar mate zij
aan zichzelf ontdekt en in zichzelf ontbloot worden. Er zal niet anders overblijven dan
dat God verheerlijkt zal worden in Zijn eigen werk. Hier reeds wordt dat bij Gods volk
het heilig oogmerk van hun ziel, maar straks zullen ze vrij van alle eigen bedoelingen
eeuwiglijk hun hart mogen ophalen in de verheerlijking van God drie-enig, met de
apostel en met de ganse verloste schare onophoudelijk instemmende in volmaakte
dankzegging: Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave. Amen.
Slotzang: De lofzang van Maria:6:
Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerigen monden;
Hij zag geen rijken aan.
Hij heeft z', in hunnen waan,
Gans ledig weggezonden.
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13. HET EINDE ALLER DINGEN
OUDEJAARSPREEK Jaarboek 1970

Zingen: Psalm 90: 5
Lezen: 1 Petrus 4: 1-11
Zingen: Psalm 49: 5 en 6
Psalm 98: 4
Psalm 102: 15.

Geliefden.
Nog enkele uren en er zal weer een jaar aan ons zijn voorbijgegaan. Oudejaarsavond
heeft voor ons altijd iets indrukwekkends en weemoedigs. De jaarwisseling doet ons
denken aan het vergankelijke van al wat van deze wereld is en aan het einde van ons
leven. Toch zijn de indrukken die we daarvan hebben op oudejaarsavond maar zo
vaag. De andere dag zijn we daar weer overheen en het schijnt ons toe of met de,
ingang van het nieuwe jaar zich weer een nieuw leven voor ons ontsluit. We kunnen
ons niet indenken dat dit nieuwe jaar ons stervensjaar zal kunnen zijn. Hoe nodig is
het toch om met ware wijsheid van boven bedeeld te worden, opdat we op ons einde
zullen merken. In Deuteronomium 32 horen we 'Mozes in zijn afscheidsrede zeggen:
„O, dat zij wijs waren ! Zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken”.
En het was Davids bede in Psalm 39: „Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke
de maat mijner dagen is, dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben”.
Niet alleen komt er een einde aan ons leven, maar ook aan het bestaan der wereld.
Ook daar moeten we op deze avond wel in het bijzonder aan denken. En we gevoelen
er ons ook toe geroepen om op een avond als deze is, u bij het einde van ons leven en
ook bij het einde aller dingen te bepalen. Te meer gevoelen we ons daartoe geroepen,
daar de tekenen des tijds ons duidelijk op dat einde aller dingen wijzen. Zo willen we
u dus uit Gods Woord thans op dat einde aller dingen opmerkzaam zien te maken.
U kunt onze tekst vinden in de eerste zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het 4e
hoofdstuk, het 7e vers. We noemen u 1 Petrus 4: 7, waar Gods Woord aldus luidt:
„En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden”.
We worden hier dus bepaald bij: Het einde aller dingen.
En we willen zien:
1. Hoe wij op dat einde aller dingen worden voorbereid.
2. Hoe wij in betrekking tot dat einde aller dingen worden vermaand tot waakzaamheid.
1. Hoe wij op dat einde aller dingen worden voorbereid
De tekst spreekt dus over het einde aller dingen. En van dat einde aller dingen zegt de
apostel hier, dat het nabij is. Zouden de apostelen de gedachte toegedaan geweest zijn,
dat zij de wederkomst des Heeren nog zouden beleven? Nee, dit hebben zij niet
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gedacht. Zij hebben immers over vele dingen geschreven, die nog moesten gebeuren
eer het einde komen zou. Zo heeft de apostel Paulus in de zendbrief aan de
Thessalonicenzen erop gewezen, dat de wederkomst des Heeren niet zou plaatsvinden,
of eerst moest de afval gekomen zijn. Dat verwachtte hij in zijn tijd nog niet. Met die
afval heeft hij de openbaring van de antichrist bedoeld. Het begin daarvan was er
reeds in zijn tijd, maar de volle openbaring van die antichristelijke macht moest nog
komen. Dus de apostel verwachtte in zijn tijd de wederkomst des Heeren nog niet.
Toch heeft hij ook aan dezelfde Thessalonicenzen geschreven: „Daarna wij, die
levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken,
de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen”. Dit
schreef de apostel echter met het oog op hen die met de wederkomst des Heeren nog
leven zullen. Wel sloot hij zichzelf daarbij in, maar daarin zien we dat de apostelen de
dag des Heeren ook weer niet ver van zich hebben gesteld.
En zo is het dat we de apostel Petrus hier in onze tekst ook horen zeggen: „En het
einde aller dingen is nabij”. Hij heeft daar ongetwijfeld de wederkomst des Heeren
mee bedoeld. In het 5e vers immers zegt hij: „Dewelke zullen rekenschap geven
Degene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden”. Zo heeft dus de
apostel in zijn tijd het de gelovigen al voorgehouden, dat het einde aller dingen nabij
was. Dat is nu nabij tweeduizend jaar geleden. Hoeveel te meer heeft dit woord ons
dan toch te zeggen. Alles wijst er ons op, dat we niet ver meer van het einde aller
dingen verwijderd kunnen zijn. En we gevoelen er ons innerlijk toe gedrongen om
steeds bij zulk een bijzondere gelegenheid als ook wel de oudejaarsavond is, u op dat
rasnaderende einde aller dingen te wijzen.
Zeker, afgezien van het laatste oordeel, geldt het altijd voor elk mens, dat het einde
aller dingen nabij is. De oudejaarsavond doet ons altijd met wat meer indruk dan
anders, aan het einde van ons leven denken. De dood zijn we immers allen door de
zonde onderworpen. Het sterven is de weg van alle vlees. Of we rijk of arm zijn,
aanzienlijk of gering, we moeten allen sterven, daar we allen in Adam gezondigd
hebben. De dood maakt dus in deze geen onderscheid. Wel maakt de dood
onderscheid wat de jaren betreft die we hier geleefd hebben, daar iedereen niet even
oud wordt en we dus ook al jong uit het leven kunnen worden weggerukt. Dat het zo
spoedig sterven voor ons kan worden, geloven we echter voor onszelf maar niet, ook
al hebben we er de voorbeelden gedurig van voor ogen. De dag des doods blijven we
altijd maar verre van ons stellen. En toch is er niets zekerder dan de dood en niets
onzekerder dan het leven.
We worden thans ook weer herinnerd aan de sterfgevallen die in dit jaar hebben
plaatsgevonden. In het bijzonder komt dit op een pijnlijke wijze terug bij hen die hun
dierbare bloedverwanten zich door de dood zagen ontvallen. Velen zijn dit jaar met
ons begonnen, die het niet met ons hebben kunnen beëindigen.
Hoe kortstondig is toch ons leven. Als een schaduw vloog ook dit jaar weer aan ons
voorbij. Het leven is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna
verdwijnt. En hoe ouder we worden, hoe sneller het leven aan ons schijnt voorbij te
gaan. Zo roepen de snel voorbijvliegende dagen, weken, maanden en jaren het ons toe,
dat het einde aller dingen nabij is.
Er komt een einde aan dit aardse leven. Alles wat van dit leven is, is vergankelijk. En
hoeveel dingen zijn er niet, die ons aan dit leven binden. Maar bij de dood wordt de
band met al het aardse voorgoed verbroken. Dan hebben alle dingen van dit leven
voor ons een einde genomen. Huizen, akkers, bezittingen, man, vrouw, kinderen ...,
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kortom, we laten alles achter wat van dit leven is. Zo komt dus bij de dood voor ons
reeds het einde aller dingen. Ook het aardse leed is dan voorbij. Er is zeer veel wat het
leven hier op aarde voor ons verdrietig maakt. Die dingen zijn er meer dan die het
leven aangenaam voor ons doen zijn. De mens is tot moeite geboren. We hebben daar
allen ook dit jaar weer wat van moeten ondervinden. Er is weer zoveel geweest wat
een schaduw op ons leven heeft geworpen. Och, het uitnemendste van dit leven is
moeite en verdriet. Wie zal dat niet moeten erkennen? Kruis en druk blijven niemand
in dit leven gespaard. En bij het ouder worden, verminderen de tegenheden niet. Maar
toch, dit alles gaat ook voor ons voorbij. Maar als men onbekeerd sterft, dan is het
toch nog niet voorbij. Dan begint het pas. Alle leed dat we in dit leven onderworpen
zijn, is niet te vergelijken bij wat ons in een eindeloze eeuwigheid te wachten staat, als
we sterven zoals we geboren zijn.
Voor Gods volk is het leed voor goed voorbij als de dood komt, want de dood zal voor
Gods volk een einde maken aan alle druk en kruis. En het kan de ziel toch wel eens tot
troost zijn, als men weer eens geloven mag dat het einde aller dingen nabij is. Het is
dan toch maar een verdrukking van tien dagen. Het is een zeer lichte verdrukking, die
zeer haast voorbij gaat.
De verdrukkingen moeten er ook toe dienen om Gods kinderen van al het aardse
steeds meer los te maken. Er is ook voor hen zoveel wat hen aan dit leven bindt. Ze
hebben hier op aarde ook hun vleselijke banden. Hoe nauw is bijvoorbeeld de band
des huwelijks. Door die band zijn man en vrouw in dit leven zeer nauw aan elkaar
verbonden. Die band wordt in dit leven steeds sterker onder lief en leed. Het wil dan
ook wel wat zeggen, dat dit huwelijksleven waarin men zo nauw aan elkander is
verbonden, bij de dood een einde neemt.
Ook de band tussen ouders en kinderen is zeer sterk. Maar bij de dood valt de
scheiding. De ouders moeten hun kinderen achterlaten. Daartoe is ook voor Gods volk
wel een losmaking nodig. Het gebeurt echter ook wel dat men zijn kinderen voor zich
heen ziet gaan in de weg van alle vlees. Dit is een zeer pijnlijke en smartelijke zaak.
Maar door zulke smartelijke slagen wordt men ook weer te meer bij het einde aller
dingen bepaald.
„Het einde aller dingen is nabij”, zo zegt de tekst. Waar hier over alle dingen wordt
gesproken, is er vanzelf nog wel heel wat op te noemen. Er zijn zovele dingen in dit
leven waar we aan vastzitten. Het lijkt ons ook dikwijls zo toe alsof wij in onze
werkkring niet gemist kunnen worden. We kunnen die ook zomaar niet loslaten. En op
een gegeven moment moeten we die loslaten, daar de krachten ons begeven. Dit
geschiedt dus in dit leven al. Zo wijst alles in dit leven ons reeds op de
vergankelijkheid van alle aardse dingen.
Och, dat we de vergankelijkheid maar eens recht mochten zien ! De vermaning van de
apostel is daarop gericht. Het is zo erg dat de mens onder alles wat hem op de
ijdelheid van dit aardse leven wijst, toch maar geen rechte indruk krijgt van zijn
naderend einde. Daar komt zijn geestelijke doodstaat zo duidelijk in openbaar. Maar
ook zijn blindheid en dwaasheid, want bij al wat hem in dit leven ontvalt, blijft hij
zich toch maar aan dit leven vastklemmen. Dat doet hij tot zijn laatste ademsnik. Hoe
is die mens dan toch diep te beklagen die niet anders heeft dan die dingen waarvan de
apostel hier zegt dat die een einde nemen. Bij de dood moet hij dus alles achter laten.
Hij zal niets kunnen meenemen in het graf. Och, dat we in dit leven toch maar op het
einde aller dingen mochten worden voorbereid ! Zulk een voorbereiding blijft
noodzakelijk. De apostel spreekt hier in het bijzonder de ware gelovige aan. Hun
leven hier op aarde zou meer een vreemdelingsleven moeten zijn. Ze zouden zeer
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profijtelijk leven, als zij meer een stervend leven hadden. Dan leefden ze niet ver van
de dood vandaan. Dan zou er ook meer een verlangen komen naar de dood en een
jagen naar de volmaaktheid.
Het woord van de apostel bepaalt ons echter meer in het bijzonder bij de dag van
Christus' wederkomst. Op oudejaarsavond moeten we u niet alleen met ernst
heenwijzen naar de dag des doods, maar ook naar de grote oordeelsdag. Met die dag
zal zeker het einde aller dingen gekomen zijn. En die dag is nabij. Daar behoeven we
niet aan te twijfelen. Al weten we de dag en de ure niet van Christus' wederkomst, we
zullen wel aan de tekenen des tijds kunnen zien dat die dag aanstaande is. We hebben
dan slechts te denken aan de zo snelle ontwikkeling der techniek in deze dagen.
Het jaar 1969 is voor de geschiedenis der mensheid een jaar van grote historische
betekenis geworden, daar de mens in dat jaar voor het eerst de voet op de maan gezet
heeft. Het is dus al ver gekomen met het menselijk vernuft. De ene maanlanding
moest nu op de andere volgen en men wil de maan nu gaan gebruiken als een
tussenstation vanwaar men de andere planeten zal kunnen bereiken. De mens klimt in
zijn trotse waan steeds hoger op, totdat hij van de top van eer in een eeuwige
verwoesting neer zal storten. We behoeven de menselijke prestaties wel niet gering te
schatten. Het is daarin te zien dat de mens eenmaal als een beelddrager Gods
geschapen is. En naar Daniëls profetie zal in het laatste der dagen de wetenschap zeer
vermenigvuldigd worden. Hoe zien we in al de uitvindingen van deze eeuw Gods
Woord dan toch in vervulling gaan! Nee, er is geen oorzaak toe om de waarheid van
Gods Woord in twijfel te trekken, omdat de mens het nu reeds zover gebracht heeft
dat hij zelfs de voet op een andere planeet heeft kunnen zetten. Nergens zegt Gods
Woord ons dat de mens dat nimmer zal kunnen bereiken.
Maar wat de mens denkt te bereiken, dat bereikt hij niet. Hij denkt het heelal te
kunnen veroveren en op verschillende planeten een nieuwe wereld te kunnen
opbouwen. Hij spreekt nu al over de eeuwen die na hem komen zullen en waarin de
mens zich vrij in het ganse heelal zal kunnen bewegen, als resultaat van wat hij thans
heeft weten te presteren. Maar aan het einde aller dingen, dus ook van die gehele
zichtbare geschapen ruimte, denkt hij niet. En daar spreekt Gods Woord toch ook juist
zo duidelijk van.
Ja, het is deze zelfde apostel Petrus, uit wiens brief we onze tekst gekozen hebben, die
in zijn tweede zendbrief schrijft: „Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door
hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag
des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen”. En ook zegt hij dan even
verder: “Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden". En in datzelfde
hoofdstuk zegt hij dan nog een keer: ,,Verwachtende en haastende tot de toekomst van
de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de
elementen brandende zullen versmelten".
Zo komt er dus een einde aan alle voor ons zichtbare en geschapen dingen. Juist de
ruimtevaart van deze tijd bereidt ons voor op het einde van het bestaan van die
planeten die men in zijn dwaasheid straks denkt te kunnen bewonen. Met al zijn
geleerdheid komt de mens in de verwerping van Gods Woord tot de grootste dwaasheid en onzinnigheid. Hij wil steeds hoger en hoger klimmen en denkt God straks nog
van de troon te kunnen stoten. Maar Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal
hen bespotten.
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Christus Zelf heeft zeer duidelijk gezegd wat er met Zijn wederkomst met de
hemellichamen zal gebeuren. In Markus 13 lezen we dat Hij gezegd heeft: „Maar in
die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar
schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten,
die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij de Zoon des
mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid”.
De krachten, die in de hemelen zijn, zullen dus bewogen worden. Hebben al zulke
uitspraken ons thans al niet wat te zeggen? De uitvindingen van de laatste tijd hebben
het bewezen dat de krachten in de natuur aanwezig zijn, waardoor alles in één
ogenblik kan worden verwoest. Waar men vroeger mee spotte, omdat het onmogelijk
scheen, behoeft nu voor de spotters met Christus' wederkomst niet meer onmogelijk te
zijn.
Ook in Petrus' dagen waren er al zulke spotters, die zeiden: „Waar is de belofte Zijner
toekomst? Want van die dag, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo
gelijk van het begin der schepping”. De Bruidegom zal vertoeven, maar Hij zal toch
gewis komen. En als Hij zal verschijnen, zal het einde aller dingen gekomen zijn. De
tijd zal dan voorbijgegaan zijn. Alle klokken staan dan stil. Het is dan eeuwigheid
geworden. Gods eeuwige raad zal volvoerd zijn en alle mensen zullen naar ziel en
lichaam hun eeuwige bestemming ontvangen.
Dit einde aller dingen is nabij. In alles is het te zien dat we in het laatst der dagen
leven. In de wereld leeft men zich uit als in de dagen van Noach. De wijze maagden
slapen, zowel als de dwaze maagden. Wie hoort men onder Gods volk nog spreken
over het einde aller dingen? Het schijnt wel alsof de wederkomst des Heeren om te
oordelen de levenden en de doden, geen artikel van onze geloofsbelijdenis is. Wie
slaapt er thans niet? Maar dit is ook volgens Gods Woord. Als nu de Bruidegom
vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. Maar Gods Woord vermaant
er ons toe, om wakende te zijn. En we willen dan ook in de tweede plaats nog zien:
2. Hoe we in de tekst in betrekking tot het einde aller dingen worden vermaand
tot waakzaamheid.
„Zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden”, zo voegt de apostel er aan toe. Vreselijk
zal het zijn, als de dag van Christus' wederkomst ons geheel onvoorziens zal
overvallen. We zullen niet kunnen zeggen dat we er niet op voorbereid zijn geworden.
Ook deze avond komt nog die ernstige vermaning tot ons, die ons zegt dat het einde
aller dingen nabij is. En zo worden we er nu ook nog met ernst op gewezen, dat het
noodzakelijk is om bereid te zijn voor Christus' wederkomst.
Allereerst wordt hier gezegd: „Zijt dan nuchteren”. Iemand die niet nuchter, maar
dronken is, is niet helder van verstand. En de tijd van het einde zal er zich aan doen
kennen, dat men zelfs uitwendig nog niet nuchteren zal zijn, maar in brasserij en
brooddronkenheid zal leven. Zo gaat men in de grootste zorgeloosheid het einde aller
dingen tegemoet. We leven wat dat betreft thans ook maar in een benauwde wereld.
De wereld is der ongerechtigheid vol geworden. De kracht der verleiding is sterk, ook
voor ons arm opkomend geslacht.
Och, dat we de vermaning van de apostel nog ter harte mochten nemen! Het is een
vermaning die ons wijst op de noodzakelijkheid van zulk een inwendige vernieuwing
des harten, waardoor we de ijdelheden dezer wereld leren ontvlieden. We kunnen God
en de wereld niet tegelijk dienen. Voor velen is dat thans wel mogelijk. Aan
godsdienst ontbreekt het niet. Men weet echter met zijn godsdienst alles goed te
praten. Wat is er thans nog ongeoorloofd? Maar we horen de apostel hier in ditzelfde
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hoofdstuk tot de ware gelovigen zeggen: „Want het is ons genoeg, dat wij de
voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben
in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, en
gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot
dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren; dewelke zullen rekenschap geven
Degene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden”. Er zal dus een
scheiding met de zonden moeten komen. Dat zegt het ons allereerst, als we er toe
vermaand worden om nuchteren te zijn.
Nuchteren te zijn, wil zeggen opmerkzaam te zijn. Over het algemeen is er ook
uitwendig geen opmerkzaamheid meer in de tijd die wij beleven. Wie geeft er nog
acht op de tekenen des tijds? De mens van nature stelt niet alleen de dag des doods
verre van zich, maar ook de dag van Christus' wederkomst. Och ja, men kan nog wel
zien dat men in een tijd van steeds meer zondige uitspattingen leeft, maar zulke tijden
zijn er toch wel meer geweest? Men redeneert echter op deze wijze in betrekking tot
de dag van Christus' wederkomst net eender als in betrekking tot de dag des doods.
Ook al klimmen de jaren en al openbaren zich de lichamelijke gebreken als voorboden
des doods, men wil dit toch niet zien als een bewijs van het naderend einde. Men kan
nog wel heel wat jaren mee! En zo denkt men er wat het bestaan der wereld betreft
ook over.
De wereld is wel oud geworden en vertoont de tekenen duidelijk van de verdwijning,
maar ze kan toch ook nog wel heel wat jaren mee. Men heeft het al zo dikwijls
gedacht dat het einde nabij was, maar met dat alles staat toch de wereld er nog. Och ja,
als men eerlijk is, dan denkt men het eeuwige leven op aarde te hebben, ook al kan
men wel beter weten, maar zo denkt men dan ook dat de wereld eeuwig zal staan.
Maar het einde zal toch een keer komen. En als er maar opmerkzaamheid bij ons was,
dan zouden we wel geloven dat het einde nabij is. Ware wijsheid doet ons op ons
einde merken. Op het einde van ons leven, maar ook op het einde van het bestaan der
wereld. Dan gaan we werkelijk de zaak heel nuchter bekijken. Er zijn heel wat mensen
die tegenwoordig de zaken zo nuchter bekijken, maar toch zijn ze zo nuchter niet als
ze wel denken. Ze sluiten de ogen toe voor de duidelijkste voortekenen van Christus'
komst. Maar dit alles verraadt de geestelijke doodstaat waarin men verkeert. De
vermaning van de apostel die we thans overdenken, wijst ons dus allereerst op de
noodzakelijkheid van uit onze geestelijke doodstaat opgewekt te worden. Dan krijgen
we pas het ware verstand. Hoewel de doodgevallen mens nog wel verstand heeft, zo is
zijn verstand toch door de zonde verduisterd. En zo geldt het van hem, wat de dichter
van Psalm 49 zegt: „De mens, die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan”.
Mozes' bede is daarom een voor ons allen noodzakelijke bede: „Leer ons alzo onze
dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”. Als we zulk een wijs hart van de Heere
ontvangen, dan leren we met de gevolgen der zonde rekening houden. De dood is dan
niet zo ver meer bij ons vandaan. Elk ogenblik kan het sterven worden. We hebben
tegen God gezondigd. Dat laat de ziel niet meer met rust. O, dan ziet men het, hoe
blind en dwaas men toch is geweest. In ijdel vermaak heeft men wellicht zijn dagen
doorgebracht. Dat is die voorgaande tijd des levens, waarover de apostel in het 3e vers
gesproken heeft. God is er geen ledig aanschouwer van geweest, dat men zijn tijd zo
ijdel en onnuttig heeft besteed. Al die dagen en avonden van vleselijk genot en plezier
komen terug. Och, hoe onzinnig heeft men zich dan toch gedragen! Maar nu moet
men rekenschap geven van zijn rentmeesterschap.
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Daartoe behoort ook de tijd van bekering, die God hem gegeven heeft. Het heeft aan
roepstemmen tot bekering niet ontbroken. God maakt Zich daardoor van elk mens
volkomen vrij. Al hadden we nooit van Gods Woord gehoord, zo zullen we toch voor
'God niet te verontschuldigen zijn. Ieder mens maakt kennis met de ernst van het
leven. We kunnen ook allen weten dat we sterven moeten. Elk sterfgeval zegt ons wat
de weg van alle vlees is. Maar de mens geeft daar in zijn blindheid en dwaasheid maar
geen acht op. Hij leeft alsof hij altijd hier blijven zal; alsof ieder mens sterven moet
behalve hij. En het moet toch wel een schaduw op ons aller leven werpen, als we
bedenken dat we eens sterven moeten. Maar de mens die in zijn diepe val van God
voor goed afscheid genomen heeft, wil van de werkelijkheid van wat hij door de
zonde in tijd en eeuwigheid is onderworpen, niet weten.
Maar als God hem uit zijn geestelijke doodslaap doet ontwaken, zal hij weten dat hij
een Schepper heeft tegen Wie hij gezondigd heeft. Dan vergaat de wereld reeds voor
hem in dit leven. Hij ziet dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. Het
wordt een haasten en spoeden om zijns levens wil. Maar het wordt ook eens sterven
voor hem in dit leven. Dan geldt het voor hem als voor de onvruchtbare vijgenboom:
„Houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde?” Jaar op jaar was er
door de Heere nog mest om de boom gelegd. En indien men in het voorrecht gedeeld
heeft van onder het licht van Zijn Woord te mogen leven, dan zal men het weten dat
de Heere Zich daardoor in het bijzonder ook wel van hem heeft vrijgemaakt. Hoe
heeft men met dat Woord gehandeld en wat heeft men gedaan met al de
waarschuwingen en vermaningen die daaruit steeds tot hem kwamen? Op zo'n grote
zaligheid heeft men geen acht gegeven. Zijn tijd heeft men nutteloos doorgebracht,
terwijl men die zoveel beter had kunnen besteden met het onderzoek van zulke
geschriften die hem als middel in Gods hand wijs konden maken ter zaligheid en die
hij ruimschoots tot zijn beschikking had. Andere lectuur heeft echter meer zijn
aandacht getrokken; verderfelijke lectuur, zoals de jeugd die ook in deze tijd zoveel
verslindt. Zo heeft hij dus zijn kostelijke levenstijd verwaarloosd, door daarin niet te
zoeken wat tot zijn eeuwige vrede dienen kon.
Als de verloren zoon heeft hij nu al zijn goed in een overdadig leven doorgebracht,
maar nu hij alles verteerd heeft, begint hij gebrek te lijden. Die verloren zoon echter
uit de ons zo bekende gelijkenis, is nuchteren geworden. Hij is tot zichzelf gekomen
en heeft gezegd: „Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik
verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u”. Die verloren zoon heeft buiten
het vaderlijke huis geen rust meer kunnen vinden. Geheel de weg der waarachtige
bekering zien we in die gelijkenis voorgesteld.
We moeten weer in die gemeenschap Gods teruggebracht worden, waar we ons
uitgezondigd hebben. Daarop wijst ons ook de vermaning van de apostel, als hij zegt:
„Zijt dan nuchteren”. Die vermaning mochten we maar recht ter harte nemen en er de
noodzakelijkheid van zien om als een bruid voor haar man versierd te mogen zijn, als
het geroep zal gaan: „Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet”. Alles buiten
Christus moet ons ontvallen. We moeten Hem door een levend geloof zijn ingeplant,
zal onze ziel voor de eeuwigheid gered en geborgen zijn. Met minder kunnen we het
niet doen. Met geen beredenering moeten we ons kunnen helpen van dat in de
wedergeboorte alles reeds plaatsvindt en dat men reeds daardoor Christus is ingelijfd.
Wat baat u zulk een beredenering, daar ge daarmede toch de wetenschap mist van dat
ge weer in een staat van verzoening met God gebracht zijt.
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Als recht de breuk tussen God en de ziel ontdekt is, zullen we ons met zulk een
bespiegeling niet tevreden kunnen stellen. Hoe ruim we ons dan zelfs de weg der
verlossing in die Middelaar ontsloten hebben mogen zien, ja, al is die Persoon ons niet
onbekend gebleven, we kunnen toch niet rusten voor we de volle zekerheid ervan
hebben verkregen dat we voor tijd en eeuwigheid Zijn eigendom geworden zijn. Het
ware geloof doet niet alleen tot Christus de toevlucht nemen, maar is ook een met
Hem verenigend geloof. Die Persoon Die men aanschouwd heeft als de Schoonste van
alle mensenkinderen, is voor de ziel gans begeerlijk en onmisbaar geworden. En men
gevoelt het toch steeds meer en meer, hoe alles buiten die Persoon voor de ziel
ongenoegzaam is. Ware zielsontdekking doet ons uit alles buiten Hem de grond
verliezen. En neen, dat kunnen we zelf voor geen ware zielsontdekking houden, maar
bij een steeds dieper inblikken in de verdorvenheden van ons hart, worden we wel
gewaar dat alles buiten die Persoon en Zijn gerechtigheid ons geen steun kan bieden.
Zo is dus die ontdekking ons zo nodig, om nuchteren te zijn. En waarlijk, die
ontdekking blijft ons nodig in ons leven. Uit alles moeten we de grond buiten Christus
kwijt, ook uit de dierbaarste weldaden die ons van God geschonken zijn. Zo wordt de
weg tot het leven een zeer nauwe en smalle weg, omdat we moeten leren dat we
geheel en alleen uit genade zalig moeten worden door de gerechtigheid van een
Ander. Zo ontvalt ons ook het steunen op al onze bevinding. Het moet ons een eeuwig
wonder worden, als we ooit tot de zaligheid na dit leven zullen mogen komen.
De Heere doet Zich dan ook een ellendig en arm volk in dit leven overblijven. Dat is
tevens een zuchtend volk, want het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid.
Maar daarom heeft de vermaning die de apostel er verder in deze tekst nog aan
toevoegt, ook zoveel te zeggen, als hij er ook nog op laat volgen: „en waakt in de
gebeden”.
We voelen wel aan, dat hierover ook nog wel heel wat te zeggen is. Het gebed is een
zeer voorname plichtsoefening in het leven van Gods volk. De Schrift spreekt ook
zeer veel over het gebed. Maar we hebben hier de vermaning van de apostel in het
bijzonder te zien als een vermaning tot waakzaamheid in betrekking tot het einde aller
dingen. Christus Zelf heeft in betrekking tot Zijn wederkomst tot zulk een
waakzaamheid in de gebeden vermaand, als Hij gezegd heeft: „Ziet toe, waakt en bidt,
want gij weet niet, wanneer de tijd is”.
Zovele eeuwen geleden zijn déze woorden reeds door Christus gesproken. Ook de
apostel heeft deze vermaning reeds zovele eeuwen geleden gedaan. Maar zou die
vermaning ons dan niet in het bijzonder voor deze tijd zeer veel te zeggen hebben?
Deze vermaning wekt dus op tot een waken in de gebeden. Het waken moet dus een
biddend waken zijn en het bidden een wakend bidden. De Heere Jezus heeft ook in de
zo-even door ons aangehaalde woorden tot waken en bidden vermaand.
Zo moeten we bereid zijn voor Zijn komst. We weten de dag en de ure niet van Zijn
wederkomst. Dit heeft Christus ook gezegd. „Doch van die dag en die ure weet niemand”, zo sprak Hij, „Ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen”. Naar
zulk een uitspraak van Christus grijpt men over het algemeen liever dan naar zulke
uitspraken waarin Hij vermaand heeft tot waakzaamheid.
Als men over de wederkomst des Heeren spreekt, kan men duidelijk bespeuren dat
daar niet veel over wordt gedacht. Of anders brengt men er dadelijk tegen in dat toch
niemand van die dag en die ure weet. Het kan nog wel zo lang duren eer die dag zal
zijn gekomen! Als men over een rasnaderende wederkomst spreekt, dan beschouwt
men dat als een gewaagde profetie. Och ja, men moet die dag maar ver van zich
blijven stellen. Dan behoeft men dus nog niet wakende en biddende in betrekking tot
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die dag te zijn. Men reist op de hemel aan en men verblijdt zich in een toekomstige
gelukzaligheid, maar van een verlangen naar de dag van Christus' komst weet men
niets. Dit is er bij het oppervlakkig christendom alzo wel het bewijs van, dat men de
dag van Christus' verschijning niet heeft lief gekregen. Men geeft dan ook geen acht
op de tekenen des tijds als voorboden van Christus’ komst. De waarschuwingen en
vermaningen ontbreken.
Maar hoewel Christus gezegd heeft, dat niemand van die dag en die ure weet, zo heeft
Hij toch ook juist om het onbekende van de tijd van Zijn wederkomst tot waakzaamheid vermaand. En ook heeft Hij gezegd dat het bij Zijn wederkomst zal zijn als
in de dagen van Noach. Hij heeft het heel duidelijk doen weten wat er aan Zijn komst
vooraf zal gaan. En dan heeft Hij gezegd: „Als nu deze dingen beginnen te
geschieden, zo ziet omhoog en heft uwe hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij
is”. „Ziet de vijgenboom en al de bomen”, zo heeft Hij gezegd, „wanneer zij nu
uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is. Alzo ook
gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods
nabij is”.
Men kan het dus weten dat het einde aller dingen nabij is. Ook juist de zorgeloosheid
die er heerst, is er het bewijs van. De wijze maagden zullen met de dwaze samen in
slaap gevallen zijn. Die tijd beleven we. En daarom: het einde aller dingen is nabij!
,,Waakt dan, want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat,
zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou
gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij
bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen".
Zal Hij ons dan biddende vinden? Zullen we wakende zijn in de gebeden? Zou al wat
er in deze tijd gebeurt, ons geen acht moeten doen geven op de vermaning van de
apostel, die we hier vinden in onze tekst? „Wie is dan de getrouwe en voorzichtige
dienstknecht, dewelke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hunlieden hun
voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer, komende,
zal vinden alzo doende”.
Die Christus bij Zijn wederkomst zó zal vinden, die hebben Zijn komst met verlangen
verbeid. Die hebben het onder al wat hen benauwen moest in zulk een goddeloze
ondergaande wereld, veel op de knieën gezocht. Het gebed is levendig geworden in
hun ziel: „Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk!” En dit is een gebed dat de Geest in
hen gaat bidden, want we lezen het zo opmerkelijk: „En de Geest en de bruid zeggen:
Kom! En die het hoort, zegge: Kom!”
Maar als Hij komt behoeven ze dat niet meer te bidden. Dan gaan de anderen bidden,
namelijk zij die voor Zijn komst niet bereid zullen zijn. Zullen die gaan bidden? Ja,
maar dat zal maar een rampzalig bidden zijn. Tot de bergen zal men roepen: „Valt op
ons!” En tot de heuvelen zal men roepen: „Bedekt ons en verbergt ons van het
aangezicht Desgenen, Die op de troon zit, en van de toorn des Lams; want de grote
dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?”
We zullen dus veel gelukkiger zijn, als we hebben mogen behoren tot de lieden die
hebben mogen zuchten. Aan hun voorhoofd is een teken geplaatst door de Man met
linnen bekleed, met de schrijversinktkoker aan Zijn lenden. Zijn komst behoeft hen
niet tot verschrikking te zijn. Zoals de herders in Efratha's velden Zijn komst in het
vlees biddend hebben verbeid in een zeer donkere tijd, zo hebben zij ook in een bange
en benauwde tijd Zijn wederkomst biddend verbeid. Maar hoe zullen zij door die
wederkomst dan ook onuitsprekelijk verblijd worden.
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De ogenblikken komen al reeds, dat zij onder al hun verzuchtingen in deze boze tijd,
iets van die blijdschap in hun hart gewaar worden, wat hen opwekt om met de dichter
in te stemmen, wat we nu eerst even willen doen uit Psalm 98 het 4e vers:
Laat al de stromen vrolijk zingen, enz.
TOEPASSING
Het einde aller dingen is dus nabij. We hebben er ons toe gedrongen gevoeld om u in
deze bijzondere ure van de wisseling des jaars bij dat einde aller dingen te bepalen.
We staan weer aan het einde van een jaar dat snel voorbij gevlogen is. Bij het ouder
worden, schijnt elk jaar nog weer sneller aan ons voorbij te gaan. We vinden de
waarheid van het bekende woord van Mozes uit Psalm 90 toch allen in ons leven zo
bevestigd: „en wij vliegen daarhenen”.
Voor ons zoals we hier nu nog onder Gods Woord mogen neerzitten, is het dit jaar
nog geen eeuwigheid geworden. Voor anderen wel. Toch is het ook nog niet gezegd,
dat we dit jaar ten einde zullen brengen. In deze enkele uren die ons van het nieuwe
jaar nog gescheiden houden, kan het al eeuwigheid voor ons worden. Er is maar één
schrede tussen ons en de dood, ja, ons leven is maar een handbreed gesteld.
Het mocht de bede van onze ziel wel worden met de dichter van Psalm 39: „Heere,
maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen is, dat ik weet, hoe
vergankelijk ik ben”. O hoe kort kunnen we toch bij het einde van ons leven zijn! En
dat betekent dan reeds voor ons het einde aller dingen. Dan heeft dit leven voor ons
een einde genomen. En waartoe zijn we dan in deze wereld geweest? Hebben we
slechts geleefd om ons oordeel hier te verzwaren?
Ten volle staan we aansprakelijk voor al wat we gedaan hebben met de roepstemmen,
die ook dit jaar weer tot ons kwamen. Deze roepstemmen nemen ook een einde. God
blijft niet altijd mest om de boom leggen. We hebben u te wijzen op de volle
verantwoordelijkheid die u draagt ook tegenover dat Woord waaronder ge ook dit jaar
nog hebt geleefd. Wat hebben we ermee gedaan? De Heere komt er eenmaal op terug.
Dan heeft Hij genoeg arbeid aan ons laten besteden. Zijn lankmoedigheid is wel groot,
maar neemt toch een einde.
In het bijzonder hebben we u deze avond gewezen op het einde aller dingen, zoals dit
met de doorluchte wederkomst des Heeren zal gekomen zijn. Dit einde aller dingen is
nabij. Laat u niet wat anders voorspiegelen. Men weet met al zijn gescherm met 's
mensen verantwoordelijkheid zijn hoorders thans maar gerust te stellen, ook als het
die wederkomst des Heeren betreft. Het kan immers nog wel zo lang duren eer het
einde aller dingen zal gekomen zijn. Duizend jaren zijn toch bij de Heere als één dag
en één dag als duizend jaren? Och ja, maar komt er met al zulk geredeneer dan nog
wel eens een einde? Bangmakerij noemt men het, als er over een rasnaderende
wederkomst gesproken wordt. Men luistert liever naar degenen die altijd maar van
vrede spreken. En men kan thans ook veel over vrede horen spreken. Met de
ruimtevaart denkt men de weg naar de vrede te hebben gevonden. Al dat geredeneer
echter over een wereld van vrede en gerechtigheid moet ons juist bang doen worden.
Als ze zullen roepen: „Vrede, vrede, en geen gevaar !” dan zal een haastig verderf hun
overkomen.
Als de wereld nog even moet blijven bestaan, zal er niet veel vrede meer te vinden
zijn. Het ene wee is niet weg of het andere zal gekomen zijn. De Heere haast Zich om
te komen. Laat ons daar toch maar aan denken, ook als men thans de hemellichamen
bestormt en spreekt over een veroveren van de ruimte. Christus heeft gezegd: „En er
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zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der
volken, met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven,
en de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het
aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden”. In
die tijd leven we thans. Laten we daar maar acht op geven. De hemel en de aarde
zullen voorbijgaan. Maar Christus' woorden zullen geenszins voorbijgaan".
Met haast zal de Heere de Zijnen nog toebrengen. O, dat ge de tijd nog uit mocht
kopen, daar de dagen toch zo boos zijn ! Nog staat de wereld er en nog leeft ge onder
de roepstem van Gods Woord. De bekering kan geen uitstel lijden. De weg der
zaligheid wordt u nog gepredikt en Christus u nog verkondigd. Als Hij komen zal, is
er geen tijd meer om naar de stad te gaan om uw lampen van olie te voorzien. Nu is
het nog de welaangename tijd, nu is het nog de dag der zaligheid.
Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. De levende kerk mocht die vermaning ook
maar recht ter harte nemen. Hoe gaan we het oude jaar uit en het nieuwe jaar in? Leeft
er nog wat van dat verlangen naar Christus' komst in onze harten? Die dag van
Christus' komst zal toch zulk een dag van grote verlossing voor Gods kerk zijn ! Och,
er schiet in de wereld toch zo weinig plaats meer voor de kerk over. Men weet niet
meer hoe men zich nog op straat begeven moet. Nu wordt men nog bespot om zijn
stemmige kleding, straks wordt men bespot als men nog kleding draagt. Het kan niet
anders of het einde moet nabij gekomen zijn. Evenals de eerste wereld zinkt de tweede
wereld in de zedeloosheid weg.
En als de Zoon des mensen komt, zal Hij nog geloof vinden op de aarde? O, het is
toch alles zo arm en leeg geworden op de wereld. Maar dat wil toch zeggen dat ook
voor de kerk het einde aller dingen komt. Een einde van de strijd, een einde van de
verdrukking, een einde van dat inwonen in het lichaam der zonde en des doods. Een
nieuwe hemel zal God scheppen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.
De eerste dingen zullen voorbij zijn gegaan en de zee zal niet meer zijn. Welk een
toekomst gaat toch de kerk tegemoet! Welk een grote en heerlijke dag zal toch voor de
kerk de dag van Christus' verschijning zijn Het is de dag Zijner kroning en van de
blijdschap Zijns harten.
Zouden we niet nuchteren en wakende moeten zijn in de gebeden? Als we meer
wakende waren in de gebeden, we zouden minder gevaar lopen van in de zonde te
vallen en met de geest des tijds te worden meegevoerd. Als David wakende was
geweest in de gebeden, hij zou in de zonde van hoererij met Bathséba niet gevallen
zijn. En waar we leven in een tijd van zoveel doorbrekende zonden en
ongerechtigheden, daar zouden we wel onophoudelijk wakende moeten zijn in de
gebeden. En dat te meer daar de toenemende goddeloosheid een bewijs van het
naderend einde aller dingen is. Het is een tijd waarin velen afvallen en veel
nabijkomend werk openbaar komt. Dit moest ons te meer ons doen benaarstigen om
onze roeping en verkiezing vast te maken, opdat we zodoende nimmermeer zullen
struikelen.
Het zal toch zo'n boze tijd zijn, die aan Christus' wederkomst zal voorafgaan. Een tijd
waarin velen Gods Woord de rug toe zullen keren en met de ware godsdienst zullen
spotten. Met zijn wetenschap zal men zich in ijdele trotse waan verheffen boven de
eenvoudige bevindelijke waarheid die naar de godzaligheid is. Hoe zal men in zo'n tijd
dan toch ook de Goddelijke bewaring nodig hebben. Daarom zal men ook wakende
moeten zijn in de gebeden. En dat ook als de Bruidegom nog vertoeft te komen en het
schijnt alsof het geloof in Zijn wederkomst ijdel is. Die brute ongelovige
Schriftverwerpers schijnen dan nog gelijk te hebben en het eenvoudig kinderlijk
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geloof in wat God ons in Zijn Woord openbaart, krijgt felle aanvallen te verduren. We
kunnen daarom ook niet genoeg om de Goddelijke bewaring vragen. En bleef de kerk
niet in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te
worden in de laatste tijd, het was gewis verloren. Maar nu blijft God voor Zijn eigen
werk instaan. Dit neemt echter de noodzakelijkheid niet weg van wakende te zijn in de
gebeden.
En zo moge het dan ook in die weg voor ons gelden wat de apostel schrijft aan het
einde van het 10e hoofdstuk van zijn zendbrief aan de Hebreeën, waarmede we
zouden willen besluiten: „Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, de wil Gods
gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en
Hij, Die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar
wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die
geloven tot behouding der ziel”. Amen.
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14. DE TROOST VAN DE KERK BIJ DE WISSELING VAN HET JAAR
Oudejaarspreek over Hebreeën 13: 8
Schat des Woords 1952.
Psalm: 89: 19
Lezen: Hebreeën 13
Psalm: 102: 6 en 15
Psalm: 68: 2
Psalm: 119:45

Geliefden,
Hoe mocht de dichter van Psalm 102 bij het zien op de vergankelijkheid van alle
aardse dingen, zijn sterke vertroosting vinden in de onveranderlijkheid des Heeren.
“Gij hebt voormaals de aarde gegrond, zo roept hij uit, en de hemelen zijn het werk
Uwer handen: die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als
een kleed verouden, Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd
zijn; maar Gij zijt Dezelfde, en Uwe jaren zullen niet geëindigd worden" De apostel
Paulus brengt in de Hebreeënbrief deze woorden over op Christus, om daarmede Zijn
eeuwige en onveranderlijke Godheid te bewijzen. In de Godheid en in de
onveranderlijkheid van Christus mocht dus de dichter van Psalm 102 temidden van al
zijn droeve klachten, die Hij daar laat horen, zijn troost vinden. De
betreurenswaardige en droeve toestand van het Sion Gods, die de dichter moest
aanschouwen, deed hem in die Psalm zulke bittere klachten uiten en hoe ging hij
daaronder gebukt, zodat hij moest getuigen: want ik eet as als brood, en vermeng mijn
drank met tranen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras.
Het scheen wel alsof de kerk des Heeren in het verval ten onder gaan zou en dat de
dichter daaronder in droefheid zijn leven zou beëindigen.
Maar nu temidden van al deze ellende mocht de dichter zijn sterke zielsvertroosting
vinden in de onveranderlijkheid des Heeren. Daaruit alleen verrees in het hart van de
dichter het zekere geloof dat God Zich over Sion nog eens wederom ontfermen zou. Ja
hoeveel te heerlijker zou dan de kerk des Heeren zich weer openbaren, als men de
Naam des Heeren zou vertellen te Sion en Zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken te
samen zouden vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. God
bereikt Zijn doel en volvoert Zijn raad en het door Hem ter zaligheid verkoren Sion
zal door alle eeuwen heen uit alle volkeren vergaderd worden en alzo Zijn bestending
en eeuwig Koninkrijk zijn. Christus is over dat Sion, de berg van Gods heiligheid, van
eeuwigheid tot Koning gezalfd en Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en
Zijn koninkrijk zal nooit een einde nemen. Zo dient de onveranderlijkheid van
Christus nog tot troost voor Gods verdrukte kerk, al is het dat het verval van Gods
kerk groot is, de tijden donker zijn, de toekomst zeer beangstigend is en het
wegstervend jaar ons inzonderheid in dit avonduur bij de vergankelijkheid van het
leven moet doen stilstaan. Er zou voor Gods kerk geen troost zijn als er geen eeuwigheid was, want indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we
de ellendigste van alle mensen.
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De gedachte aan de eeuwigheid moet een onbegenadigd mens afschrikken en daarom
is het geen wonder dat men het eeuwig voortbestaan des mensen wil loochenen. Maar
Gods volk wordt er toch wel eens blij mee dat er een eeuwigheid is en hoe bestreden
ze vaak kunnen zijn, ze zouden toch niet graag altijd hier op aarde willen blijven.
Zeker hun ziel kan zo aan het stof kleven en ziende op de snel voorbijgaande aard van
al het tijdelijke, kunnen ze ook wel met vreze voor de dood zijn vervuld, vanwege de
banden die moeten worden losgemaakt en omdat dat het gelovig zien op Christus
dikwerf zo bij hen ontbreekt. Maar voor dat volk nu blijft het toch temeer de enige en
vaste grond vang troost dat Christus onveranderlijk Dezelfde blijft.
We zouden u daarbij nader willen gaan bepalen, als we uw aandacht vragen voor
Hebreeën 13: 8:
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
We vinden hier: De troost van de kerk bij de wisseling van het jaar. En willen nader
zien dat die troost:
I.
II.
III.

Geput wordt uit het verleden;
Sterkt in het wisselend heden;
Verwachting geeft voor de toekomst.

I. Geput wordt uit het verleden
Geliefden,
Waar we ons thans geplaatst zien aan het einde van een snel vervlogen jaar, daar
worden er ongetwijfeld in deze ogenblikken vele herinneringen bij ons opgewekt. Er
zijn er wellicht onder ons die in dit afgelopen jaar door zware slagen, hetzij in het
zakenleven of in het gezinsleven zijn getroffen. Ook kunnen er oorzaken van vreugde
en blijdschap zijn geweest in het jaar dat weldra achter ons ligt. De blijdschap der
wereld is echter maar voor een ogenblik en kan ons de rechte vergenoeging nimmer
geven, daar ze ook weer door zoveel teleurstellingen en tegenheden wordt
afgewisseld. Er zullen dan ook meer dingen zijn die ons in het terugblikken op het
afgelopen jaar met smart en weemoed vervullen, dan die ons stof tot blijdschap
kunnen geven.
Helaas, het beste van onze dagen
Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen.
Zien we op het wereldgebeuren, dan heeft ook het afgelopen jaar ons vele reden tot
verontrusting doen vinden. De vrede wordt allerwege wel gezocht, maar niet
gevonden. De Naties mogen zich verenigen om het recht, de orde en de veiligheid te
handhaven en ons land mag in de miskenning van de God onzer vaderen bij zulk een
Bondgenootschap zich aansluiten, maar God zal het laten zien dat Hij er is en dat Hij
Zijn raad volvoert door Zijn rechtvaardige oordelen over de zonden te doen
ontbranden. Terwijl de gevolgen van de laatste wereldoorlog zich tot op heden nog
doen gevoelen, in de zwaardrukkende belastingen, die ons werden opgelegd, en in de
schrikbarend hoge prijzen, die van ons worden gevraagd, zijn tevens alle
toebereidselen gemaakt voor een nieuwe wereldoorlog, die elk ogenblik kan uitbreken
en die ons weer in nieuwe en onbeschrijfelijke ellende dreigt te storten. En zo is nu dit
afgelopen jaar met vele verontrustingen en voorboden van toekomstige onheilen
welhaast weer als een schaduw aan ons voorbijgegaan.
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Het schijnt wel alsof het leven in zulk een gejaagde wereld en in zulk een tijd vol
beroering als waarin wij ons bevinden, zich arendsvleugelen maakt om in steeds
sneller tempo ons te brengen bij de dag des doods. Nog maar zo even geleden voor
ons gevoel stonden we aan het begin van dit jaar en welhaast is ook dit jaar weer te
rekenen bij de zovele die wellicht al achter ons liggen en die nooit meer zullen
wederkeren. Hoe spoedig ziet de mens, als hij zelfs oud mag worden, zich geplaatst
aan het einde van zijn leven hier op aarde en hoe wordt dan toch het woord van
Mozes, de man Gods, aan elk mens bevestigd: en wij vliegen daarhenen. De wereld
gaat voorbij met al haar begeerlijkheid en alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des
mensen is als een bloem des velds.
Slechts een terugblik op het verleden wordt ons vergund, maar wat geweest is, keert
nooit meer terug. Hoe weemoedig kan de gedachte daaraan ons aandoen als het
Oudejaarsavond geworden is en als we elkander dan nog even bepalen bij de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Maar ongemerkt gaan dan
onze gedachten nog verder terug dan dat jaar dat voorbijgevlogen is. We overdenken
de vele wisselingen die er in ons gehele leven zijn te vinden geweest en als we dan
terug zien op de veranderingen, die we in ons persoonlijk, ons huiselijk en kerkelijk
leven hebben meegemaakt, op de tegenslagen en de sterfgevallen, waardoor dierbare
bloedverwanten en geliefde vrienden ons werden ontrukt, och dan moeten we zeggen
dat ons leven er met dat alles niet aangenamer op geworden is. Hoeveel oude
godzaligen hebben we wellicht niet gekend, die thans allen al reeds juichen voor Gods
troon. Hoe aangenaam was het ons om onder die oude leraars neder te zitten, wier
prediking onze ziel tot zulk een rijke onderwijzing en dikwerf ook tot zulk een
dierbare vertroosting zijn mocht.
Ach! waar mag de genade des ouden tijds wezen,
Die Gij David toezeid', naar Uw waarheid geprezen?
Blikt vrij terug in dit avonduur op dat verleden, want ook de apostel getuigt het in de
tekstwoorden, die in dit hoofdstuk aan de door ons voorgelezen tekst voorafgaan;
Gedenkt uwer voorgangeren, die U het woord Gods gesproken hebben; en volgt hun
geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Maar dan ook volgt die
troost voor Gods kerk in de wisseling der tijden: Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en in der eeuwigheid. Hij is nog Dezelfde als die Hij was in vroeger tijden
en Zijn Middelaarsvolheid is ook nog niets verminderd. Hij is onveranderlijk door alle
tijden heen dezelfde Persoon en dat omdat Hij de waarachtige God Zelf is Die van
eeuwigheid tot eeuwigheid is en Wiens eeuwig bestaan alle verandering in Zijn
Wezen uitsluit. Waar vloeit het anders uit voort dat Zijn zaligmakende bediening door
alle eeuwen heen dezelfde is, dan uit de onveranderlijkheid van Zijn Persoon, daar Hij
als Middelaar de eeuwige en onveranderlijke God Zelf is? Daarom doen deze woorden
ons verder terugblikken dan alleen in de tijden en eeuwen die voor ons geweest zijn.
De rijkste troost voor de kerk wordt geput uit de nooit begonnen eeuwigheid, waar die
Middelaar door de Vader verkoren en gezalfd is. De Vader verkoor Zijn eigen Zoon
tot Middelaar en alzo werd ook in het verbond der verlossing van eeuwigheid het werk
der zaligheid aan Hem als die Goddelijke Middelaar toebetrouwd. Daar ligt de troost
voor de kerk, daar, daaruit alleen komt dat eenzijdige, vrije, Goddelijke, maar ook
onvergankelijke genadewerk aan het licht. Het ganse werk der zaligheid is een werk
Gods, daar de Zoon als de verdienende oorzaak van de zaligheid zowel waarachtig
God is als de Vader, Die de bewegende oorzaak van de zaligheid is. Dat kan troost
geven door alle wisselende tijden, als het zo duidelijk blijkt uit de donkerheden die er
in Gods kerk heersen, dat als het werk der zaligheid in de handen van een mens vast
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lag, het dan zeker voor Gods kerk een verloren zaak zou zijn. Maar met dezelfde ijver
waarmede de Middelaar van eeuwigheid de kerk uit de hand des Vaders heeft
aanvaard om voor haar de volle losprijs aan te brengen, zal Hij over die verkorenen
des Vaders ook de wacht houden totdat de laatste van hen zal zijn ingezameld en de
ganse kerk tot het smaken van de eeuwige zaligheid zal zijn gebracht. De zaligheid
der kerk raakt niet in de allereerste plaats haar geestelijk en eeuwig welzijn, maar de
verheerlijking van de Goddelijke deugden en daarin ligt de zaligheid van de kerk zo
vastgeworteld. Daarvoor heeft die Middelaar van eeuwigheid geijverd en uit dat
oogmerk heeft Hij die kerk zo onuitsprekelijk lief. En zo ook blijft Zijn liefde tot haar
van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Uit die liefde tot de deugden Zijns Vaders in
de allereerste plaats en daaruit ook tot al Zijn volk, heeft Hij Zich voor hen in de tijd
zo gewillig opgeofferd in de dood. Maar daarom ook betoont Hij Zich door alle tijden
heen even bereidvaardig in de toepassing van het werk der zaligheid. Gaat dat maar na
van het begin der historie, die de heilsopenbaring Gods in Zijn Woord ons biedt.
Ja gaat dat na in de historie der kerk en ook wel in het bijzonder die van ons Vaderland. En och werd het u gegeven om daarop ook terug te blikken in uw eigen leven,
als ge u thans geplaatst ziet aan het einde van een snel vervlogen jaar. Och dat Gods
volk het eens recht erkennen mocht, inzonderheid op een avond als deze is, wie
Christus voor hen is geweest in al de wegen die ze in hun leven hebben moeten
passeren. Was Hij het niet die de verdrukten recht deed, de hongerigen brood gaf en in
al de verdrukkingen van dit moeitenvolle leven Zijn troostvolle ondersteuningen
rijkelijk deed ondervinden? Hoe betoonde Hij Zich toch de medelijdende Hogepriester
te zijn als hun wateren eens volle bekers van beproevingen en verzoekingen werden
uitgedrukt? Hoe werden soms de tegenheden, die ge moest doorworstelen, door Hem
gebruikt om Zich nader aan uw hart te ontdekken en Zich door u in de rijkdom Zijner
Middelaresbediening te doen kennen.
Welke wegen God ook met Zijn kerk op aarde inslaat, maar Zijn heilig doel en
oogmerk is toch te allen tijde om hun ziel nader aan Christus te verbinden en om hen
voor Zijn bediening te meer vatbaar te maken. We werden gewis zulke grote
Christenen buiten Christus wanneer er geen druk op werd gezet en wanneer er geen
gewicht aan de klok gehangen werd. De Heere weet wel wegen met ons in te slaan om
ons te ontchristenen opdat Christus een gestalte in ons zal verkrijgen. Paulus was een
echte Christusprediker, maar de verdrukkingen hadden er hem toe gerijpt om van
niemand anders meer te willen weten dan van Jezus Christus en Die gekruist. In die
weg alleen wordt de gemeenschap aan een lijdende Middelaar door ons gekend en
zullen we er iets van leren om aan on en eigengerechtigheid, ja aan onze
zelfbedoelingen en eigenliefde gekruisigd te worden. Och hoe noodzakelijk is het ons
toch om van al het onze te worden afgebracht, opdat Christus door ons ter zaligheid
gekend zal worden. Hij is toch de enige Naam die onder de hemel de mensenkinderen
tot zaligheid gegeven is en de zaligheid is in geen ander. Hoe vecht een mens er toch
tegen met al wat in hem is als God hem op die plaats wil gaan brengen waar Christus
alleen maar waarde voor hem zal kunnen krijgen. De godsdienst van onze dagen
schijnt er nog al mee ingenomen te zijn dat het zalig worden door Jezus is, maar Gods
volk weet er wat van dat juist daar, waar er hen wat van ontdekt werd dat men alleen
door Christus zalig zal moeten worden, de bitterste vijandschap in hun hart oprees.
Dat maakte het juist van hun kant zo onmogelijk, want dat is juist de verborgenheid
van het zalig worden, dat het uit genade is. Een mens is uit kracht van dat verbroken
werkverbond, waarin hij van nature begrepen ligt, zo doortrokken tot in de fijnste
vezels van zijn eigengerechtigheid, dat hij altijd nog mogelijkheid ziet om zalig te
worden door zijn eigen werk. En eerst dan, als hij aan de mogelijkheid daarvan zal
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leren wanhopen, zal er plaats kunnen komen bij hem voor de bediening der genade
van Christus. Daar hebt u het heilgeheim, dat God Zijn volk zal doen verstaan, dat
zolang als het mogelijk is van hun kant, het niet mogelijk is door Christus en zo gauw
als het van hun kant gans onmogelijk wordt, wordt het mogelijk door Hem. Maar dan
weten ze er ook wat van, wie Hij voor hen is geweest, toen ze daar gans hulpeloos en
reddeloos terneder lagen. Hoe betoonde Hij Zich gans bereidwillig tot hun verlossing
en hoe werd het daar door hen ervaren:
Hij zal de armen en de kienen
Genadig zijn en goed.
Degenen die schreien en wenen
Werd Hij vriend'lijk en zoet.
En zeker wat dat volk toen ook in de vrucht genoten heeft, daar kunnen ze het niet
meer mee doen als God hen in het leven aan het gemis ontdekt. Hoe moeten ze zich
dan toch steeds verder van die persoon des Middelaars verwijderd zien en gevoelen ze
het zo de toe-eigening van de persoon en de toepassing van Zijn werk aan hun ziel te
moeten missen. Maar voor zulk een volk staat het hier nu tot bemoediging beschreven,
dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde blijft en tot in alle eeuwigheid. Hij is
het die op Zijn eigen werk eens zekerlijk terug zal komen, daar Hij de Alfa en de
Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste is. O zo bereidwillig, zo vol van
liefde en genade als Hij Zich bij de eerste openbaring aan de ziel betoonde, zal Hij
ook zekerlijk blijven. Mochten we het maar recht zien dat de hapering niet aan Zijn
zijde, maar aan onze zijde ligt. Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in alle
eeuwigheid. Maar wij zoeken het leven zo buiten Hem en kunnen nog maar al te goed
buiten de levende geloofsgemeenschap aan Hem ons zelf in het leven houden. En dat
geldt nu in elke weg en stand van het genadeleven. Dat het zo donker in Gods kerk is
h1 het gemeen en zo dor en zo dodig veelal in het hart van een elk van Gods volk in
het bijzonder, vindt toch zijn oorzaak niet bij Christus, maar bij ons. Och dat het eens
tot een hartelijke overname mocht komen van onze schuld, we zouden het dan ervaren
dat Christus nog Dezelfde in de rijkdom Zijner verzoenende genade is als Hij altijd is
geweest. Dan zouden we de vernieuwde blijken ontvangen van Zijn gunst en Hij zou
het ons betonen dat Hij die Hij gisteren was, ook heden nog voor ons wil zijn. We
willen dat in de tweede plaats overdenken, als we willen zien dat de troost der kerk uit
de onveranderlijkheid van Christus haar ook sterkt in het wisselend heden.
II. Sterkt in het wisselend heden
Het tekstwoord, dat we overdenken, wijst ons niet alleen op de troost die de kerk door
de onveranderlijkheid van Christus mag putten uit het verleden, maar ons tekstwoord
heeft ons ook zo veel te zeggen voor het heden, waarin we ons geplaatst zien. Het
wordt ons bij vernieuwing vergund de jaarwisseling met elkander te beleven. Wat al
een wisselingen zijn er niet in ons leven, daar er verschillende tijden door ons worden
meegemaakt. Tijden van oorlog en tijden van vrede, tijden van voorspoed en tijden
van tegenspoed, tijden van donkerheid en tijden van vruchtbaarheid soms voor Gods
kerk, kortom ge kunt het in Prediker 3 zeer duidelijk lezen, hoe alles hier op aarde zijn
bestemde tijd heeft. Er wordt daar ook onder andere gezegd dat er een tijd is om
geboren te worden en een tijd om te sterven en een tijd om te leven wordt daar niet
genoemd. Niet omdat die tijd van leven geen waarde heeft wordt ze ons niet genoemd,
maar vanwege de kortstondigheid van die tijd vergeleken bij die nimmer eindigende
eeuwigheid, die we tegemoet gaan. Gewis de tijd die ons hier op aarde gegeven wordt
om te leven, hetzij korter of langer, is een waardevolle tijd, daar het in Gods Woord
genoemd wordt het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. We
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leven in die tijd nog in de ruime mogelijkheid om zalig te worden. Mochten we dat
eens recht bedenken, opdat we toch de tijd niet roekeloos en zorgeloos aan ons zullen
laten voorbijgaan. Hoe ijdel wordt toch over het algemeen de tijd besteed, die ons
gegeven wordt. Als men bij de stervenden komt, kan men uit hun mond soms nog
vernemen dat ze er toch nooit zo gemakkelijk over gedacht hebben en dikwijls genoeg
om de bekering hebben gevraagd.
Maar hoe openbaart men daarin toch zijn eigengerechtigheid en zijn vijandschap tegen
God, streng loon eisende op al zijn arbeid, terwijl mén niet inziet dat men zoveel tijd
onnuttig heeft doorgebracht, waarin aan de dingen der eeuwigheid niet werd gedacht,
nog minder er over gesproken. Hoeveel avonden brengt men niet door in het gezin
waarin men over niets anders met elkander spreekt dan de dingen der wereld, ja over
zulke nutteloze dingen die geen wezen hebben. O wat een ijdelheid toch waaraan men
zich vergaapt en waarmee men zich uren bezig houdt. Er zijn soms al hoogbejaarde
mensen, die altijd onder de Waarheid hebben geleefd en die er toch zeker van kunnen
zijn dat ze vlak voor de poorten des doods en der eeuwigheid gekomen zijn en die nog
net zo gemakkelijk naar allerlei ijdele voordrachten voor de radio kunnen gaan zitten
luisteren, alsof hen geen dood en eeuwigheid te wachten staat. En zeg het eens, hoe
brengt u nu de Oudejaarsavond door? Zou niet inzonderheid een avond als deze is, ons
moeten verplaatsen in onze gedachten aan ons uiterste en in dat gericht waarin we
eens gesteld zullen worden? Ja zouden we daar niet altijd aan moeten gedenken, daar
de tijd zo kort is die ons hier op aarde gegeven wordt en daar we niet weten hoe
spoedig hij een einde neemt, waarom het leven ook maar een heden wordt genaamd?
Zeg nu niet langer dat u er wel ernst genoeg mee maakt, want dat is niet waar en als
God Zijn volk bekeert, zullen ze het wel erkennen dat ze nog nooit naar God gevraagd
of gezocht hebben en dat ze hun tijd zo voorbij hebben laten gaan. Och in dat alles
openbaart de mens niet anders dan zijn geestelijke doodstaat.
Maar als God hem in die staat opwekt, dan zal het recht een heden voor hem worden,
daar hij dan niet veel tijdruimte meer voor zich ziet en het een haasten en spoeden
wordt om zijns levens wil. En zeker het is voor Gods volk nog maar zo gauw niet
afgesneden, daar ze eerst de dood ontvluchten en nog mogelijkheid van ontkoming
voor Gods oordeel zoeken door hun wettische deugden en plichten, maar het ogenblik
komt toch dat ze de dood vlak voor zich zien en dat er geen ontkoming meer te vinden
is. Daar krijgen ze met Gods rechtvaardigheid te doen en liggen onder de hemelhoge
last van hun schuld bedolven, terwijl al hun gerechtigheden in rook en damp
vervliegen. Dan wordt het een omkomen in zichzelf, maar dan ook verrijst die eerlijke
erkenning uit hun ziel dat het rechtvaardig is. En welk een rijke waarde kan het dan
toch voor zulk een gans verlorene krijgen als in dat heden, waarin hij zich geplaatst
ziet, die dierbare persoon des Middelaars Zich ontdekt. O dan wordt het ervaren dat
Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en in der eeuwigheid.
In dat heden, ja op datzelfde moment, dat het waarlijk voor de ziel verloren is, houdt
Hij Zich niet langer voor de ziel verborgen, maar openbaart Zich in de rijkdom Zijner
genade en in de grootheid Zijner eeuwige liefde. Hoe ruim is dan toch het zalig
worden door Hem, ja niets minder ruim dan dat het voor de gelovigen door alle
eeuwen heen geweest is. Want al heeft die Zon der gerechtigheid al bijna zesduizend
jaar Zijn kerk beschenen, zo is ze toch in haar glans, stralen en warmte nog niets
verminderd. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Dat
dát tot bemoediging mocht zijn voor Gods waar bekommerd volk, dat wel eens de
ruimte van zalig worden in Hem heeft aanschouwd, maar met dit alles nog met een
onvervuld gemis zijn weg vervolgen moet. Gewis de donkerheid, waarin Gods kerk
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verkeert en die zich ook openbaart in het weinige doorbrekende genadewerk, moeten
ze van zichzelf vandaan inleven. Maar dat baart toch ook juist de bekommeringen in
hun hart, daar ze niet minder de noodzakelijkheid er van zien om het eigendom van
Christus eens te worden in leven en in sterven. Zij gevoelen het toch zo dat ze met al
wat ze gezien hebben niet klaar zijn, maar daaruit is toch de betrekking juist in hun
ziel zo levendig gerezen op hetgeen ze hebben gezien. Op die Goddelijke deugden,
opdat die volkomen verheerlijkt zullen worden; op die Vaderlijke gunst, opdat ze daar
eens volkomen in zullen worden hersteld; op die dierbare en beminnelijke Middelaar,
opdat Hij Zich eens volkomen aan hen zal wegschenken, hen zettend als een zegel op
Zijn arm en als een zegel op Zijn hart.
Zulk een volk kunnen we het op Oudejaarsavond toeroepen, hoe donker ook de tijden
zijn: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Die opdracht
blijft voor Gods knechten gelden, gelijk ze voor Jesaja gold: troost, troost Mijn volk,
zal Ulieder God zeggen. De oorzaak waarom er zo weinig doorbrekend werk is, is
alleen maar daarin te vinden, dat er zulk een bouwen en vastzitten op een gestaltelijk
leven is te vinden. Maar waar de ware bekommeringen zijn, daar kan er Gods volk uit
de rijke schat van het Goddelijk Woord de sterkste verzekering van worden
geschonken, dat God Zijn werk eens zekerlijk bevestigen en voleindigen zal, al waren
dan de tijden nog tienmaal zo donker als ze nu zijn, want Jezus Christus is gisteren en
heden Dezelfde en in der eeuwigheid. En afgezien er van of het heden ten dage veel of
weinig gebeurt, zou het niet noodzakelijk zijn dat we de grondslag onzer zaligheid
eens volkomen buiten onszelf zouden mogen vinden? We kunnen wel praten over
donkere tijden én over de breuk van Gods kerk en dat we tegelijk over de breuk tussen
God en onze ziel maar heen werken. Hoeveel gebeurt dat niet bij leraars en bij leden.
Er is geen plaats meer voor Christus en Zijn bediening in Zijn kerk en dat we daar de
breuk eens zoeken mochten, want aan de volheid der genade en verzoening, die er in
Christus is, ligt het niet dat er zulk een stilstand in het genadeleven is. Dat is het rijke
Evangelie dat we op Oudejaarsavond temidden van Gods oordelen in het gezicht van
het naderend eindgericht nog te brengen hebben. Dat ervaart de gans afgesneden
zondaar nog, waar hem door de gerechtigheid Gods het leven uit alles wordt
ontnomen en Christus met Zijn Middelaarverdiensten hem wordt toegepast.
Ik zou tekort doen aan de eer van God en van die eeuwige Middelaar, als ik u dat
verzwijgen zou. O dat we het eens zielsbevindelijk ervaren mochten dat Jezus
Christus gisteren en heden en in der eeuwigheid Dezelfde is,en dat Zijn gerechtigheid
nog even volkomen en algenoegzaam is om al onze schuld te verzoenen als ze ooit
geweest is. De tijden kunnen wisselen, de stand van ons leven kan wisselend zijn,
maar Christus verandert nooit en blijft altijd Dezelfde. In de hoogste stand van het
genadeleven blijven Gods kinderen nog wisselingen. onderworpen, want hoe vast de
staat ook liggen kan, de stand van het leven kan zo wisselend zijn als het kwik in het
weerglas. Vandaag hebben we eens leven aan de ziel en morgen zitten we midden in
de dood. God maakt geen hoge staatschristenen van Zijn volk, die als de palmbomen
's zomers en 's winters groen zijn. Ook geestelijkerwijze zijn dorre en vruchtbare
tijden uit Gods Vaderlijke hand hun toekomende. De dagen der duisternis zullen vele
zijn. Maar dat alles mocht er voor Gods volk temeer toe dienen om steeds vaster
geworteld te worden in die onwrikbare grond van troost die er te vinden is in de
onveranderlijkheid van Christus. Hij blijft Die Hij was zonder ooit te veranderen,
gelijk we ook in de derde plaats nog even willen zien, als we willen nagaan dat die
troost voor Gods kerk, gelegen in de onveranderlijkheid van Christus, ook verwachting geeft voor de toekomst.
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III. Geeft verwachting voor de toekomst
Bij de wisseling van het jaar wordt door ons niet alleen een blik geslagen in het
verleden, maar als de klok haar twaalf slagen heeft laten horen, strekken onze
gedachten zich ongemerkt uit naar de voor ons onbekende toekomst. Het is maar
droevig wanneer de toekomst voor ons geheel onbekend is, want voor Gods volk is
die niet onbekend. Zeker ze weten ook niet wat hen boven het hoofd hangt en voor
bijzondere openbaringen aangaande de toekomende tijden buiten de Schrift om,
moeten we maar niets geven. Maar toch reist Gods volk geen onbekende toekomst
tegemoet en wat het leven hier op aarde betreft, Christus heeft gezegd dat ze in de
wereld verdrukking zullen hebben. En ook heeft Hij tot Zijn discipelen gezegd: “en
zie, Ik ben met Ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.”
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Hij is nog Dezelfde
als Profeet om ons te onderwijzen, als wij maar dwaas zijn; Hij is nog Dezelfde als
Priester om voor ons te bidden en doet ons de kracht daarvan ervaren als wij maar
schuld hebben; Hij is ook nog Dezelfde als Koning om ons te regeren en de kracht der
zonden in ons te verbreken, als wij maar machteloos in onszelf zijn. En zijn het bange
tijden, waarin we leven, zo dat het wel eens schijnt dat er van Gods kerk niets meer
over blijft, de poorten der hel zullen de gemeente van Christus nimmer overweldigen,
al zou die kerk ook in de holen en spelonken der aarde moeten vergaderen. Zullen de
stormwinden van de allervreselijkste oordelen en gerichten straks wellicht als een
orkaan over het rond der aarde losbarsten, Christus zal als Sions Koning Zijn
genadevleugelen over Zijn arme, weerloze onderdanen uitbreiden. Die Man zal zijn
als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed. Hebt ge het
niet al ervaren in de tijd die achter ons ligt, als de vliegtuigen boven uw hoofd ronkten
en de bommen uw woning op haar fondamenten deden beven, hoe veilig het u was
onder de schaduw Zijner vleugelen toevlucht te mogen nemen? Hebt ge Hem toen niet
gezien als die altijd biddende Hogepriester voor, en als die altijd wakende Koning
over Zijn kerk? 0 dat de kerk meer uit Zijn bediening leven mocht, gewis de bange
oordelen, die boven ons hangen, zouden meer door ons gezien worden als welkome
boden om ons de komst van Christus aan te kondigen. Dan zou het wel eens ervaren
worden:
Gans Sion was verheugd,
En juicht', o Heer', van vreugd,
Met Juda's docht'renscharen,
Wanneer 't de blijde maren
Uws oordeels had gehoord.
Zo klinkt door al de oordelen heen het geroep Juda's dochteren in de oren: ziet, de
Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet. Wat zal het eens zijn als die Koning op de
wolken des hemels verschijnen zal tot haar eeuwige vreugde! Dan zullen ze Hem met
de lichamelijke ogen mogen zien en Hem in Zijn volmaakte Goddelijke heerlijkheid
mogen aanschouwen. Hoe zullen ze zich tot in eeuwigheid in die heerlijkheid, die
Hem na Zijn diepe vernedering van de Vader gegeven is, mogen verblijden. Daar
krijgt dat volk hier reeds zulk een onuitsprekelijke blijdschap in, maar och hoe moeten
ze hier nog zuchten in een lichaam der zonden en des doods en hoe zien ze hier nog
slechts als door een spiegel in een duistere rede. Wat zal het dan eens zijn als hetgeen
ten dele is teniet gedaan zal worden en als het volmaakte zal gekomen zijn. O hoe
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zullen ze dan uit die onverminderlijke volheid, die er in die Middelaar ligt, eeuwiglijk
het heil als bij volle stromen mogen indrinken en het Lam dat in het midden van de
troon is, zal ze Zelf weiden en zal hun een Leidsman zijn tot de levende fonteinen der
wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Eeuwig bij Christus te zijn,
dat zal voor de kerk een onuitsprekelijke gelukzaligheid uitmaken. Paulus verlangde
zeer om ontbonden en met Christus te zijn, want dat was hem zeer verre het beste. Het
zal ook de heerlijkheid, en de heerlijkheid, waarmede de Middelaar gekroond is, voor
Hem volkomen maken, Zijn kerk eeuwig bij Hem te hebben, waarom Hij in Zijn
Hogepriesterlijk gebed getuigt: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die
Gij Mij gegeven hebt, opdat ze Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij
gegeven hebt.
Zie dat reist nu de kerk des Heeren tegemoet en mocht door dat vooruitzicht de ziel
van Gods volk nog maar een weinig bemoedigd worden. Wie die Middelaar hier voor
hen is geweest, zal Hij ook eeuwig voor hen zijn, ja in veel meerdere mate dan ooit
hier op aarde, hun Zijn volle gunst en weergaloze liefde betonen en in de volle glans
Zijner Goddelijke heerlijkheid zich aan hen openbaren. Dan zullen ze hun wens
volmaakt verkrijgen, gelijk als de dichter daarvan zingt en we willen het thans ook
zingen uit Psalm 68: 2:
Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan:
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan:
Laat al wat leeft Hem eren!
Bereidt de weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn Naam is Heer' der heren!
Bij alle wisselingen nu die er hier op aarde zijn, blijft dat de troost voor het volk Gods,
dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in der eeuwigheid. Hoe arm
zijn we toch als we die troost moeten missen. Het is toch de enige troost beide in leven
en in sterven, om niet onszelf eigen te zijn, maar die getrouwe Zaligmaker Jezus
Christus, Die voor al onze zonden volkomen heeft betaald, zoals we daarop reeds in
de eerste Zondag van onze Catechismus worden gewezen. Wat baart het leven hier op
aarde ons nu anders dan moeite en verdriet, en hoe snel wordt het afgesneden en we
vliegen daarheen. Weer staan we aan het einde van het jaar en ongemerkt staan we aan
het einde van ons leven. En hebben we nu tot nog toe maar onnut de aarde betreden en
onze krachten ijdellijk besteed? Dat jong en oud in dit avonduur toch eens stil mocht
staan bij de ijdelheid en de vergankelijkheid van dit leven en bij het ontzettende van
dood en eeuwigheid, wanneer we die nog onvoorbereid tegemoet reizen. Verwacht
toch van dit leven maar niets, want het kan u niet anders dan de bittere vruchtgevolgen
van de zonden opleveren. En daarbij zeer benauwd en donker is de tijd waarin wij
leven en de oordelen die ons dreigen, moeten ons vlees wel in elkander doen krimpen
van weedom en van ontzetting. Als we zien op de gevaren, die van de zijde van
Rusland, en niet minder ook van Rome, dreigen, dan hebben wij toch niet anders te
verwachten dan dat we een tijd der benauwdheid gaan beleven, gelijk voordien niet
geweest is en nadien op aarde niet meer zijn zal.
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O arme kinderen, o arme jeugd, o arme onbekeerde mens, met weemoed is ons hart
over u vervuld als we gedenken aan de tijden die we tegen gaan. En afgezien nog van
de bijzondere oordelen Gods, waaronder we leven, straks wordt het toch eeuwigheid
voor u en hoe onverwachts en hoe plotseling misschien en hoe vreselijk zal het u zijn
als ge op uw doodsbed de laatste worstelingen tussen dood en leven zult onderworpen
zijn en al zieltogende voor die machtige koning der verschrikking het op zult moeten
geven, om dan overtuigd van de waarheid, die ontzaglijke eeuwigheid in te moeten
stappen. En dan zoveel vermaningen gehoord te hebben en onder dat alles uw leven zo
ijdel en zorgeloos te hebben doorgebracht! Dan zal het van u gelden: dewijl Ik
geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en daar was
niemand die opmerkte, en hebt al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet
gewild: zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen, Ik zal spotten wanneer uw vreze komt.
Daarom, o jongeling, laat mijn raad u behagen! Nu leeft ge nog en nu is het nog de
welaangename tijd, nu is het nog de dag der zaligheid. Christus wordt u nog gepredikt
als de enige weg ten leven en de genade die in Hem te vinden is voor de grootste der
zondaren wordt u nog verkondigd. Dat we onze diep ellendige staat mochten leren
kennen bij het licht van Gods Wet, opdat er voor Hem en voor Zijn
Middelaarbediening plaats mocht komen. Dan hebt ge een blijvende schat in de hemel
en waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. O onze ziel mocht toch maar meer en
meer door het geloof wortelen in Hem als de enige, onwrikbare en troostvolle
grondslag der zaligheid. Zo bezitten we alleen een onbewegelijk koninkrijk.
Gemoedstoestanden en vruchtelijke zielsgenietingen kunnen ons zoet zijn, maar ze
zijn aan zoveel wisselingen onderhevig en de onbewegelijke grond van de zaligheid
ligt daar dan ook niet in. Dat de kerk, die meer en meer buiten zich mocht vinden, om
door de oefeningen des geloofs daaruit getroost te worden: bij al wat we op de aarde
onderworpen zullen zijn. Het kan wel eens zo donker worden, dat het leven der
genade als geheel onder de as bedolven ligt, maar Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en in der eeuwigheid. Hij zal op Zijn tijd weer naar Zijn schapen vragen en
Zijn arbeidsloon zal tot in eeuwigheid voor Zijn Aangezicht zijn. Waar de golven der
beproeving u dreigen te overstromen, zal Hij u niet begeven en in de vuurhete oven
der verdrukking en der loutering is Hij, evenals bij die drie jongelingen, die Vierde
Die u onder Zijn genadevleugelen beschermt. Hij leidt Zijn kerk door de woestijn van
dit leven en door de Jordaan des doods als de meerdere Jozua in het Kanaän der rust.
Dan zal het geen oud of nieuwjaar meer zijn, maar dan zal het eeuwig jubeljaar
aanvangen om nooit meer te eindigen. Amen.
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15. Des pelgrimsreis door dit moeitenvolle leven.
NIEUWJAARSPREEK Jaarboek 1969

Zingen: Psalm 119: 10;
Lezen: Psalm 73;
Zingen: Psalm 73: 12, 13;
Zingen: Psalm 16: 6;
Zingen: Psalm 84: 4.

Geliefden.
We zijn thans weer een nieuwe jaarkring met elkander ingetreden. Het is ons
onbekend wat dit nieuwe jaar ons brengen zal. Echter kunnen we wel weten dat het
uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Daar zullen we gewis in dit nieuwe
jaar wel weer wat van ondervinden. „Heeft niet de mens een strijd op aarde, en zijn
zijn dagen niet als de dagen des dagloners?” Dit bekende woord uit het boek Job geldt
voor elk mens. Wij allen zijn tot moeite geboren en moeten gedurig maar gevoelig aan
de weet komen dat het aardrijk om onzentwil vanwege de zonde is vervloekt en
doornen en distelen voortbrengt.
Toch heeft de natuurlijke mens altijd maar veel verwachting van dit aardse leven. Het
is hem alsof hij nooit behoeft te sterven en ook houdt hij weinig of geen rekening met
al de ellende die hij als gevolg van de zondeval in dit leven onderworpen is. Toch is er
niets onzekerder dan het leven en niets zekerder dan de dood. En ook kunnen we er
zeker van zijn, dat de tegenheden ons in dit leven niet gespaard zullen blijven. Maar
de gevallen mens heeft nu eenmaal een verbond met de dood en een voorzichtig
verdrag met de hel gemaakt. En zo hebben we ons de leugen tot een toevlucht gesteld.
Bij David mocht het echter door Gods genade anders zijn. In de 119e Psalm horen we
hem zeggen, dat hij een vreemdeling op de aarde was. Alleen als vrucht van een
nieuwe geboorte zal men een vreemdeling op aarde worden. Een vreemdeling op
aarde te zijn, wil zeggen dat we hier ons vaderland niet kunnen vinden. De hemel is
dan ons vaderland en de aarde is dan voor ons het vreemdelingsland. Wel kunnen
Gods kinderen zich hier op aarde dikwijls nog maar al teveel thuis gevoelen. Toch
weet de Heere er door de tegenheden waarmede Hij hen bezoekt wel voor te zorgen,
dat zij weer eens aan een ander vaderland gaan denken. David kreeg niet veel rust hier
op de wereld. Geheel de 119e Psalm geeft daar getuigenis van. Die Psalm is wel zijn
geestelijk pelgrimslied te noemen.
En waarlijk, die door Gods genade op de smalle weg ten leven zijn gebracht zullen
wel eens in waarheid met de dichter instemmen: „Ik ben een vreemdeling op de
aarde”. In het bijzonder ook aan het begin van een nieuwe jaarkring kan men zich als
zulk een vreemdeling in dit leven zien staan voor een onbekende toekomst. Vele
bekommeringen kunnen er dan in de ziel zijn in betrekking tot al wat er wellicht ook
weer in dit jaar te wachten staat. We weten ook wel niet of we dit jaar ten einde zullen
brengen, maar als de Heere ons in dit jaar nog in het leven sparen zal, zullen de
wederwaardigheden ook zeker wel weer niet uitblijven. En afgezien daarvan, is deze
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aarde toch voor Gods volk het land der vreemdelingschappen. Voor de natuurlijke
mens is dat niet zo. Met wat oppervlakkige godsdienst kan hij wel belijden een
vreemdeling op de aarde te zijn en kan hij over de hemel roemen als zijn vaderland,
maar het liefst zou hij toch altijd maar op aarde blijven. Hij zoekt hier het paradijs en
openbaart in alles dat de hemel zijn vaderland niet is. Om hier een vreemdeling te zijn
en de hemel tot ons vaderland te hebben, moeten de zonden ons de dood geworden
zijn en moet het leven onzer ziel alleen te vinden zijn in Gods zalige gemeenschap.
Dan weten we wat van het zuchten onder de overgebleven zonden, in het uitwonen
van de Heere en in het verlangen om van het lichaam der zonde en des doods verlost
te worden. Maar we moeten nu eenmaal hier op aarde Gods raad uitdienen. We zullen
de loopbaan moeten lopen ten einde toe, onder al de duisternissen die ons op ons
levenspad in en uitwendig omringen zullen.
Ook dit jaar zullen er die duisternissen wel weer zijn. Het mocht daarom onze
verzuchting met David zijn: „Verberg Uw geboden voor mij niet”. Gods Woord kan
ons licht geven over ons levenspad en dat licht kan onze zielen vervrolijken onder alle
tegenheden. Aan de zuivere instellingen des Heeren wordt Gods volk in dit leven zeer
nauw verbonden. Het is de ademtocht der ziel onder al de bekommeringen van dit
moeitenvolle leven, als de Heere in Zijn huis nog weer eens enige vertroostende en
versterkende kracht van de door Hem verordineerde genademiddelen doet uitgaan.
Dan wil Hij Zijn volk weer verblijden in Zijn bedehuis. Maar ook wil Hij in de
eenzaamheid, als de weg soms zo donker en raadselachtig wordt, de ziel uit Zijn
Woord zo dierbaar onderwijzen. Dan mag men weer geloven dat men de weg heeft te
gaan door God in Zijn raad ten goede voor Zijn volk bepaald. Een weg waarop men
door Gods genade is gebracht en waarop men ook door Hem wordt geleid en staande
gehouden, totdat men het einde van die loopbaan zal hebben mogen bereikt, om dan in
eeuwige heerlijkheid te worden opgenomen.
Dit nu zouden we op deze nieuwjaarsmorgen aan de hand van het getuigenis van Asaf
uit de 73e Psalm met elkander willen nagaan. Daartoe vindt u onze tekst in de 73e
Psalm, daarvan het laatste gedeelte van het 23e vers en het 24e vers, waar Gods
Woord aldus luidt:
“Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad, en daarna zult
Gij mij in heerlijkheid opnemen.”
We worden hier bepaald bij: Des pelgrims reis door dit moeitenvolle leven.
1. Daartoe gebracht op een door God bepaalde weg.
2. Daarin geleid naar Gods onveranderlijke raad.
3. Daarna opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid.
1. Daartoe gebracht op een door God bepaalde weg
Asaf, de dichter van de 73e Psalm, heeft in een zware verzoeking verkeerd. Deze
Psalm, die ons zeer bekend is, spreekt daarvan. Niet eerder dan dat hij in de
heiligdommen Gods was ingeleid, heeft hij het gezien, dat hij op de zeef van satan
was geweest. Zoals hij ons in deze Psalm mededeelt, was hij nijdig geweest op de
dwazen, ziende der goddelozen vrede. Hij kon het maar niet begrijpen en vereffenen,
als hij zag hoe de goddelozen in grote voorspoed leefden, terwijl hij de ganse dag geplaagd werd en zijn bestraffing er elke morgen was.
Deze Godsbesturing was niet goed. De oordelen moeten komen over de goddeloze en
de zegeningen moeten rusten op het hoofd des rechtvaardigen. En Asaf was toch een
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rechtvaardige? Asaf was niet alleen nijdig op de dwazen, maar in zijn hart was hij
eigenlijk nijdig op God. Hij had zich de weg des Heeren met Zijn volk geheel anders
voorgesteld. In oprechtheid had hij in zijn leven voor God en Zijn zalige dienst mogen
kiezen. En evenals Mozes had hij ook mogen zien op de vergelding des loons.
Wilde hij God dan om dat loon dienen? O nee, de keus die Gods volk in dit leven mag
doen, is een onvoorwaardelijke keus. Al zou men er ook nog voor eeuwig mee om
moeten komen, zo wenst men toch in oprechtheid voor het aangezicht des Heeren te
mogen leven. Mozes koos ook de zijde van het versmade en verachte volk Gods, want
hij wilde liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de
genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere
rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Zo lag het bij Asaf ook. En toch, nu de
verdrukkingen zijn deel werden, bleven de verzoekingen van satan niet uit. Gods volk
kan het toch steeds in de verdrukking maar niet zien, dat de Heere degenen die Hij
liefheeft juist kastijdt. En satan weet het de ziel dan wel voor te spiegelen, dat die
tegenheden duidelijke blijken van Gods ongenoegen zijn. Maar in die verzoeking van
satan gaat het ook steeds verder. Hij doet Gods volk ook op de voorspoed der
goddelozen zien. Hoe is het nu mogelijk dat die goddelozen in zulk een voorspoed
delen? Dan mankeert er toch wel wat aan de Godsregering, want immers van die
goddelozen is het toch wel duidelijk dat zij in de weg des Heeren niet wandelen. Och,
hier gaat het in satans verzoekingen steeds verder. Het komt zelfs wel zo ver, dat men
aan alles gaat twijfelen. Zou er wel een God bestaan? Zou geheel de godsdienst maar
niet enkel bedrog zijn? Asaf verzwijgt het ons niet, dat hij wel voor goed afscheid van
God en Zijn dienst had genomen, als God hem niet staande gehouden had.
Maar mij aangaande, zo zegt hij in het 2e vers, mijn voeten waren bijna uitgeweken,
mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Maar nu bleek het toch wat het betekende, dat
God zijn rechterhand gevat had. Daar spreekt hij allereerst van in de tekst, waarvoor
we uw aandacht thans zouden willen vragen. God liet Asaf niet los, al zou hij God wel
losgelaten hebben. God had zijn rechterhand gevat, om die nooit meer los te laten. Dat
mocht Asaf zien als hij in Gods heiligdommen werd ingeleid en op het einde mocht
merken van rechtvaardigen en goddelozen.
De woorden die we thans overdenken, hebben ons voor deze nieuwjaarsdag zeer veel
te zeggen. Wij allen zijn op reis naar de grote eeuwigheid. Daar worden we bij de
wisseling des jaars in het bijzonder weer op zulk een aangrijpende wijze bij bepaald.
We hebben hier geen blijvende stad. We moeten allen eenmaal sterven. Zullen we in
dit jaar, dat we thans ingetreden zijn, misschien het tijdelijke met het eeuwige moeten
verwisselen?
Hebben we onszelf daarom ook niet met ernst af te vragen, op welke weg wij ons
bevinden? Er zijn immers maar twee wegen naar de eeuwigheid. Van nature
bewandelen we allemaal de brede weg des verderfs. God zal onze rechterhand moeten
vatten om ons van die weg over te brengen op de smalle weg die tot het leven leidt.
Asaf mocht geloven, dat God daartoe ook zijn rechterhand gevat had. Neen, hij had de
rechterhand des Heeren niet gevat, maar God had zijn rechterhand gevat. In Gods
heiligdommen kreeg Asaf zich in het Goddelijke welbehagen te verlustigen. Hier
mocht hij het vrije soevereine werk Gods bewonderen. Uit eeuwige liefde had God
zijn rechterhand gevat. Hij was van eeuwigheid vrij en soeverein door God tot de
zaligheid verkoren. Wat is dit toch een onbegrijpelijk wonder!
Als God de ziel van Zijn volk evenals bij Asaf uit strikken en banden bevrijdt, dan
doet Hij dat door die heiligdommen van die vrije gunst die eeuwig Hem bewoog voor
hen te ontsluiten. Daar kan de ziel alleen weer ruimte vinden. Dan mag men weer eens
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geloven dat God hem lief heeft gehad met een eeuwige liefde en daarom heeft
getrokken met goedertierenheid. Zou er dan nog nijdigheid in de ziel tegenover dat
dierbare Goddelijke Wezen kunnen zijn? Neen, dan kan men dat hoge en wijze
Godsbestuur niet meer betwisten. Dan geeft men ook de Heere de hand en komt men
tot Zijn heiligdom. Dat is de vrucht dus van de daad die God doet in het leven van
Zijn volk. “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”
Wat wordt het dan toch weer een wonder, door God uit het diensthuis der zonde te
zijn uitgeleid. Hebt ge er erg in hoe Asaf werd teruggebracht bij het ogenblik waarin
God voor het eerst naar hem had willen omzien? Nee, we hebben nimmer in de
prediking de mensen op te bouwen en zalig te spreken op het begin van het nieuwe
leven. Maar toch is het ook altijd weer nodig om op dat begin te wijzen. Het komt er
toch zo op aan, dat er een zuiver beginsel van het nieuwe leven bij ons te vinden zal
mogen zijn. Velen zijn al een heel eind op de weg, zonder een begin te kennen. En wel
moeten we er met onze vaderen aan vasthouden, dat voor velen van Gods volk het
begin zo in het duister ligt, maar het is dan toch ook tevens een gedurige verzuchting
der ziel om het te mogen weten of God ooit wel in waarheid met de ziel begonnen is.
En dit is het kenmerkende in Gods handelingen met Zijn volk, als Hij de banden der
ziel weer eens verbreekt na al de genade die er reeds verheerlijkt kan zijn, dat Hij dan
de ziel bij het begin weer terugbrengt. Daar betuigt Hij het weer eens plechtig tot de
ziel: „Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid
heb”.
Die eerste opzoekende daad van Gods liefde, is toch in het bijzonder zulk een dierbare
zaak. Hij heeft naar een mens willen omzien, die nooit naar Hem gevraagd of gezocht
zou hebben. Och, ge herinnert het u misschien op het ogenblik wel weer levendig, hoe
u wellicht uw leven in het ijdel vermaak van de dienst der zonde hebt doorgebracht.
Waar heeft God u vandaan gehaald? Uit de kroeg of van de kermis? En al bent u ook
bewaard gebleven voor andere openbare zondedienst, maar ge hebt toch van nature
met alle andere mensenkinderen op het vlakke des velds gelegen. Daar is God u
voorbijgegaan en daar heeft Hij uw rechterhand gevat. Daar heeft Hij naar u gevraagd,
waar gij naar Hem niet hebt gevraagd of gezocht. Nee, er is niemand die naar God
zoekt en vraagt: „Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in de nacht?” Dit
getuigenis van Asaf bepaalt ons dus weer bij dat eenzijdige werk waarin God Zich
verheerlijkt in het levendmaken van de dode zondaar.
Asaf zegt dat God zijn rechterhand gevat had. Alles heeft in Gods Woord zijn
betekenis. In de strijd had men vroeger in de linkerhand het schild tot zijn
bescherming en in de rechterhand het zwaard tot zijn verdediging. Zo oefende men
zijn kracht uit met zijn rechterhand, maar was toch die rechterhand eigenlijk de
ontblote zijde van de strijder, want die rechterzijde stond dan toch het meeste bloot
voor de stoten en slagen van de vijand. Of Asaf hierop nu heeft gezinspeeld, weten we
niet. Maar wel is zeker, dat deze uitdrukking te kennen geeft, dat God Asaf
vastgegrepen had aan die plaats waar hij Zijn ondersteuning steeds van node had,
opdat hij op de weg niet zou wankelen of bezwijken.
Asaf had het nu bij vernieuwing weer eens ondervonden, dat hij in de geestelijke
strijd, onder uitwendige verdrukkingen, zeker voor goed ten onder zou zijn gegaan, als
God hem niet staande gehouden had. En waar hij nu weer eens geloven mocht dat God
tot dat einde zijn rechterhand gevat had, mocht hij ook weer in een kinderlijk
vertrouwen voor de toekomst zich aan de leiding des Almachtigen overgeven. Het is
geen geringe zaak, als een groot, aanzienlijk en machtig persoon een arm, gering en
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hulpeloos schepsel bij de hand vat, om alzo aan zulk een schepsel zijn hulp en bijstand
te bieden in nood en verlegenheid. Maar wat wil het hier in de tekst dan toch veel
zeggen, als we Asaf horen getuigen: „Gij hebt mijn rechterhand gevat”.
We zijn thans weer een nieuwe jaarkring ingetreden. Wat zal dit jaar ons brengen?
Zoals we er reeds op wezen, zou het dit jaar wel eens sterven voor ons kunnen
worden. Maar al is dit niet het geval, de tegenheden zullen dit jaar dan toch ook zeker
niet uitblijven. Met hoeveel zorg kan de ziel voor de toekomst vervuld zijn. Gods volk
komt er ook wel achter, dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Men
weet het wel bij ervaring, dat de tegenheden elkander steeds maar opvolgen in dit
leven. Daarbij beleven we ook nog zo'n boze en bange tijd en laat de toekomst zich
vanwege de dreigende oordelen Gods zo onheilspellend aanzien. Neen, een kind van
God heeft zulke verwachtingen van dit leven niet meer gelijk de natuurlijke mens die
heeft. Met vreze kan men veelal vervuld zijn voor de dood, maar ook kan men zo bang
van het leven zijn! Maar Asaf mocht nu weer eens vertrouwen op de Heere voor de
toekomst hebben. We willen het verder nagaan hoe hij dit vertrouwen uitspreekt, want
hij zegt verder: „Gij zult mij leiden door Uw raad”. Dit brengt ons dus bij onze tweede
gedachte, als we u willen bepalen bij:
2. De leiding naar Gods onveranderlijke raad.
Asaf spreekt hier dus in de tekst over een Goddelijke leiding. Ook deze uitspraak doet
ons weer denken aan een weg die een kind van God hier in dit leven heeft te gaan. Als
God Asafs rechterhand had gevat, had Hij hem op die weg gebracht. Maar nu zou Hij
hem ook leiden op die weg. De geestelijke pelgrim moet hier door de woestijn des
levens trekken en alzo steeds zijn reis voortzetten naar het Kanaän der rust hierboven.
En iedere keer weer ziet men zich voor een nieuwe levensperiode geplaatst. Het leven
is vol wisselingen en veranderingen. Steeds weer snijdt de Heere een weg af die we
bewandeld hebben en opent Hij voor ons een nieuwe weg. En hier geldt het dan ook
weer: „Zeg de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken”.
Ook bij de jaarwisseling wordt Gods volk weer tot zulk een voorttrekken geroepen.
Gods kinderen hebben hier op aarde Gods raad uit te dienen. Over die raad spreekt de
dichter hier in de tekst. „Gij zult mij leiden door Uw raad” zo horen we hem hier
zeggen. Het woord raad heeft twee betekenissen. Het betekent Gods raadsbesluit,
maar ook 'Gods raadgeving. In de eerste betekenis wordt dit woord gebruikt in Psalm
33, waar de dichter zegt: ,,Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid, de
gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht". Zo ook de Spreukendichter: „Maar
de raad des Heeren, die zal bestaan”.
Asaf mocht geloven dat God hem zou leiden overeenkomstig dat eeuwig raadsbesluit.
God voert Zijn raad uit in alles wat gebeurt, maar ook in het leven van elk mens. Het
blijft echter niet gelijk hoe de Heere Zijn raad in ons leven uitvoert. Niets geschiedt er
buiten Gods raad, ook de zonde niet. Hoe verschrikkelijk is het echter, als de mens
Gods raad in zijn leven moet volvoeren tot zijn eeuwig verderf. In de uitvoering van
Gods raad geschiedt er dus veel onder Gods toelating in Zijn ongenoegen. Zo wordt
ieder mens door God naar Zijn raad geleid, hoewel de mens als redelijk schepsel altijd
verantwoordelijk voor zijn daden blijft. In het leven van Zijn volk echter wil de Heere
Zijn raad volvoeren tot Zijn verheerlijking en tot zaligheid der ziel. 'Zo moeten alle
dingen medewerken ten goede voor degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn.
En die raad des Heeren is ook niet te keren. Zelfs al moeten Gods kinderen tot een
diepe val komen, dan is dat naar Gods raad. Maar ook zullen zij er zich dan niet mee
kunnen verontschuldigen, dat dit moest geschieden naar Gods raad. Gods volk zondigt
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in dit leven niet goedkoop. Maar de Heere voert ook Zijn raad uit in al de bittere
vruchtgevolgen van de zonden die Hij Zijn volk doet ondervinden. In geheel zijn
leven is ook een kind van God die gevolgen van de zonden onderworpen. “Enerlei
wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen.”
En in het bijzonder blijven de verdrukkingen het volk van God in dit leven niet
gespaard. Men moet daardoor ook weten wat die diepe val van de mens teweeg
gebracht heeft. Maar ook spaart de Heere Zijn volk de roede niet om al de
afdwalingen die er zijn, ook na ontvangen genade. Ja, ook doet Hij Zijn kinderen de
gevolgen van de zonden in de onbekeerde staat bedreven, tot in de grijze ouderdom
wel ondervinden. Zo doet Hij ze erven de misdaden hunner jeugd. U zult wel
aanvoelen, dat er over dit alles nog wel heel wat te zeggen is.
Kortom, het leven van Gods volk is ook vol tegenheden. Maar daarin volvoert God
toch Zijn eeuwige raad. Het heeft Hem behaagd, hen door vele verdrukkingen te doen
ingaan in het koninkrijk Gods. Ze moeten door lijden geheiligd worden. Maar het
einddoel van Zijn raad is Zijn eer en verheerlijking en de zaligheid der Zijnen. Maar
zo heeft Hij ook naar Zijn onnaspeurlijke wijsheid in Zijn raad voor een ieder van Zijn
volk een eigen weg bestemd en afgebakend. Hij weet precies hoe Hij met al Zijn
kinderen handelen moet.
Waarlijk, het kruis dat zij dragen moeten, is altijd precies voor hun schouders gepast.
Alleen moet het hun vragen gedurig maar zijn, of ook hun schouders gepast mogen
worden gemaakt voor dat kruis. Immers kunnen zij zich aan het kruis meest maar niet
onderwerpen. Och, om zich in waarheid daaraan te onderwerpen, moet de Heere hen
Zelf verenigen met Zijn handelingen. Dan zien ze dat Hij nooit beter met hen
handelen kan. Neen, de Heere vergist Zich niet. Hij handelt met hen naar Zijn
Goddelijke wijsheid.
En zo leidt Hij ze door Zijn raad. Hij laat Zich dus niet door hen leiden en handelt met
hen niet naar hun raad. Wij willen altijd de Heere leiden en Hij moet dan met ons de
weg gaan die wij in ons voornemen hebben uitgestippeld. Maar neen, Gods weg
doorkruist onze weg en zo maakt Hij er dus een kruisweg van. Zijn raad wordt daarin
volvoerd. Die raad zal bestaan en Hij zal al Zijn wel behagen doen. Die raad kan niet
veranderd worden, omdat God onveranderlijk is. Maar die raad kan ook niet veranderd
worden, omdat Gods besluit een volmaakt en een wijs besluit is. Wat is de mens dan
toch goddeloos, als hij zich zo tegen Gods wil en raad verzet. Wie is de mens toch in
zijn diepe val geworden! Hij durft het aan om tegen de Almachtige op te staan en Zijn
handelingen te betwisten. Het wordt hem later dan ook wel eens een wonder dat de
Heere hem in Zijn lankmoedigheid daarin verdragen heeft. Maar daarin mag hij dan
ook Zijn eeuwige Goddelijke liefde zien. Hij kent de blindheid en dwaasheid Zijns
volks. En Hij gaat met Zijn leiding door. Straks zullen al Zijn wegen en handelingen
nog te meer uitlopen op Zijn verheerlijking, als die mens die Hem daarin tegenstond
zijn eigen dwaasheid daarin zal moeten erkennen en Zijn wijsheid en liefde zal
bewonderen. God weet Zijn volk op Zijn tijd wel daar te brengen, dat men Hem in het
gelijk zal stellen en Zijn zijde kiezen zal, al zijn Zijne wegen ook zeer pijnlijk voor
vlees en bloed. Maar zou Hem dat dan niet tot verheerlijking strekken? Waar 's
mensen wijsheid dwaasheid wordt voor God, kan God aan Zijn eer komen en Zijn
wijsheid openbaren. Daar wil Hij ook raad geven aan een mens die geen raad en weg
meer weet.
Dat is de tweede betekenis van het woord „raad” hier in de tekst. In Psalm 32 zegt de
Heere: „Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult; Ik zal raad
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geven. Mijn oog zal op u zijn”. Daar weet de Heere plaats voor te maken. Wij kunnen
Zijn wegen wel afkeuren en Hem bevel willen geven van de werken Zijner handen,
maar als Hij ons in het nauw gaat brengen, zullen we als een dwaas en blind,
onwetend schepsel aan Zijn voeten terechtkomen en Hem smeken om hemels licht,
opdat we de weg zullen kunnen vinden die wij hebben te gaan. Dan moeten we eerlijk
erkennen dat wij het niet weten. Het wordt dan de bede van ons hart: „Heere, maak
mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden”. Zo worden we handelbaar voor Hem. We
zien dan het verkeerde in van onze eigen gekozen wegen. Maar dan geven we ons ook
aan de Goddelijke leiding over. En is het dan niet een wonder dat Hij ons leiden wil?
Dat Hij ons raad wil geven? Dat bewaart voor wankelen en bezwijken. Door Zijn raad
beurt God de ziel op uit de diepste put van moedeloosheid. Nee, we kunnen niet
buiten die goddelijke leiding. Er zijn zovele hindernissen op ons levenspad, die we
buiten Gods kracht nooit te boven kunnen komen. En van hoeveel gevaren zijn we
steeds op onze weg omringd, die we niet zien. De Heere ziet ze echter wel. Hij weet
door Zijn getrouwe leiding er ons voor te bewaren.
De bewarende hand des Heeren hebben we altijd maar nodig. Asaf koos uit zichzelf
een weg die hem ten verderve zou leiden. Hij zag alleen maar op de voorspoed van de
goddelozen, maar niet op het einde daarvan. God liet hem eens op het einde merken.
Toen zag hij dat ze op gladde plaatsen worden gesteld en dat de Heere hen dan doet
vallen in verwoestingen. We kunnen maar niet bang genoeg voor die gladde plaatsen
zijn. En ongemerkt was Asaf ook op een gladde plaats terechtgekomen. Zijn voeten
waren bijna uitgeweken en zijn treden bijkans uitgeschoten. Maar de Heere had hem
willen bewaren. Hij had hem raad willen geven toen Hij hem in Zijn heiligdommen
deed ingaan.
Dat raadgeven geschiedt ook weer middellijk. Door Zijn Woord en Geest wil de Heere
Zijn volk Zijn wegen bekendmaken. Dat Woord is voor de geestelijke pelgrim een
lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad. Hoe nodig is het toch om bij het licht van
Gods Woord steeds maar te mogen weten welke weg we hebben te bewandelen.
Menigmaal worden we in ons leven voor een tweesprong geplaatst. En het vlees doet
ons die weg verkiezen die voor ons het begeerlijkste is. Maar het vlees onderwerpt
zich de wet Gods niet, want dat kan ook niet. God wijst in Zijn Woord Zijn volk een
weg aan die niet is naar het vlees. Maar hoe dierbaar zijn ook voor Gods volk die onderwijzingen uit dat Woord, als dat Woord eens licht geeft over het pad dat men moet
betreden. Dezelfde dichter van deze 73e Psalm horen we in de 77e Psalm zeggen, dat
Gods weg is in de zee en Zijn pad in grote wateren en dat Zijn voetstappen niet
bekend worden. Dan is de weg die men gaan moet dus zo raadselachtig voor de ziel.
Altijd maar weer zijn wij geneigd om in de tegenheden die ons deel kunnen worden
niet anders dan bewijzen van Gods gramschap te zien. We kunnen niet geloven dat de
Heere zo met Zijn kinderen handelt. En toch is het zo, dat Hij juist degenen die Hij
liefheeft kastijdt en iegelijk zoon tuchtigt die Hij aanneemt.
Maar alleen dan, als Hij uit Zijn Woord zo de ziel Zijn weg eens wil verklaren, zal ze
in dat Woord onder de bange tegenspoeden een rijke vertroosting kunnen vinden. O
die zalige vertroostingen toch, die Hij in de donkere nachten van de bangste
tegenheden Zijn volk uit dat Woord wil schenken! Dan valt er uit dat Woord wat
open, waar men nog nimmer oog voor heeft gehad. Voor de onderwijzingen des
Geestes door dat Woord moet er altijd maar plaats gemaakt worden in de ziel. En dat
geschiedt nu juist door wegen waarin de Heere vlees en bloed niet spaart. Dan ziet
men welk een leerschool de kruisweg voor de Christen is. Ja, dan krijgt men ook een
oog voor die grote wolk der getuigen die men rondom
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zich heeft. De heiligen van de oude en de nieuwe dag hebben nimmer een andere weg
bewandeld.
Maar hoe opbeurend zijn dan ook die onderwijzingen uit Gods Woord! De Heere doet
de ziel dan ook weer eens zien op het einde van de weg die vol doornen en distelen is.
Dan ziet ze dus waar het in de volvoering van Gods raad op uitloopt. God zorgt voor
Zijn eer, maar Hij brengt ook Zijn kerk tot de zaligheid. In dit leven hebben we op niet
anders dan op kruis en druk te rekenen. Ook dat doet de Heere ons weten in Zijn
Woord. Hij zal onze weg met doornen betuinen. Dat is de weg tot het einde toe. Wel
wil de Heere de druk weer eens verlichten en ons op Zijn tijd verlossen van een
bepaald kruis waaronder we gebogen gaan. Ook dat doet Hij ons door Zijn Woord wel
eens geloven. Gewisselijk Hij legt de mens niet te veel op en Hij zal met de
verzoeking ook de uitkomst geven. Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien?
Opent en egt hij zijn land de gehele dag? Het broodkoren moet verbrijzeld worden,
maar hij dorst het niet gedurig dorsende, en hij breekt het niet met het wiel zijner
wagens, en hij verbrijzelt het niet met zijn paarden. Hij weet hoever Hij het moet laten
komen in de weg der beproeving met Zijn volk. En dat doet Hij Zijn volk in de
verdrukking ook wel eens geloven. Dan mag er dat vast vertrouwen zijn dat de Heere
ook weer uitkomst zal geven.
Menigwerf heeft Hij toch hun druk,
Doen veranderen in geluk.
Dit geloof geeft ook weer kracht tot het dragen van het kruis. Neen, de Heere houdt in
de tegenheden Zijn aangezicht voor de ziel niet geheel verborgen. Hij kan dat wel
eens even doen en dat maakt de verdrukking dubbel zwaar. Maar op het onverwacht
wil Hij Zijn vriendelijk aangezicht over de ziel doen lichten. De tijden van
verdrukking zijn over het algemeen dan ook wel de beste tijden voor het zielsleven.
De kerk mag door alle tijden ervan gewagen, met een trouwhoudend God te doen te
hebben, Die de Zijnen niet verlaat op de pelgrimsreis door dit moeitenvolle leven.
Maar dan doet Hij Zijn volk ook wel eens het einde van de loopbaan zien. De strijd zal
niet altijd duren. En het is hier slechts een verdrukking van tien dagen. Een zeer lichte
verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Asaf mocht ook op het einde van de loopbaan
zien. Dit brengt ons tot onze derde gedachte, waarbij het laatste gedeelte van de tekst
ons bepaalt, namelijk:
3. Daarna opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid.
En daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen. De dichter mocht over dood en graf
heenzien in de gewesten der eeuwige heerlijkheid. Hij spreekt immers over de heerlijkheid. Dit is de heerlijkheid des hemels. Geen aardse heerlijkheid kan daarbij
worden vergeleken. Wie zal ooit in staat zijn om een beschrijving te geven van de
heerlijkheid en de gelukzaligheid des hemels? De apostel Johannes zegt ervan, “dat
het nog niet geopenbaard is wie we zijn zullen. Geen oog heeft het gezien en geen oor
gehoord en in het hart des mensen is het niet opgeklommen wat God bereid heeft voor
hen die Hem liefhebben.”
Het is een heerlijkheid die Gods volk na dit leven te wachten staat. Immers zal men
eeuwig mogen verkeren in de zalige gemeenschap van een drie-enig God en zal men
het Lam in Zijn heerlijkheid mogen aanschouwen, Dat de Zijnen kocht met de prijs
van Zijn dierbaar bloed. Heerlijk is de stad die God de Zijnen heeft bereid. Hij is haar
Kunstenaar en Bouwmeester. Heerlijk zijn de bewoners ervan, want zij dienen God
eeuwig in volmaaktheid zonder zonde. O wat zal het zijn, om eeuwig in het
gezelschap van de gezaligden door het bloed en van de heilige troongeesten te mogen
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verkeren! Op deze heerlijkheid na dit leven heeft Asaf ongetwijfeld het oog gehad hier
in de tekst. Er zijn er ook in deze tijd, die zeggen dat er geen leven tussen dood en
opstanding is. Volgens hen zou de ziel gelijk met het lichaam sterven en dan in de dag
der opstanding weer met het lichaam herleven. Dan zou men dus niet van stonde aan
bij het sterven naar de ziel de heerlijkheid ingaan. Wij houden ons echter aan wat in
onze catechismus op grond van Gods Woord in de 22e zondagsafdeling geleerd wordt.
Daar zegt de ware christen, dat hij mag weten dat zijn ziel na dit leven van stonde aan
tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden.
En dit gold ook voor de Oud-Testamentische gelovigen. Volgens Rome zouden de
gelovigen van het Oude Verbond bij het sterven naar een voorburg der vaderen zijn
gegaan. Maar Asaf mocht weten, zoals onze tekst daarvan getuigt, dat God hem zou
leiden door Zijn raad en daarna in heerlijkheid zou opnemen. Hij ging niet naar een
voorburg der vaderen. De eeuwige zaligheid stond hem dadelijk na dit leven naar de
ziel te wachten. God zou hem in die heerlijkheid opnemen. Maar dan moest hij ook
Gods raad hebben uitgediend. In de tekstwoorden die we thans overdenken, horen we
Asaf iedere keer zeggen: „Gij”. „Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden
door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen". We komen niet door
onze eigen weg in de hemel. En ook krijgen we geen twee hemels.
„Daarna”, zo zegt Asaf, „zult Gij mij in heerlijkheid opnemen”. Hij moest er dus voor
opgenomen worden, om in de heerlijkheid te kunnen ingaan. Hier op aarde had hij die
heerlijkheid niet te wachten. Wel worden er hier de voorsmaken van gekend. Maar dit
zijn slechts eerstelingen van de volle oogst. We zien hier maar door een spiegel in een
duistere rede. Het heiligdom mag wel eens voor ons opengaan, maar het wordt ook
weer toegesloten. Van uit de verte mogen we Immanuëlsland wel eens zien, maar we
komen daarna soms in duistere en diepe dalen, waarin satans pijlen en de helse
verschrikkingen ons niet gespaard blijven. In onze jonge jaren, als de Heere al vroeg
in ons hart heeft willen werken, kunnen we al wel eens gedacht hebben dat we gingen
sterven en zo de heerlijkheid zouden ingaan. We wisten niet dat er nog zulk een
pelgrimsreis te wachten stond. De Heere heeft onze geboortestond bepaald en ook
onze stervensuur.
Misschien zij we nu reeds oud geworden en met lichamelijke zwakheden en kwalen
bezocht. De vraag kan dan wel in ons oprijzen, waarom we hier nu nog blijven
moeten. We kunnen toch nergens meer nuttig voor zijn? Maar dat weet de Heere beter
dan dat wij het weten. Hij vergist Zich in ieder geval niet. Zijn besluit is een wijs
besluit en daarom een onveranderlijk besluit.
Och, wat zijn we er toch goed mee, als wij eens niets meer te zeggen hebben. Asaf had
ook niets meer te zeggen. En in de gestalte der ziel waarin hij zich thans bevond,
wilde hij ook niets meer te zeggen hebben. Maar dit stond nu ook voor hem vast, hij
zou straks in heerlijkheid worden opgenomen. Hij mocht dit thans vast geloven.
Hij spreekt hier in volle zekerheid des geloofs in deze tekst, als hij zegt: „en daarna
zult Gij mij in heerlijkheid opnemen”. Die ogenblikken komen er in het leven, waarin
men er niet aan twijfelt dat de heerlijkheid na dit leven te wachten staat. Het is ook
veeltijds anders. Men kan soms niet leven en niet sterven. En ook kan men er dikwijls
niets van zien dat het in die weg die men heeft te gaan, op de heerlijkheid aangaat.
Maar als die geloofszekerheid eens geschonken wordt gelijk als aan Asaf, dan is er
daaromtrent ook geen twijfel in de ziel. Maar dan wordt ook het wonder zo groot. Ja,
het wordt veel groter dan het ooit geweest is. Hoe dichter men bij de heerlijkheid
komt, hoe verder men er naar eigen waarneming vandaan komt. Maar God blijft voor
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Zijn eigen werk instaan. Dat mocht Asaf weer eens geloven. De Heere had zijn
rechterhand gevat en leidde hem door Zijn raad, om hem daarna op te nemen in
heerlijkheid.
Dan zou hij door de poort mogen ingaan in de stad. God zou hem opnemen. De
hoofdsteen zou worden voortgebracht, met toeroepingen: „Genade, genade zij
dezelve”. Die door God tot de zaligheid verkoren zijn, die moeten ook tot de zaligheid
komen. En dan kan dat ook wel eens eerder zijn dan dat zij gedacht hadden. We weten
maar niet wanneer we de raad hebben uitgediend. Al Gods volk wordt ook niet even
oud. Men kan ook nog betrekkelijk jong uit dit leven worden weggenomen. Dan
worden we soms afgelost van onze post, terwijl we nog in het volle leven staan.
Ineens moeten we alles loslaten wat van dit leven is.
En och, we zijn toch ook zo uit de aarde aards. We kunnen zomaar niet van het leven
scheiden, ook al zijn we oud. Er is zoveel waar we aan vasthouden en wat ons aan de
aarde bindt. Daarom moeten we ook nog stervensgenade ontvangen. Maar als het
Gods tijd is, zal ook daarin het besluit baren. Nee, uit onszelf zouden we nooit tot de
heerlijkheid komen. We hebben het veelal op aarde nog te goed naar onze zin. Toch
weet de Heere door kruis en druk er wel voor te zorgen, dat we hier onze pinnen niet
te vast kunnen inslaan. Ook doet Hij ons de zonde wel eens moede worden. Dan
willen we hier niet blijven. Het zal de grootste verlossing zijn, om straks van dat
lichaam der zonde bevrijd te worden. En verder komen we er ook wel achter, dat het
uitnemendste van dit leven maar moeite en verdriet is. De zorgen worden steeds meer,
hoe ouder dat we worden. De kerk zal dan ook weten uit welk een jammer en
tranendal ze straks verlost wordt. Men moet hier toch maar tranen zaaiende veelal zijn
weg bewandelen. Van al de verlosten voor de troon geldt het: „Dezen zijn het, die uit
de grote verdrukking komen”.
Straks zullen alle tranen van de aangezichten worden afgewist. Dan zal er geen rouw
en gekrijt, geen moeite en verdriet meer zijn. Droefenis en zuchting zullen voor
eeuwig wegvlieden en eeuwige blijdschap zal zijn op het hoofd van de vrijgekochten
des Heeren. De heerlijkheid waarvan Asaf hier spreekt in de tekst, noemt de apostel
een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ons hart mocht toch eens meer met een sterk
verlangen naar die heerlijkheid vervuld worden. We verlangen er maar te weinig naar.
En ook hebben we er te weinig van in het oog, om al wat van dit leven is daarvoor
licht te achten. Zou er geen verlangen moeten zijn naar de eeuwige gemeenschap des
Heeren en naar het eeuwig aanschouwen van die verheerlijkte Middelaar? Zou er geen
verlangen moeten zijn naar dat eeuwig verheerlijken van God en naar dat volmaakt
dienen van Hem zonder zonde? O onuitsprekelijke zaligheid toch, die de kerk
tegemoet gaat! En dat niet voor een dag of uur, maar voor eeuwig. Hier zijn het maar
ogenblikken dat men die zaligheid mag smaken. Maar die ogenblikken zijn toch zo
zoet. Wat zal dan die eeuwige volle zaligheid zelf niet zijn.
Maar voordat we met toepassing eindigen, willen we daar eerst even van zingen uit
Psalm 16: 6:
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde.
TOEPASSING
Zo zijn we dus weer een nieuwe jaarkring met elkander ingetreden. Gisterenavond
hebben we teruggezien op het jaar dat voorbij gegaan was. Op deze dag richten we
onze blik meer op de toekomst die voor ons ligt. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?
Er kan in een jaar toch zoveel gebeuren. Zullen we dit jaar nog bij de gezondheid
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bewaard blijven, of zullen we met krankheid bezocht worden? Wat zal er in de wereld
geschieden en wat in de kerk en in onze huisgezinnen?
In de wereld dreigen ons de bange oordelen Gods. In alles is te zien dat het met het
bestaan der wereld naar het einde gaat. Onverwacht zal het einde komen. Dat zou in
dit jaar wel eens kunnen geschieden. We zullen ook voor die grote dag des oordeels
altijd bereid moeten zijn, daar we niet weten wanneer de Zoon des mensen komen zal.
Het kan echter in dit jaar ook sterven voor ons worden. En het zou wel een wonder
zijn als er niet één onzer in dit jaar door de dood werd weggenomen. Zijn we bereid
ook voor de dag des doods? Asaf mocht weten dat hij voor de dag des doods bereid
gemaakt zijnde, zou worden opgenomen in heerlijkheid. De Heere had zijn
rechterhand gevat.
Kunnen wij dat Asaf nazeggen? Is de Heere ons in ons leven te sterk geworden? Och,
dat we toch maar geen rust meer mochten vinden in onze onherboren staat. Hoe
vreselijk zal het toch zijn, als we in plaats van in heerlijkheid straks te worden
opgenomen, in een eeuwige verwoesting zullen neerstorten. Asaf zag dat dit het einde
van de goddelozen is. In Gods heiligdommen ingegaan zijnde, aanschouwde hij een
tweeërlei levenseinde. Welk een tegenstelling! Er is een grote tegenstelling hier in dit
leven tussen rechtvaardigen en goddelozen, maar ook een grote tegenstelling in het
levenseinde en zeker een grote tegenstelling in het hiernamaals. Och, al zouden we in
dit leven niet anders dan voorspoed hebben, we zijn toch zo arm als we het kinderdeel
der vromen moeten missen. Al het aardse goed kan ons geen ware bevrediging geven.
En bij de dood moeten we alles achterlaten. Maar daarbij, ook de natuurlijke mens
heeft niet alleen voorspoed in deze wereld. De tegenspoeden blijven ook voor hen niet
uit. En onder die tegenspoeden moet hij die troost missen die Asaf mocht smaken als
hij in Gods heiligdommen mocht ingaan.
Welke tegenspoeden zullen ons dit jaar wellicht overkomen. Misschien worden we
door het verlies van dierbare bloedverwanten in diepe rouw gedompeld. Hoeveel
ongelukken gebeuren er thans niet dagelijks op de weg. Zullen we dit jaar misschien
zelf verongelukken of anders door het diepste leed worden getroffen als één van onze
dierbare bloedverwanten of misschien wel meerderen van hen op deze wijze het einde
van hun leven moeten vinden? Wat is de mens toch arm, die geen Toevlucht kent ! De
enige ware troost is ons in leven en in sterven beide toch zo onmisbaar.
We mogen nu nog op nieuwjaarsmorgen onder Gods Woord neerzitten. En als de
Heere ons in het leven spaart, hopen we het gehele jaar dat Woord weer te mogen
beluisteren. Het is het middel dat God wil gebruiken tot bekering. O geliefden,
gedraagt u toch niet onverschillig tegenover dat door God verordineerde middel. Laten
ook onze kinderen en jonge mensen het onderwijs op de catechisaties toch getrouw
volgen. Met eerbied mocht ge er u onder gedragen en het mocht uw verzuchting zijn
of het de Heere behagen mocht om dat onderwijs tot de zaligheid uwer ziel te
zegenen. Ge leeft nu nog in de tijd waarin God Zijn eeuwige raad volvoert en de
Zijnen bij de rechterhand wil vatten.
Eeuwig voorrecht als dat gebeuren mag. We hebben het van Asaf beluisterd, hoe de
Heere hem bij de rechterhand heeft willen vatten. En zo werd hij nu door de door God
voor hem bepaalde weg tot de eeuwige heerlijkheid geleid. De weg die hij uit zichzelf
zocht, leidde niet tot de heerlijkheid. De weg der zaligheid is ons toch zo verborgen !
Christus kennen we niet en uit genade willen we niet zalig worden. Er is niets waar we
meer onwetend van zijn dan dat we als goddelozen en vijanden moeten gezaligd
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worden. Daarom kunnen we in een weg van ontdekking niet anders zien dan dat het
met ons verkeerd gaat. En als het gebouw van ons eigen werk door God wordt
afgebroken, dan verzetten we ons daartegen in bittere vijandschap. Toch is de
ontdekking ons zo noodzakelijk. Daardoor alleen zal er maar plaats in ons hart voor de
kennis van Christus kunnen komen en voor de enige grondslag der verzoening in Zijn
voldoenend werk. Alle gevoelsgronden moeten we verliezen, opdat we geen rust
zullen kunnen vinden in onze vrome werken en ook ons leven niet zullen vinden in
een weg van genot. Er is voor Christus geen plaats bij een mens die in zichzelf opgaat.
En buiten Christus is er geen weg tot het leven te vinden. Toch zoekt de mens altijd
een weg buiten Christus. Hij denkt althans door Christus zalig te worden met behoud
van al wat van hemzelf is. En zo kan hij juist niet door Christus zalig worden. Dit is
hem echter zo verborgen. Hij denkt altijd maar op een andere wijze een gepast
voorwerp voor Christus' Middelaarbediening te kunnen zijn. Neen, hij kan het niet
zien dat een weg van ontdekking en ontgronding hem juist tot die zo onmisbare kennis
van Christus leidt. In deze weg is dus Christus voor hem verborgen. Maar daarom zal
het hem ook zo'n wonder zijn, als Christus hem als het einde der wet ontdekt zal
worden.
„Gij zult mij leiden door Uw raad”, zo hebben we Asaf horen zeggen. Dit ligt dus ook
in die leiding Gods met de Zijnen opgesloten, dat zij van alles afgebracht moeten
worden buiten die enige grondslag van des Middelaars gerechtigheid. Asaf mocht
geloven dat God zijn rechterhand gevat had om hem straks in heerlijkheid op te
nemen. Christus is de Zijnen tot een volkomen verlossing van God geschonken. De
heerlijkmaking volgt echter op de weldaden die God schenkt hier in dit leven. Geen
heerlijkmaking is er zonder heiligmaking en geen heiligmaking zonder
rechtvaardigmaking. In het één zowel als in het ander is de weg der zaligheid ons zeer
verborgen. Maar gelukkig verlaat God het werk Zijner handen niet. Hij zal de Zijnen
onweerstandelijke leiden door Zijn raad. Zo neemt Hij het eerste weg om het andere er
voor in de plaats te stellen. Hij zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Het is verborgen voor de ziel, dat ze met alles in de dood terecht moet komen om
het leven in een Ander te kunnen vinden. Maar zo leidt het verlies haar ook alleen
maar tot de winst. Aan het aangename jaar van het welbehagen des Heeren gaat de
dag der wraak vooraf.
Och, misschien zijn er nog bekommerde zielen, die er naar uitzien dat dit jaar het
aangename jaar van het welbehagen des Heeren eens mocht zijn. Zo zou dit jaar dan
ook zeker onvergetelijk voor de ziel worden. Maar men zal het dan niet meer hebben
kunnen bekijken, dat het daar in die leiding Gods op uit zou lopen.
En eindelijk, het zal voor degenen die tot de heerlijkheid gebracht worden, straks een
eeuwig meevallen worden. Maar dat ook omdat de weg menigmaal voor hem zo
donker en raadselachtig was. Asaf heeft het mogen geloven, toen hij in Gods
heiligdommen mocht ingaan, dat het einde van de weg de eeuwige heerlijkheid voor
hem zou zijn. Maar nu moest hij ook verder nog door Gods raad geleid worden. En in
die weg zal hij het menigmaal weer niet hebben kunnen zien dat het zo met hem op de
heerlijkheid aanging.
Och, dat zal zo blijven tot het einde toe. Toch mogen we Gods kerk aan het begin van
dit nieuwe jaar dat zalig vooruitzicht voor ogen stellen. De strijd zal welhaast
gestreden zijn. Het einde van de loopbaan zal dan zijn bereikt. „Zalig zijn de doden,
die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun
arbeid, en hun werken volgen met hen”. Dat is de heerlijkheid die men verkrijgen zal
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terstond bij het sterven. Maar in een nog veel meerdere mate zal men die heerlijkheid
verkrijgen met de dag van Christus' wederkomst. Daar mocht het verlangen der ziel
ook maar naar uitgaan. Met die wederkomst zal het grote jubeljaar voor de kerk zijn
aangevangen, om nooit meer te eindigen. Dat zal waarlijk een nieuw jaar zijn,
waarvan we Hem Die op de troon zit horen zeggen: „Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.
Amen.

