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V O O R R E D E .  

Onder den titel van Magnalia Dei, de groote werken Gods, wensch ik in een 
boekwerk van bescheiden omvang eene eenvoudige verklaring te geven van het 
Christelijk geloof, gelijk het door de Gereformeerde Kerken van alle landen 
en tijden beleden is. 

De naam is aan Hand. 2:11 ontleend. Daar wordt verhaald, dat de discipelen 
van Jezus, zoodra de H. Geest op hen uitgestort was, in voor allen verstaanbare 
talen de groote werken Gods begonnen te verkondigen. Bij deze groote werken 
Gods hebben wij zeker niet, gelijk elders soms wel, aan één bepaald feit, zooals 
bijv. de opstanding van Christus, te denken, maar aan de gansehe huishouding 
des heils, welke God door Christus tot stand gebracht had. En de H. Geest 
werd juist uitgestort, opdat de gemeente-deze werken Gods zou leeren kennen, 
er in roemen en God ervoor danken, ent prijzen' zou. 

Er ligt de gedachte in, dat de Christelijke religie niet alleen in woorden, in 
eene leer, bestaat, maar dat zij, in woord en feit, een werk Gods is, hetwelk 
in het verleden tot stand gebracht, in het heden uitgewerkt en eerst in de 
toekomst voleindigd wordt. De inhoud van het Christelijk geloof is geen weten
schappelijke theorie, geen wijsgeerige formule van wereldverklaring, maar eene 
erkenning en belijdenis van groote werken Gods, die door de eeuwen heen 
worden gewrocht, de gansche wereld omvatten, en hun voltooiing eerst erlangen 
in den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 

Dit wordt niet algemeen en niet voldoende meer beseft. De kennis van de 
waarheid, welke naar de godzaligheid is, gaat gestadig achteruit. De belang
stelling in de verborgenheden van het koninkrijk Gods vermindert bij den dag, 
niet alleen buiten maar ook binnen de Christelijke kringen. En het getal neemt 
gaandeweg af van hen, die met hun gansche hart en ziel uit de waarheid leven, 
en er zich mede voeden dag bij dag. Wie haar nog aannemen, zien er menig-
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maal slechts een stel leeringen in, die wel geloof verdienen maar buiten het 
leven staan en met het heden weinig of niets van doen hebben. 

Voor dezen treurigen toestand bestaan verschillende oorzaken. 
Aan allen, die zich voorbereiden voor of werkzaam zijn in een of ander beroep, 

worden heden ten dage zoo zware eischen gesteld, dat er voor anderen arbeid geen 
lust en geen tijd overblijft. Het leven is naar alle zijden zoo rijk en zoo breed 
geworden, dat een overzicht ervan niet dan met groote inspanning te verkrijgen 
is. Politieke, sociale en philantlirophisclie belangen vergen bij den dag meer van 
onzen tijd en onze kracht. De lectuur van dag- en weekbladen, van tijdschriften 
en brochures verslindt onze vrije oogenblikken. Voor het onderzoek der H. 
Schrift en voor de studie van oude godgeleerde werken ontbreekt de lust en de 

gelegenheid. 
Trouwens, die oude werken zijn ook niet meer van onzen tijd. Het verschil 

van taal en stijl, van gedachtengang en zeggingswijze maakt ze vreemd voor 
ons. De vraagstukken, die men vroeger als de gewichtigste beschouwde, hebben 
voor ons geheel of grootendeeh hunne beteekenis verloren. Andere belangen, 
door hen niet genoemd, dringen zich thans op den voorgrond. Vijanden, door 
hen bestreden, bestaan niet meer, zijn door anderen vervangen of treden in 
elk geval in eene gansch andere wapenrusting tegen ons op. 

Wij zijn kinderen van een nieuwen tijd en leven in eene andere eeuw. En 
vergeef sche moeite is het, de oude vormen te willen handhaven, en bij het oude 

te willen volharden, alleen omdat het oud is. 
Maar niet alleen ware dit nutteloos, het zou ook in weerspraak met onze 

eigen belijdenis zijn. Juist omdat het Christelijk geloof de erkenning is van een 
werk Gods, dat begonnen is van den aanvang der tijden en ook in deze eeuw 
wordt voortgezet, is het wezen ervan wel vrucht der tijden, maar de vorm is 
van dezen tijd. Hoeveel goeds Frankens Kern, Marcks Merg en Brakels Rede

lijke Godsdienst in vroeger dagen hebben uitgewerkt, ze zijn thans niet meer 
tot nieuw leven te brengen, spreken het jonger geslacht niet meer toe en wekken 
onwillekeurig de gedachte, dat het Christendom bij deze eeuw niet meer past. 
Daarom is er dringend behoefte aan een werk, dat in de plaats van dezen 
arbeid der vaderen treden kan en de oude waarheid voordraagt in een vorm, 
die beantwoordt aan de eischen van dezen tijd. 

Nu is er ook in deze richting reeds veel en veel goeds tot stand gebracht. 
Sedert de Gereformeerde religie en theologie in de vorige eeuw tot herleving 
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en nieuwen bloei gekomen zijn, heeft het niet ontbroken aan pogingen, om de 
oude belijdenis aan te passen aan het moderne bewustzijn. Wat met name Dr. 
Kuyper door zijne vele werken, inzonderheid ook door zijne rijke Catechismus
verklaring daartoe bijgedragen heeft, is schier voor geen overschatting vatbaar. 
Maar toch ontbreekt er nog altijd een werk, dat den inhoud van het Christelijk 
geloof naar de gewone orde voor de breede kringen van het volk verklaart en 
door bescheiden omvang en prijs binnen hun bereik blijft. 

De onderwijzing in den Christelijke/1 godsdienst, welke in dit boekwerk aan 
de gemeente wordt aangeboden, tracht in deze leemte te voorzien. De poging 
zal zeker het ideaal niet bereiken, dat den Schrijver van dit hand- en lees
boek over de Gereformeerde geloofsleer voor den geest staat. Maar besef 
van zwakheid mag niet leiden tot moedeloosheid en werkeloosheid, doch moet 
veeleer prikkelen tot inspanning van alle kracht en tot vertrouwen nopen op de 
hulpe van Hem, die in zwakheid zijne kracht volbrengt. 

Als lezers van dit werk stel ik mij niet de mannen van studie voor, die 
zichzelf op de hoogte kunnen stellen van de rijke en diepe gedachten der Schrift, 
welke in de Gereformeerde theologie tot formuleering zijn gekomen. Maar bij 
de samenstelling van dit werk heb ik mij de gewone leden der gemeente voor 
oogen gesteld, die door middel der catechisatie voor de toelating tot het heilig 
avondmaal zich voorbereiden of ook daarna in de kennis der waarheid belang 
blijven stellen. En onder hen heb ik weer bij voorkeur gedacht aan al die 
jonge mannen en vrouwen, die dikwerf reeds op vrij jeugdigen leeftijd in werk
plaats of fabriek, in winkel of kantoor, in scholen van meer uitgebreid of 
middelbaar of gymnasiaal onderwijs opgeleid worden tot hun toekomstig beroep 
en daar menigmaal in kennis komen met de veelvuldige bestrijdingen, waaraan 
de Christelijke religie in den tegenwoordigen tijd is blootgesteld. 

Daar zijn er velen onder hen, die nog wel gaarne willen gelooven, maar wien 
het door de omgeving, in welke zij verkeeren, en door de bedenkingen en tegen
werpingen, die zij hooren, zoo uiterst moeilijk wordt gemaakt. In elk geval, 
aan blijmoedigheid en geestdrift is hunne belijdenis gespeend. En toch, daartoe 
moet het weer komen en zal het ook weer komen, als de waarheid recht wordt 
verstaan. Als de werken Gods bij hun eigen licht worden beschouwd, drijven 
zij vanzelf tot bewondering en aanbidding uit. Dan zien wij, dat het Christelijk 
geloof niet alleen veel te zijnen gunste aanvoeren kan, maar dat het ook prijkt 
met een inwendig schoon, en dat het door zijne innerlijke waarheid en heerlijk-
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heid zich aanbeveelt aan de conscientiïn der menschen. Dan danken wij God, 
niet dat wij moeten, maar dat wij mogen gelooven. Dan beseffen wij eeniger-
mate, wat wij voor ons denken en leven hebben aan ons geloof. En elk in 
eigen taal beginnen wij dan weer te verkondigen de groote werken Gods. 

H. BAVINCK. 

AMSTERDAM, 
Mei 1907. 



MAGNALIA DEI. 





§ 1. Het hoogste goed. 

Des menschen hoogste goed, is God, en God alleen. 
In ruimen zin genomen, kunnen wij zeggen, dat God het hoogste goed 

voor alle schepselen is. Want God is de Schepper en onderhouder aller 

dingen, de oorsprong van alle zijn en leven, de overvloedige fontein 

aller goeden. Alle schepselen danken hun bestaan van oogenblik tot 

oogenblik alleen aan Hem, die het eenige, eeuwige en alomtegenwoor

dige Wezen is. 
Maar het begrip van het hoogste goed sluit gewoonlijk de gedachte 

in, dat het van de zijde der schepselen ook als zoodanig gekend en 

genoten wordt. En dat is bij de levenlooze en de redelooze schepselen 

natuurlijk niet het geval. Zij hebben soms alleen, gelijk de levenlooze 

schepselen, een bestaan, zonder het leven deelachtig te zijn; of zij heb

ben als de planten een leven, maar dat van alle licht verstoken is; of 

zij hebben, gelijk de dieren, met het bestaan en het leven ook een be

wustzijn ontvangen, maar dat alleen besef heeft van de zienlijke en zinlijke 

dingen rondom hen heen. Zij weten dan van aardsche, maar niet van 

hemelsche dingen; zij kennen het werkelijke, het aangename en het 

nuttige, maar zij hebben geen besef van het ware, het goede en het 

schoone; zij hebben een zinnelijk bewustzijn en een zinnelijk begeeren, 

maar hebben daarom ook aan het zinnelijke genoeg en dringen tot het 

geestelijke niet door. 
Gansch anders is het met den mensch gesteld. Deze wordt bij den 

aanvang geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en kan zijn Godde-

lijken oorsprong en zijne Goddelijke verwantschap nimmer uitwisschen 

en te niet doen. Al heeft hij de heerlijke eigenschappen van kennis, 

gerechtigheid en heiligheid, welke in dat beeld Gods lagen opgesloten, 

ook door de zonde verloren ; van de hem geschonken gaven zijn toch 

nog „kleine overblijfselen" in hem aanwezig, die niet alleen genoegzaam 

zijn, om hem alle onschuld te benemen, maar die ook getuigen van 
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zijne vroegere , grootheid en hem voortdurend blijven herinneren aan zijne 

Goddelijke roeping en hemelsche bestemming. 

In al het denken en arbeiden, in het geheele leven en streven van 

den mensch komt het uit, dat hij aan de aarde, dat hij aan de gansche 

wereld niet genoeg heeft. Hij is burger van eene zinnelijke orde van 

zaken, maar uit deze heft hij zich ook tot eene bovenzinlijke orde op. 

Met de voeten op de aarde geplant, heft hij het hoofd omhoog en richt 

den blik hemelwaarts. Hij draagt kennis van dingen, die zienlijk en 

tijdelijk, maar heeft ook besef van dingen, die onzienlijk en eeuwig zijn. 

Zijn begeeren gaat naar aardsche, zinnelijke, vergankelijke, maar gaat 

ook naar hemelsche, geestelijke, onvergankelijke goederen uit. 

Met de dieren heeft de mensch de zinlijke waarneming en het zinlijk 

bewustzijn gemeen. Maar daarboven werd hij toegerust met een verstand 

en een rede, welke hem in staat stellen, te denken en uit de wereld 

der zinnelijke voorstellingen zich op te heffen tot de wereld der onstof

felijke begrippen en tot het rijk der onvergankelijke ideeën. Het denken 

en kennen van den mensch, ofschoon gebonden aan de hersens, is toch 

zelf in zijn wezen geheel en al eene geestelijke werkzaamheid, hoog 

uitgaande boven de dingen, die hij ziet met zijn oog en tast met zijne 

hand. Door dat denken stelt hij zich in betrekking met eene wereld, die 

hij niet zien en tasten kan, maar die toch even goed bestaat als en 

meer waarachtige werkelijkheid bezit dan de aardsche lichamelijkheid. 

Wat hij zoekt, is niet tastbare werkelijkheid, maar geestelijke waarheid, 

eene waarheid, die één, die eeuwig, die onvergankelijk is. Zijn verstand 

vindt alleen in zulk eene volstrekte Goddelijke waarheid rust. 

Evenzoo heeft de mensch met het dier het zinlijk begeeren gemeen. 

Hij heeft daarom behoefte aan spijs en drank, aan licht en lucht, aan 

arbeid en rust, en is voor zijn lichamelijk bestaan van de gansche aarde 

afhankelijk. Maar boven dit begeeren ontving hij een wil, die, door 

rede en geweten geleid, zich naar andere en hoogere goederen uitstrekt. 

Het aangename en het nuttige, ofschoon van waarde op hun plaats en 

op hun tijd, stellen hem niet tevreden ; hij zoekt een goed, dat niet goed 

wordt door de omstandigheden, maar dat goed is in en door en om 

zichzelve, een onveranderlijk, geestelijk, eeuwig goed. En zijn wil vindt 

wederom alleen in zulk eene hoogste, volstrekte Goddelijke goedheid rust. 

Beide, verstand en wil, wortelen naar de voorstelling der H. Schrift 
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in het hart van den mensch. Van dat hart zegt de Spreukendichter, dat 

het vóór alle dingen bewaard moet worden, omdat daaruit de uitgangen 

des levens zijn, 4 : 23. Evenals het hart in natuurlijken zin het uitgangs

punt en de stuwkracht van den bloedsomloop en daarmede het hoofd

orgaan van het lichamelijk leven is, zoo is het ook geestelijk en zedelijk 

de bron van het hoogere leven in den mensch, de zetel van ons zelf

bewustzijn, van onze verhouding tot God, van de gebondenheid aan 

zijne wet, van onze geheele geestelijke en zedelijke natuur. En dies 

ontleent heel ons verstandelijk en willend leven daaraan zijn oorsprong 

en wordt erdoor in zijne richting bepaald. 

In dat hart heeft God nu volgens den Prediker, 3 : 11, de eeuw ge

legd. God maakt alles schoon op zijn tijd, Hij laat alles geschieden op 

den rechten, door Hem vastgestelden tijd, zoodat de geschiedenis in 

haar geheel en in al hare deelen beantwoordt aan den raad Gods en de 

heerlijkheid van dien raad aan het licht brengt. In dat wereldgeheel heeft 

God den mensch geplaatst en heeft de eeuw in zijne hart gelegd, opdat 

hij niet bij de uitwendige, zienlijke verschijnselen zou blijven staan, 

maar in den tijdelijken gang van natuur en geschiedenis de eeuwige 

gedachten Gods opsporen en kennen zou. 

Dit „desiderium aeternitatis", dit verlangen naar de eeuwigheid, dat 

God in het hart van den mensch, in het innerlijkste van zijn wezen, 

in de kern zijner persoonlijkheid heeft geplant, is de oorzaak van het 

onweersprekelijke feit, dat hij door al het tijdelijke niet bevredigd wordt. 

Hij is een zinlijk, aardsch, beperkt, eindig wezen en toch op de eeuwig

heid aangelegd en voor de eeuwigheid bestemd. Het baat den mensch 

niets, of hij vrouw en kinderen, huizen en akkers, schatten en goederen, 

ja de geheele wereld gewint, indien hij zijner ziele schade lijdt, Matth. 16:26. 

Want de gansche wereld weegt in waardij tegen een mensch niet op. Geen 

rijke is er, die met zijne schatten Gode een zoengeld voor zijn broeder 

aanbieden en hem van den dood verlossen kan ; de loskooping der ziel 

is te zwaar, dan dat eenig schepsel daartoe in staat zou zijn, Ps. 49 : 8, 9. 

Nu zijn er velen, die dit alles toestemmen zullen, zoolang er sprake 

is van zinnelijke genietingen en aardsche schatten. Zij erkennen vol

mondig, dat deze dingen niet bij machte zijn, om den mensch te vol

doen, en niet in overeenstemming zijn met zijne hooge bestemming. 
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Maar anders oordeelen zij, als de zoogenaamde ideale goederen, weten

schap, kunst en beschaving, de dienst van het ware, goede en schoone, 

het leven voor anderen en het streven naar de humaniteit in aanmerking 

komen. Doch ook al deze dingen behooren tot de wereld, van welke de 

Schrift getuigt, dat ze voorbijgaat met al hare begeerlijkheid, Joh. 2: 17. 

De wetenschap is zeer zeker eene goede gave, nederdalende van den 

Vader der lichten, en als zoodanig hoog te waardeeren. 
Als Paulus de wijsheid der wereld dwaasheid bij God noemt, 1 Cor. 

3 : 19, verg. 2 : 18 v. en elders waarschuwt tegen de philosophie of 

wijsbegeerte, Col. 3 : 8, dan heeft hij die valsche, ingebeelde wijsheid 

op het oog, welke de wijsheid Gods in zijne algemeene en bijzondere 

openbaring niet heeft gekend, 1 Cor. 1 : 21 en verijdeld is geworden 

in al hare overleggingen, Rom. 1 : 21. Maar overigens worden door 

Paulus en in heel de H. Schrift de kennis en de wijsheid zeer hoog 

gesteld. En dat kan ook niet anders. Want de gansche Schrift gaat er 

van uit, dat God alleen wijs is, volkomen zichzelven en alle dingen 

kent, dat Hij door wijsheid de wereld heeft gegrond en in de gemeente 

zijne veelvuldige wijsheid openbaart, dat in Christus al de schatten ver

borgen zijn van wijsheid en kennis, en dat de Geest de Geest der wijsheid 

en der kennis is en de diepten Gods onderzoekt, Spr. 3 : 19. Rom. 11 : 33, 1 
Cor. 2 : 10, Ef. 3 : 10, Col. 2 : 3. Een boek, dat van zulke gedachten uitgaat, 

kan de kennis niet gering schatten en de wetenschap niet verachten. 

Integendeel, wijsheid is beter dan robijnen, en alwat men begeeren kan, 

is met haar niet te vergelijken, Spr. 8 : 11 ; zij is eene gave van Hem, 

die de God der wetenschappen is, Spr. 2:6, 1 Sam. 2 : 3. 
Maar de Schrift verlangt zulk eene wetenschap, die de vreeze des 

Heeren tot beginsel heeft, Spr. 1 : 7. Indien zij daarvan wordt losge

maakt, kan zij nog wel valschelijk den naam van wetenschap dragen, 

maar ontaardt zij langzamerhand in eene wereldsche wijshe'.d, die 

dwaasheid is bij God. Eene wetenschap, die aan zichzelve meent genoeg 

te hebben en God missen kan, slaat in haar tegendeel om en stelt elk 

teleur, die er zijne verwachting op bouwt. 
En dit is ook gemakkelijk te begrijpen. Want ten eerste draagt weten

schap altijd een bijzonder karakter en kan zij alleen het deel van eenige 

weinigen zijn ; deze uitgelezenen, die hun geheele leven aan hare beoefe

ning kunnen wijden, veroveren slechts een klein deel van haar terrein 
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en blijven daarbuiten altijd vreemdelingen en bijwoners; en welke be
vrediging ze ook schenken moge, ze kan reeds om dit haar bijzonder 
karakter nooit voorzien in die algemeene, diepe behoeften, welke in de 
menschelijke natuur zijn ingeschapen en dus in ieder niensch aanwezig zijn. 

Ten andere begint de wetenschap telkens, wanneer zij na een tijd 
van verval weer tot herleving komt, met eene buitengewone, overdreven 
verwachting; zij leeft dan in de hoop, dat zij door voortgezet ernstig 
onderzoek de raadselen van wereld en leveu oplossen zal. Maar even 
z e k e r  t r e e d t  d a n  t e l k e n s  n a  d e  j e u g d i g e  o v e r s p a n n i n g  t e l e u r s t e l l i n g  i n ;  
bij de voortzetting van het onderzoek verminderen niet maar vermeer
deren de problemen ; wat vanzelf scheen te spreken, blijkt een nieuw 
mysterie te zijn, en het einde van alle wetenschap is dan weer de wee
moedige, soms ook wanhopige belijdenis, dat de mensch in raadselen 
op aarde wandelt, en dat leven en lot beide mysterie zijn. 

En ten derde moge men nog bedenken, dat, de wetenschap, al zou 
zij veel meer met zekerheid kunnen te weten komen dan zij nu feitelijk 
bereikt, toch altijd onvoldaan zou laten het hart van den mensch. Want 
kennis zonder deugd, zonder een zedelijken grondslag, wordt een in
strument in de hand der zonde tot bedenking en uitvoering van fijner 
kwaad, en het met wetenschap gevulde hoofd treedt in dienst van de 
verdorvenheid des harten. Al ware het, zegt daarom de Apostel, al 
ware het, dat ik de gave der profetie had en wist alle de verborgen
heden en al de wetenschap, en de liefde niet had, zóo ware ik niets, 
1 Cor. 13 : 2. 

Met de kunst is het niet anders gesteld. Ook deze is eene gave Gods. 
Gelijk de Heere zelf niet alleen de waarheid en de heiligheid maar ook 
de heerlijkheid is en de heerlijkheid zijns Naams over al zijne werken 
uitbreidt, zoo is Hij het ook, die door zijn Geest de kunstenaars toerust 
met wijsheid en verstand en wetenschap in alle handwerk, Ex. 31 : 3, 
35 : 31. De kunst is dus allereerst een bewijs van het kunnen, van het 
geestelijk kunnen van den mensch, eene openbaring van zijne diepe 
verlangens, zijne hooge idealen, zijn brandenden dorst naar harmonie. 
Maar voorts voert zij in al hare werken eene ideale wereld voor ons 
op, waarin de wanklanken van dit aardsche bestaan in een vol accoord 
opgelost zijn en eene schoonheid aan het licht treedt, welke in deze 



voudig oog des kunstenaars zich heeft ontdekt. En wijl de kunst ons 

zulke eene andere, hoogere werkelijkheid voor de oogen schildert, is 

ze ons tot een troost in het leven, beurt ze onze ziel uit hare verslagen

heid op en vervult onze harten met hoop en met vreugde. 

Maar wat zij ook vermoge, zij doet ons het schoon slechts in de ver

beelding genieten ; zij kan de klove niet dempen tusschen het ideaal en 

de werkelijkheid, zij maakt het „ginds" nimmer tot een „hier", zij laat 

de heerlijkheid van het land Kanaan uit de verte ons zien, maar zij 

brengt er ons niet binnen en maakt er ons geen burgers van. Zij is 

veel, maar zij is alles niet; zij is niet, ofschoon ze door een man van 

naam op haar gebied aldus genoemd werd, zij is niet het allerheiligste, 

niet het edelste, niet de eenige godsdienst en het eenige heil van den 

mensch. Zij verzoent onze schuld niet, zij reinigt ons niet van onze ver

dorvenheid, zij is zelfs niet in staat, om in de smarten des levens onze 

tranen te droogen. 
Eindelijk kan ook de humaniteit, de beschaving, de dienst der mensch-

heid, het leven voor de gemeenschap, of hoe men het noemen moge, 

niet als het hoogste goed voor den mensch worden aangemerkt. Daar 

bestaat zonder twijfel recht, om van een voortgang der humanitaire 

ideeën, van eene ontwikkeling der menschlievendheid te spreken. Als 

wij vergelijken, hoe armen en kranken, ellendigen en nooddruftigen, 

weduwen en weezen, krankzinnigen en gevangenen menigmaal in vorige 

eeuwen, en hoe zij over het algemeen tegenwoordig behandeld en ver

zorgd worden, dan is er oorzaak tot blijdschap en dank. Er is een geest 

der verteedering en der barmhartigheid ontwaakt, die het verlorene op

zoekt en over liet verdrukte zich ontfermt. Maar daarnaast laat deze 

zelfde tegenwoordige tijd ons zoovele schrikkelijke ongerechtigheden 

van mamonisme, prostitutie, alcoholisme en andere .gruwelen zien, dat 

wij op de vraag, of wij vooruit- of achteruit gaan, met een antwoord 

verlegen zijn en nu eens tot het optimisme en dan weer tot het pessi

misme overhellen. 
Doch hoe dit wezen moge, als het leven voor de gemeenschap, als 

de liefde tot den naaste geen grondslag heeft in het gebod Gods, verliest 

zij haar bestand en vastigheid. Immers liefde tot den naaste is niet een 

ding, dat vanzelf spreekt en gansch spontaan en natuurlijk opkomt uit 

het menschelijk hart. Zij is een gevoel, eene daad, eene werkzaamheid, 

1 2  
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welke ontzaglijke wilskracht vereischt en tegen geweldige machten van 

zelfzucht en eigenbelang voortdurend gehandhaafd moet worden. Boven

dien vindt zij in den naaste zelf dikwerf hoegenaamd geen steun. Zoo 

beminnelijk zijn gewoonlijk de menschen niet, dat wij hen vanzelf en 

zonder eenige moeite en strijd zouden kunnen en willen liefhebben als 

onszelven. Liefde tot den naaste kan zich alleen staande houden, als zij 

eenerzijds gegrond is in en ons opgelegd wordt door het gebod Gods, 

en als ter anderer zijde diezelfde God ons lust in het hart schenkt, om 

naar al zijne geboden in oprechtheid te wandelen. 

Zoo blijft het bij het woord van Augustinus, dat het hart des men

schen tot God is geschapen en dat het geen rust vindt, voordat het 

ruste vindt aan zijn vaderhart. Alle menschen zoeken dan ook eigenlijk 

naar God, getuigde dezelfde kerkvader, maar zij zoeken Hem niet 

op de rechte wijze, niet in den rechten weg, niet op de rechte 

plaats. Zij zoeken Hem beneden, en Hij is boven. Zij zoeken Hem op 

aarde, en Hij is in den hemel. Zij zoeken Hem verre, en Hij is nabij. 

Zij zoeken Hem in het geld, in het goed, in den roem, in de macht, 

in den lust; en Hij woont in de hoogte en in het heilige en bij dien, 

die van een verbrijzelden en nederigen geest is, Jes. 57 : 15. Maar zij 

zoeken Hem toch, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, Hand. 

17 : 27. Zij zoeken Hem en zij ontvluchten Hem tevens. Zij hebben aan de 

kennis zijner wegen geen lust, en kunnen Hem toch niet missen. Zij 

voelen zich tot God aangetrokken en tegelijk door Hem afgestooten. 

Daarin bestaat, gelijk Pascal het zoo diepzinnig ontwikkelde, de groot

heid en tegelijk de ellende van den mensch. Hij dorst naar waarheid en 

is leugenachtig van nature. Hij snakt naar rust en werpt zich van de eene 

verstrooiing in de andere. Hij jaagt naar een duurzaam, eeuwig geluk, 

en grijpt de genietingen van het oogenblik aan. Hij zoekt naar God, en hij 

verliest zich in het schepsel. Hij is een geboren zoon des huizes, en voedt 

zich met zwijnendraf in een vreemd land. Hij verlaat de sprinkader des 

levenden waters en houwt zich gebroken bakken uit, die geen water 

houden, Jer. 2 : 13. Hij is als een hongerige, die droomt, dat hij eet, 

maar als hij ontwaakt, zoo is zijne ziel ledig, of gelijk een dorstige, die 

droomt dat hij drinkt, maar als hij ontwaakt, zie, zoo is hij nog mat 

en zijne ziel is begeerig, Jes. 29 : 8. 
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De wetenschap kan deze tegenstrijdigheid in den mensch niet verklaren. 

Zij rekent alleen met zijne grootheid en niet met zijne ellende, of alleen 

met zijne ellende en niet met zijne grootheid. Zij verheft hem te hoog, 

of zij drukt hem te laag neer, omdat zij van zijne Goddelijke afkomst 

niet weet, noch van zijn diepen val. Maar de Schrift weet van beide, 

zij laat haar licht schijnen over mensch en menschheid ; en de tegen

strijdigheden worden verzoend, de nevelen worden opgeklaard, de ver

borgen .dingen worden ontdekt. De mensch is een raadsel, dat alleen 

in God zijne oplossing vindt. 

§ 2. De kennis Gods. 

God het hoogste goed voor den mensch — dat is het getuigenis der 

gansche Schrift. 

Zij begint met het verhaal, dat God den mensch geschapen heeft naar 

zijn beeld en gelijkenis, opdat Hij God zijnen Schepper recht kennen, 

Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven 

zou. En zij eindigt met de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, welker 

inwoners Gods aangezichte zullen zien, en Zijn naam zal op hunne 

voorhoofden zijn. 

Daartusschen in ligt de openbaring Gods in al haar lengte en breedte, 

welke de eene, groote, alles bevattende belofte des genadeverbonds: Ik 

zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn, tot inhoud heeft en in den 

Emmanuël, God-met-ons, haar middel- en haar hoogtepunt erlangt. Want 

belofte en vervulling gaan hand aan hand ; het woord Gods is het be

ginsel, het zaad, de kiem van de daad en komt in de daad tot zijne 

volle verwerkelijking. Gelijk God in den beginne door het woord de 

dingen uit het niet in het aanzijn riep, zoo brengt Hij door het woord 

der belofte in den loop der eeuwen den nieuwen hemel en de nieuwe 

aarde tot stand, waarin de tabernakel Gods bij de menschen zal zijn. 

Daarom heet Christus, in wien het Woord vleesch is geworden, bij 

Johannes, Ev. 1 : 14, ook vol van genade en waarheid. 
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Hij is het Woord, dat in den beginne bij God en zelf God was, en 
was als zoodanig het leven en het licht der inenschen. Wijl de Vader 
in Hem zijn leven mededeelt en in Hem zijne gedachte uitspreekt, wordt 
in Hem het volle wezen Gods openbaar. Hij verklaart ons den Vader 
niet alleen en openbaart ons niet slechts zijn naam, maar Hij toont en 
geeft ons in zichzelven den Vader. Christus is God uitgesproken en God 
gegeven ; God zich openbarende en God zich mededeelende, en daarom 
vol van waarheid en vol ook van genade. Het woord der belofte: Ik 
zal uw God zijn, sluit van het eerste oogenblik af, waarin het werd 
uitgesproken, de vervulling in zich : Ik ben uw God. God geeft zich 
aan zijn volk, opdat zijn volk zich geven zou aan Hem. 

In de Schrift vinden wij van de zijde Gods de telkens herhaalde be
tuiging: Ik ben uw God. Van de moederbelofte in Gen. 3 : 15 af wordt 
ieder oogenblik in het leven der aartsvaders, in de geschiedenis van 
het volk Israëls en van de gemeente des Nieuwen Testaments deze rijke, 
alle heil in zich besluitende toezegging herhaald. En daaraan beantwoordt 
dan alle eeuwen door van den kant der gemeente in eindelooze variatiën 
de dank- en de roemtaal des geloofs: Gij zijt onze God en wij zijn 
uw volk, de schapen uwer weide. 

Deze betuiging is geen verstandelijk leerstuk, en geen formulier van 
eenigheid, dat nagesproken wordt, maar belijdenis van eene diep ge
voelde, van eene in het leven zelf ervarene werkelijkheid. De profeten 
en apostelen, de vromen in het algemeen, die in Oud- en Nieuw Testa
ment en later in de kerk van Christus voor ons optreden, hebben niet 
in afgetrokken begrippen over God gephilosopheerd, maar zij hebben 
beleden, wat God voor hen was en wat zij aan hun God hadden in 
alle omstandigheden van het leven. God was voor hen niet een koud 
begrip, dat zij verstandelijk ontleedden, maar eene levende, persoonlijke 
macht, eene werkelijkheid, oneindig wezenlijker dan de wereld om hen 
heen, het ééne, eeuwige, aanbiddelijke Wezen. Zij rekenden met Hem in 
hun leven, zij woonden in zijne tente, zij wandelden voor zijn aange
zicht, zij dienden in zijne voorhoven, zij aanbaden in zijn heiligdom. 

De echtheid en de diepte hunner bevinding komt uit iu de taal, 
waarvan zij zich bedienen, om uit te drukken wat God voor hen is. Zij 
behoeven niet naar woorden te zoeken, want hun mond loopt over van 
wat hun hart vervult, en menschenwereld en natuur leveren hun de 
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beelden voor hunne gedachten. God is voor hen een Koning, een Heer, 

een Held, een Leidsman, een Herder, een Heiland, een Zaligmaker, een 

Verlosser, een • Uithelper, een Geneesmeester, een Man, een Vader. Al 

hun heil en zaligheid, waarheid en gerechtigheid, leven en goedertieren

heid, kracht en sterkte, vrede en rust wordt in Hem gevonden. Hij is 

hun een zon en een schild, een rondas en beukelaar, een licht en een 

vuur, een fontein en sprinkader, een rotssteen en schuilplaats, een hoog 

vertrek en een toren, een loon en eene schaduw, een stad en een tempel. 

Alwat de wereld verspreid en verdeeld aan goederen bevat, is een ge-

gelijkenis van de onnaspeurlijke volheid des heils, welke in God voor 

zijn volk aanwezig is. Daarom sprak David in Psalm 16 : 2 (volgens 

eene betere vertaling) Jehovah aldus aan: Gij zijt mijn Heer, ik heb 

geen hooger goed dan U (Gij zijt mijn hoogste goed), en zong Asaph 

in den 73en Psalm : Wien heb ik nevens U in den hemel; nevens U 

lust mij ook niets op de aarde. Bezwijke mijn vleesch en mijn hart, zoo 

is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. De hemel 

met al zijne zaligheid en heerlijkheid is voor den vrome ledig en doedsch 

zonder God; en als hij in Gods gemeenschap leeft, heeft hij geen lust 

aan eenig ding op de aarde, omdat de liefde Gods alle andere goederen 
hoog te boven gaat. 

Dit is de ervaring der kinderen Gods, door hen gemaakt, omdat God 

zelf zich aan hen in den Zoon zijner liefde te genieten schonk. Christus 

zegt dan ook, dat voor menschen het eeuwige leven, de gansche zalig

heid bestaat in de kennis van den eenigen, waarachtigen God en van 
Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft. 

Het was eene plechtige ure, waarin Christus deze woorden sprak. Hij 

stond op het punt, om over de beek Kidron in te gaan in den hof van 

Gethsemané en daar den laatsten strijd zijner ziele te strijden. Voordat 
Hij daartoe overgaat, bereidt Hij zich als onze Hoogepriester tot zijn 
lijden en sterven voor, en bidt Hij den Vader, dat deze Hem door en 

na zijn lijden verheerlijke, opdat de Zoon ook weder den Vader verheer

lijken moge in de uitdeeling van alle die weldaden, welke Hij thans 

door zijne gehoorzaamheid tot den dood verwerven gaat. Als de Zoon 

aldus bidt, weet Hij niets anders te begeeren, dan wat des Vaders eigen 

wil en welbehagen is. De Vader heeft Hem toch macht gegeven over 

alle vleesch, opdat Hij het eeuwige leven geve aan alwat de Vader Hem 
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gegeven heeft. En dat eeuwige leven bestaat in niets anders dan in de 
kennis van den eenigen, waarachtigen God in het aangezicht van Jezus 
Christus, den-Gezondene, Joh. 17 : 1—3. 

De kennis, van welke Jezus hier spreekt, draagt blijkbaar een gansch 
eigenaardig karakter. Zij is van alle andere kennis, die de mensch zich 
verwerven kan, niet in graad maar in beginsel en wezen onderscheiden. 
Duidelijk treedt dit aan het licht, als wij beide soorten van kennis een 
oogenblik met elkander vergelijken. De kennis Gods, hier door Jezus 
bedoeld, verschilt van de kennis der geschapene dingen in oorsprong en 
voorwerp, in wezen en vrucht. 

Zij verschilt er allereerst in oorsprong van, want ze is alleen aan 
Christus te danken. Alle andere kennis verwerven wij ons in zekeren 
zin door eigen inzicht en oordeel, door eigen inspanning en onderzoek. 
Maar de kennis van den eenigen en waarachtigen God moeten wij ons, 
als kinderen, door Christus laten geven. Buiten Hem om is zij nergens 
te vinden, in geen scholen van wetenschap en bij geen wijsgeeren van 
naam. Christus alleen kende den Vader. Hij was immers in den beginne 
bij God, lag aan in zijn schoot, en zag Hem van aangezicht tot aange
zicht. Hij was zelf God, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitge
drukte beeld zijner zelfstandigheid, des Vaders eigen, eeniggeborene, 
veelgeliefde Zoon, in wien Hij al zijn welbehagen had, Matth. 3:17, 
Joh. 1 : 14, Rom. 8 : 12, Hebr. 1:3. In het wezen des Vaders is voorden 
Zoon niets verborgen, want Hij is dezelfde natuur, dezelfde eigenschap
pen, dezelfde kennis deelachtig. Niemand kent den Vader dan de Zoon, 
Matth. 11 : 27. 

En deze Zoon is tot ons gekomen en heeft ons den Vader verklaard. 
Hij heeft den naam zijns Vaders aan de menschen geopenbaard, Daartoe 
is Hij vleesch geworden en op aarde verschenen, opdat Hij ons den 
Waarachtige zou doen kennen, 1 Joh. 5 :20. Wij kenden God niet en 
hadden zelfs aan de kennis zijner wegen geen lust. Maar Christus heeft 
ons den Vader doen kennen. Hij was geen wijsgeer, geen man der we
tenschap, geen beoefenaar der kunst; zijn werk was, om ons den naam 
des Vaders te openbaren. En dat heeft Hij gedaan, ten volle, zijn 
gansche leven lang. Hij heeft Hem geopenbaard in zijne woorden, in 
zijne werken, in zijn leven, in zijn sterven, in zijn persoon en in heel 

2 
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zijne verschijning. Hij sprak en deed nooit iets, dan wat Hij den Vader 
zag doen. Diens wil te volbrengen, was zijne spijze. Wie Hem zag, zag 
den Vader, Joh. 4 : 34, 8:26,28, 12:50, 14:9. 

En betrouwbaar is Hij in deze zijne openbaring, omdat Hij Jezus, 
Christus, de Gezondene is, Den naam Jezus ontving Hij van God zeiven, 
omdat Hij zijn volk zalig zou maken van hunne zonden, Matth. 1 : 21. 
Christus heet Hij, omdat Hij de Gezalfde des Vaders is, door God 
zeiven tot al zijne ambten verkoren en bekwaamd, Jes. 42 : 1, Matth. 
3 : 16. En Hij is de Gezondene, omdat Hij niet als zoovele valsche 
profeten en priesters gekomen is in zijn eigen naam, zichzelf niet opge
worpen en zichzelf die eere niet aangenomen heeft; maar omdat de 
Vader deze wereld alzoo lief heeft gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar 
het eeuwige leven hebbe, Joh. 3 : 16. 

Wie Hem dan ook aannemen, ontvangen het recht en de bevoegdheid, 
om den naam van kinderen Gods te dragen Joh. 1:12. Zij zijn uit God 
geboren, zij zijn der Goddelijke natuur deelachtig, zij kennen God in 
het aangezicht van Christus, zijnen Zoon. Niemand kent den Zoon dan 
de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en wien het de 
Zoon wil openbaren, Matth. 11 : 27. 

Ten tweede verschilt de kennis Gods van alle andere kennis in haar 
voorwerp. Want deze laatste moge, vooral in den laatsten tijd, nog zoo 
ver zijn uitgebreid, zij verkeert omtrent het schepsel, beperkt zich tot 
het eindige en vindt den Oneindige niet. Wel is er eene openbaring 
van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid ook in de werken der natuur. 
Maar de kennis Gods, daaruit verkregen, is gering, verduisterd, met 
dwaling vermengd en wordt bovendien niet in waarde gehouden. Want 
de menschen, God kennende uit de natuur, hebben Hem als God niet 
verheerlijkt of gedankt, maar worden verijdeld tn hunne overleggingen 
en veranderen de heerlijkheid des onverderfelijken Gods in de gelijkenis 
eens beelds van het schepsel. De wereld is zoowel eene verberging als 
eene openbaring van God, Rom. 1 : 20—23. 

Maar hier, in het hoogepriesterlijk gebed, treedt Een voor ons op, 
die al het eindige varen laat en gewaagt van kennisse Gods! God het 
voorwerp van menschelijke kennis, wie kan dat vatten ? God, die de 
Oneindige en de Onbegrijpelijke is; die van tijd noch eeuwigheid ge-
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meten wordt; voor wien de Engelen zich het aangezicht bedekken met 

hunne vleugelen ; die woont in een ontoegankelijk licht, denwelken geen 

mensch gezien heeft of zien kan ! Hij, het voorwerp van menschelijke 

kennis, van den mensch, wiens adem in zijne neusgaten is en die minder 

dan niet en dan ijdelheid is! Hij zou Qod kennen, wiens gansche weten 

stukwerk is! Bij al zijn weten, wat kent hij ? Wat kent hij in zijn oor

sprong, in zijn wezen, in zijn doel ? Omringt hem niet het mysterie 

van allen kant? Staat hij niet telkens aan de grenzen van het onbe

kende ? En deze mensch, een arm, zwak, dwalend en verduisterd schep

sel, zou God kennen, den hoogen, heiligen, alleenwijzen, almachtigen 
God! 

Het gaat ons begrip ver te boven, maar Christus spreekt ervan, die 

den Vader gezien heeft en Hem ons heeft verklaard. Op Hem kunnen 

wij aan en zijn getuigenis is getrouw en aller aanneming waardig. Indien 

gij weten wilt, o mensch, wie God is, vraag het het niet aan de wijzen, 

aan de Schrifgeleerden, aan de onderzoekers dezer eeuw, maar zie Christus 

aan en hoor naar zijn woord ! Zeg niet in uw hart: wie zal ten hemel 

opklimmen of wie zal in den afgrond nederdalen ? Want nabij u is liet 

woord, dat Christus u predikt. Hij is zelf het Woord, de volkomene 

openbaring des Vaders. Zooals Hij is, zoo is de Vader, even rechtvaar

dig en heilig, maar ook even vol van genade en waarheid. Bij zijn kruis 

ontvouwt zich de volle inhoud van het geloof des Ouden Verbonds : 

Genadig en barmhartig is de Heere, lankmoedig en groot van goeder

tierenheid. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet 

naar onze ongerechtigheden. Want zoo hoog de hemel is boven de aarde, 

is zijne goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vreezen. Zoo 

verre het Oosten is van het Westen, zoo verre doet Hij onze overtre

dingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ont

fermt zich de Heere over degenen, die Hem vreezen, Ps. 103 : 8—13. 

En aanschouwende de heerlijkheid van Christus in den spiegel van zijn 

woord, roepen wij in opgetogenheid uit: wij kennen Hem, omdat wij 

door Hem gekend zijn ; wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief
g e h a d  h e e f t ,  1  J o h .  4 : 1 9 .  

Door oorsprong en inhoud wordt in de derde plaats het wezen der 
kennis Gods in haar eigenaardigheid bepaald. 

In het aangehaalde vers uit het hoogepriesterlijk gebed spreekt Jezus 
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niet van een weten, maar van een kennen van God. Tusschen beide 
is het onderscheid groot. Van eenig schepsel, van een plant of een dier 
of een mensch, van een land of een volk veel uit boeken te weten, is 

iets gansch anders dan het te kennen uit eigen aanschouwing. Weten 
geldt de beschrijving, door anderen van een persoon of zaak gegeven ; 
kennen geldt dat voorwerp zelf. Weten is eene zaak van het hoofd, 
kennen sluit eene persoonlijke belangstelling en eene werkzaamheid des 
harten in. 

Omdat er van de kennis Gods, die Christus heeft geschonken, eene 
beschrijving te vinden is in zijn Woord, is er op dit gebied een weten 
mogelijk, dat van het kennen, door Jezus bedoeld, in wezen verschilt. 
Er is een weten van den wil des Heeren, zonder de bereidheid des 
harten, om dien wil te doen, Luk. 12 : 47, 48. Er is een roepen van 
Heere, Heere, dat geenszins den toegang tot het koninkrijk der hemelen 
ontsluit, Matth. 7 : 21. Er is een geloof, als der duivelen, dat geen 
liefde, maar angst en siddering wekt, Jak. 2 : 19. Er zijn hoorders des 
woords, die geen daders wenschen te zijn en daarom met dubbele slagen 
geslagen zullen worden, Jak. 1 : 23. 

Als Jezus hier spreekt van het kennen van God, dan heeft Hij eene 
kennis op het oog, verwant aan die, welke Hij zelf bezit. Hij was geen 
theoloog van professie, geen doctor of hoogleeraar in de godgeleerdheid. 
Maar Hij kende God door eigen aanschouwing; Hij zag Hem overal, 
in de natuur, in zijn woord, in zijn dienst; Hij had Hem lief boven 
alles en was Hem in alles gehoorzaam, tot den dood des kruises toe. 
Zijn kennen der waarheid was met het doen der waarheid één. En de 
kennis viel met de liefde saam. 

Soortgelijke kennis bedoelt Jezus, als Hij daaraan het leven verbindt. 
Neen, God te kennen, het bestaat niet in veel van God te weten, maar 
het is hierin gelegen, dat wij Hem zelf in het aangezicht van Christus hebben 
aanschouwd, dat wij Hem ontmoet hebben op onzen levensweg, en per
soonlijk met zijne deugden, met zijne gerechtigheid en heiligheid, met zijne 
ontferming en genade in de ervaring onzer ziel hebben kennis gemaakt. 

Daarom draagt deze kennis ter onderscheiding van andere wetenschap 
den naam van kennis des geloofs. Ze is eene vrucht niet van verstande
lijk onderzoek en nadenken, maar van het kinderlijk en eenvoudig ge
loof, van dat geloof, dat niet alleen een zeker weten is maar ook een 
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vast vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der 
zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit 
louter genade, alleen om der verdienste van Christus' wil. Alleen wie 
den kinderkens gelijk worden, gaan het koninkrijk der hemelen in. 
Matth. 18 : 3. Slechts de reinen van hart zien het aangezicht Gods, 
Matth. 5 : 8. Alleen de wedergeborenen uit water en Geest kunnen Gods 
koninkrijk zien, Joh. 3 : 5. Zoo iemand wil den wil van God doen, die 
zal van de leer van Christus bekennen, of zij uit God is, dan of Hij 
van zichzelven spreekt, Joh. 7 : 17. Die zijnen naam kennen, zullen op 
Hem betrouwen, Ps. 9 : 11 ; en in diezelfde mate wordt God gekend, 
als Hij bemind wordt. 

Indien wij de kennis Gods zoo verstaan, baart het eindelijk, in de 
vierde plaats, geen verwondering, dat hare werking en vrucht niet minder 
dan het eeuwige leven is. Tusschen kennis en leven schijnt er al zeer 
weinig verstand te bestaan. Zegt de Prediker niet naar waarheid : in 
veel wijsheid is veel verdriet; die wetenschap vermeerdert, vermeerdert 
smart; van veel boeken te maken is geen einde; en veel lezens is 
vermoeiing des vleesches, Pred. 1 : 18, 12 : 12. 

Kennis is macht — dat verstaan wij, althans tot zekere hoogte. Wie 
kent, heerscht. Alle kennen is een triumf van den geest over de stof, 
eene onderwerping der aarde aan de heerschappij van den mensch. 
Maar kennis is leven — wie begrijpt dat ? En toch, reeds op natuurlijk 
gebied, neemt met de kennis de diepte en de rijkdom van het leven 
toe. Hoe omvattender het bewustzijn, des te intensiever het leven. De 
onbezielde schepselen kennen niet, en zij leven niet. Als in de dieren 
het bewustzijn ontwaakt, wint hun leven ook aan inhoud en omvang. 
Onder de menschen is het rijkst het leven van hem, die het meeste 
kent. Wat is het leven van den kranke van zin, van den onnoozele, van 
den eenvoudige, van den ontontwikkelde arm en beperkt, vergeleken 
met dat van den denker en dichter! Maar hoeveel verschil hier ook zij, 
het is slechts een verschil van graad, het leven zelf verandert er niet 
door; het gaat altijd, bij den grootsten geleerde zoowel als bij den 
eenvoudigen daglooner, onder in den dood, want het wordt slechts uit 
de eindige bronnen van deze wereld gevoed. 

Maar hier is sprake van de kennis, niet aangaande eenig schepsel, 
maar in betrekking tot den eenigen, waarachtigen God. 
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Als kennis der zienlijke dingen reeds het leven verrijkt, hoe veel te 

meer zal de kennisse Gods dan het leven uit de dooden zijn ? God is 

immers niet een God des doods en der dooden, maar des levens en der 

levenden. Alle degenen, die Hij herschiep naar zijn beeld en herstelde 

in zijne gemeenschap, zijn daardoor boven den dood en boven de ver

gankelijkheid verheven. Die in mij gelooft, zeide Jezus, zal leven, al 

ware hij ook gestorven, en een iegelijk, die leeft en in mij gelooft, zal 

niet sterven in der eeuwigheid, Joh. 11 : 25, 26. Het kennen van God 

in het aangezicht van Christus brengt eeuwig leven, storelooze vreugde, 

hemelsche zaligheid mede. Het heeft deze niet alleen ten gevolge, maar 

het kennen van God is terstond zelf leven, nieuw, eeuwig, zalig leven. 

Naar deze onderwijzing der H. Schrift werd in de Christelijke kerk het 

karakter dier wetenschap bepaald, welke van ouds den naam van Theologie 

of Godgeleerdheid draagt. Zij is die wetenschap, welke de kennisse 

Gods uit zijne openbaring afleidt, onder de leiding zijns Geestes indenkt, 

en haar dan tot zijne eere te beschrijven zoekt. En een theoloog, een 

echt Godgeleerde is hij, die uit God, door God, over God, tot zijns 

Naams verheerlijking spreekt. Tusschen geleerden en eenvoudigen is er 

daarom maar een verschil in graad. Zij hebben saam één Heere, één 

geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen 

en door u allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade 
gegeven naar de mate der gave van Christus, Ef. 4 : 5—7. 

In dezen geest leidde Calvijn zijn Catechismus van Genève in met 

de vraag: wat is het voornaamste doel van het menschelijk leven ? 

En het antwoord luidde klaar en krachtig: Opdat de menschen God 

zonden kennen, door wien zij geschapen zijn. Op dezelfde wijze begon 

de Catechismus van Westminster zijn onderwijs met de vraag: Wat is 

het hoogste en voornaamste doel van den mensch ? en gaf daarop dit 

korte en veelzeggende antwoord: des menschen hoogste doel is, God 

te verheerlijken en Hem volmaakt tot in eeuwigheid te genieten. 

§ 3. Algemeene Openbaring.  

Als er in waarheid bij den mensch van eenige kennis van God sprake 

kan zijn, dan onderstelt dit, dat God van zijne zijde zich vrijwillig aan 
hem op eene of andere wijze heeft bekend gemaakt. 
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De kenn i s  van  God  danken  wi j  n ie t  en  kunnen  wi j  ook  n ie t  aan  

ons  ze l f ,  a an  e igen  v ind ing ,  onderzoek  of  nadenken ,  t e  danken  hebben .  

Ind ien  z i j  ons  n ie t  v r i j  en  u i t  ongehoudene  goedhe id  geschonken  word t ,  

bes taa t  e r  geen  moge l i jkhe id ,  da t  wi j  ze  oo i t  door  inspann ing  van  onze  
e igene  k rach ten  zouden  kunnen  ve rwerven .  

B i j  de  kenn i s  de r  geschapene  d ingen  i s  he t  een igsz ins  ander s  ges te ld .  

Al  z i jn  wi j  ook  b i j  he t  ve rwerven  deze r  kenn i s  in  vo l s t r ek ten  z in  van  

God  a fhanke l i jk ,  b i j  de  schepp ing  d roeg  Hi j  t och  aan  den  mensch  de  

t aak  op  en  schonk  e r  hem ook  den  lus t  en  de  k rach t  toe ,  om de  gansche  

aa rde  t e  onderwerpen  en  t e  behee r schen .  De  mensch  s t aa t  boven  de  

na tuur ;  h i j  kan  de  ve r sch i jnse len  d ie r  na tuur  waarnemen ,  onderzoeken ,  

to t  op  zekere  hoog te  kuns tma t ig  ze l f  ve roorzaken  en  voor tb rengen ;  h i j  

kan  a l s  he t  ware  de  na tuur  dwingen ,  om z ichze lve  t e  openbaren  en  
ha re  gehe imen  voor  hem te  on t s lu ie ren .  

Toch  i s  ook  deze  mach t  r eeds  op  a l l e r l e i  w i j ze  en  naa r  a l l e  z i jden  

beperk t .  Naarmate  de  we tenschap  d iepe r  in  de  ve r sch i jnse len  doordr ing t  

en  he t  wezen  de r  d ingen  nader t ,  z i e t  z i j  de  raadse len  ve rmeerde ren  en  

z ichze lve  van  a l l en  kan t  door  he t  onkenbare  omr ingd .  Daar  z i jn  e r  n ie t  

we in igen ,  d i e  van  de  beperk the id  de r  mensche l i jke  kenn i s  zoo  d iep  

over tu igd  z i jn ,  da t  z i j  n i e t  a l l een  be l i jden  :  wi j  we ten  n ie t ,  maar  daa raan  

ook  nog  de  t roos te looze  p ro fe t i e  toevoegen  :  en  wi j  zu l l en  noo i t  we ten .  

Als  deze  e ind ighe id  de r  mensche l i jke  kenn i s  r eeds  b i j  he t  onderzoek  

van  de  onbez ie lde  na tuur  in  he t  oog  sp r ing t ,  dan  sp reek t  he t  vanze l f ,  

da t  z i j  nog  vee l  du ide l i jke r  b i j  de  s tud ie  van  de  l evende ,  de  bez ie lde  

en  de  rede l i jke  schepse len  aan  he t  l i ch t  t r eed t .  

Want  h ie r  komen  wi j  in  aanrak ing  met  ve r sch i jnse len ,  d i e  wi j  n i e t  

naa r  wi l l ekeur  „maken  of  b reken"  kunnen ,  maar  d ie  voorwerpe l i jk  t egenover  

ons  s t aan  en  s l ech t s  een ige rmate  door  ons  gekend  kunnen  worden  door  

de  overeenkomst  me t  da tgene ,  wa t  wi j  in  onsze lven  v inden .  He t  l even ,  

he t  bewus tz i jn ,  de  gewaarword ing  en  de  waarneming ,  he t  ve r s t and  en  

de  rede ,  de  begee r t e  en  de  wi l  l a t en  z i ch  n ie t  on t l eden  en  n ie t  s amen

s te l l en .  Z i j  z i jn  n i e t  mechan i sch ,  maar  o rgan i sch  van  aa rd  ;  wi j  moe ten  

ze  nemen ,  zooa l s  z i j  z i ch  geven  en  hebben  ze  t e  ee rb ied igen  in  hunne  

gehe imzinn ige  na tuur .  Wie  he t  l even  zou  wi l l en  on t l eden ,  zou  he t  op  
da tze l fde  oogenb l ik  dooden .  

In  s t e rke re  ma te  ge ld t  d i t  a l l e s  weer  van  den  mensch .  Want  a l  i s  he t ,  
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da t  h i j  een  l i chamel i jk  wezen  i s  en  in  zoover re  z i ch  n ie t  aan  onze  

waarneming  on t t r ekken  kan ,  wi j  nemen  toch  s l ech t s  z i jne  u i twend ige  

ve r sch i jn ing  waar ;  daa rach te r  schu i l t  een  ve rborgen  l even ,  da t  in  d ien  

u i t e r l i jken  vorm s lech t s  zee r  onvo lkomen  en  gebrekk ig  to t  openbar ing  

komt .  In  beperk te  ma te  bez i t  de  mensch  ze l f s  de  mach t ,  om he t  i nwen

d ige  van  z i jn  wezen  voor  anderen  ve rborgen  t e  houden .  Hi j  kan  z i jn  

ge laa t  zoo  in  bedwang  houden ,  da t  geen  sp ie r  ve r raad t ,  wa t  e r  in  z i jn  

b innens te  omgaa t ;  h i j  kan  de  taa l  bez igen ,  om z i jne  gedach ten  t e  

ve rbe rgen  ;  h i j  kan  in  z i jne  hande l ingen  een  sch i jn  aannemen ,  d i e  me t  

z i jn  inne r l i jk  wezen  in  s t r i jd  i s .  En  ook  a l  hebben  wi j  me t  een  oprech t  

mensch  t e  doen ,  d ie  a l  deze  ve inze r i j en  ve r smaad t ;  om hem te  l ee ren  

kennen  hebben  wi j  toch  nood ig  da t  h i j  van  z i jne  z i jde ,  z i jn  wezen  voor  

ons  on t s lu i t .  Wel  i s  waar  doe t  h i j  d i t  men igmaa l  ongemerk t  en  onwi l l e 

keur ig  ;  h i j  hee f t  n i e t  eene  vo l s t r ek te  besch ikk ing  over  z ichze l f  en  hee f t  

z i chze l f  s l ech t s  voor  een  k le in  dee l  in  z i jne  mach t ;  men igmaa l  ve r raad t  

h i j  z i chze l f ,  zonder  da t  h i j  he t  ze l f  w i l .  Maar  desn ie t t emin ,  h i j  moe t  door  

z i jne  ve r sch i jn ing ,  door  z i jne  woorden  en  daden ,  he tz i j  zonder  he tz i j  

me t  z i jn  wi l , '  t och  u i t  he t  ve rborgene  van  z i jn  wezen  t e  voorsch i jn  

t r eden ,  ind ien  wi j  hem een ige rmate  naa r  waarhe id  zu l l en  kunnen  kennen .  

Er  i s  van  een  mensch  a l l een  dan  een ige  kenn i s  ve rk r i jgbaa r ,  a l s  h i j  van  

z i jn  kan t  onwi l l ekeur ig  o f  ook  met  bewus the id  en  v r i jhe id  z i jn  wezen  

voor  ons  on t s lu i t  en  z i chze lven  aan  ons  openbaar t .  

Deze  overweg ing  l e id t  ons  to t  r ech t  ve r s t and  van  de  voorwaarden ,  

waaronder  e r  b i j  den  mensch  a l l een  van  kenn i s  Gods  sp rake  za l  kunnen  

z i jn .  God  i s  de  vo l s t r ek t -v r i j e ,  de  vo lkomen-onafhanke l i jke  God  ;  Hi j  i s  

in  geen  enke l  opz ich t  van  ons ,  maar  wi j  z i jn  i n  vo l s t r ek ten  z in ,  n i e t  

a l l een  na tuur l i jk  maar  ook  ve r s t ande l i jk  en  zede l i jk ,  van  Hem a fhanke l i jk  ;  

w i j  hebben  dus  n ie t  de  mins te  besch ikk ing ,  n i e t  de  mins te  mach t  ove r  

Hem ;  wi j  kunnen  Hem op  geener l e i  wi j ze  to t  voorwerp  van  ons  onder 

zoek  of  ons  nadenken  maken  ;  ind ien  Hi j  z i ch  n ie t  v inden  l aa t ,  kunnen  

wi j  Hem n ie t  zoeken  ;  ind ien  Hi j  z i ch  n ie t  gee f t ,  kunnen  wi j  Hem n ie t  

aannemen .  Voor t s ,  God  i s  onz ich tbaa r ;  Hi j  woon t  in  een  on toeganke l i jk  

l i ch t ,  zooda t  geen  mensch  Hem oo i t  gez ien  hee f t  o f  z i en  kan .  Wanneer  

Hi j  z i ch  ve rbe rg t  o f  ve rborgen  houd t ,  kunnen  wi j  op  geener l e i  w i j ze  

Hem b innen  den  k r ing  van  onze  l i chamel i jke  o f  onze  gees te l i jke  waar 

neming  b rengen  ;  en  zonder  een ige  waarneming  i s  e r  na tuur l i jk  geen  



25 

kennis  mogel i jk .  E inde l i jk ,  om nie t  meer  te  noemen,  God i s  de  a lmacht ige ,  

Hi j  heef t  n ie t  a l leen  a l le  schepse len ,  Hi j  heef t  ook  z ichze lven  volkomen 

in  z i jne  macht .  Terwi j l  wi j  menschen  ons  a l t i jd  op  eeniger le i  wi jze  te  

z ien  geven ,  bu i ten  en  zonder  onzen  wi l ,  openbaar t  z ich  God a l leen ,  

omdat  en  in  zoover  Hi j  da t  wi l .  Van  eene  versch i jn ing  Gods ,  d ie  

onwi l lekeur ig  z i jn  zou  en  bui ten  z i jn  bewustz i jn  en  z i jne  vr i jhe id  

zou  omgaan ,  kan  geen  sprake  z i jn .  God beheersch t  z ichze lven  

vo lkomen en  openbaar t  z ich  a l leen  naar  de  mate  van  z i jn  welbehagen .  

Kennis  van  God i s  dus  s lech ts  mogel i jk  op  den  gronds lag  eener  

openbar ing  van  Gods  z i jde .  Er  i s  dan  a l leen  voor  den  mensch  kennis  

van  God verkr i jgbaar ,  wanneer  Hi j  en  in  zoover re  Hi j  z ichze lven  vr i j 
wi l l ig  aan  den  mensch  bekend  maakt .  

Deze  bekendmaking  Gods  van  z ichze lven  word t  gewoonl i jk  met  den  

naam van  openbaring aangeduid .  De  Schr i f t  bez ig t  e r  versch i l lende  

namen voor  en  spreekt  van  versch i jnen ,  spreken ,  geb ieden ,  werken ,  z ich  

bekend  maken  enz .  Zi j  du id t  daarmede  aan ,  da t  de  openbar ing  n ie t  

a l t i jd  op  deze l fde  wi jze  geschied t  maar  in  zeer  versch i l lende  vormen 

p laa t s  gr i jp t .  E igenl i jk  z i jn  a l le  werken  Gods  naar  bu i ten ,  he tz i j  in  

woord  of  in  daad ,  bes tanddee len  en  e lementen  van  de  ééne ,  groote ,  

a l les  omvat tende  en  a l t i jd  voor tgaande  openbar ing  Gods .  Het  scheppen ,  

he t  onderhouden  en  he t  regeeren  a l le r  d ingen ,  de  roeping  en  le id ing  

van  Is raë l ,  de  zending  van  den  Chr i s tus ,  de  u i t s tor t ing  van  den  H.  Gees t ,  

de  teboeks te l l ing  van  he t  Woord  Gods ,  de  ins tandhouding  en  de  voor t 

p lan t ing  der  kerk  enz .  z i jn  a l le  te  zamen wi jzen  en  vormen,  waardoor  

e r  eene  openbar ing  van  Gods  wege  to t  ons  komt .  Zi j  maken  ons  a l le  

ie t s  van  God bekend .  Alwat  i s  en  geschied t ,  kan  en  behoor t  ons  op  te  

le iden  to t  de  kennis  van  Hem,  wien  te  kennen  he t  eeuwige  leven  i s .  

Deze  openbar ing ,  he tz i j  ze  a lgemeen of  b i jzonder  genomen wordt ,  
d raag t  a l t i jd  de  volgende  kenmerken .  

Ten  eers te  gaa t  z i j  s teeds  vr i j  van  God zeiven ui t .  Hi j  i s  h ie r ,  ge l i jk  

overa l ,  de  a l leen-handelende ,  en  Hi j  hande l t  h ie rb i j  vo lkomen bewust  

en  vr i j .  Wel  i s  waar  word t  door  hen ,  d ie  de  be l i jden is  van  een  per 

soonl i jk ,  ze l fbewust  God verwerpen ,  nog  menigmaal  van  eene  openbar ing  

Gods  gesproken .  Maar  d i t  i s  een  gebru ikmaken  van  he t  woord  in  s t r i jd  

met  z i jne  e igenl i jke  be teekenis .  Op he t  s tandpunt  van  hen ,  d ie  a l leen  
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aan eene onpersoonlijke, onbewuste, almachtige kracht gelooven, kan 
men nog wel van een onbewust, onwillekeurig verschijnen dier kracht 
spreken, maar niet meer van eene eigenlijke openbaring, daar deze toch 
de volkomene bewustheid en vrijheid Gods onderstelt. Alle openbaring, 
welke dien naam terecht draagt, gaat uit van de gedachte, dat God 
persoonlijk bestaat, dat Hij zichzelven bewust is en zichzelven aan 
schepselen bekend maken kan. De kennis Gods bij den mensch heeft 
haar grondslag en uitgangspunt in de kennis, welke God van zichzelven 
bezit. Zonder zelfbewustheid en zelfkennis Gods is er ook geen kennis 
van God bij den mensch mogelijk. Wie dit loochent, moet tot de on
gerijmde gedachte komen, dat er öf in het geheel geen kennis van God 
bestaat, óf dat God eerst in den mensch tot zelfbewustheid komt, en 
dus 'den mensch de plaats van God doen innemen. 

De Schrift leert gansch anders. Ofschoon ontoegankelijk, is het toch 
een licht, waar God in woont; Hij kent zichzelven volkomen en kan 
zich daarom aan ons bekend maken. Niemand kent den Zoon dan de 
Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en wien het de Zoon 
wil openbaren, Mattli. 11 : 27. 

In de tweede plaats is alle openbaring, welke van God uitgaat, zelf-
openbaring. God is de oorsprong, en Hij is ook de inhoud zijner open
baring. Dat geldt van de hoogste openbaring, die in Christus tot ons' 
gekomen is, want Jezus zegt zelf, dat Hij den naam des Vaders aan de 
menschen heeft geopenbaard, Joh. 17 : 6; de eeniggeboren Zoon, die 
in den schoot des Vaders is, heeft ons God verklaard, Joh. 1 : 18. 
Maar dat geldt verder van alle openbaring, welke God van zich heeft 
doen uitgaan. Alle werken Gods in natuur en genade, in schepping en 
herschepping, in wereld en geschiedenis doen ons iets kennen van het 
onbegrijpelijk en aanbiddelijk wezen Gods. Zij doen het niet alle op 
dezelfde wijze en in dezelfde mate; er is hier eindelooze verscheiden
heid ; het eene werk Gods spreekt meer van zijne gerechtigheid en het 
andere van zijne goedheid ; hier blinkt meer de almacht en ginds de 
wijsheid Gods uit. 

Maar alle te zamen, en elk in zijne mate verkondigen zij ons de groote 
werken Gods, maken zij ons met zijne deugden en volmaaktheden, met 
zijn wezen en zijne zelfonderscheidingen, met zijn gedachte en woord, 
met zijn wil en welbehagen bekend. 



Hierbij mogen wij echter nooit uit het oog verliezen, dat de openba
ring Gods, hoe rijk haar inhoud ook zij, toch nooit met de zelfkennis 
Gods samenvalt. De zelfkennis of het zelfbewustzijn Gods is even on
eindig als zijn wezen, en is daarom uiteraard voor geen mededeeling 
aan eenig schepsel vatbaar. De openbaring Gods in zijne schepselen, 
zoowel voorwerpelijk in de werken zijner handen, als onderwerpelijk 
in het bewustzijn zijner redelijke schepselen, omvat altijd slechts een 
klein gedeelte van de oneindige kennis, welke God aangaande zich-
zelven deelachtig is. Niet alleen de menschen op aarde, maar ook de 
zaligen en de engelen in den hemel, ja zelfs de Zone Gods naar zijne 
menschelijke natuur, hebben eene kennis van God, die van Gods zelf
kennis in beginsel en wezen onderscheiden is. Maar desniettemin, de 
kennis, welke door God in zijne openbaring medegedeeld wordt en door 
de redelijke schepselen daaruit verworven kan worden, moge beperkt 
en eindig zijn en dit zelfs in de eeuwigheid blijven, zij is toch eene 
echte, zuivere kennis. God openbaart zich in zijne werken, zooals Hij 
is. Uit zijne openbaring leeren wij Hem zeiven kennen. Geen rust is er 
daarom voor den mensch, voordat hij uit het schepsel tot God zeiven 
opstijgt. Bij de openbaring moet het ons om God zeiven te doen zijn. 
Want zij dient niet, om ons eenige klanken te leeren en eenige woorden 
te doen uitspreken, maar zij vindt haar naaste doel hierin, dat zij ons 
door de schepselen heen tot den Schepper zeiven opleidt en ons doet 
rusten aan zijn Vaderhart. 

In de derde plaats heeft de openbaring, die van God uitgaat en God 
tot inhoud heeft, ook God zeiven, tot doel. Zij is uit en door en tot 
Hem ; God heeft alles gewrocht om zijns zelfs wil, Spr. 16 : 4, Rom. 
11 : 36. Ofschoon de kennis Gods, welke in zijne openbaring medege
deeld wordt, van zijne zelfkennis wezenlijk onderscheiden is en blijft, 
is zij toch zoo rijk, zoo breed en zoo diep, dat zij nooit ten volle in 
het bewustzijn van eenig redelijk schepsel kan opgenomen worden. De 
engelen gaan in verstand den mensch ver te boven, en zien dagelijks 
het aangezicht des Vaders, die in de hemelen is, Matth. 18 : 10, maar 
zij zijn toch begeerig in te zien in de dingen, die ons door de ver
kondigers van het Evangelie aangediend zijn, 1 Petr. 1 : 12. En naar
mate de menschen de openbaring Gods dieper indenken, worden zij te 
meer gedrongen, om met Paulus uit te roepen : o diepte des rijkdoms 

2» 
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beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijne 

oordeelen en onnaspeurlijk zijne wegen, Rom. 11 : 33. De openbaring 

kan daarom in den mensch haar einddoel niet hebben, maar gaat ten 

deele ook langs hem henen en stijgt hoog boven hem op. 

Wel is waar bekleedt de mensch in die openbaring eene uitnemende 

plaats. Zij richt zich tot de menschen, opdat zij den Heere zoeken zou

den, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, Hand. 17 : 27, en 

het Evangelie moet aan alle creaturen gepredikt worden, opdat zij, 

geloovende, het eeuwige leven ontvangen zouden, Mark. 16 : 15, 16, 

Joh. 3 : 16, 36. Doch dit is en kan het laatste en hoogste doel der 

openbaring niet zijn. God kan niet rusten in den mensch. Maar de 

mensch behoort God te kennen en te dienen, opdat hij met en aan het 

hoofd van alle schepselen Gode de eere brenge van alle zijne werken. 

In de openbaring, hetzij zij door of langs den mensch henenga, bereidt 

God zichzelven lof, verheerlijkt Hij zijn eigen naam, spreidt Hij in de 

wereld zijner schepselen voor zijne eigene oogen, zijne deugden en vol

maaktheden uit. Wijl de openbaring uit en door God is, heeft zij ook 

in zijne verheerlijking haar bestemming en doel. 

Deze gansche openbaring, welke uit en door en tot God is, heeft in 

den persoon van Christus haar middelpunt, en bereikt tegelijk in Hem 

haar hoogtepunt. Niet het schitterende firmament noch de machtige na

tuur, geen vorst of groote der aarde, geen wijsgeer of kunstenaar, maar 

de Zoon des menschen is de hoogste openbaring Gods. Christus is het 

vleeschgeworden Woord, dat in den beginne bij God en zelf God was, 

de Eeniggeborene van den Vader, het Beeld Gods, het afschijnsel zijner 

heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid ; wie Hem 

gezien heeft, heeft den Vader gezien, Joh. 14 : 9. In dat geloof staat de 

Christen ; hij heeft God leeren kennen in het aangezicht van Jezus Christus, 

dien Hij gezonden heeft. God zelf, die gezegd heeft, dat het licht uit de 

duisternis zou schijnen, is degene, die in zijn hart geschenen heeft, om 

te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht 

van Jezus Christus, 2 Cor. 4 : 6. 

Maar van dit hooge standpunt ziet de Christen rondom zich, terug 

en vooruit en naar alle zijden. En wanneer hij dan in het licht der 

kennis van God, welke hij aan Christus dankt, zijn blik laat weiden 



29 

over de natuur en over de geschiedenis, over den hemel en over de 
aarde, dan ontdekt hij overal in de gansche wereld sporen van dien
zelfden God, dien hij in Christus als zijn Vader heeft leeren kennen en 
aanroepen. De Zon der gerechtigheid opent hem een wonderschoon 
vergezicht, dat zich uitstrekt tot aan de einden der aarde toe. Bij haar 
licht ziet hij in den nacht der verledene tijden terug en dringt hij in de 
toekomst aller dingen door; naar achteren en naar voren is de horizon 
licht, ook al wordt de lucht menigmaal met donkere wolken bedekt. 

De Christen, die alles beziet bij het licht van Gods Woord, is daarom 
geen enghartig schepsel; hij is ruim van hart en ingewanden ; hij ziet 
over de gansche aarde en rekent alles het zijne, omdat hij Christi en 
Christus Godes is, 1 Cor. 3 : 21—23. Hij kan het geloof niet prijsgeven, 
dat de openbaring Gods in Christus, aan welke hij zijn leven en zijne 
zaligheid dankt, een bijzonder karakter draagt. Doch dit geloof sluit hem 
niet van de wereld af, maar stelt hem veeleer in staat, om de openbaring 
Gods in natuur en geschiedenis op te merken, en geeft hem het middel 
aan de hand, waardoor hij allerwege het ware en goede en schoone 
erkennen en van alle leugenachtig en zondig bijmengsel van menschen 
afzonderen kan. 

Zoo maakt hij dan onderscheid tusschen eene algemeene en eene bij
zondere openbaring Gods. Bij de algemeene openbaring bedient God 
zich van den gewonen loop der verschijnselen en den gewonen gang 
der gebeurtenissen ; bij de bijzondere openbaring bezigt Hij menigmaal 
ongewone middelen, verschijning, profetie en wonder, om zichzelven 
aan menschen bekend te maken. Gene heeft inzonderheid tot inhoud de 
deugden van Gods almacht, wijsheid en goedheid; deze openbaart 
bovenal Gods heiligheid en gerechtigheid, ontferming en genade. De 
eerste richt zich tot alle menschen en houdt door algemeene genade de 
uitbarsting der zonde tegen; de tweede komt alleen tot degenen, die 
onder het Evangelie leven, en verheerlijkt zich door bijzondere genade 
in de vergeving der zonden en de hernieuwing des levens. 

Maar hoezeer beide onderscheiden zijn, zij staan toch ook weer met 
elkander in nauw verband. Beide hebben in God, in zijne vrije goed
heid en gunst, haar oorsprong. De algemeene openbaring is te danken 
aan het Woord, dat in den beginne bij God was, dat alle dingen heeft 
gemaakt, dat als een licht in de duisternis heeft geschenen en iederen 
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mensch verlicht, komende in de wereld, Joh. 1 : 1—9. De bijzondere 

openbaring is aan hetzelfde Woord te danken, maar aan dat Woord, 

gelijk het vleesch geworden is in Christus, en nu vol is van genade en 

waarheid, Joh. 1 : 14. Beide openbaringen hebben genade tot inhoud, 

gene eene algemeene, deze eene bijzondere; maar zoo, dat de eene voor 
de andere onmisbaar is. 

De algemeene genade is het, welke de bijzondere mogelijk maakt, 

voorbereidt en bij den voortduur draagt; de bijzondere genade op haar 

beurt leidt de algemeene tot zich op en neemt haar voortdurend in 

dienst. Beide openbaringen hebben eindelijk ook de instandhouding, gene 

de bewaring, deze de redding van het menschelijk geslacht ten doel en loopen 

langs dezen weg wederom op de verheerlijking van al Gods deugden uit. 

De inhoud van beide openbaringen, niet alleen van de bijzondere 

maar ook van de algemeene, is in de H. Schrift vervat. De laatste, 

ofschoon uit de natuur herkomstig, is daarom toch in de Schrift opge

nomen, omdat wij, menschen, vanwege de duisternis van ons verstand, haar 

nooit zuiver uit de natuur zouden kunnen afleiden. Maar nu verspreidt 

de Schrift een licht op ons pad door de wereld, en geeft ons de ware 

beschouwing van natuur en geschiedenis aan de hand. Zij doet ons God 

opmerken, waar wij Hem anders niet zien zouden ; door haar verlicht, 

aanschouwen wij Gods deugden uitgespreid in al de werken zijner handen. 

Reeds de schepping, door de Schrift geloerd, bewijst ons de openbaring 

Gods in de natuur. Want de schepping zelve is eene daad van openbaring, 

aanvang en beginsel van alle volgende openbaring. Als de wereld 

eeuwig alleen of eeuwig naast God bestaan had, zou zij geen openbaring 

Gods kunnen zijn ; in het laatste geval zou zij eeuwig voor God eene be

lemmering zijn geweest, om zich door haar te openbaren. Maar wie met 

de Schrift de schepping der wereld staande houdt, belijdt daarin tegelijk, 

dat God zich in de gansche wereld openbaart. Want elk werk legt ge

tuigenis van zijn maker af, en te sterker, naarmate het in meer eigen
lijken zin een product van zijn maker genoemd kan worden. 

Wijl de wereld in volstrekten zin Gods werk is en niet alleen haar 

zóó-zijn maar ook haar zijn-zelf van den aanvang af en altijd-door 

alleen aan God te danken heeft, komt in alle schepsel iets van Gods 

deugden en volmaaktheden uit. Zoodra aan de andere zijde de open-



31 

baring Gods in de natuur geloochend en bijvoorbeeld tot het gemoed 

of gevoel van den mensch beperkt wordt, ligt het gevaar voor de deur, 

om de schepping Gods te ontkennen, de natuur door eene andere 

macht te laten beheerschen dan die er heerscht in het menschelijk 

gemoed, en om alzoo openlijk of in bedekten vorm het veelgodendom 

wederom in te voeren. De Schrift, de schepping leerend, handhaaft 

daarmede ook tevens de openbaring Gods, en daarin tegelijk weer de 
eenheid Gods en de eenheid der wereld. 

Voorts onderwijst ons de Schrift, dat de wereld niet maar in den 

beginne door God in het aanzijn geroepen is, doch voortdurend, van 

oogenblik tot oogenblik, door dienzelfden God in stand gehouden en 

geregeerd wordt. Hij is niet alleen oneindig verheven boven de wereld, 

maar Hij woont met zijne almachtige en alomtegenwoordige kracht ook 

in al zijne schepselen in ; Hij is niet verre van een iegelijk van ons, 
want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, Hand. 17: 27, 28. 

De openbaring, welke uit de wereld tot ons komt, is dus niet alleen 

eene herinnering aan een werk Gods in iang vervlogene dagen, maar 

ook een getuigenis van wat God thans in deze tijden is en wil en doet. 

Als wij onze oogen omhoog heffen, zien wij niet alleen, wie alle deze 

dingen geschapen heeft, en in getale hun heir heeft voortgebracht, maar 

aanschouwen wij ook, dat Hij ze alle bij name roept, vanwege de 

grootheid zijner kracht en omdat Hij sterk van vermogen is; en dat er 

niet één wordt gemist, Jes. 40 : 25. De hemelen vertellen Gods eere, 

en het uitspansel verkondigt zijner handen werk, Ps. 19 : 2. Hij bedekt 

zich met het licht als met een kleed ; Hij rekt den hemel uit als een 

gordijn ; Hij zoldert zijne opperzalen in de wateren, maakt van de wolken 

zijn wagen en wandelt op de vleugelen des winds, Ps. 104 : 2, 3. 

Hij grondt de plaats voor bergen en dalen en drenkt ze uit zijne opper

zalen, Ps. 104 : 8, 13. Hij verzadigt de aarde met de vrucht zijner 

werken, doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot * 

dienst des menschen, doende het brood uit de aarde voortkomen en 

den wijn, die het hart des menschen verheugt, Ps. 104: 13—15. Hij zet 

de bergen vast door zijne kracht en stilt het bruisen der zeeën, Ps. 65 : 7, 

8, doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen, bezoekt en 

verrijkt het land, zegent zijn uitspruitsel en kroont het jaar zijner goedig

heid, Ps. 65 : 9v. Hij voedt de vogelen des hemels, bekleedt het gras 
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des velds met heerlijkheid, Matth. 6 : 26—30, doet zijne zon opgaan 

over boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaar-

digen, Matth. 5 : 45. Hij maakte den mensch een weinig minder dan 

de engelen, kroonde hem met eer en heerlijkheid en doet hem heerschen 

over al de werken zijner handen. Heerlijk is zijn naam op de gansche 
aarde! Ps. 8. 

En niet alleen in de natuur, maar ook in de geschiedenis volvoert 
God zijn raad en brengt Hij zijn werk tot stand. Uit éénen bloede 

heeft Hij het gansche geslacht der menschen gemaakt, om op den 

geheelen aardbodem te wonen, Hand. 17 : 26. Hij verdelgt het eerste 

menschelijk geslacht in den zondvloed en bewaart het tegelijk in het 

huisgezin van Noach, Gen. 6—9. Hij verwart bij Babels toren de 

sprake der menschen en verstrooit ze over de gansche aarde, Gen. 

11 : 7, 8. En toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde 

en Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij bescheiden de tijden te 
voren geordineerd en de bepalingen van hunne woning, en hunne land

palen gesteld naar het getal der kinderen Israels, Deut. 32 : 8, Hand. 

17 : 26. Ofschoon Hij het volk Israels tot drager zijner bijzondere 
openbaring verkoor, en de Heidenen wandelen liet op hunne eigene 

wegen, Hand. 14 : 16, zoo heeft Hij ze toch niet uit het oog verloren 

noch overgelaten aan eigen lot. Integendeel, Hij heeft zichzelven niet 

onbetuigd gelaten, goed doende van den hemel, ons regen en vrucht

bare tijden gevende, vervullende onze harten met spijze en vroolijkheid, 

Hand. 14 : 17. Hetgeen van God kennelijk is, werd in hen openbaar, 

want God heeft het hun geopenbaard, Rom. 1:19, opdat zij den Heere 

zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, Hand. 17 : 27. 

Door deze algemeene openbaring heeft God de volken bewaard en 

heengeleid naar de bedeeling van de volheid der tijden, waarin het 

Hem behaagt, alles wederom tot één te vergaderen in Christus, beide 

dat in den hemel en dat op de aarde is, Ef. 1 : 10. Uit alle geslachten 

en talen en volken en natiën brengt Hij zijne gemeente toe, Rom. 11 : 

25, Ef. 2 : 14 v. Openb. 7 : 9, en bereidt dat einde der wereld voor, 
waarin de volken, die zalig worden, in het licht der Godsstad zullen 

wandelen en alle koningen en volken der aarde daarin zullen samen
brengen al hunne heerlijkheid en eere, Openb. 21 : 24, 26. 
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In de theologie heeft men beproefd, al deze getuigenissen, welke 

natuur en geschiedenis van Gods bestaan en wezen afleggen, te rang

schikken en in eenige groepen te verdeelen. Zoo is men allengs gaan 
spreken van een zestal bewijzen voor het bestaan van God. 

Ten eerste draagt de wereld, hoe groot en machtig ze ook zij, toch 

allerwege het getuigenis in zich, dat zij in de vormen van ruimte en 

tijd bestaat, dat zij een eindig, toevallig, afhankelijk karakter draagt, 
en wijst zij daardoor van zichzelve terug naar een eeuwig, noodzake

lijk bestaand, onafhankelijk wezen, dat de laatste oorzaak aller dingen 
is (kosmologisch bewijs). 

Ten tweede is er overal in de wereld, in hare wetten en ordeningen, 

in hare eenheid en harmonie, in de organisatie van al hare schepselen 

een doel te bespeuren, dat met alle verklaring uit toeval den spot drijft 

en ons opleidt tot de erkenning van een alwijs en almachtig wezen, 

hetwelk met een oneindig verstand dat doel heeft vastgesteld en door 

zijne almachtige en alomtegenwoordige kracht nastreeft en bereikt, 
(teleologisch bewijs). 

In de derde plaats bevat het bewustzijn bij alle menschen het besef 

van een hoogste wezen, waarboven niets hoogers gedacht kan worden, 

en dat tegelijk door allen als noodzakelijk-bestaande gedacht wordt. 

Indien zulk een wezen niet bestond, zou de hoogste, volmaaktste en 

meest noodzakelijke gedachte eene illusie zijn, en de mensch het vertrou

wen op het getuigenis van zijn bewustzijn verliezen (ontologisch bewijs). 

Daarbij sluit terstond het vierde bewijs zich aan: de mensch is 

niet alleen een redelijk, maar ook een zedelijk wezen. Hij voelt zich in 

zijn geweten aan eene wet gebonden, die hoog boven hem staat, en 

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van hem eischt; en die wet wijst 

terug op een heilig en rechtvaardig wetgever, die behouden kan en 
verderven (moreel bewijs). 

Bij deze vier bewijzen komen nog twee andere, ontleend aan de 

overeenstemming der volken en aan de geschiedenis der menschheid. 

Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat er geen volken zonder gods

dienst bestaan. Enkelen hebben wel het tegendeel beweerd, maar zijn 

door de historische onderzoekingen hoe langer hoe meer in het ongelijk 

gesteld; atheïstische stammen of volken zijn er niet. Dit verschijnsel is 

van groote beteekenis; want de volstrekte algemeenheid toont er de 
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noodzakelijkheid van aan en stelt ons dus voor het aannemen van een 

van deze twee gevolgtrekkingen, dat öf de gansche menschheid op dit 

punt aan eene dwaze inbeelding lijdt, óf dat de kennis en de dienst 

Gods, die in verbasterde vormen bij alle volken voorkomt, op zijn 
bestaan is gegrond. 

Evenzoo vertoont ons de geschiedenis der menschheid, in het licht 

der Schrift beschouwd, een plan en een gang, die op de regeering van 

alle dingen door een hoogste wezen terugwijst. Wel is waar doen zich 

in het leven van den enkele zoowel als in' dat van de volken bij deze 

beschouwing allerlei bezwaren en moeilijkheden voor. Maar des te op

merkelijker is het, dat ieder, die de geschiedenis beoefent, bewust of 

onbewust van de onderstelling uitgaat, dat zij door gedachte en plan 

wordt geleid, en op het ontdekken van deze gedachte zijn oogmerk 

richt. Geschiedenis en geschiedbeschouwing zijn op het geloof aan de 
voorzienigheid Gods gegrond. 

Al deze zoogenaamde bewijzen hebben niet de kracht, om den mensch 

te dwingen tot het geloof. Trouwens, er zijn in de wetenschap weinig 

bewijzen, die daartoe in staat zijn. In de formeele wetenschappen, ma

thesis en logica, moge dit het geval wezen; maar zoodra wij met 

werkelijke verschijnselen in de natuur en nog meer in de geschiedenis 

in aanraking komen, laten zich tegen de daarop gebouwde redeneerin

gen en besluiten in den regel allerlei bedenkingen in het midden 

brengen. In godsdienst en zedelijkheid, in recht en schoonheidsleer 

hangt er nog veel meer van de gesteldheid des menschen af, of hij 

zich al dan niet gevangen zal geven. De dwaas kan, in weerwil van 
alle getuigenissen, blijven zeggen in zijn hart: er is geen God, Ps. 

14 . 1, en de Heidenen, ofschoon God kennende, hebben Hem niet ver

heerlijkt of gedankt, Rom. 1 : 21. De bovengenoemde bewijzen voor 

het bestaan Gods richten zich niet tot den mensch als louter verstan

delijk, maar zij richten zich tot hem als redelijk en zecfelijk wezen. Zij 

doen niet een beroep alleen op zijn ontledend en redeneerend verstand, 

maar zij wenden zich ook tot zijn hart en gemoed, tot zijn rede en geweten. 

En dan hebben zij waarde, versterken het geloof en bevestigen den band 

tusschen de openbaring Gods buiten en zijne openbaring in den mensch. 

De openbaring Gods toch, die uit natuur en geschiedenis tot den 
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mensch komt, zou niets op hem vermogen, indien er niet iets in den 
mensch zelf was, dat daaraan beantwoordde. De schoonheid in natuur 
en kunst zou voor den mensch ongenietbaar zijn, als hij niet zelf een 
schoonheidsgevoel in zijn boezem droeg. De zedewet zou geen weer
klank bij hem vinden, indien hij niet zelf de stem der conscientie in 
zijn binnenste vernam. De gedachten, die God door zijn woord in de 
wereld belichaamd heeft, zouden onbegrijpelijk voor hem zijn, indien 
hij niet zelf een denkend-wezen ware. En zoo ook zou de openbaring 
Gods in al de werken zijner handen voor den mensch ten eenenmale 
onverstaanbaar zijn, als God niet een onuitroeibaar besef van zijn be
staan en wezen in de ziel des menschen had ingeplant. Maar nu is 
het een onwedersprekelijk feit, dat God aan de uitwendige openbaring in 
de natuur eene inwendige openbaring in den mensch zelf heeft toege
voegd. De geschiedkundige en zielkundige onderzoekingen van den 
godsdienst stellen telkens op nieuw in het licht, dat de godsdienst 
zonder zulk een ingeschapen besef niet te verklaren is; altijd keeren 
zij ten slotte tot de dikwerf bij den aanvang verworpene stelling terug, 
dat de mensch van huis uit een godsdienstig wezen is. 

De Schrift verheft dit boven allen twijfel. Nadat God alle dingen 
gemaakt had, schiep Hij den mensch, en Hij schiep hem in datzelfde 
oogenblik naar zijn beeld en gelijkenis, Gen. 1 : 26. De mensch is 
Gods geslacht, Hand. 17 : 28. Ofschoon hij, als de verloren zoon in 
de gelijkenis, het vaderlijk huis is ontvloden, hij blijft in zijne verste 
afdwaling nog de herinnering aan zijne herkomst en bestemming be
waren; in zijn diepsten val behoudt hij nog eenige kleine overblijfselen 
van het beeld Gods, waarnaar hij geschapen werd. God openbaart zich 
buiten Hij openbaart zich ook in den mensch; Hij laat zichzelven niet 
aan zijn hart en geweten onbetuigd. 

Deze openbaring Gods in den mensch is echter niet eene tweede, 
geheel nieuwe openbaring, welke bij de eerste bijkomt, geen zelfstan
dige bron van kennis naast en onafhankelijk van deze. Maar zij is 
een vermogen, eene vatbaarheid, een drang, om God in zijne werken 
op te merken en zijne openbaring te verstaan. Zij is een besef van het 
Goddelijke in ons, dat ons in staat stelt, om het Goddelijke buiten ons 
waar te nemen, zooals het oog ons bekwaamt, om het licht en de 
kleuren te zien, en het oor ons geschikt maakt, om de klanken te 
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hooren. Zij is, gelijk Calvijn het noemde, een gevoel der Godheid, of, 
gelijk Paulus het omschreef, een vermogen, om uit de schepselen de 
onzienlijke dingen Gods, n.1. zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, 
denkend te doorzien, Rom. 1 : 20. 

Wanneer wij dit ingeschapen gevoel der Godheid trachten te ontle
den, blijkt het twee elementen te bevatten. In de eerste plaats ligt erin 
een besef van volstrekte afhankelijkheid. Aan alle verstand en wil, aan 
alle redeneering en handeling voorafgaand, is er in ons een zelfbewust
zijn, dat met ons zelf—zijn innig saamgeweven is en daarmede als het 
ware samenvalt. Vóór alle denken en willen toch zijn en bestaan wij; 
bestaan wij op eene bepaalde wijze; en hebben wij een daarmede on
afscheidelijk verbonden besef van ons bestaan en van ons zóó-bestaan. 
En de kern van dit met ons zelf-zijn schier identische zelfbesef is af-
hankelijksgevoel. In ons innerlijkste wezen zijn wij ons onmiddellijk, 
vóór alle redeneering, bewust, schepsel, beperkt, afhankelijk te zijn. 
Afhankelijk van alles rondom ons, van de gansche geestelijke en stof
felijke wereld; de mensch is „een afhangeling van 't heelal." En voorts 
met alles afhankelijk in volstrekten zin van God, die het eenige, eeu
wige en waarachtige wezen is. 

Maar dit gevoel der Godheid bevat nog een tweede bestanddeel. 
Als het niets anders ware dan volstrekt afhankelijkheidsgevoel en dus 
liet wezen dier macht, waarvan de mensch zich afhankelijk weet, geheel 
onbepaald liet, zou dat gevoel hem leiden tot machteloozen opstand of 
tot stomme, lijdelijke berusting. Maar het gevoel der Godheid sluit een 
bepaald besef in aangaande dat wezen, waarvan de mensch afhankelijk 
is; het is een bewustzijn van eene hoogere, volstrekte macht, doch 
niet van eene blinde, redelooze, onbewegelijke en onaandoenlijke 
macht, die met een noodlot gelijk staat, maar van eene hoogste macht, 
die tegelijk volkomen rechtvaardig, wijs en goed is. Het is een besef 
van de „eeuwige kracht,' maar ook van de „Goddelijkheid," dat is van 
de absolute volmaaktheid Gods. En daarom wordt de mensch door dit 
gevoel zijner afhankelijkheid niet tot moedeloosheid en wanhoop ge
voerd, maar spoort het hem veeleer tot godsdienst, tot een dienen en 
vereeren der Godheid aan. De afhankelijkheid, van welke de mensch 
zich ten aanzien van het Goddelijk wezen bewust is, is van eene 
gansch bijzondere soort; zij sluit vrijheid in en drijft tot vrije hande-
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lingen uit. Het is de afhankelijkheid, niet van een slaaf, niaar van een 

zoon, zij het ook een verloren zoon. Het „gevoel der Godheid is dus, 

naar Calvijns omschrijving, tegelijk het „zaad der religie." 

§ 4. De waarde der algemeene Openbaring. 

Bij het bepalen van de waarde, welke aan de algemeene openbaring 

toekomt, bestaat er groot gevaar, om óf eenerzijds aan onderschatting, 

óf ook andererzijds aan overschatting zich schuldig te maken. Wanneer 

wij het oog vestigen op de rijke genade, welke God in zijne bijzondere 

openbaring geschonken heeft, kunnen wij daarvan soms zoo vervuld 

wezen, dat de algemeene bijzondering hare gansche beteekenis en 

waarde voor ons verliest. Maar als wij dan op een anderen tijd kennis 

maken met al het ware en goede en schoone, dat krachtens Gods al

gemeene openbaring in natuur en menschenwereld aangetroffen wordt, 

dan kan het gebeuren, dat de bijzondere genade, in den persoon en 

het werk van Christus verschenen, haar glans en heerlijkheid voor ons 
zielsoog verliest. 

Dit gevaar, om ter rechter- of ter linkerzijde af te dwalen, heeft ten 

allen tijde in de Christelijke kerk bestaan, en beurtelings is in de 

theorie en niet minder sterk in de practijk van liet leven de algemeene 

openbaring ontkend of de bijzondere openbaring geloochend. In den 

tegenwoordigen tijd is de verleiding, om aan de algemeene openbaring 

te kort te doen, niet zoo machtig meer, als in vroegere eeuwen. Maar 

des te sterker is de verzoeking, die thans van alle zijden ons aanvalt, 

om de bijzondere openbaring zooveel mogelijk in te krimpen en bij

voorbeeld tot den persoon van Christus te beperken, of ook zelfs ge

heel te ontkennen en tot de algemeene openbaring terug te leiden. 

Tegen beide eenzijdigheden hebben wij op onze hoede te zijn; en 

wij zullen het veiligst gaan, wanneer wij bij het licht der H. Schrift de 

historie der menschheid bezien en door haar ons laten aanwijzen, wat 

menschen aan de algemeene openbaring te danken hebben. Dan zal 
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ver hebben gebracht, maar dat hun kennen en kunnen toch in andere 
opzichten door onoverkomelijke grenzen beperkt is geweest. 

Als de eerste menschen in het paradijs het gebod Gods overtreden 

hebben, treedt niet terstond en niet ten volle de straf in, welke zij 

door hunne zonde zich hebben waardig gemaakt. Zij sterven niet op 

denzelfden dag, waarop zij gezondigd hebben, maar blijven leven ; zij 

worden niet ter helle verwezen, maar zien zich eene taak op aarde 

toebetrouwd; zij sterven niet uit, maar ontvangen de .belofte van een 

vrouwenzaad. Er treedt een toestand in, die Gode wel bekend en door 

Hem vastgesteld was, maar die door menschen niet voorzien of bere

kend kon worden; een toestand, die een geheel eigenaardig karakter 

draagt, waarin toorn en genade, straf en zegen, oordeel en lankmoe

digheid zich verbinden met elkaar. Het is die toestand, welke nog altijd 

in natuur en menschheid voortduurt en die de scherpste contrasten in 
zich vereenigt. 

Wij leven in eene wondere wereld, in eene wereld, die ons de 

grootste tegenstellingen te aanschouwen geeft. Het hooge en het lage, 

het groote en het kleine, het verhevene en het belachelijke, het tragi

sche en het komische, het schoone en het leelijke, het goede en het 

kwade, de waarheid en de leugen liggen er op eene onbegrijpelijke 

wijze dooreen gemengd. Beurtelings grijpt de ernst en de ijdelheid van 

het leven ons aan. Nu eens zijn wij tot pessimisme, dan weer tot op

timisme gestemd; de mensch, die weent, wisselt ieder oogenblik af 

met den mensch, die lacht. De gansche wereld staat in het teeken van 

den humor, die terecht omschreven is als een lach in een traan. 

De diepste oorzaak van dezen tegenwoordigen toestand der wereld 

ligt daarin, dat God van wege des menschen zonde voortdurend zijn 

toorn, en toch naar zijn eigen welbehagen ook altijd weder zijne genade 

openbaart. Wij vergaan door zijnen toorn en worden toch in den mor

genstond verzadigd met zijne goedertierenheid, Ps. 90 : 7, 14. Een 

oogenblik is er in zijnen toorn, maar een leven in zijne goedgunstig

heid ; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er ge

juich, Ps. 30 : 6. Vloek en zegen zijn zoo wonderbaar verbonden en 

dooreen gemengd, dat zij menigmaal schijnen in elkander over te gaan. 

38 
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De arbeid in het zweet des aanschijns is beide tegelijk. En zoo wijzen 

zij samen heen naar het kruis, dat tegelijk het hoogste recht en de 

rijkste genade is. En daarom is het kruis het middelpunt der historie 
en de verzoening van alle tegenstellingen. 

Deze toestand trad nu terstond in na den val, en droeg in den eer

sten tijd, tot aan de roeping van Abraham, weer een gansch eigenaar

dig karakter. De eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis zijn al

lerbelangrijkst; zij vormen het uitgangspunt en den grondslag van de 
gansche wereldgeschiedenis. 

Al aanstonds verdient het de aandacht, dat algemeene en bijzondere 

openbaring, schoon onderscheiden, toch nog niet gescheiden naast elk

ander voorkomen, maar voortdurend met elkander in verband blijven 

staan en zich richten tot dezelfde menschen, dat is tot dezelfde, toen

maals bestaande, menschheid. De bijzondere openbaring werd toen nog 

niet aan enkele personen geschonken en bleef niet tot een enkel volk 

beperkt, maar breidde zich tot alle toen levende menschen uit. De 

schepping der wereld, de vorming van den menseh, de geschiedenis 

van het paradijs en den val, de straf over de zonde en de eerste be

kendmaking van Gods genade, Gen. 3 : 15, de openbare godsdienstoe

fening, Gen. 4 : 26, en de aanvangen der cultuur, Gen. 4 : 17 v., de 

zondvloed en de torenbouw behooren al te zamen tot de goederen, 

welke de menschheid op haar tocht door de wereld heeft medegekre-

gen; en het baart daarom hoegenaamd geen verwondering, dat overle

veringen van al deze gebeurtenissen, zij het ook menigmaal in zeer 

verbasterden vorm, bij allerlei volken op de aarde voorkomen. De ge

schiedenis der menschheid heeft eenzelfden oorsprong en aanvang 

gemeen, en is op een breeden, gemeenschappelijken grondslag gebouwd. 

Desniettemin, in weerwil van deze eenheid en gemeenschap, kwam 

er toch spoedig reeds scheiding tusschen de menschen. En die schei

ding had haar oorzaak in den godsdienst, in de verhouding, waarin 

men zich stelde tot God. De dienst des Heeren was toen nog zeer 

eenvoudig; van eene openbare godsdienstoefening, gelijk wij die ken

nen, kon er geen sprake zijn, zoolang de menschheid nog slechts 

uit enkele gezinnen bestond. Maar toch bestond die dienst Gods van 

den aanvang af reeds in gebeden en offeranden, in het brengen van 
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eene gave, in het toewijden aan God van het beste dat men had, Gen. 

4 : 3, 4. De Schrift zegt niet, hoe de mensch tot het brengen van zulke 

offers kwam, en de meeningen der geleerden over den oorsprong der 

offers loopen heden ten dage zeer verre uiteen; maar duidelijk blijkt 

toch, dat de eerste offers voortkwamen uit een gevoel van afhankelijk

heid van en van dankbaarheid aan God, en een symbolisch karakter 

droegen. Zij moesten eene uitdrukking zijn van de overgave en toewij

ding des menschen aan God; het kwam daarbij niet op de gave op 

zichzelve, maar op de gezindheid in de gave aan. Abel bracht, èn wat 

gezindheid èn wat gave aangaat, eene meerdere en betere offerande 

dan Kaïn, Hebr. 11 : 4, en werd daarom door den Heere in genade 

aangezien. Zoo was er van den aanvang af reeds scheiding tusschen 

de kinderen van Adam, eene scheiding tusschen rechtvaardigen en god-

deloozen, tusschen martelaren en moordenaren, tusschen kerk en wereld. 

En al is het dat God, na Kaïns doodslag, toch nog bemoeienis met 

hem houdt, hem opzoekt, tot bekeering vermaant, en zelfs genade voor 

recht laat gelden, Gen. 4 : 9—16, toch werd de breuk niet meer ge

heeld; de scheiding werkte door, en kreeg in het uiteengaan der Kaï-
nieten en der Sethieten haar beslag. 

In de kringen der Kaïnieten nam toen het ongeloof en de afval hand 

over hand en van geslacht tot geslacht toe. Men kwam er niet tot af

goderij en beeldendienst; daarvan maakt de Schrift bij de menschheid 

vóór den zondvloed met geen enkel woord gewag; deze vormen van 

valschen godsdienst zijn niet oorspronkelijk maar product van latere 

ontwikkeling, en bewijs van een godsdienstigen zin, die door de Kaï

nieten in hun hart onderdrukt werd. Dezen gaven zich niet aan bij-, 

maar aan ongeloof over; zij kwamen, indien niet tot theoretische, dan 

toch tot practische loochening van het bestaan en de openbaring Gods. 

Zij deden, alsof er geen God bestond; zij aten en dronken, huwden en 

gaven ten huwelijk uit, juist zooals het zijn zal in de toekomst van 

den Zoon des menschen, Matth. 24 : 37 v. En zij wierpen zich met 

alle macht op de cultuur en zochten daarin hun heil, Gen. 4 : 17—24. 

Zich verheugend in een lang leven, dat soms honderden jaren bedroeg, 

Gen. 5 : 3 v., beschikkend over rijke gaven en titanische lichaams

kracht, Gen. 4 : 23, 6 : 4, en pochend op de macht van hun zwaard, 
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Gen. 4 : 23, 24, beeldden zij zich in, dat eigen arm hun heil beschik
ken kon. 

Wel is waar werd in' de geslachten van Seth de kennis en de dienst 

van God langen tijd zuiver bewaard. In de dagen van zijn zoon Enos 

begon men zelfs den naam des Heeren aan te roepen, Gen. 4 : 26. 

Daarmede wordt niet bedoeld, dat men God toen eerst begon te ver

eeren met gebeden en ofieranden, want dat had ook vóór dien tijd 

reeds plaats; reeds bij Kaïn en Abel is van offeranden sprake, en al 

wordt van gebeden geen uitdrukkelijke melding gemaakt, ze zijn toch 

zeker van den beginne aan in den dienst Gods opgenomen, want 

zonder gebed is geen godsdienst denkbaar; het offer zelf is een in ga

ven belichaamd gebed en gaat overal en altijd van gebed vergezeld. 

Ook wil de uitdrukking van Gen. 4 : 26 niet te kennen geven, dat 

men God toen bepaaldelijk met den naam van Heere ging aanroepen; 

want daargelaten de vraag, of de naam van Jehovah toen aireede be

kend was, het wezen Gods, dat in dien naam werd uitgedrukt, is eerst 

veel later door den Heere aan Mozes bekend gemaakt, Ex. 3: 14. Maar 

hoogstwaarschijnlijk is onder die toen begonnen aanroeping van den 

naam des Heeren te verstaan, dat de Sethieten gezamenlijk van de 

Kaïnieten zich afzonderden, eigen samenkomsten gingen houden onder 

belijdenis van des Heeren naam, en alzoo openlijk en gemeenschappe

lijk tegenover de Kaïnieten getuigenis gingen afleggen van hun trouw 

aan den dienst Gods. Zij baden en offerden niet alleen meer op en 

voor zichzelven, maar er ging van hen voortaan ook een gemeenschap

pelijk getuigenis uit; naarmate de Kaïnieten aan den dienst der wereld 

zich overgaven en daarin al hun heil zochten, hebben de Sethieten aan 

God zich verbonden en zijn naam in gebed en dank, in prediking en 

belijdenis uitgeroepen te midden van een boos geslacht. 

Door deze openbare prediking bleef er voortdurend eene roepstem 

tot bekeering uitgaan tot de afstammelingen van Kaïn. En zij hield aan, 

ook toen er verval van godsdienst en zeden onder de Sethieten intrad 

en zij zich met de wereld gingen vermengen. Enos' kleinzoon droeg 

den naam van Mahalalel, lof Gods, Gen. 5 : 15; Henoch wandelde met 

God, Gen. 5 : 22; Lamech gaf bij de geboorte van zijn zoon Noach 

uiting aan zijne verwachting, dat deze hen troosten zou van den arbeid 

en de moeite hunner handen vanwege het aardrijk, dat God had ver-
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vloekt, Gen. 5 : 29, en Noach zelf trad ten laatste op als een prediker 
der gerechtigheid, 2 Petr. 2 : 5, en verkondigde aan zijne tijdgenooten 
het Evangelie der behoudenis door den Geest van Christus, 1 Petr. 
3 : 19, 20. 

Maar deze vromen vormden hoe langer hoe meer eene uitzondering. 
Sethieten en Kaïnieten vermengden zich en brachten kinderen voort, 
d i e  i n  g e w e l d  d e  v o r i g e  g e s l a c h t e n  n o g  o v e r t r o f f e n ,  G e n .  6 : 4 .  D e  
boosheid des menschen was menigvuldig, al het gedichtsel der ge
dachten zijns harten was van zijne jeugd aan en ten allen dage alleen
lijk boos, en de aarde werd door hem met wrevel vervuld, Gen. 6: 5, 

12, 13, 8 : 21. Ofschoon God in zijne lankmoedigheid nog een uitstel 
van honderd en twintig jaren gaf, Gen. 6 : 3, 1 Petr. 3 : 20, en in de 
prediking van Noach nog een weg ter ontkoming aanwees, de oude 
menschheid wandelde haar ondergang tegemoet en kwam ten slotte om 
in de wateren van den zoudvloed. 

Na dit schrikkelijk oordeel, waarbij alleen Noach met zijn gezin, ten 
getale van acht zielen, werd gespaard, trad eene bedeeling in, die in 
vele opzichten van die vóór den zondvloed zich onderscheidde. De 
zondvloed was naar luid der Schrift een feit, dat geheel eenig is in 
de geschiedenis der menschheid en alleen in den wereldbrand der laat
ste dagen zijne gelijkenis heeft, Gen. 8:21 v. Hij is aan een doop gelijk, 
die de wereld veroordeelt en de geloovigen behoudt, 1 Petr. 3:19, 20. 

De nieuwe bedeeling werd ingeleid met eene verbondssluiting. Als 
Noach na den vloed een altaar bouwt en op dat altaar Gode offers 
biedt, die den dank en de bede van zijn hart vertolken, dan zegt de 
Heere bij zichzelven, dat Hij zulk een gericht niet meer over de aarde 
brengen, maar eene vaste ordening der natuur invoeren zal. Als over
weging dient daarbij, dat het gedichtsel van 's menschen hart boos is 
van zijne jeugd aan, Gen. 8 : 21. Deze woorden hebben groote over
eenkomst met, en verschillen toch aanmerkelijk van die in Gen. 6 : 5, 
waar gezegd wordt, dat al het gedichtsel der gedachten van des men
schen hart ten allen dage alleenlijk boos zijn. De woorden, daar in 
Gen. 6 . 5 gebezigd, dienen als overweging voor de verdelging; die, 
welke hier, in Gen. 8 : 21, gebezigd worden, doen dienst als overwe
ging voor de behoudenis der aarde. Daar valt de nadruk dan ook op 
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de goddelooze daden, waarin het bedorven hart der oude menschheid 

tot openbaring kwam; hier wordt daarentegen gelet op den zondigen 

aard, die altijd in den mensch, ook in den mensch na den zondvloed, 
wonen blijft. 

Het is dus, alsof de Heere in deze woorden zeggen wil, dat Hij weet, 

wat er van zijn maaksel te wachten zou zijn, als Hij het aan zichzelven 

overliet. Dan zou dat hart van den mensch, dat altijd hetzelfde blijft, 

opnieuw in allerlei schrikkelijke zonden uitbreken, Hem telkens weer 

tot toorn verwekken en voor de tweede maal Hem bewegen, om de 

gansche aarde te verdelgen. En dat wil Hij niet. Daarom zal Hij thans 

mensch en natuur in onveranderlijke ordeningen vastleggen, aan beide 

de baan voorschrijven, waarin zij te wandelen hebben, en daardoor 

beide beperken en intoomen. Dat alles geschiedt nu in het verbond, 

hetwelk God na den vloed met de schepping opricht en dat daarom 
den naam van natuurverbond draagt. 

Wel is ook dit verbond in ruimeren zin uit Gods genade voortge

vloeid, maar het is toch van het gewoonlijk zoo genoemde genadever-

bond, dat in Christus met de gemeente opgericht wordt, in beginsel 

onderscheiden. Want dit natuurverbond rust op de overweging, dat 

' s  m e n s c h e n  h a r t  v a n  d e r  j e u g d  a a n  b o o s  i s  e n  b o o s  b l i j f t ,  G e n .  8 : 2 1 ;  

het heeft tot inhoud de herstelling van den scheppingszegen der vrucht

baarheid en der heerschappij over de dieren, Gen. 9 : 1—3, 7, en ver

biedt daartoe ook den doodslag, Gen. 9 : 5, 6; het wordt opgericht 

met Noach, den stamvader van het tweede menschelijk geslacht, en in 

hem met heel de menschheid en zelfs met de gansche levende en le-

venlooze schepping, Gen. 9 : 9 v.; het wordt bezegeld met een natuur

verschijnsel, Gen. 9 : 12 v., en het heeft tot doel, om een tweede ge

richt als de zondvloed te voorkomen, en de blijvende existentie van 

menschheid en wereld te verzekeren, Gen. 8 : 21, 22, 9 : 14—16. 

Daarmede komt het bestaan en het leven van mensch en wereld op 
een anderen, hechteren grondslag te rusten. 

Het ligt niet meer vast in de scheppingsdaad en in de scheppinks

ordinantie Gods; maar het ontvangt nu zijn grondslag in eene nieuwe, 

bijzondere daad van Gods barmhartigheid en lankmoedigheid. God is 

het niet krachtens zijne scheppingsordeningen, die immers door den 
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mensch overtreden zijn, verplicht, om den mensch bestaan en leven te 
schenken; maar in een verbond verplicht Hij zichzelf, om de schepping, 
in weerwil van haar val en opstand, in stand te houden. Onderhouding 
en regeering der wereld rusten van nu voortaan niet meer op een lou
ter wilsbesluit, maar op een bondsplicht. God is het door dit verbond 
aan zichzelven verschuldigd, de wereld in haar bestaan te handhaven. 
Zijn naam en zijne eere, zijne waarheid en trouw, zijn woord en be
lofte heeft Hij in dit verbond aan het schepsel voor zijn bestaan ten 
pand gegeven. Zoo liggen dan de ordinantiën van mensch en wereld 
in een verbond der genade met heel de natuur onwankelbaar vast, Gen. 
8 : 21, 22, Job 14 : 5, 6, 26 : 10, Ps. 119 : 90, 91, 148 : 6, Jes. 28 : 
24 v., Jer. 5 : 24, 31 : 35, 36, 33 : 20, 25. 

Dit verbond leidt eene gansch andere orde van zaken in, dan die 
vóór den vloed bestond. De geweldige natuurkrachten, die er vroeger 
en ook nog in den zondvloed gewerkt hebben, zijn beteugeld. De 
schrikkelijke monsters van levende wezens, die er eertijds geleefd heb
ben, zijn te gronde gegaan. De geweldige catastrophen, die voormaals 
den ganschen kosmos beroerd hebben, hebben voor een gelijkmatig 
verloop van verschijnselen en gebeurtenissen plaats gemaakt. De men-
schen zijn verkort in hun levensduur, verkleind in hun kracht, verzacht 
in hun aard, geordend tot eene maatschappij en onder de tucht eener 
overheid gesteld. Natuur en menschenwereld zijn door het verbond 
aan banden gelegd. Overal zijn wetten en ordeningen. Allerwege zijn 
dammen en dijken gelegd, om den stroom der ongerechtigheden te be
teugelen. Orde, maat en getal zijn het kenmerk der schepping gewor
den. God breidelt het wilde dier in den mensch, stelt hem in de 
gelegenheid om zijne gaven en krachten in kunst en wetenschap, in 
maatschappij en staat, in beroep en bedrijf tot ontwikkeling te brengen, 
en vervult daarmede de voorwaarden, welke geschiedenis mogelijk 
maken. 

Maar deze geschiedenis wordt nog eenmaal afgebroken door de in
grijpende daad der spraakverwarring. Na den zondvloed woonden de 
menschen eerst in het land van Ararat, in het Armenische hoogland, 
waar Noach een akkerman werd, Gen. 9 : 20. Toen zij zich vermeer
derden, breidden zij zich voor een deel, langs de rivieren van Tigris 
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tegenover elkander. Zij verstaan en begrijpen elkander niet. En dat 

niet alleen; maar zij zijn gesplitst in rassen, die elkander het bestaan 

betwisten, het op elkanders ondergang hebben toegelegd en eeuw aan eeuw 

in heimelijken en openbaren oorlog met elkander leven. Rasseninstinct, 

nationaliteitsgevoel, vijandschap, haat scheidt de volken van elkaar. Dat 

alles is eene ontzettende straf, een schrikkelijk oordeel, dat door geen 

kosmopolitisme en vredebonden, door geen volapuk en pasilalie, door 

geen wereldrijk of wereldcultuur te niet gedaan kan worden. 

Als er ooit weer eenheid onder de menschheid zal komen, dan zal 

deze niet bereikt kunnen worden door eene uitwendige mechanische 

verbinding rondom een of anderen toren van Babel, maar dan zal ze 

alleen tot stand kunnen komen van binnen uit, door vergadering onder 

een en hetzelfde Hoofd, Ef. 1 : 10, door de vredemakende schepping 

van alle volken tot één nieuwen mensch, Ef. 2 : 15, door wederge

boorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, Hand. 2 : 6, door het 

wandelen van alle volken in één en hetzelfde licht, Openb. 21 : 24. 

De eenheid, die in de menschheid alleen van binnen uit hersteld zal 

kunnen worden, is daarom ook eenmaal in de spraakverwarring van 

binnen uit, centraal, verstoord. De valsche eenheid werd gewelddadig 

gebroken, opdat er voor de ware eenheid plaats zou komen ; het we

reldrijk werd uiteengeslagen, opdat het Koninkrijk Gods op aarde tot 

stand zou kunnen komen. Van nu voortaan gaan dan ook de volken 

uiteen en verstrooien zich over de aarde. Uit al die volken wordt Israël 

verkoren, om drager der Godsopenbaring te zijn. Algemeene en bijzon

dere openbaring, tot dusver saam verbonden, scheiden zich en gaan 

uiteen voor een tijd, om elkander te hervinden aan den voet van het 

Kruis. Israël wordt afgezonderd, om te wandelen in de wegen en inzet

tingen des Heeren, terwijl de Heere de andere volken laat wandelen op 
hunne eigene wegen, Hand. 14 : 16. 

Toch mag dit niet zoo worden opgevat, alsof God met deze volken 

geen bemoeienis gehad en hen aan hun eigen lot zou hebben overge

laten. Deze gedachte is op zichzelve reeds ongerijmd, want God is de 

Schepper, Onderhouder en Regeerder van alle dingen, en er ontstaat, 

geschiedt en bestaat niets zonder zijne almachtige en alomtegenwoor
dige kracht. 
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beginne bij God en zelf God was, zijn alle dingen gemaakt, en bepaal

delijk was in dat Woord het leven en het licht des menschen: hun zijn 

en hun bewustzijn, hun bestaan en hun verstand is aan dat Woord te 

danken. En dat niet alleen in zijn beginsel en oorsprong, maar ook in 

dezen zin, dat het bij den voortduur, van oogenblik tot oogenblik, door 

het Woord Gods in stand gehouden wordt. Want dat Woord is niet 

alleen de maker van alle dingen, maar het bleef ook in de wereld, als 

een onderhouder en regeerder van alles. En als zoodanig schonk het 

niet alleen aan alle menschen het leven, maar verlichtte het met be

wustzijn, verstand en rede een iegelijk mensch, die door geboorte in de 
wereld kwam, Joh. 1 : 3 —10. 

Op dit getuigenis der Schrift drukt de geschiedenis haar zegel. Want 

niet alleen kwam het spoedig na den val in de kringen der Kaïnieten 

tot allerlei uitvindingen en bedrijven, Gen. 4 : 17 v., maar ook, toen 

na den zondvloed de menschen zich nederzetten in de vlakte van Sinear, 

hebben zij het binnen betrekkelijk korten tijd tot eene hooge mate van 

cultuur gebracht. Volgens Gen. 10 : 8—12 is Nimrod, een afstammeling 

van Cusch, een zoon van Cham, de stichter van het rijk in Babel ge

weest. De Schrift noemt hem een geweldig jager voor het aangezicht 

des Heeren, omdat hij door zijne buitengewone kracht de verscheurende 

dieren verdreef, de vlakte van Sinear veilig maakte, en de menschen 

lokte en bewoog, om daar hun woonplaats te kiezen. Zoo stichtte hij 

verschillende steden, Babel, Erech, Accad en Calne in de vlakte van 

Sinear; en vandaar drong hij verder door naar het land van Assur en 

legde daar den grondslag der steden Nineve, Rehoboth, Ir en Calah en 
Resen. 

De oudste bewoners van Sinear zijn dus volgens de Schrift niet Se

mieten, maar Chamieten geweest; en de jonge wetenschap der Assyri-

ologie, die zich met de vertaling en verklaring der in Assyrië opgegra

ven spijkeropschriften bezig houdt, bevestigt dit, inzooverre ook zij leert, 

dat Sinear oorspronkelijk door een volk der Sumeriërs bewoond is 

geweest, dat niet tot de Semieten gerekend kan worden. Maar deze 

oude bevolking van Sinear is later door eene volksverhuizing van Se

mieten overstroomd. En dezen behielden wel hun eigen taal, maar namen 

de cultuur der Sumeriërs over en smolten er mede saam tot het latere 
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tere natuurwezens; zij hebben allen zonder onderscheid bewustzijn en 

wil, verstand en rede, hart en geweten; zij hebben taal en godsdienst, 

recht en zeden, gezin en maatschappij, werktuigen en sieraden. 

En onder hen bestaat ook weer zooveel verschil, dat de grens tus-

schen natuur- en cultuurvolken niet is aan te wijzen. Er is een belang

rijk onderscheid in beschaving tusschen de Boschjesmannen in Zuid-

Afrika, de bewoners van Polynesië en de negerrassen. En hoe ze ook 

verschillen, zij hebben allen met elkander een fonds van voorstellingen, 

overleveringen, bijv. aangaande den zondvloed, herinneringen en ver

wachtingen gemeen, die op eenzelfden oorsprong terugwijzen. 

Veel sterker is dit alles het geval bij de zoogenaamde cultuurvolken, 

bij Indiërs en Chinezen, Phoeniciërs en Egyptenaren. De grondslagen 

der wereldbeschouwing, die wij bij al deze volken ontdekken, zijn de

zelfde als die, welke de opgravingen in het land van Sinear ons ken

nen doen. Hier is de oorsprong van alle cultuur, de wieg en bakermat 

der menschheid. Van Midden-Azië uit heeft de menschheid zich over 

de gansche aarde verspreid; uit dit centrum nam zij mede die elemen

ten der cultuur, welke aan alle beschaafde volken gemeen zijn en dan 

door elk hunner op zelfstandige wijze en naar eigen aard verder ont

wikkeld zijn. De oude cultuur van Babylonië is met haar schrift, hare 

astronomie, hare mathesis, hare tijdrekening enz. nog de grondslag, 

waarop de onze is gebouwd. 

En toch, wanneer wij deze gansche geschiedenis der beschaving van 

een godsdienstig-zedelijk standpunt gaan bezien, laat ze een diepen in

druk na van onbevredigdheid en teleurstelling. De Apostel Paulus heeft 

ervan gezegd, dat de Heidenen, God kennende uit zijne algemeene 

openbaring in de natuur, Hem toch niet als God hebben verheerlijkt of 

gedankt; maar zij zijn verijdeld geworden in hunne overleggingen en 

hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor 

wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onver-

derfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een ver

derfelijk mensch, en van gevogelte en van viervoetige en kruipende 

gedierten, Rom. 1 : 21—23. Onpartijdig historisch onderzoek van de 

godsdiensten der volken leidt tot hetzelfde resultaat. Men kan, door 

met behulp eener valsche wijsbegeerte van de verschillende godsdienst-
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vormen tot een ongrijpbaar wezen van den godsdienst in het gemoed 

van den mensch terug te gaan, den ernst van dit resultaat zich ver

bloemen. Maar het feit blijft er hetzelfde om : de menschheid heeft op 

den langen weg van hare beschaving God niet verheerlijkt en God niet 
gedankt. 

Reeds bij de oudste bewoners van Sinear treffen wij dezen dienst 

van het schepsel in plaats van den Schepper aan. Volgens sommigen 

ligt aan den godsdienst der Babyloniërs even als aan dien van andere 

volken nog de idee der eenheid Gods ten grondslag, en zonder twijfel 

moet dit besef der Godheid vooraf hebben bestaan, eer het op schepse

len kon worden toegepast. Maar feitelijk bestond de godsdienst bij de 

Babyloniërs toch van oude tijden af in de vereering van allerlei schep

selen, die als goden werden gedacht. Hoe deze overgang van den dienst 

van den eenen, waren God tot de vereering van schepselen heeft plaats 

gehad, valt bij gebrek aan historische gegevens niet na te gaan. 

Maar het is eene onbewezen en willekeurige onderstelling, dat de 

godsdienst uit polydaemonisme (vereering van allerlei zielen en gees

ten; feticisme, animisme, totemisme) door polytheïsme (vereering van 

allerlei goden) heen tot monotheïsme (vereering van één god) zich ont

wikkeld zou hebben. Nergens zien wij, dat zulk eene ontwikkeling plaats 

heeft, want Israël vormt eene geheel eenige uitzondering. Maar wel 

leert de geschiedenis herhaalde malen, dat inenschen van de belijdenis 

van één God vervallen kunnen tot vereering van vele goden; wij zijn 

daar getuigen van in de geschiedenis van Israël, in de historie van 

vele Christelijke kerken, en in den tijd, waarin wij zeiven leven. Want 

als het geloof aan den éénen God wordt prijs gegeven, komen allerlei 
polytheïstische voorstellingen en bijgeloovige practijken op. 

Voorts is er tusschen lagere en hoogere godsdiensten, tusschen de 

godsdiensten der zoogenaamde natuur- en der cultuurvolken volstrekt 

niet zulk een onderscheid, als gewoonlijk aangenomen wordt. Dezelfde 

gedachten en handelingen keeren, zij het ook in gewijzigden vorm, bij 

alle Heidensche volken weer; zij leven zelfs in allerlei vormen van bij

geloof onder de Christelijke natiën voort, en komen bij het verval van 

de Christelijke religie in moderne kringen opnieuw tot eere. 

Ten eerste treffen wij bij alle volken de afgoderij en den beeldendienst 

aan. Afgoderij bestaat daarin, dat in de plaats van den eenigen waren God of 
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nevens Hem iets anders verzonnen wordt, waarop de mensch zijn ver

trouwen stelt. Daarvoor komen dan de schepselen in aanmerking, 
allereerst de hemel met zijne zon, maan en sterren, zooals bijv. in den 

Babylonischen godsdienst, die terecht eene astrale of sterren-religie is 

genoemd; of de heroën, de genieën, de groote mannen, die als een soort 
tusschen-wezens tusschen goden en menschen gedacht worden en o.a. in 

Griekenland werden vereerd ; of de voorvaderen, die na hun sterven tot een 

anderen en hoogeren staat zijn overgegaan, en in den Chineeschen 

godsdienst het voornaamste object der vereering uitmaken; of verschil
lende diergestalten bijv. van een stier, een krokodil enz., die inzonder

heid in Egypte als verschijningen der goden werden vereerd; of de zie

len en geesten, die in het algemeen gedacht worden, in allerlei levende 
en levenlooze schepselen tijdelijk of blijvend in te wonen, en als zooda

nig, zoowel in de godsdiensten der beschaafde als der onbeschaafde 
volken, een voorwerp van vereering uitmaken. 

Welken vorm de afgoderij echter ook aanneme, zij is altijd vereering van 
het schepsel in plaats van den Schepper. Het onderscheid tusschen God 

en wereld is verloren; de heiligheid, dat is, de onderscheidenheid Gods 

van en zijne volstrekte verhevenheid boven alle schepsel is in het Hei
dendom ten eenen male zoek geraakt. 

Ten tweede gaan met deze afgoderij vanzelf ook allerlei valsche voor
stellingen over mensch en wereld gepaard. Godsdienst staat in het Hei

dendom nooit los op zich zelf, maar is met al het leven ten nauwste 

saamgeweven, met staat en maatschappij, met kunst en wetenschap. 
Een godsdienst, die alleen in gemoedsaandoeningen en stemmingen 

zou bestaan, wordt nergens gevonden. Godsdienst, als verhouding 

van den mensch tot God, regelt ook alle andere verhoudingen, en sluit 
dus vanzelf eene bepaalde beschouwing over mensch en wereld, over 

den oorsprong, het wezen en de bestemming aller dingen in. Met 

name hebben die godsdienstige voorstellingen, welke met het geloof aan 

de goden gepaard gaan, betrekking op het verleden en op de toekomst. 

In alle godsdiensten komen paradijsherinneringen en toekomstverwach
tingen voor, gedachten over den oorsprong en over de toekomst van 

mensch en wereld; over een gouden tijdperk, dat in den aanvang be

stond en door tijdperken van zilver en ijzer en leem is gevolgd, en over 

een voortbestaan van den mensch na dit leven, over een gericht, dat 
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aan het einde over allen gehouden wordt, en over een verschillenden 
toestand, die dan tusschen rechtvaardigen en goddeloozen intreedt. In 
de verschillende godsdiensten namen deze voorstellingen dikwerf eene 
geheel andere plaats in. De Chineesche godsdienst ziet naar het ver
leden terug en gaat in voorvadervereering op; de Egyptische godsdienst 
strekte zich naar de toekomst uit, houdt zich met de dooden bezig en 
is de godsdienst van het doodenrijk. Maar bij alle godsdiensten komen 
toch in zwakker of sterker mate al deze elementen voor. 

En hierin komen al deze voorstellingen overeen, dat ze het bestand
deel van waarheid met allerlei dwaling en dwaasheid vermengen. De 
grens tusschen Schepper en schepsel is uitgewischt en daarom is die 
tusschen wereld en mensch, -tusschen ziel en lichaam, tusschen het 
leven hier op aarde en het leven na den dood, tusschen hemel en hel 
nergens zuiver getrokken. Overal wordt het physische en het ethische, 
het stoffelijke en het geestelijke, het aardsche en het hemelsche met 
elkander verward en vermengd. Aan het ontbreken van het besef van 
de heiligheid Gods beantwoordt het gemis van het besef der zonde. 
De Heidenwereld kent God niet; zij kent ook de wereld en den 
mensch, zij kent ook de zonde en de ellende niet. 

Ten derde kenmerken zich de godsdiensten der volken alle door de 
poging, om zelve zich door inspanning van alle menschelijke kracht 
de zaligheid te verwerven. Afgoderij leidt vanzelf tot eigengewilligen 
godsdienst. Als de dienst van den waren God verlaten wordt en er dus 
geen voorwerpelijke, waarlijk-historische openbaring meer aanwezig is, 
tracht de mensch de goden of geesten, die hij verzon, tot openbaring 
te dwingen. Afgoderij is altijd van superstitie (bijgeloof), van mantiek 
(waarzeggerij), en magie (tooverij), vergezeld. Mantiek heet het streven, 
om zeiven of met behulp van waarzeggers, priesters, orakels enz. en 
door middel van sterrewichlarij, droomenuitlegging, vogelschouw enz. 
den wil der goden te weten te komen. En magie is de poging, om door 
middel van formalistische gebeden, vrijwillige offeranden, zelfpijnigingen 
enz. den wil der goden aan zichzelf, aan eigen geluk dienstbaar te maken. 

Ook hier is er allerlei verschil in vormen. De waarzeggerij en de 
tooverij dragen in de verschillende godsdiensten een onderscheiden 
karakter en eene verschillende beteekenis. Maar ze komen toch overal 
voor en vormen een noodzakelijk bestanddeel van den Heidenschen 

6 
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godsdienst. Overal is het de mensch, die op den voorgrond treedt en 
zijn eigen zaligheid zoekt te verwerven. Nergens is het eigenlijk we
zen der verlossing (verzoening) en der genade bekend. 

Toch, al is in deze trekken het algemeen karakter der Heidensche 
godsdiensten geteekend, in sommige van deze hebben toch hervormingen 
plaats gehad, die onze opzettelijke aandacht en eene afzonderlijke, zij het 
ook korte, bespreking verdienen. Als eenerzijds de godsdienst bij het volk 
in allerlei grove en ruwe vormen van bijgeloof en tooverij ontaardt, en 
anderzijds de beschaving toeneemt, ontstaat er allerwege op zijn tijd 
een conflict. En uit dat conflict worden dan, zonder twijfel ook onder 
de leiding Gods, die mannen geboren, die naar eene verzoening stre
ven en den godsdienst uit zijn diep verval trachten op te heffen. Dat 
is geschied met name door Zarathushtra, die waarschijnlijk nog vóór 
de zevende eeuw vóór Christus in Perzië leefde, door Confucius in 
China in de zesde eeuw v. Chr., door Buddha in Indië in de vijfde 
eeuw v. Chr., door Mohammed in Arabië in de zesde eeuw na Chris
tus, en door vele andere bekende en onbekende mannen meer. 

Daar kan geen verschil van meening over bestaan, dat de godsdien
sten, door deze mannen gesticht, in vele opzichten hoog verheven zijn 
boven de volksgodsdiensten, te midden waarvan zij geleefd hebben. 
Ontwikkelings- en verbasteringshypothese zijn beide, in den godsdienst 
zoowel als op elk ander gebied van cultuur, hoogst eenzijdig en onbe
kwaam, om den rijkdom der verschijnselen, die zich hier voordoet, 
onder ééne formule samen te vatten. Perioden van bloei en verval, 
van herleving en inzinking wisselen in de geschiedenis aller volken en 
op elk terrein met elkander af. 

Ook hebben wij in deze mannen met geen opzettelijke bedriegers, 
met geen instrumenten of handlangers van Satan te doen, maar met 
ernstige menschen, die zelf in hun zieleleven geworsteld hebben met 
het conflict, dat tusschen het volksgeloof en hun verhelderd bewustzijn 
zich voordeed, en die bij het licht, hun geschonken, gezocht hebben 
naar een beteren weg ter verkrijging van het waarachtig geluk. 

Maar hoezeer dit erkend dient te worden, al deze hervormingsgods
diensten zijn niet in wezen, maar in graad van de afgoderijen der vol
ken verschillend. Zij hebben de wilde takken van de valsche religie 
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we! afgehouwen, maar zij hebben den wortel ervan niet uitgeroeid. 
Zarathushtra ging bij zijne prediking uit van de tegenstelling tusschen 

goed en kwaad, doch hij vatte deze tegenstelling niet alleen ethisch 
maar ook en in de eerste plaats physisch op. Zoo werd hij gedwon
gen, om tusschen een goeden en een kwaden God onderscheid te ma
ken, en een dualisme te scheppen, dat doorwerkte in heel de wereld, 
in de natuur, onder de menschen, bij de dieren, en in de practijk tot 
verminking des levens leidde. Het Confucianisme was eene staatsreli
gie, die uit andere godsdienstige bestanddeelen gevormd werd en de 
vereering van natuurgoden en voorvaderen met elkander verbond. Het 
Buddhisme was bij den aanvang eigenlijk geen religie, maar eene phi-
losophie, die het kwade in het lijden stelde en het lijden in het be
staan zocht, en daarom onthouding, verdooving van het bewustzijn, 
vernietiging van het zijn als den weg der verlossing aanprees. En Mo
hammed, die met joden- en Christendom bekend was en uit zijn vurig 
geloof aan het naderend gericht, dat zich naar zijne overtuiging over 
zijne materialistisch-gezinde tijdgenooten voltrekken moest, tot de belij
denis van één enkelen God kwam, bracht zeer zeker wel eene gods
dienstige en zedelijke hervorming tot stand. Maar in zijn persoonlijk 
leven trad de godsdienstprediker meer en meer achter den staatsman 
en wetgever terug, en de godsdienst, door hem gesticht, hief in God 
de onbeperkte almacht, de absolute willekeur, in den mensch de slaaf-
sche onderworpenheid ten troon. Van gemeenschap tusschen God en 
mensch was in dezen godsdienst geen sprake, wijl noch de oorzaak 
der scheiding, noch de weg ter hereeniging werd verstaan. De zalig
heid des hemels bestaat in de volle bevrediging van zinnelijke lusten. 

Als wij daarom het gansche terrein der algemeene openbaring over
zien, dan ontdekken wij eenerzijds, dat zij van groote waarde is ge
weest en rijke vruchten heeft gedragen, maar anderzijds toch ook, dat 
de menschheid bij haar licht God niet heeft gevonden. Aan de alge
meene openbaring is te danken, dat er nog godsdienstig en zedelijk 
besef in alle menschen woont, dat zij nog eenig bewustzijn hebben 
van waarheid en leugen, goed en kwaad, recht en onrecht, schoonheid 
en leelijkheid, dat zij leven in het verband van huwelijk en gezin, 
maatschappij en staat; dat zij door al die uitwendige en inwendige' 
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banden in toom gehouden en voor wegzinking in bestialiteit behoed 
worden, dat zij binnen die grenzen zich toeleggen op de verwerving, 
verdeeling en genieting van allerlei geestelijke en stoffelijke goederen; 
i. e. w. dat de menschheid er door in haar bestaan gehandhaafd, in 
hare eenheid bewaard, in hare geschiedenis voortgezet en ontwikkeld 
wordt. 

Maar ondanks dat alles blijft het bij het woord van den Apostel 
Paulus, dat de wereld met al hare wijsheid God niet in zijne wijsheid 
heeft gekend, 1 Cor. 1 : 21. Als Paulus aan de wereld wijsheid toe
schrijft, dan bedoelt hij dat in vollen ernst. Bij het licht der algemeene 
openbaring heeft de wereld een schat van wijsheid verzameld, van 
wijsheid aangaande de dingen van dit aardsche leven. Maar deze wijs
heid der wereld maakt haar te minder ontschuldigbaar; want zij toont 
dat het den mensch niet aan gaven Gods, aan verstand en rede, aan 
denk- en wilskracht ontbroken heeft. Maar zij stelt in het licht, dat de 
mensch vanwege de verduistering des verstands en de hardigheid des 
harten de hem geschonken gaven niet op de rechte wijze heeft gebruikt. 

Het licht heeft dus wel in de duisternis geschenen, maar de duister
nis heeft het niet begrepen, Joh. 1 : 5. Het Woord was wel in de we
reld, maar de wereld heeft Hem (den Logos) niet gekend, Joh. 1 : 10. 
Met al hare wijsheid heeft de wereld God niet gekend, 1 Cor. 1 : 21. 

§ 5. Bijzondere Openbaring. 

( D e  w i j z e  d e r  O p e n b a r i n g ) .  

De ongenoegzaamheid der algemeene openbaring stelt de noodzake
lijkheid eener bijzondere openbaring in het licht. Maar deze noodzake
lijkheid moet dan goed worden verstaan. 

Er ligt daarin niet opgesloten en er wordt daarmede ook niet be
doeld, dat God inwendig door zijn wezen of uitwendig door de om
standigheden verplicht en gedwongen zou worden, om zich op eene 
bijzondere wijze te openbaren. Want alle openbaring en inzonderheid 
die, welke in Christus en door de Schrift tot ons komt, is eene daad 
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van Gods genade, eene vrije beschikking van zijn wil, een bewijs van zijne 
onverdiende en duizendwerf verbeurde gunst. Alleen in zoover kan er 

van eene noodzakelijkheid der bijzondere openbaring sprake zijn, als 

deze met het doel, dat God zelf voor zijne schepping heeft vastgesteld, 
onlosmakelijk verbonden is. Indien het Gods welbehagen is, om de 

door de zonde verwoeste schepping te herstellen, den mensch 

te herscheppen naar zijn evenbeeld en wederom eeuwiglijk met Hem 

in de hemelsche zaligheid te doen leven, dan is eene bijzondere open

baring noodzakelijk. Want voor dat doel is de algemeene ongenoeg
zaam. 

En het is zelfs niet eerst dit doel, waardoor eene bijzondere open

baring wordt vereischt. Want als wij de ongenoegzaamheid der alge

meene openbaring voor deze bestemming van de wereld en den 

mensch inzien en erkennen, dan hebben wij ook dat reeds aan de bij

zondere openbaring te danken. Van nature meenen wij toch voor onze 

zaligheid aan onszelf en onze deugden, aan de wereld en hare schatten 

genoeg te hebben. De Heidensche godsdiensten vormen geene uitzon

dering, maar zijn eene bevestiging van dezen regel. Wel is waar spre

ken zij alle van en beroepen zij zich alle op eene bijzondere openba

ring, die door priesters, waarzeggers, orakels enz. tot hen gekomen 

zou zijn. En dit levert zijdelings weer een sterk bewijs op voor de 

stelling, dat niemand aan de algemeene openbaring genoeg heeft en 

dat ieder in zijn hart behoefte gevoelt aan eene andere, nadere bekend

making Gods, dan die, welke natuur en geschiedenis hem biedt. Maar 

deze bijzondere openbaringen, waarop het Heidendom zich beroept, 

stellen juist duidelijk in het licht, dat de mensch, die de gemeenschap 

met God heeft verloren, ook zijne openbaring in de natuur niet meer 

verstaat en bij het zoeken en tasten naar God eigene wegen inslaat, 

welke hem steeds verder van de kennis der waarheid verwijderen en 

hoe langer hoe dieper hem gevangen leiden in den dienst van afgoderij 
en ongerechtigheid, Rom. 1 : 20—32. 

De bijzondere openbaring Gods is dus reeds daartoe noodig, dat wij 

zijne algemeene openbaring in natuur en geschiedenis, in hart en ge

weten recht verstaan, haar zuiveren inhoud van allerlei menschelijke 

dwalingen ontdoen, en ze dus op de juiste waarde leeren schatten. Bij 

het licht der Schrift zien wij eerst in, dat de algemeene openbaring 
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voor heel het menschelijk leven eene rijke beteekenis heeft, en dat zij 
toch met al haar rijkdom voor de bereiking van de eigenlijke bestem
ming van den mensch onvoldoende en ongenoegzaam is. 

Ofschoon wij dus ter wille van een helder inzicht en eene goede 
orde wel eerst de algemeene openbaring besproken en hare ongenoeg
zaamheid in het licht gesteld hebben, om thans tot de behandeling der 
bijzondere openbaring over te gaan ; dit mag niet zoo worden verstaan, 
alsof wij in de vorige paragraaf de bijzondere openbaring ter zijde ge
zet en met haar inhoud nog geen rekening zouden gehouden hebben. 
Integendeel, deze bijzondere openbaring heeft ook reeds vroeger ons 
geleid en den weg van ons onderzoek met haar licht bestraald. 

Daarom stellen wij thans ook geen zoogenaamd onbevooroordeeld 
onderzoek in, welke de bijzondere openbaring zij, wier noodzakelijkheid 
ons gebleken is, en waar zij te vinden is. Wij gaan niet met de twij
felaars van onze dagen al de verschillende godsdiensten na, om te vra
gen, of zij misschien de bijzondere openbaring Gods ons bieden, waar
aan ons hart behoefte gevoelt. Want dat wij de valsche godsdiensten 
als valsche hebben leeren kennen, dat wij afgoderij en beeldendienst, 
waarzeggerij en tooverij, ongeloof en bijgeloof, hetzij in grover hetzij 
in fijner vorm, hebben leeren kennen als zonde en dwaling en leugen, 
dat danken wij aan de bijzondere openbaring, welke in Christus ons 
geschonken is. Wij zouden dus moedwillig het licht uitblusschen, dat 
ons beschijnt, indien wij de bijzondere openbaring ter zijde gingen stel
len of, al was het maar tijdelijk en in methodischen zin, met haar 
geene rekening hielden; en wij zouden, zoo doende, eigenlijk bewijzen, 
dat wij de duisternis liever hadden dan het licht, en dat onze gedach
ten en overleggingen het licht niet konden verdragen, Joh. 3 : 19—21. 

Trouwens, de algemeene openbaring kan ons tot zekere hoogte de 
behoefte aan en de noodzakelijkheid van eene bijzondere openbaring 
doen inzien. Zij kan ook vele sterke gronden aanvoeren voor de moge
lijkheid van zulk eene bijzondere openbaring. Want indien men niet 
met het materialisme en pantheïsme instemt en dus feitelijk alle open
baring loochent, maar nog waarlijk aan het bestaan van een persoon
lijk God gelooft, die de wereld geschapen heeft, aan den mensch eene 
onsterfelijke ziel heeft geschonken en hem voor de eeuwige zaligheid 
heeft bestemd, en voorts nog alle dingen door zijne voorzienigheid 
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onderhoudt en regeert; blijft er geen enkele principiëele reden meer 
over, om de mogelijkheid eener bijzondere openbaring te bestrijden. 
Schepping is openbaring, eene gansch bijzondere, eene volstrekt boven
natuurlijke, wondere openbaring; wie haar aanneemt, erkent in begin
sel de mogelijkheid van alle volgende openbaring, zelfs tot die van de 
vleeschwording toe. Maar wat algemeene openbaring ook in het mid
den moge kunnen brengen ten betooge van de noodzakelijkheid en de 
mogelijkheid eener bijzondere openbaring; over hare werkelijkheid kan 
zij niets zeggen, omdat deze rust op eene vrije gave Gods alleen. De 
werkelijkheid der bijzondere openbaring kan alleen blijken uit haar 
eigen bestaan. Slechts bij haar eigen licht wordt zij aanschouwd en 
erkend. 

Deze bijzondere openbaring, in welke God eerst door de profeten en 
daarna door den Zoon tot ons gesproken heeft, Hebr. 1 : 1, en welke 
wij niet door redeneering en bewijs maar door kinderlijk geloof erken
nen en aannemen, houdt met de algemeene openbaring wel voortdu
rend nauw verband, maar is er toch wezenlijk onderscheiden van. Dat 
onderscheid komt, gelijk ook vroeger reeds kortelijk aangewezen werd, 
maar thans breeder moet ontwikkeld worden, vooral uit in de wijze, 
waarop de bijzondere openbaring geschiedt, in den inhoud, dien zij 
bevat, en in het doel, hetwelk zij beoogt. 

De wijze, waarop de bijzondere openbaring plaats heeft, en wier behande
ling in deze paragraaf aan de orde is, is niet altijd eene en dezelfde, maar is 
onderscheiden naar gelang van de middelen, waarvan God zich daarbij 
bedient, en wordt daarom ook door verschillende benamingen: verschijnen, 
openbaren, ontdekken, bekend maken, verkondigen, onderrichten enz. aan
geduid. Daaronder trekt vooral de benaming van spreken de aandacht. De 
H. Schrift bezigt ditzelfde woord ook van de werken Gods in schepping en 
voorzienigheid. God zeide: daar zij licht, en daar werd licht, Gen. 1 : 3. Door 
het woord maakte Hij de hemelen, en door den Geest zijns monds al hun 
heir, Ps. 33 : 6. Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er, Ps. 
33 : 9. De stem des Heeren is op de wateren, spreekt in den donder, 
verbreekt de cederen, doet de woestijn beven, vergeldt en verdelgt de vijan
den, Ps. 29 : 3—9, 104 : 7, Jes. 30:31, 66:6. 'Al dit werken Gods in 
schepping en voorzienigheid kan een spreken worden genoemd, omdat 
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God een persoonlijk, bewust, denkend wezen is, door het woord zijner 

kracht alle dingen tot stand brengt, en in de schepselen dus gedach

ten legt, die door den mensch als zijn beeld en gelijkenis kunnen ge

lezen en verstaan worden. God heeft inderdaad door zijne werken iets 
te zeggen tot den mensch. 

Over dit spreken Gods door de werken zijner handen bestaat betrek

kelijk weinig oneenigheid. Velen, die eene bijzondere openbaring ont

kennen, spreken toch nog gaarne van eene openbaring Gods in 

de schepping. Maar er is daarbij onder hen nog weer groot verschil. 

Sommigen vinden die openbaring meer in de natuur, anderen meer 

in de geschiedenis met hare groote mannen, en nog weer anderen 

liefst in de geschiedenis der godsdiensten met hare religieuse per

soonlijkheden. Ook legt de een sterker nadruk op de openbaring, die 

van buiten tot den mensch komt in natuur en historie; en de ander hecht 

grooter gewicht aan die, welke in den mensch zelf, in zijn hart of ge

weten plaats vindt. Meer en meer vindt tegenwoordig de gedachte bij velen 

veld, dat openbaring en godsdienst nauw verwant en innig verbonden zijn, 

ja dat beiden denzelfden inhoud hebben en twee zijden zijn van eene en 

dezelfde zaak. De openbaring is dan het goddelijk, en de godsdienst is het 
menschelijk moment in de verhouding van God en mensch. God open

baar zich zooveel aan elk, als hij godsdienst bezit, en de mensch be
zit zooveel godsdienst, als God zich aan hem openbaart. 

Deze opvatting wortelt echter wezenlijk in het pantheïsme, dat God 

en mensch, en zoo ook openbaring en godsdienst vereenzelvigt. Wie 

haar toegedaan zijn, kunnen eigenlijk niet meer van openbaring Gods 

spreken, ook niet in natuur en geschiedenis, in wereld en mensch. 

Want openbaring, goed verstaan, onderstelt, gelijk wij vroeger reeds 

opmerkten, dat God zichzelf bewust is en kent, en dat Hij daarom 

ook, naar zijn welbehagen, kennis van zichzelf aan schepselen mede-

deelen kan. Op pantheïstisch standpunt wordt echter de persoonlijk

heid, het zelfbewustzijn en de zelfkennis, en dus ook de redelijke wil 

in God geloochend. God is niet meer dan het wezen, de kracht van 

en in alle dingen. Van eene openbaring Gods in eigenlijken zin kan 
hier dus geene sprake zijn, hoogstens alleen van eene onbewuste, on

vrijwillige verschijning of werking Gods. Van eene verschijning en wer

king Gods, die geen gedachten, geen voorstellingen, geen kennis van 
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God in het bewustzijn des menschen inbrengt, maar hoogstens alleen 
gezindheden, neigingen, aandoeningen van eene bepaalde stemming in 
het hart des menschen wekt, welke dan door dien mensch geheel zelf
standig en vrij, al naar gelang van zijne beschaving en ontwikkeling, 
vertolkt en onder woorden gebracht worden. Feitelijk wordt de gods
dienst in de menschheid en in den enkelen mensch dan een proces, 
waardoor God zich van zichzelven bewust wordt en zichzelf leert ken
nen. God openbaart zich niet aan en spreekt niet tot den mensch, 
maar de mensch is het, die God aan zichzelven openbaart. 

Als deze pantheïstische richting dus nog van de termen openbaring, 
sprake Gods enz. gewag maakt, dan ontleent zij die niet aan hare 
eigene wereldbeschouwing, in welke zij niet meer passen, maar aan 
eene andere, aan de wereldbeschouwing der Schrift, en gebruikt ze 
daarom ook in een vervalschten zin. De Schrift echter noemt reeds de 
algemeene openbaring een spreken Gods, omdat zij uitgaat van de ge
dachte, dat God door die openbaring werkelijk iets tot zijn schepsel te 
zeggen heeft en zegt. Daardoor handhaaft zij ook het onderscheid tus-
schen God en mensch, tusschen openbaring en godsdienst. Want als 
God zijn eigen gedachte heeft en zichzelf kent, en als Hij die gedachte 
in mindere of meerdere mate in zijne werken heeft uitgesproken, dan 
blijft de mogelijkheid open, dat de mensch vanwege zijn verduisterd 
verstand die gedachten Gods misverstaat en verijdeld wordt in zijne 
overleggingen. En de godsdienst is in dit geval zoo weinig eene keer
zijde van de openbaring, dat hij veeleer daarvan eene schuldige en 
dwalende vertolking wordt. 

Doordat de Schrift de algemeene openbaring Gods opvat, gelijk zij 
doet, en haar in den omschreven zin een spreken Gods noemt en noe
men kan, daarom houdt zij den weg open voor nog een ander en meer 
eigenlijk spreken van God in zijne bijzondere openbaring. De gansche 
Schrift doet ons God kennen als een wezen, dat zich volkomen bewust 
is, dat denken en daarom spreken kan. De vraag in Ps. 94 : 9: zoude 
Hij, die het oor plant, niet hooren? Zoude Hij, die het oog formeert, 
met aanschouwen? kan naar den zin en de meening des H. Geestes 
aangevuld worden met deze andere: Zoude Hij, die volmaakt zichzel
ven kent, kennis van zichzelven niet aan schepselen kunnen mededec-
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l en?  Wie  de  moge l i jkhe id  daa rvan  be twis t ,  ve r loochen t  n ie t  a l l een  den  

God  de r  he r schepp ing ,  maar  ook  reeds  den  God  de r  schepp ing  en  de r  

voorz ien ighe id ,  ge l i jk  de  Schr i f t  Hem kennen  doe t ;  evena l s  h i j ,  d i e  he t  

sp reken  Gods  in  de  a lgemeene  openbar ing  in  den  goeden  z in ,  in  den  

z in  de r  Schr i f t ,  ve r s t aa t ,  he t  r ech t  ve r l i e s t ,  om tegen  he t  sp reken  Gods  

in  de  b i j zondere  openbar ing  p r inc ip iëe le  bezwaren  in  t e  b rengen .  Want  

God  kan  z ich  op  b i j zondere  wi jze  openbaren ,  omda t  Hi j  he t  op  a lge 

meene  wi jze  doe t .  Hi j  kan  in  e igen l i jken  z in  sp reken ,  omda t  Hi j  he t  

kan  doen  in  ove rd rach te l i jken  z in .  Hi j  kan  de  Herschepper  z i jn ,  omda t  
Hi j  de  Schepper  a l l e r  d ingen  i s .  

He t  g roo te  ondersche id  tusschen  he t  sp reken  Gods  in  de  a lgemeene  

en  z i jn  sp reken  in  de  b i j zondere  openbar ing  bes taa t  h i e r in ,  da t  God  

in  he t  ee r s t e  geva l  he t  aan  den  mensch  over l aa t ,  om z i jne  gedach ten  

u i t  de  werken  z i jne r  handen  a f  t e  l e iden ,  maar  in  he t  tweede  geva l  d i e  

gedach ten  ze lve  u i t sp reek t  en  ze  zoo  aan  den  mensch  aanb ied t  en  ze  

in  z i jn  bewus tz i jn  b reng t .  In  Jes .  28  :  26  lezen  wi j ,  da t  God  den  l and

man  onder r i ch t  en  l ee r t  aangaande  de  wi jze ,  waarop  h i j  z i jn  a rbe id  

ve r r i ch ten  moe t .  Maar  da t  onderwi j s  word t  hem n ie t  i n  l e t t e r l i jke  woor 

den ,  b i j  w i j ze  van  eene  l ees l e s ,  gegeven ;  maar  he t  l ig t  voor  hem ver 

va t  en  u i tgedruk t  in  a l  de  o rden ingen  de r  na tuur ,  i n  den  aa rd  van  

luch t  en  bodem,  van  t i jd  en  p laa t s ,  van  g raan  en  koren .  En  de  l and

man  hee f t  me t  g roo te  zo rgvu ld ighe id  a l  d i e  o rden ingen  de r  na tuur  t e  

I ee ren  kennen ,  om zoo  he t  onderwi j s  t e  begr i jpen ,  da t  God  hem daar in  

gee f t .  H i j  i s  daa rb i j  aan  ve rg i s s ing  en  dwal ing  b loo tges te ld ,  maar  a l s  

h i j  t en  s lo t t e  he t  onderwi j s  ve r s t aan  hee f t ,  dan  hee f t  h i j  d i t  aan  God  

t e  danken ,  van  wien  a l l e s  voor tkomt ,  d i e  wonder l i jk  van  raad  i s  en  
g roo t  van  daad .  

In  de  a lgemeene  openbar ing  i s  d i t  zake l i jk  onderwi j s  in  ve rband  met  

haa r  doe l  genoegzaam.  Want  God  bedoe l t  me t  haa r ,  den  mensch  op  te  

wekken  om Hem te  zoeken ,  opda t  z i j  Hem immers  t a s t en  en  v inden  

moch ten ,  Hand .  17  :  27 ,  en ,  Hem n ie t  v indende ,  n ie t  t e  ve ron t schu ld i 

gen  zouden  z i jn ,  Rom.  1  :  20 .  Maar  in  de  b i j zondere  openbar ing  on t 

fe rmt  Hi j  z i ch  ove r  den  mensch ,  d i e  ronddoo l t  en  Hem n ie t  v inden  

kan .  Daar  zoek t  Hi j  den  mensch  ze l f  op ,  en  zeg t  to t  hem,  wie  en  wa t  

Hi j  i s .  Hi j  l aa t  he t  n ie t  aan  den  mensch  over ,  om u i t  eene  g roep  van  

fe i t en  a f  t e  l e iden  en  op  t e  maken ,  w ie  God  i s ,  maar  Hi j  zeg t  ze l f  t o t  
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den mensch in duidelijke bewoordingen: Hier en zóó ben Ik. Wel is 
waar bedient Qod ook in de bijzondere openbaring zicli van feiten in 
de natuur en in de geschiedenis, om zichzeiven in zijne verschillende 
deugden bekend te maken. En die feiten, welke dikwerf wonderen zijn, 
zijn geen aanhangsel en toevoegsel bij, maar een onmisbaar element in de 
openbaring. Maar het zijn nooit naakte feiten, waarvan de opvatting en 
verklaring aan ons wordt overgelaten, maar ze zijn van alle kanten 
door het eigen woord Gods omringd. Ze worden erdoor voorafgegaan, 
erdoor vergezeld en erdoor gevolgd. De centrale inhoud van de bijzon
dere openbaring is de persoon en het werk van Christus; en deze 
Christus wordt eeuwen te voren in het Oude Testament aangekondigd 
en beschreven, en, als Hij verschenen is en zijn werk heeft verricht, 
wordt Hij wederom in de schriften des Nieuwen Testaments uitgelegd 
en verklaard. De bijzondere openbaring loopt daarom op den Christus, 
maar evenwijdig en in verband daarmede ook op de Schrift, op het 
Woord Gods uit. 

Om deze reden kan de bijzondere openbaring nog in veel eigenlijker 
zin met den naam van spreken worden aangeduid, dan zijne algemeenc 
openbaring. Het eerste vers van den brief aan de Hebreen vat de gan-
sche openbaring Gods in Oud en Nieuw Testament, door de profeten 
en door den Zoon, onder den naam van spreken saam. Maar het voegt 
er tegelijk aan toe, dat die openbaring veelmalen en op velerlei wijze 
is geschied. Door de eerste uitdrukking wordt te kennen gegeven, dat 
de openbaring niet in ééne enkele maal volkomen werd gegeven, maar 
dat zij in vele opeenvolgende daden plaats had, en dus eene lange 
geschiedenis doorloopen heeft. En de tweede uitdrukking duidt aan, 
dat de verschillende goddelijke openbaringen ook niet alle op dezelfde 
wijze werden gegeven maar dat zij, in verschillende tijden en toestan
den plaats hebbende, ook langs verschillende wegen en in verschil
lende vormen en wijzen geschiedde. 

Op vele plaatsen der H. Schrift, bijv. Gen. 2 : 16, 18, 4 : 6 v., 
6 : 13 v., 12 : 7, 13 : 14 enz. wordt eenvoudig gezegd, dat de Heere 
verscheen, zeide, gebood enz., zonder dat over de wijze, waarop dit 
plaats had, iets naders wordt aangeduid. Maar andere teksten versprei
den ook over de wijze der openbaring eenig licht, en stellen ons in 
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staat, om tusschen twee soorten van middelen, waarvan God zich 
daarbij bedient, onderscheid te maken. 

Tot de eerste soort behooren al die middelen, welke een objectief (voor-

werpelijk) karakter dragen en waardoor God als het ware van buiten tot den 

mensch komt, aan hem verschijnt en tot hem spreekt. Zoo verschijnt 

God menigmaal aan Abraham, Mozes, aan het volk Israels op den berg 

Sinai, boven den tabernakel en in het heilige der heiligen, in wolken 

van rook en vuur als teekenen van zijne tegenwoordigheid, Gen. 

15 : 17, Ex. 3:2, 13 : 21, 19 : 9, 33 : 9, Lev. 16 : 2 enz. Of ook 

maakt Hij, hetgeen Hij te zeggen heeft aan menschen, bekend door 

engelen, Gen. 18 : 2, 32 : 1, Dan. 8 : 13, Zach. 1 : 9 v. Matth. 1 : 20 

enz., en inzonderheid door den Engel des verbonds, die den naam des 

Heeren in zijn binnenste draagt, Ex. 23 : 21. Voorts bedient Hij zich 

onder Israël tot bekendmaking van zijn wil menigmaal van het lot, 

Spr. 16 : 33, en van de Urim en Thummim, Ex. 28 : 30. Enkele ma

len spreekt Hij met eene hoorbare stem, Ex. 19 : 9, Deut. 4 : 33, 

5 : 26, Matth. 3 : 17, 2 Petr. 1 : 17, of schrijft Hij zelf zijne wet op 
de tafelen der getuigenis, Ex. 31 : 18, 23 : 16. 

Tot deze groep van openbaringsmiddelen zijn ook de wonderen te 

rekenen, welke in de Schrift zulk eene breede en voorname plaats 

innemen, maar in den tegenwoordigen tijd van alle kanten aan eene 

hevige bestrijding onderworpen zijn. Nu is het vergeefsche moeite, om 

de wonderen der H. Schrift te verdedigen tegen hen, die de wereldbe

schouwing der Schrift ten eenenmale verworpen hebben. Want als God 

niet bestaat, gelijk het atheïsme en het materialisme leert, of als Hij 

geen eigen, zelfstandig, persoonlijk bestaan heeft maar met de wereld 

eens wezens is, gelijk het pantheïsme het voorstelt, of als Hij na de 

schepping zich van de wereld teruggetrokken en haar aan eigen lot 

heeft overgegeven, gelijk het deïsme verkondigt, dan spreekt het van 

zelf, dat wonderen onmogelijk zijn. En als van te voren de onmogelijk

heid der wonderen vaststaat, behoeft over hunne werkelijkheid niet 
meer geredeneerd te worden. 

Maar de Schrift heeft eene andere gedachte van God, van de wereld 

en ook van de verhouding, die tusschen beide bestaat. Ten eerste leert 

zij, dat God een bewust, willend, en ook almachtig wezen is, die heel 

de wereld met al hare krachten en wetten heeft in het aanzijn geroe-
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pen, maar die daarin toch volstrekt niet zijne volle macht heeft uitge

put. Hij behoudt en bezit in zichzelf eene oneindige volheid van 
leven en kracht. Er is niets te wonderlijk voor Hem, Gen. 18 : 14; bij 
Hem zijn alle dingen mogelijk, Matth. 19 : 26. 

Ten andere ziet de Schrift in de wereld niet een geheel, dat in al 

zijne deelen een en hetzelfde wezen, eene en dezelfde substantie bezit 

en slechts in vormen verschillen toont. Maar zij vat de wereld op als 

een organisme, welks leden, ofschoon behoorende tot het geheel, toch 

alle met eene onderscheidene kracht en roeping toegerust zijn. In de 

ééne wereld is er plaats voor verschillende soorten van wezens, die, 

schoon door dezelfde goddelijke kracht onderhouden en geregeerd, toch 

in aard van elkander verschillen. Er is in die rijke wereld stof en 

geest, ziel en lichaam, hemel en aarde; er zijn anorganische en orga

nische, levenlooze en levende, redelooze en redelijke schepselen in, 

delfstoffen en planten en dieren, menschen en engelen. En in den 

mensch is er weer onderscheid tusschen zijn hoofd en zijn hart, zijn 

rede en geweten, zijn verstand en wil, zijne voorstellingen en aandoe

ningen. En al die onderscheidene rijken in eene en dezelfde wereld 

berusten op onderscheidene krachten en werken naar verschillende 

wetten. Alles staat onderling in verband, gelijk alle leden des lichaams, 
maar in het geheel heeft elk deel toch zijn eigen plaats en taak. 

En ten derde onderwijst ons de Schritt, dat God en wereld, ofschoon 

onderscheiden, toch nooit gescheiden zijn. God heeft wel een eigen, 

volkomen zelfstandig bestaan in zichzelven, maar Hij is niet afgezon

derd van de wereld; integendeel, in Hem leven wij en bewegen wij ons 

en zijn wij, Hand. 17 : 28. Hij is niet alleen de Schepper, die alle 

dingen bij den aanvang in het aanzijn riep, maar Hij is en blijft de 

eigenaar, de bezitter, de Koning en de Heer, die alles voortdurend 

door zijne almachtige en alomtegenwoordige kracht onderhoudt en re

geert. Alles had dus niet slechts in het begin, maar alles heeft bij den 

voortgang zijne eerste oorzaak in Hem. De tweede oorzaken, waardoor 

God werkt, zijn verschillend; maar de eerste oorzaak van alle schep
selen is altijd God en God alleen. 

Indien wij in deze grondgedachten met de H. Schrift overeenstem

men en dus op den bodem van het theïsme staan, vervalt alle grond, 

om de mogelijkheid der wonderen in twijfel te trekken of te bestrijden. 
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Want alwat er voorvalt in natuur en geschiedenis, is dan eene daad, 
een werk Gods, en in dien zin een wonder. En de dusgenaamde won
deren zijn niets dan eene bijzondere betooning van diezelfde goddelijke 
kracht, welke in alle dingen werkt. Zij werkt in die dingen op ver
schillende wijze, door verschillende middelen (tweede oorzaken), naar 
verschillende wetten en dus ook met verschillende uitkomst. Er is niet 
ten onrechte gezegd, dat het voor den steen een wonder is, dat de 
plant groeit, voor de plant een wonder, dat het dier zich beweegt, 
voor het dier een wonder, dat de inensch denkt, en zoo voor den 
mensch een wonder, dat God de dooden opwekt. Als God met zijne 
alomtegenwoordige en almachtige kracht door alle schepselen als zijne 
middelen werkt, hoe zou Hij dan niet met diezelfde kracht kunnen 
werken op eene andere wijze en door andere middelen, dan die uit 
den gewonen gang der natuur en der geschiedenis ons bekend zijn? 
Wonderen zijn daarom geen verbreking van de natuurwetten. Want 
deze worden door de Schrift, al somt zij ze niet op en al formuleert 
zij ze niet, ten volle erkend ; immers, de ordeningen der gansche na
tuur liggen volgens haar in het natuurverbond van God met Noach 

vast, Gen. 8 : 22. Maar, zooals de mensch met zijn verstand en wil 
de aarde onderwerpt en door zijne cultuur de natuur beheerscht, zoo 
heeft God de macht, om deze geschapene wereld dienstbaar te maken 
aan de uitvoering van zijn raad. De wonderen bewijzen, dat niet de 
wereld, maar dat de Heere God is. 

Nu zou dit voor den mensch, als hij niet gevallen ware, geen betoog 
hebben noodig gehad. Dan zou hij God gekend en erkend hebben uit 
al de werken Zijner handen. Zonder ons in te laten met de vraag, of 
er buiten de zonde ook wonderen zouden hebben plaats gehad, kun
nen wij hier volstaan met de opmerking, dat zij dan in elk geval een 
ander karakter en een ander doel zouden hebben gehad. Want de 
wonderen, die er nu feitelijk hebben plaats gehad en waarvan de 
Schrift verhaalt, kenmerken zich door een eigen aard en bedoeling. 

In het Oude Testament gaan bij de wonderen gericht en redding 
hand aan hand met elkaar. De zondvloed is een middel, om het god-
delooze geslacht van den toenmaligen tijd te verderven, en om Noach 
en de zijnen in de ark te behouden. De wonderen, die zich om de 
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personen van Mozes en Jozua groepeeren: de plagen in Egypte, de 
doortocht door de Roode Zee, de wetgeving aan Sinai, de intocht in 
tn de verovering van Kanaan, hebben ten doel, om de vijanden van 
God en zijn volk te oordeelen en om aan zijn eigen volk eene veilige 
woonplaats te verschaffen in het land der belofte. De wonderen, van 
welke later vooral de persoon van Elia het middelpunt vormt, vallen 
in den tijd van Achab en Izebel, toen het Heidendom den ganschen 
dienst van Jehovah dreigde te verdringen, en bereiken hun hoogtepunt 
op den Karmel, waar de strijd tusschen Jehovah en Baal wordt beslist. 

AI de wonderen des Ouden Testaments hebben het gemeenschappe
lijk kenmerk, dat zij negatief een oordeel over de volken voltrekken en 
positief in Israels volk een terrein scheppen en bewaren voor de 
voortgaande openbaring Gods. Zij vinden hun doel daarin, dat 
tegenover alle afgoderij en beeldendienst Jehovah, de God des ver-
bonds, de God van het volk Israël, als God gekend en erkend wordt. 
Ziet, dat Ik, Ik Die ben en geen God met mij. Ik dood en maak le
vend, Ik versla en Ik heel; en er is niemand die uit mijne hand redt, 
Deut. 32 : 39, 4 : 35, Jes. 45 : 5, 18, 22. En als dit doel bereikt is, 
dan breekt welhaast de volle openbaring in den persoon van Chris
tus aan. 

Deze persoon van Christus is zelf een wonder, in zijn oorsprong, in 
zijn wezen, in zijne woorden en werken, het wonder der wereldgeschie
denis. Dienvolgens zijn de wonderen, die Hij verricht, ook van eene 
eigene natuur. Ten eerste doet Hij zelf tijdens zijn aardsche leven vele 
wonderen, en wel: wonderen, waardoor Hij zijne macht over de natuur 
bewijst (verandering van water in wijn, wonderbare spijziging, stilling 
van den storm, wandelen op de zee enz); dan wonderen, waardoor Hij 
zijne macht over de gevolgen der zonde, de ziekten en kwalen, de el
lenden des levens, bewijst; en eindelijk wonderen, waardoor Hij zijne 
macht over de zonde zelve, over hare schuld en smet en over de heer
schappij van Satan, bewijst (vergeving der zonden, verdrijving van Sa
tan en de booze geesten). In deze drieërlei wonderen komt de eigen
aardigheid van den persoon van Christus al uit. Op eene enkele uit
zondering na, als de vervloeking v^n den vijgenboom, zijn al de won
deren van Jezus reddingswonderen. Hij kwam niet om de wereld te 
veroordeelen, maar om haar te behouden, Joh. 3 ; 17. Hij is ook in 
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welke de Vader Hem getoond en opgedragen heeft, Joh. 4 : 34, 5 : 36, 
9 : 4 enz. 

Maar nog duidelijker treedt de persoon van Christus ons tegemoet 
in de wonderen, die niet door maar in en met Hem geschied zijn. 
Daarin blijkt vooral, wie en wat Hij is. Zijne bovennatuurlijke ontvan
genis, zijn wonderbaar leven en sterven, zijne opstanding, hemelvaart, 
en zitting ter rechterhand Gods zijn verlossingswonderen bij uitnemend
heid. Zij bewijzen nog veel beter dan de werken, die door Jezus ge
daan werden, zijne volstrekte macht over de zonde en al hare gevol
gen, over Satan en zijn gansche rijk. En evenzoo brengen zij nog dui
delijker dan die werken aan het licht, dat deze macht eene reddende, 
eene verlossende macht is, welke eerst in den nieuwen hemel en de 
nieuwe aarde hare volkomene overwinning behalen zal. 

De wonderen, welke in den apostolischen tijd door de eerste getui
gen werden verricht, zijn aan te merken als werken van den verhoog
den Christus, Hand. 3 : 6, 4 : 10. Ze waren noodig, om te bewijzen, 
dat Jezus, die door de wereld verworpen, aan het kruis gehecht en ge
dood was en nu voor dood gerekend werd, leefde en alle macht had 
in den hemel niet alleen maar ook op de aarde. De wonderen in het 
Oude Testament stelden in het licht, dat Jehova God was en niemand 
met Hem. De wonderen des Nieuwen Testaments toonen aan, dat Jezus 
Christus, de Nazarener, dien de Joden gekruisigd hebben, door God is 
opgewekt en aan zijne rechterhand is verhoogd tot een Vorst en Zalig
maker, Hand 4 : 10, 5 : 30, 31. Als dit doel bereikt is, als er in de 
wereld eene gemeente is geplant, die deze openbaring des Vaders in 
den Zoon door de gemeenschap des H. Geestes gelooft en belijdt, dan 
houden de uitwendige zichtbare wonderen op, maar zetten de geeste
lijke wonderen der wedergeboorte en der bekeering in de gemeente 
zich voort, totdat de volheid der Heidenen ingaat en gansch Israël za
lig wordt. Aan het einde der tijden komen dan nog, naar het getuige
nis der H. Schrift, de wonderen der toekomst, de verschijning van 
Christus, de opstanding der dooden, het oordeel en de nieuwe hemel 
en aarde. 

Op het herstel van het gevallen menschelijk geslacht, op de her
schepping der wereld, op de erkenning van God als God door alle 
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creaturen loopt de gansche openbaring, en loopen in die openbaring 
ook al de wonderen uit. Zij zijn dus geen vreemd element, geen wille
keurig aanhangsel of bijvoegsel van de openbaring. Maar zij maken er 
een noodzakelijk, een onmisbaar bestanddeel van uit. Zij zijn zelve 
openbaring. In woord en daad maakt God zich met al zijne deugden 
en volmaaktheden aan menschen bekend. 

Bij deze eerste soort van middelen, die alle voorwerpelijk en uitwen
dig zijn, komt nog eene tweede reeks van vormen en wijzen, waarvan 
God zich bij zijne openbaring bedient. Daartoe behooren al die midde
len, welke een subjectief karakter dragen, niet buiten maar in den 
mensch zelf aanwezig zijn, en waardoor God dus niet van buiten tot, 
maar van binnen in den mensch spreekt. 

De eerste plaats wordt daarbij ingenomen door die eigenaardige 
openbaring, welke aan Mozes, den Middelaar des Ouden Testaments, 
ten deele viel. Ze wordt beschreven als eene, waarbij de Heere tot 
Mozes sprak aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijnen 
vriend spreekt, Ex. 33 : 11. 

Mozes nam in het O. Testament eene geheel eenige plaats in en was 
ook hoog boven alle profeten verheven. God sprak tot hem, niet 
door middel van een visioen, niet in duistere woorden, maar van 
mond en mond; hij zag den Heere niet in een gezicht, maar hij zag 
zijne gelijkenis, zijne gestalte, niet zijn wezen of zijn aangezicht maar 
den naglans der voor zijne oogen voorbij gegane heerlijkheid Gods, 
Num. 12 : 8, Ex. 33 : 18—23. 

Verder behoort tot deze middelen van openbaring de droom, Num. 

12 : 6, Deut. 13 : 1—6; het gezicht of visioen, dat wil zeggen, zulk 
een toestand, waarin het lichamelijk oog voor de buitenwereld gesloten 
en het oog der ziel voor de aanschouwing van goddelijke dingen ge
opend wordt, Num. 12 : 6, Deut. 13 : 1—6; en vooral ook de inspi
ratie, of de inspraak van Gods Geest in het menschelijk bewustzijn, 
Num. 11 : 25-29, 2 Sam. 23 : 2, Matth. 16 : 17, Hand. 8 : 29, 1 Cor. 
2 : 12, 2 Petr. 1:21. Deze laatste openbaring, door middel van in
spraak in 's menschen bewustzijn, komt ook reeds herhaalde malen 
voor in het Oude Testament, maar daar wordt zij toch altijd nog voor
gesteld als eene werking des Geestes, die van boven en voor een 



70 

oogenblik den profeet overvalt. Maar in het Nieuwe Testament, als 
de H. Geest zelf is uitgestort, wordt de inspiratie niet alleen als vorm 
der openbaring meer gewoon, maar neemt zij ook een meer organisch 
en duurzaam karakter aan. 

Deze twee soorten van openbaringsmiddelen kunnen onder den naam 
van manifestatie en inspiratie worden samengevat. Daarbij moet men 
dan echter wel bedenken, dat de inhoud der manifestatie volstrekt niet 
alleen in daden maar ook in gedachten en woorden bestaat. En ook 
mag men niet uit het oog verliezen, dat de inspiratie, hier bedoeld, 
onderscheiden is zoowel van die werkzaamheid des H. Geestes, welke 
profeten en apostelen genoten bij de teboekstelling der openbaring 
(inspiratie of theopneustie der H. Schrift), als ook van die inwendige 
verlichting, welke het deel aller geloovigen is. 

8 0. Bijzondere Openbaring. 

( D e  i n h o u d  d e r  o p e n b a r i n g ) .  

Na kennis genomen te hebben van de verschillende wijzen, waarop 
de bijzondere openbaring is geschied, vestigen wij thans op haar in
houd de aandacht. Evenals bij de algemeene openbaring, kunnen wij 
dezen ook hier het best verstaan, wanneer wij in het kort de geschie
denis der bijzondere openbaring nagaan. Zonder afzonderlijke bespre
king wordt dan tegelijk haar doel ons bekend. 

De bijzondere openbaring begon niet eerst bij Abraham, maar nam 
haar aanvang reeds terstond na den val. Daarom is het niet toevallig, 
dat Abraham een zoon was van Therah, en deze een afstammeling in 
de achtste generatie van Sem, wiens God Jehovah was en zijn zou, 
Gen. 9 : 26. In het geslacht van Sem werd, evenals vóór den zond
vloed in dat van Seth, de kennis Gods het langst en het zuiverst be
waard. Als de Heere Abraham roept, dan doet Hij zich daarom ook 
niet voor als een andere God, maar als diezelfde God, welken Abra
ham reeds kende en beleed. Trouwens, ook van elders, uit hetgeen de 
Schrift van Melchizedek verhaalt, Gen. 14 : 18—20, weten wij, dat de 
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kennis van den waren God nog niet ten eenenmale was te loor ge

gaan. En van den Philistijnschen koning Abimelech, de Hethieten van 

Hebron, den Pharao in Egypte staat ons beschreven, dat zij den God 
A b r a h a m s  e r k e n d e n  e n  e e r d e n ,  G e n .  2 0  :  3 ,  2 1  :  2 2 ,  2 3  :  6  2 6 - 2 9  
40 : 8, 41 : 16, 38, 39. 

Maar na de spraakverwarring en de verdeeling der menschheid nam 

nu niet meer het ongeloof, maar toch het bijgeloof en de afgoderij 
hand over hand toe. Dat was het geval in Egypte, Ex. 18 : 9—12, in 

Kanaan, Gen. 15 : 16, 18 : 1 v. en ook in Babylonië. Zelfs onder de 
Semieten was de afgodsdienst doorgedrongen. Volgens Joz. 24 : 2 14 

15 dienden Israels vaderen, Therah, de vader van Abraham, Nahor en 

Haran, toen ze aan gene zijde der rivier woonden, andere goden; en 

uit Gen. 31 : 19, 34, 35 : 2—4 weten wij, dat Laban bijzondere huis
goden, teraphim, had en vereerde; Laban heet Gen. 31 : 20 dan ook 
een Arammi, een Arameër, een Syriër, verg. Deut. 26 : 5. 

Opdat de menschheid nu niet in bijgeloof en ongerechtigheid wegzink* n 

zou, het verbond der natuur met Noach niet verbroken en Gods bedoe

ling met het menschelijk geslacht niet verijdeld zou worden, slaat God bij 

Abraham een anderen weg in. Hij kan het menschelijk geslacht niet ander

maal verdelgen in een zondvloed ; maar Hij kan, de andere volken la

tende wandelen in hunne eigene wegen, met één persoon en in dien 

éénen persoon met één volk een verbond oprichten, in den weg van 

dat verbond zijne belofte voortzetten en vervullen, en, als de vervul

ling gekomen is, ze weer uitbreiden tot heel de menschheid. Tijdelijke 

afzondering van één volk wordt het middel tot duurzame vereeniging 
met heel de menschheid. 

Met Abraham begint er daarom een nieuw tijdvak in de geschiede

nis der openbaring. De bijzondere openbaring, welke aan de aartsva

ders geschiedt, sluit zich wel bij de vorige aan en neemt deze in zich 

op, maar zij zet haar ook voort en ontwikkelt ze verder. Van groot 

belang is het daarom, deze nieuwe openbaring in hare eigenaardigheid 
recht te verstaan. Hieraan is te meer gelegen, wijl het antwoord op de 

vraag, waarin de openbaring aan Abraham en dus de godsdienst van 

Abraham bestond, beslist over die andere, welke de openbaring aan 
Israël en dus het wezen der Israëlitische religie was. 

Tegenwoordig hebben velen voor het rechte inzicht in den oorsprong 
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en het wezen van Israels godsdienst zich den weg versperd. Want ten 

eerste ontzeggen zij aan de periode der patriarchen alle historische 

waarde, en houden Abraham, Izaak, Jakob enz. voor halfgoden of helden, 

gelijk zulke wezens ook door Homerus in de Ilias bezongen worden. 

Ten andere laten zij den godsdienst bij Israël aanvangen met een lagen, 

heidenschen vorm van religie, zooals het animisme, het feticisme, de 

voorvadervereering, het polydaemonisme of het polytheïsme. En ten 

derde trachten zij dan aan te toonen, dat het wezen van Israels gods

dienst, gelijk die later langzamerhand, voornamelijk in de achtste eeuw 

vóór Christus, door de profeten ontstond, gelegen is in een zoogenaamd 

ethisch monotheïsme, dat is in de erkenning van één God, die niet alleen 
almachtig maar ook rechtvaardig en goed was. 

Deze moderne opvatting van het Oude Testament is te beschouwen 

als eene poging, om heel den godsdienst van Israël, evenals bij alle 
andere volken, uit zuiver natuurlijke factoren, door langzame en ge

leidelijke ontwikkeling, zonder bijzondere openbaring te verklaren. Maar 

de gansche Schrift verzet zich hiertegen en straft de moderne opvatting 

inet de mislukking van hare poging, zoowel om den omsprong van 

Israels religie te verklaren, alsook om haar wezen recht te verstaan. 

Immers, langs dezen weg is de oorsprong van Israels religie niet te 

vinden, omdat de profeten altijd en overal niet met eene nieuwe, andere 

Godheid optreden, maar hun woord verkondigen in naam van dien

zelfden God, die de God van Abraham, Izaak en Jakob is, die de God 

hunner vaderen, de God van Israël is, en dien het volk krachtens het 

verbond schuldig is te dienen en te eeren. Velen, die het gewicht dezer 

bedenking gevoelen, keeren daarom van de profeten tot Mozes terug 

en beschouwen hem als den eigenlijken stichter van Israels godsdienst. 

Maar ook Mozes trad niet op en kon niet optreden in den naam van 

eene vreemde, onbekende Godheid, in welk geval hij immers bij het 

volk van Israël geen geloof zou hebben gevonden ; maar hij sloot zich 

bij de geschiedenis aan, en riep het volk tot den uittocht op in den 

naam en op last van dien God, die de Getrouwe was, die aan de 

aartsvaderen zich verbonden had en nu zijne belofte gestand kwam 

doen. Een ernstig nadenken over den oorsprong van Israels godsdienst 

dwingt ons, met de Schrift tot de periode der patriarchen terug te 
gaan. 
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En tot deze zelfde periode moeten wij terugkeeren, als wij het wezen 
van Israels religie willen verstaan. Dit wezen is toch volstrekt niet in 
het zoogenaamde ethische monotheïsme gelegen. Zeker bevatte de gods-

ienst van Israël ook dit element, dat God een eenig, almachtig, recht
vaardig en heilig wezen was Maar de godsdienst van Israël ging daarin 
niet op; dit was er veel meer de onderstelling, dan de inhoud van. 

H,et H r",  ̂ kem dier re'igie "gt i6tS anders= het ĥ rin, 
die God, die een en eeuwig, rechtvaardig en heilig was, zich aan 

Israël als zijn God verbond. 

Zoo heeft de Apostel Paulus het verstaan. In Rom. 4, waarbij ook 

•c ïï ?:• te vergelijken is' stelt hii ^ vraag, wat het eigenaardige 
i , dat Abraham van God ontvangen heeft. En met beroep op Gen 

: 6 geeft hij daarop ten antwoord, dat dit niet gelegen is in  de 
gerechtigheid uit de werken, maar in de gerechtigheid ^des geloofs, 
m. a w. in de genade van de vergeving der zonden, in de onverdiende 
gunst en zaligspreking Gods, gelijk ook David later in die vergeving 
der zonden de zaligheid van den zondaar ziet. 

En voorts betoogt de Apostel nog, dat die groote genadegave aan 
Abraham niet eerst geschonken werd, toen hij in de besnijdenis was 
maar reeds lang te voren, n.1. in Gen. 15 : 6, en dat de veertien jaren 
later volgende instelling der besnijdenis, in Gen. 17, de gerechtigheid 

es geloofs onderstelde en daarvan een teeken en zegel was. Zoo is 
us de vergeving der zonden, en daarmede de gansche zaligheid onaf-

ïankelijk van de wet en van al hare eischen. En datzelfde geldt ook 
van de universaliteit van deze weldaad. Niet door de wet, maar lang 
voor en onafhankelijk van de wet, is de belofte aan Abraham geschied 
dat hij een vader van vele volken en een erfgenaam der wereld zou zijn' 

Deze gansche redeneering van den Apostel steunt op de geschiedenis 
in het Oude Testament zelve. In die geschiedenis staat niet op den 
voorgrond, wat Abraham van God kent en voor God doet, maar wat 
God aan Abraham schenkt. Welnu, ten eerste is het God, die Abraham 
opzoekt en roept en naar Kanaan leidt. Ten tweede is Hij het die 
Abraham belooft, zijn God te zullen zijn en ook de God van zijn zaad. 

er e belooft Hij, dat Hij hem tegen alle verwachting een zaad 
zal schenken, tot een vader van een groot volk zal maken, en aan dat 
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volk het land Kanaan zal geven. Ten vierde voegt Hij er aan toe, dat 

Hij Abraham in dat zaad tot een zegen voor alle geslachten der aarde 

zal stellen. En ten vijfde eindelijk wordt deze belofte door God in een 

verbond tot een bondsplicht opgeheven, met het teeken der besnijdenis 

verzegeld, en na de geloofsbeproeving van Abraham nog door God met 

een eed bekrachtigd, Gen. 12 : 1—3, 7, 13 : 14—17, 15 : 1 v., 17-21, 
17 : 1 v. 18 : 10, 22 : 17—19. 

Al deze beloften saam vormen den inhoud der openbaring Gods aan 

Abraham. Zij hebben tot middelpunt de ééne groote belofte: Ik zal 

uw God zijn en de God van uw zaad. En zij strekken zich door het 

volk en het land van Israël tot Christus, en in Christus tot de gansche 

menschheid en tot heel de wereld uit, Rom. 4 : 11 v. Niet wet, maar 

evangelie; niet eisch, maar belofte is de kern der openbaring. En 

daaraan beantwoordt van 's menschen zijde het geloof en de wandel 

des geloofs, Rom. 4 : 16—22, Hebr. 11 : 8—21. Want eene belofte kan 

de onze niet worden dan door het geloof, en het geloof uit zich in een 

oprechten wandel voor Gods aangezicht, Gen. 17 : 1. Abraham is het 

voorbeeld van het vertrouwend, Izaak van het lijdzaam, Jakob van het 
strijdend geloof. 

In de geschiedenis der aartsvaders wordt ons reeds het karakter en 

de roeping van het volk van Israël beschreven. Terwijl de volken der 

aarde in hunne eigene wegen wandelen, en de gaven der algemeene 

genade tot ontwikkeling brengen, wordt door eene scheppende daad 

Gods, Gen. 18 : 10, Deut. 32 : 6, Jes. 51 : 1, 2, uit Abraham een volk 

verwekt, dat, evenals zijn stamvader, in het geloof heeft te wandelen, 

het land zijner woning niet aan eigen macht maar aan Gods genade 

dankt, en alleen daardoor eene zegenrijke heerschappij over de volken 

verwerven kan, dat het de belofte van het heil des Heeren als een Izaak 

getrouw bewaart, en hare vervulling, als een Jacob, strijdende verbeidt. 

Geen menschelijke berekeningen of overleggingen kunnen die vervulling 

bevorderen, evenmin als menschelijke zwakheden of zonden haar kunnen 

tegenhouden. Want God is de gever en de vervuiler der belofte. Ter

wijl Hij de zonde straft, maakt Hij ze tegelijk dienstbaar aan de uit

voering van zijn raad. En Israël wordt, als Jakob weleer, die belofte 

en dien zegen des Heeren alleen deelachtig, als het door de straf ge

louterd, in zijne kracht gebroken, en alleen door de worsteling des 
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geloofs en des gebeds tot overwinnaar wordt. Ik zal U niet laten gaan, 
tenzij dat Gij mij zegent, Gen. 32 : 26, Hos. 12 : 4. 

Deze belofte blijft de inhoud van alle volgende openbaringen Gods 

in het Oude Testament, al wordt ze daarin natuurlijk ook uitgebreid en 

ontwikkeld, en zij blijft daarom ook vormen de kern en het wezen van 

den Israelietischen godsdienst. Met de bondssluiting op Sinai en de 

toen door God ingestelde wettische bedeeling trad er zonder twijfel 

weer een gansch ander tijdperk in. Maar om het wezen van Israëls 

godsdienst en van de oeconomie des Ouden Testaments te verstaan, 

moeten wij er ons diep van doordringen, dat de belofte, die tevoren 

aan Abraham was geschied, door de latere wetsbedeeling niet is te niet 
gedaan. 

Zoo wordt ons wederom uitdrukkelijk door Paulus geleerd. 

In Gal. 3 : 15v. vergelijkt hij de belofte, die aan Abraham en zijn 

zaad geschonken is, bij een verbond of liever bij een testament, dat, 

als het eenmaal door den testamentmaker is vastgesteld, door geen 

ander kan te niet gedaan worden. Dit is ook het geval met de belofte 

Gods aan Abraham en met al de daarin vervatte goederen. Zij zijn eene 

vrije beschikking Gods. Zij zijn als het ware door God aan Abraham 

en zijn zaad vermaakt, en moeten dus eenmaal krachtens Gods be

schikking, in handen van dat zaad gesteld worden. Als dat zaad komen 

niet al de volken in aanmerking, die uit Abraham naar het vleesch 

zijn voortgekomen, dus niet de nakomelingschap, die hij door Hagar 

en Ketura verkreeg, Gen. 17 : 20, 25 : 2. Want de Schrift spreekt 

niet van „zaden", dat is, van vele nakomelingschappen of volken, maar 

slechts van één zaad, van ééne nakomelingschap, welke uit Abraham 

voortkomen zou. En dat is de nakomelingschap, het zaad, het volk, 

dat uit den zoon der belofte, uit Izaak, geboren zou worden, en op 
Christus, als het zaad bij uitnemendheid, uitloopen zou. 

Als God dus bij wijze van testament, in de 'belofte, zijne heilsgoederen 

aan Abraham en zijn zaad vermaakte, dan sloot dit in, dat die heilsgoederen 

eenmaal aan Christus zouden toebehooren, dat ze zijn eigendom en 

bezitting zouden zijn, en door Hem aan zijne gemeente, uit heel de wereld 

vergaderd, uitgedeeld zouden worden. Maar dan kon die belofte, welke 

te voren aan Abraham testamentair, dat is, onafhankelijk van alle men-
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schelijke voorwaarde en van alle menschelijke wetsvolbrenging, enkel 

en alleen door Gods vrije beschikking geschonken is, ook niet door 

eene later bijkomende wet krachteloos gemaakt worden. Indien dat 

geschied ware, zou God zijn eigen belofte, zijn eigen beschikking, zijn 
eigen testament, zijn eigen eed te niet gedaan hebben. 

Want er is immers maar één van beide mogelijk: wij krijgen de heil
goederen, die in de belofte begrepen zijn, öf uit de belofte óf uit de wet, 

uit genade öf uit verdienste, uit het geloof óf uit de werken. Vast staat, dat 

Abraham de gerechtigheid des geloofs kreeg uit de belofte, nog voordat 

hij in de besnijdenis was; dat de Israelieten in den patriarchalen tijd 

en in Egypte, dus honderden jaren lang, die weldaad ook enkel en 

alleen krachtens de belofte, en niet krachtens de wet, die toen nog niet 

bestond, verkregen; en dat God die belofte schonk aan Abraham en 

aan zijn zaad tot op Christus toe, en in dezen aan de gansche mensch-

heid, dus ze schonk als een eeuwig verbond en dit met een duren eed 

bevestigde, Gal. 3 : 17, 18, Hebr. 6 : 13 v.; welnu, indien dit alles 

zoo is, dan is het onmogelijk, dat de wet, die later door God aan 
Israël gegeven werd, Zijne belofte zou hebben te niet gedaan. 

Maar indien dit het geval is, dan wordt de vraag van des te meer 

belang, waartoe God dan toch die wet aan Israël gegeven heeft, wat 

m. a. w. de zin en beteekenis is van die bedeeling des genadeverbónds, 
welke met de wet is ingetreden, en wat dus het wezen van de Israelie-

tische religie is. Die vraag was in Paulus' dagen en is niet minder 
in onze dagen van gewicht. 

Daar waren er in de dagen der Apostelen, die in de wet het wezen 
van Israels godsdienst zagen en die daarom eischten, dat de Heidenen 

alleen door Israël heen, door de besnijdenis en de onderhouding der 
wet heen, tot het Christendom zouden komen. 

En daar waren anderen, die de wet verachtten, die ze toeschreven aan een 

lageren god, en ze rekenden te behooren tot een lager godsdienstig stand

punt. Nomisme en antinomisme stonden toen als uitersten tegenover elkaar. 

En onder andere namen en vormen komt thans dezelfde tegenstelling 
voor. Daar zijn er, die het wezen van Israels godsdienst stellen in het 
ethisch monotheïsme, dat wil zeggen, in de erkenning, dat God een 

heilig God is, welke alleen eischt, dat wij zijne geboden onderhouden, en 
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°m" ook l,e ' wcze" van Christendom zoeken, zoodal het 
onderscheid tusschen beide teloorgaat en de vertiehte jood en de ver

lichte Christen volkomen denzelfden godsdienst belijden. En daar ziin 

anderen, die uit de hoogte hunner geestelijke vrijheid op het lage 
enghartige, bekrompen, wettische jodendom neerzien, en die geen 

hooger ideaal kennen, dan om de menschheid uit de handen van den 

Jood te verlossen, en alle Semitisch element uit het japhetisme te 

verwijderen; zij achten alle bederf uit het jodendom, en alle zaligheid 

uit het Indo-europeesche ras afkomstig. Semitische en anti-Semitische 

geesten worstelen met en raken daardoor, als uitersten, toch dikwerf 
ciKaar. 

Voor Paulus had de vraag naar den zin en de bedoeling der wet 
zoo groote beteekenis, dat hij er menigmaal in zijne brieven op terug

komt. Het antwoord, dat hij geeft, bevat de volgende momenten • 

Ten eerste, de wet is bij de belofte bijgekomen, zij is er later aan 

toegevoegd, maar was er oorspronkelijk niet mede verbonden. Vele jaren 

verhepen er,, eer de wet na de belofte werd afgekondigd. En toen zij bij 

de belofte bijkwam, droeg zij toch een tijdelijk, voorbijgaand karakter 
Terwijl de belofte of het verbond der genade eeuwig is, duurde de 

wet slechts tot den tijd, in welken het eigenlijke zaad van Abraham n 1 

de Christus verschijnen zou, aan wien de belofte wezenlijk geschied was 

en die den inhoud der belofte ontvangen en uitdeelen moest Rom 5 • 20 
Gal. 3 : 17, 19. . 

Ten tweede, dit tijdelijk, voorbijgaand karakter der wet komt ook 

reeds in haar oorsprong uit. De wet is wel van God afkomstig 

maar zij is toch door Hem niet rechtstreeks en onmiddellijk aan het 

volk van Israël en aan ieder lid van dat volk zelf gegeven. Maar er 

hadden allerlei bemiddelingen bij plaats. Van de zijde Gods werd de 

wet gegeven door middel van de engelen, onder donder en bliksem, 

in eene zware wolk en bij het geluid eener zeer sterke bazuin Ex' 

19 : 16, 18 Hebr. 12 : 18, Hand. 7 : 38, 53, Gal. 3 : 19. En van'den 
kant van het volk, dat bevreesd was en moest blijven staan aan den 

voet des bergs, werd Mozes verzocht, om als middelaar op te treden, 

met God te spreken en de wet in ontvangst te nemen, Ex. 19 : 21 v. 

20 : 19, Deut. 5 : 22—27, 18 : 16, Hebr. 12 : 19, Gal 3-19 20 

Geheel anders staat het echter met de belofte, want deze wordt ons' niet 
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door engelen, maar door den eigen Zoon van God geschonken; en ze 

wordt niet van onzentwege door iemand, wien wij daartoe de opdracht 

schonken, door een middelaar van onzen kant, in ontvangst genomen, 

maar alle geloovigen krijgen er in Christus zeiven persoonlijk deel aan, 
Joh. 1 : 17, Gal. 3 : 22, 26. 

Ten derde, als van God afkomstig, is de wet wel heilig en rechtvaardig 

en goed en geestelijk; zij is op geenerlei wijze aanleiding of oorzaak 

der zonde, al neemt de zonde ook oorzaak door het gebod. Zij is 

zelfs niet in zichzelve krachteloos, is eigenlijk een gebod ten leven, 

maar is alleen krachteloos bij den mensch door zijn zondig vleesch. 

Doch dat alles neemt niet weg, dat zij toch van de belofte, niet in 

graad alleen, maar in wezen verschilt. Zij is wel niet tegen en in strijd 

met de belofte, doch zij is ook niet uit de belofte en uit het geloof. 

Daarom kan zij ook niet daartoe gegeven zijn, om de belofte te niet 

te doen. Maar wijl van de belofte in wezen verschillend, draagt zij 

een ander karakter dan de belofte, en heeft zij ook een ander doel, 
Rom. 7 : 7—14, 8 : 3, Gal. 3 : 17, 21. 

Ten vierde, dat bijzondere doel, hetwelk aan de wet eigen, en 

waarmede zij door God gegeven is, is tweeledig van aard. Vooreerst 

is zij bij de belofte bijgekomen ter wille van de overtredingen, Gal. 

3 : 19, dat is, om de overtredingen meerder temaken. Want welwas er 

zonde, ook voordat, en daar, waar de wet van Mozes niet bestond, 

Rom. 5 . 12, 13. Maar dan draagt de zonde toch een ander karakter; 

dan is ze niet „overtreding' in den zin, waarin Paulus daarvan spreekt 

in onderscheiding van zonde in het algemeen. Bij Adam echter, die 

een gebod ontving, waaraan leven of dood verbonden was, Rom. 5:12, 

14, en zoo ook bij Israël, dat in den weg van gehoorzaamheid of 
ongehoorzaamheid het leven of den dood, den zegen of den vloek 

deelachtig zou worden, droeg de zonde nog een ander karakter. 

Als zonde tegen eene wet, waaraan leven of dood hing, werd ze eene 

„overtreding", dat is, kreeg zij den aard van eene bondsbreuk, een zich 

stellen tegenover en buiten die eigenaardige verhouding, waarin God zich 

bij het werkverbond tot Adam en bij het Sinaitisch verbond tot Israël had 

geplaatst. Als er zulk eene wet niet is, dan blijft de zonde wel zonde, 
maar dan is er toch geen eigenlijke „overtreding", Rom. 4 : 15. De zon

den der Heidenen zijn zeer zeker zonden, maar zij zijn geen bondsbreuk als 
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begeleidde zij het altijd en overal en liet het geen oogenblik vrij ; als 
een voogd en verzorger nam zij Israël voortdurend onder haar opzicht, 
opdat het juist de belofte in hare noodzakelijkheid en hare heerlijkheid 
zou leeren kennen en liefhebben. Zonder de wet ware er, om zoo te 
zeggen, van de belofte en hare vervulling niets terecht gekomen. Dan 
zou Israël spoedig in het Heidendom teruggezonken zijn en zoowel de 
openbaring Gods met hare belofte als zijne eigene religie en plaats 
te midden der volken verloren hebben. Maar nu heeft de wet Israël 
omtuind, afgezonderd, in zijn isolement gehandhaafd, voor vervloeiing 
bewaard, en dus een kring geschapen en afgebakend, waarin God 
zijne openbaring, dat is, zijne belofte zuiver bewaren, uitbreiden, 
ontwikkelen, vermeerderen, hoe langer hoe nader tot hare vervulling 
brengen kon. De wet deed dienst tot vervulling der belofte. Zij legde 
allen onder den toorn Gods en onder het vonnis des doods, zij besloot 
allen onder de zonde, opdat de belofte, aan Abraham geschonken en 
in Christus vervuld, aan alle geloovigen gegeven zou worden, en allen 
de aanneming tot kinderen verkrijgen zonden, Gal. 3 : 21—4 : 7. 

Wanneer wij nu op dit standpunt van den Apostel Paulus ons 
plaatsen, gaat er over de openbaring Gods in het Oude Testament, 
over de religie van Israël, over de beteekenis der wet, over historie en 
profetie, over psalmen en wijsheidsleer een verrassend licht voor ons op. 

Met den persoon van Mozes treedt er inderdaad eene nieuwe 
periode in de openbaring Gods en de geschiedenis van Israël in. 
Maar evenals de openbaring bij Abraham de vroegere bekendma
kingen Gods niet afbreekt, maar opneemt en voortzet, zoo sluit ook 
de bedeeling van Gods genade onder de wet bij die vóór de wet 
zich aan. De wet, die bij de belofte is bijgekomen, heeft die belofte 
niet krachteloos gemaakt of te niet gedaan, maar haar opgenomen 
en aan hare ontwikkeling en vervulling dienst bewezen. De belofte is 
de hoofdzaak, de wet is ondergeschikt; gene is doel, deze is middel; 
niet in de wet, maar in de belofte ligt de kern van Gods openbaring 
en het hart van Israels godsdienst. En wijl de belofte eene belofte 
Gods is, en dus geen ijdele klank maar een woord, dat kracht heeft, 
dat de uiting van een wil is en doet alwat Gode behaagt, Ps. 
33 : 9, Jes. 55 : 11, daarom is die belofte de drijf- en de stuw-
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kracht van Israels geschiedenis, totdat zij hare vervulling in Christus 
verkrijgt. 

Evenals Abraham door de roeping Gods uit het land der Chaldeën, 

naar het woord van jesaja 29 : 22, verlost wordt en daarna door 

Gods vrije beschikking de belofte des verbonds ontving, zoo werd 

Israël eerst door den Heere naar Egypte geleid en onder de dienstbaarheid 

der Pharao's gebracht, om daarna uit deze ellende verlost te worden 
en aan Sinai's berg als volk in het verbond Gods opgenomen worden. 

Deze drie feiten, de dienstbaarheid in Egypte, de verlossing uit dit 
diensthuis door Gods sterke hand en uitgestrekten arm, en de bonds-

sluiting aan den Sinai zijn de grondslag van Israels geschiedenis, de 

pijlers, waarop zijn godsdienstig en zedelijk leven rust. Zij leven van 

geslacht tot geslacht in de herinnering voort, worden in de geschied-

beschrijving, in de profetie en in de psalmodie telkens herdacht, en 

zijn ook door de radicaalste critiek niet van hunne historische realiteit 
te ontdoen. 

Maar zij leveren ook terstond als feiten het bewijs, dat de wet niet 

gegeven is en niet gegeven kan zijn, om de belofte te niet te doen. 

Integendeel, als God in het brandend braambosch aan Mozes verschijnt 

en hem roept tot zijn ambt, dan treedt Hij niet als eene vreemde, 

onbekende Godheid op, maar dient Hij zich aan als de God Abrahams', 

de God Izaaks en de God Jakobs, die de verdrukking zijns volks 

gezien en hun geschrei gehoord heeft en die nu, wijl Hij Jehovah is, 

dat is, de getrouwe, zich altijd gelijkblijvende God, nederdaalt, om 

zijne belofte te vervullen en zijn volk uit de ellende der dienstbaarheid 

te verlossen, Ex. 3 : 6v. Israël zal dus niet eerst straks bij Horeb 

Gods volk worden of op grond der wet tot zijn volk worden aange

nomen. Maar het is zijn volk krachtens de belofte, en het zal krachtens 
diezelfde belofte thans uit zijne ellende verlost worden. De ellende en 

de verlossing gaan dus aan de wetgeving bij Sinai vooraf. En evenals 

Abraham,, door de roeping verlost zijnde en de belofte Gods in kinderlijk 
geloof ontvangen hebbende, op grond daarvan verplicht wordt tot een 

heiligen wandel voor Gods aangezicht, Gen. 17 : 1 ; zoo wordt Israël, 

na uit het diensthuis van Egypte door Gods sterken arm gered te 

zijn, ook van Godswege bij den Sinai vermaand en verplicht tot eene 

nieuwe gehoorzaamheid. De wet, welke God door Mozes aan zijn volk 
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schonk, was eene wet der dankbaarheid; zij volgde op de ver

lossing, zij onderstelde en rustte in de belofte; door zijne sterkte heeft 

God zijn volk tot de liefelijke woning zijner heerlijkheid geleid, Ex. 

15 : 13. Hij heeft het gedragen op vleugelen der arenden en alzoó tot 
zich gebracht, Ex. 19 : 4, Deut. 32 : 11, 12. En de wet werd daarom 

ingeleid met de belofte: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte-
land, uit den diensthuize, uitgeleid heb, Ex. 20 : 2, Deut. 5 : 6. 

Maar deze bondsverhouding eischte thans eene nadere regeling. 

In den patriarchalen tijd, toen nog maar enkele huisgezinnen deelden 

in den zegen van de belofte aan Abraham, was daar geen behoefte 

aan ; en in Egypte, toen het volk in dienstbaarheid zuchtte, bestond er 

zefs geene mogelijkheid voor. Maar nu was Israël verlost; het werd 

een zelfstandig, vrij volk en kwam te wonen in een eigen land. Indien 

het ook in dien toestand, als volk, als natie, een volk Gods zou zijn 

dan moest het genadeverbond den vorm van een volksverbond aan

nemen, dan moest de belofte, om zichzelve te handhaven en verder 
te ontwikkelen, zich verzekeren van de hulp der wet. 

Te meer was dit geboden, wijl Israël, gelijk ook Paulus het voorstelt, 

nog een kind was. Het had in Egypte eene harde school doorgemaakt 

en had door de dienstbaarheid een diep besef ontvangen van afhan

kelijkheid, eene diepe behoefte aan hulp en bijstand. Maar voor zelf

standigheid was het zoo maar niet in eens geschikt. Er was al de 
wijsheid en zachtmoedigheid van een Mozes voor noodig, Num. 12:3, 

om aan zulk een volk bij den uittocht en in de woestijn eenige leiding 

te geven. Telkens wordt het dan ook een hardnekkig volk genoemd 
omdat  he t  z .ch  onder  he t  gebod  Gods  n ie t  bu igen  wi l ,  Ex .  32  :  9,  

33 . 3, 5, 34 . 9, Deut. 9 : 6 enz. Het vertoont, niet alleen in de woestijn 
maar ook later in Kanaan, altijd het karakter van een kind. Israël was 

geen volk van verstand en van rede; het miste de klare zelfbewusheid, 
e" Vorschenden êeest- den wijsgeerigen zin, de kracht van het afge

trokken denken. Maar des te meer was het een volk van gemoed en 
van hart. 

Daardoor was het aan den eenen kant uiterst receptief, ontvankelijk 
voor a erei indrukken, vatbaar voor eene wereld van aandoeningen, 

ui engewoon geschikt voor de inwerking van allerlei aardsche en he-

melsche krachten, en in dit alles door God zeiven gevormd, om ontvanger 
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en drager zijner openbaring te zijn. Deze zijde van het Israelietisch 
karakter treedt ons in de Schrift bij al die mannen en vrouwen Gods 

te gemoet, welke, verwaardigd met eene roeping des Heeren, niets 

anders te antwoorden hebben dan het kinderlijk en onderworpen: 

Ziehier ben ik, spreek Heere, want uw dienstknecht of uwe dienstmaagd 

hoort, mij geschiede naar uw woord! En zij nemen het woord des 

Heeren aan, en zij leggen het weg, en bewaren het in hun hart. Maar 

daardoor was Israël aan den anderen kant, gelijk het in Ex. 32 : 8 

heet, „haastig afwijkende van den weg", tot afdwaling geneigd, ver

anderlijk, grillig, humeurig, nukkig, zich spoedig door een of ander 

persoon of voorval latende meeslepen, hartstochtelijk, hatende met een 

brandenden haat, of liefhebbend met eene diepe, teedere, meer dan 

moederlijke liefde; beurtelings ter dood toe bedroefd of ten hemel toe 

opspringend van vreugde; nooit Westersch-bedaard, maar altijd blakende 

van Oostersche geestdrift; verzot op prikkelend voedsel als knoflook 

en ajuin, Num. 11:5, op linzenmoes, Gen. 25 : 34, en wildbraad, 

Gen. 27 : 14 v., op schitterende kleuren, prachtige kleederen, parfu

merieën en edelgesteenten, Joz. 7 : 21, Jes. 3 : 18 v. op alwat glanst 

en straalt in zonneschijn. Da Costa en Heine zijn beiden zonen uit 
Israël. 

Zulk een volk moest onder de voogdij en de tucht der wet gesteld 

worden, indien het aan zijne roeping, om door de belofte een zegen 

voor alle geslachten der aarde te worden, beantwoorden zou. En 
daarmede komt het karakter der wet overeen. 

Ten eerste toch is de wet niet uit de belofte of uit het geloof, maar 

is zij bij de belofte bijgekomen, en dient zij, niet om de belofte te niet 

te doen, maar om voor hare vervulling den weg te banen. In den 

nieuweren tijd trachten velen de verhouding van wet en profeten in 

haar tegendeel om te keeren. Zij spreken niet van wet en profeten, 

maar van profeten en wet, en laten de wetten in de boeken van 

Mozes eerst eeuwen na Mozes en zelfs voor een groot deel na de 

Ballingschap ontstaan. In deze voorstelling kan men met goeden wil 

nog dit bestanddeel van waarheid erkennen, dat inderdaad niet de 

wet in Gods openbaring en in Israels religie de hoofdzaak is geweest 

en de eerste plaats heeft ingenomen. De belofte ging er aan vooraf, 

nam de eereplaats in, en de wet was voor haar middel. Daarom is 
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het zeer goed mogelijk, dat de wet van Mozes later door tweede of 

ook derde redacteuren herzien en in verband met de behoefte der 

tijden met inlasschingen of bijvoegingen verrijkt is; want de wet droeg 

in haar geheel een tijdelijk en voorbijgaand karakter en werd reeds in 

het boek van Deuteronomium op verschillende punten door Mozes 

gewijzigd. Maar de bovengenoemde voorstelling, alsof de profetie aan 

de wet zou zijn voorafgegaan, is met de feiten, met het karakter der 

wet, met den aard en de taak der profetie en ook met eene gezonde 

redeneerkunde in strijd. Want hierover kan toch geen twijfel bestaan, 

dat Israël ook lang vóór de achtste eeuw zijn tempel, priesters, offe

randen enz. heeft gehad, en dat daarvoor, evengoed als voor het 

burgerlijk, maatschappelijk en staatkundig leven, wetten en regelingen 

noodig waren. Een godsdienst zonder cultus en zonder ordeningen is 
altijd en was vooral in de oudheid, ook bij Israël, ondenkbaar. De 

tegenwerping, dat voor zulk eene geschreven wet, met zulk een rijken 

inhoud, als ons in Exodus tot Deuteronomium staat opgeteekend, 

in den tijd van Mozes geene plaats is, heeft na de ontdekking 

der wetgeving van Hammurabi, die ongeveer 2250 jaren vóór Christus 

leefde en 55 jaren over Babel als koning regeerde, hare kracht 
verloren. 

Ten tweede is de inhoud der wet in overeenstemming met het doel, 

waartoe ze door God is gegeven. Om hare waarde te bepalen, mag 

men ze niet vergelijken met de wetten, die heden ten dage in de 
Christelijke staten van kracht zijn. Want, ofschoon de Mozaische wet, 

vooral in hare beginselen, ook thans nog hare beteekenis behoudt, zij 

is toch zelve door God als een tijdelijke maatregel bedoeld en in de vol

heid des tijds, toen ze haar vervulling had bereikt, afgeschaft om hare 
zwakheid en onprofijtelijkheid. 

Evenmin mag vergelijking van Israels wetgeving met die van de oude 

volken, bijv. van Babel, maatstaf voor beoordeeling zijn. Wel is die ver
gelijking belangrijk, doet ze ons allerlei punten van overeenkomst en 

erschil opmerken, en kan ze de Mozaische wet in sommige gevallen 

beter doen verstaan. Maar Israël was een eigen, door God afgezonderd 

volk, had een eigen bestemming, n.1. om drager der belofte te zijn, en 
moest dus ook, met het oog op dit doel, een eigen leven leiden. 
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Wanneer wij van dit standpunt de wet des Heeren aan Israël bezien, 
dan springen ons de volgende karaktertrekken in het oog: 

1". Zij is eene door en door godsdienstige wet. Niet alleen in som
mige deelen, bijv. als ze den eeredienst regelt, maar in haar geheel, ook 

wanneer zij voor het zedelijk, burgerlijk, maatschappelijk, staatkundig 
leven voorschriften geeft. Boven heel de wet staat geschreven: Ik ben 

de Heere uw God, die u uit het diensthuis van Egypte heb uitgeleid. 

De wet rust niet op een abstract monotheïsme, maar op eene historisch 

door God zelf geschapen verhouding tusschen Hem en zijn volk. Zij 

is eene bondswet en regelt altijd het leven, zooals Israël het naar 

den eisch des verbonds leiden moet; Hij is de wetgever in alle ge

boden, en om Zijnentwil moeten zij alle worden volbracht. De gansche 

wet wordt bezield door de gedachte: Jehovah heeft u eerst liefgehad, 

opgezocht, verlost, in zijn bond op- en tot zijn volk aangenomen'; 

daarom moet gij den Heere liefhebben met uw gansche hart, en met 
uwe gansche ziel, en met al uw vermogen, Deut. 6 : 5, 10 : 12. Dit 
is het eerste en het groote gebod, Matth. 22 : 37, 38. 

2". Zij is eene door en door zedelijke wet. Men onderscheidt in de 

wet van Mozes drie bestanddeelen: zedelijke, burgerlijke en ceremoni-

ede wetten- En deze onderscheiding is goed. Maar men mag daarbij 
met uit het oog verliezen, dat heel de wet door zedelijke beginselen 

bezield en gedragen wordt. De toepassing van die zedelijke beginselen 

op concrete gevallen verschilt dikwerf van die, welke wij thans maken. 

Jezus heeft zelf gezegd, dat Mozes het geven van een scheidbrief aan 

de gehuwde vrouw alleen toegelaten heeft vanwege de hardigheid des 

harten, Matth. 19 : 8. Maar de geest, die de Mozaische wetgeving be

zielt, is de geest der liefde. Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven, 

Lev. 19 : 18. Dat is het tweede gebod, aan het eerste gelijk, Matth! 
22 . 39; en daarin wordt de gansche wet vervuld, Rom. 13 : 8, Gal. 

5 : 14, 1 Tim. 1 : 5. Deze liefde wordt jegens zwakken en ellendigen, 
armen, vreemdelingen, weduwen, weezen, dienstknechten en dienstmaag

den, dooven, blinden, ouden van dagen enz. tot eene barmhartigheid, 

gelijk geene wet der oudheid ze kent. Er is terecht gezegd, dat Israels 

moraal van het standpunt van den onderdrukte geschreven is. Israël 

heeft nooit zijne vreemdelingschap en zijne ellende in Egypte vergeten. 

3°. De wet van Mozes is eene heilige wet, volstrekt niet alleen in dat 



86 

stuk, dat bijzonder den naam van heiligheidswet draagt, Lev. 17—26, 
maar in al hare deelen. Er is wederom geene wet in de oudheid, die 
zoo diep en ernstig de zonde als zonde opvat. De zonde wordt met 
verschillende namen genoemd; ze heet niet alleen zonde in het alge
meen, maar ook misdrijf, schuld, afval, opstand en wordt altijd in laatste 
instantie tegenover God, tegenover den God des verbonds, begaan en 
draagt dus steeds het karakter van eene „overtreding," eene bondsbreuk. 
Voor al die zonden bestaat er echter vergeving; doch niet zoo, dat Israël 
deze door zijne goede werken of ook zelfs door zijne offeranden zich 
verwerven moet. Want de vergeving ligt opgesloten in de belofte; zij is 
eene weldaad, niet van de wet, maar van het evangelie; zij wordt niet 
verkregen door offeranden, maar alleen kinderlijk aangenomen door het 
geloof, Ex. 33 : 19, 34 : 6, 7, 9, Num. 14 : 18—20. 

Maar deze zelfde plaatsen, die zoo krachtig de vrije genade Gods ver
kondigen, verbinden opmerkelijk daarmede terstond de uitspraak, dat Hij 
den onschuldige geenszins onschuldig houdt en de ongerechtigheid der 
vaderen aan de kinderen bezoekt in het derde en vierde geslacht. Het een 
strijdt niet met het ander. Want juist omdat Jehovah aan zijn volk in 
de belofte, uit loutere genade, de zonden vergeeft, wil Hij, dat zijn volk, 
als zulk eene groote weldaad uit genade ontvangen hebbende, ook in den 
weg van dat verbond wandelen zal. En als het dit niet doet, slaat God, al 
naar gelang het karakter, dat de zonde draagt, met zijn volk een van 
deze drie wegen in. In sommige gevallen opent de wet in hare offeran
den wederom de mogelijkheid der verzoening, zonder dat de zonde ver
dere burgerlijke gevolgen heeft. In andere gevallen bepaalt de wet eene 
of andere burgerlijke straf, soms, maar betrekkelijk zelden, de doodstraf. 
En in een veel grooter aantal van gevallen behoudt zich God zelf de 
bezoeking voor en komt zijn volk tegen met gerichten, oordeelen, pesti
lentie, ballingschap enz. Deze drie wegen, welke God met zijn volk in 
geval van overtreding houdt, doen de belofte niet te niet en verwerven 
haar evenmin, maar zijn alleen het middel, waardoor God aan zijn 
volk, ook in dagen van afval, zijne belofte vervult en zijne trouw ver
zekert. 

Uit alle geslachten des aardbodems heeft de Heere Israël alleen ge
kend; daarom bezoekt Hij al zijne ongerechtigheden, Am. 3 : 2. 

4". Eindelijk is de Mozaische wet ook eene wet der vrijheid; zij on-
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derstelt en zij schenkt eene groote mate van vrijheid. Dit blijkt reeds 

terstond uit het merkwaardige feit, dat het volk zijnerzijds vrijwillig in 

liet verbond Gods toestemt en zijne wet aanvaardt. God dringt zich 

met zijn verbond en wet aan Israël niet op, maar noodigt hen zelf tot 
vrijwillige toestemming uit, Ex. 19 : 8, 24 : 3, 7, Deut. 5 : 27, Joz. 

24 : 15 —25. Voorts grijpt de wet op bestaande rechten en verhoudin
gen niet in, maar onderstelt en erkent die. Reeds vóór de wetgeving 

op Sinai was Israël min of meer georganiseerd. Het was genealogisch 

verdeeld in gezinnen, familiën (gezinsgroepen), geslachten en stammen 

en was dus patriarchaal ingericht. Elk van deze vier geledingen in het 

volk had een eigen hoofd of vertegenwoordiger. En al deze volks

vertegenwoordigers, oudsten of vorsten geheeten, vormden samen de 

vergadering of de gemeente van Israël, Joz. 7:14. Vergaderingen van 
deze oudsten hadden er al in Egypte plaats, Ex. 4 : 29, 3 : 16 v. en 

kwamen ook na den uittocht telkens voor, om de woorden des Heeren 

aan te hooren, Ex. 19:7, om over voorstellen van Mozes te beslissen, 

Deut. 1 : 9—14, of om zeiven aan Mozes voorstellen te doen, Deut. 

I : 22, 23. Behalve deze volksvergaderingen had het volk van Israël 

nog twee soorten van beambten, ten eerste „ambtslieden" of „schrij

vers", die alles moesten regelen wat op den burgerlijken stand betrek
king had en die reeds in Egypte voorkomen, Ex. 5 : 6, 10, 14, 19, Num. 

II . 16, Deut. 1 : 15, 16 : 18, Jos. 23 : 2; en ten tweede „rechters", 
die door Mozes werden ingevoerd, om hem bij te staan in de recht

spraak, Ex. 18 : 21, 23, Deut. 1 : 13 v. maar later, evenals de ambts
leiders en schrijvers, in alle steden door de keuze der oudsten moesten 
worden aangesteld, Deut. 16 : 18. 

In deze organisatie des volks vormde het huisgezin het uitgangspunt 

en den grondslag, gelijk het nog heden ten dage bij de Joden in hooge 

eere staat. En wijl het huisgezin in Israël zulk eene belangrijke plaats 

innam, kwam onder dit volk beter dan bij eenig ander de vrouw tot 

haar recht. De vraag, die hierbij beslist — zoo is terecht opgemerkt — 

is deze, of de man vóór alle dingen beschouwd wordt als lid der 

gezins (echtgenoot, zoon, broeder), dan wel in de eerste plaats wordt 

aangemerkt als staatsburger of krijgsman. Het laatste was bijv. in Grie

kenland en Rome het geval; en dit had ten gevolge, dat de vrouw 

teruggedrongen en als minderwaardig beschouwd werd. Maar in Israël 
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was de man vóór alles lid des gezins, was zijne roeping in de eerste 
plaats te zorgen voor zijn gezin, stond hij niet tegenover of hoog boven 

maar naast de vrouw, die met hem aanspraak had op den eerbied en 

de liefde der kinderen, Ex. 20 : 2, en voor zich zelve den lof harer echt
genoot waardig was, Spr. 12 : 4, 31: 10 v. 

Deze gansche patriarchaal-aristocratrische regeeringsvorm, welke onder 

Israël reeds vóór de wet bestond, werd door de wet erkend en bevestigd. 

Tal van wetten hebben op het huwelijk betrekking en dienen, om dezen 

staat des levens heilig te houden en het huisgezin te beschermen. Andere 

bepalingen stellen den patriarchalen regeeringsvorm tegen priesterschap 

en koningschap in veiligheid. De oudsten, de ambtlieden en de rechters 

zijn van de priesters en levieten onderscheiden. Alleen in het hoogste 

gerechtshof hadden ook priesters zitting, Deut. 17:8—13, 19:17, 18, 

wijl bij de gewichtige zaken, die daar voorkwamen, eene goede verkla

ring der wet, welke aan de priesters was opgedragen, Lev. 10:8 11, 

Ezech. 7:26, 44:23, Jer. 18: 18, van het hoogste belang was. 

Israël was in geheel zijne staatsinrichting het tegendeel van eene 

hierarchie. En evenzoo was er naar de wet voor het despotisme geene 

plaats. Als Israël later een koning begeeren en van God ontvangen zou, 

1 Sam. 8: 7, dan mocht hij toch geen koning wezen naar de wijze der 

volken, maar was hij aan Gods wet gebonden en slechts uitvoerder van 

zijn wil, Deut. 17: 14 20. Wantin het wezen der zaak was God de Ko

ning, evenals ook de wetgever en rechter van Israël, Ex. 15: 18, 19:6, 

Num. 23:21, Deut. 33:5, Richt. 8:22 v., 1 Sam. 8:7, Jes. 33 :22, Ps. 

44 .5, 68 : 25 enz. En dit kwam hierin uit, dat Hij in den gewonen weg 

door de rechters, die streng onpartijdig moesten oordeelen, geen aan

zien des persoons moesten kennen en alleen naar den maatstaf der wet 

te oordeelen hadden, vonnis velde; voorts daarin, dat Hij in bijzondere 

gevallen door het lot, door de urim en thummim en door de profeten 

zijn wil deed kennen ; en eindelijk nog het sterkst daarin, dat Hij uit

drukkelijk bij vele overtredingen zichzelf de straf voorbehield. Tal van 

voorschriften in de wet zijn geen wetsartikelen, op wier overtreding eene 

of andere burgerlijke straf is bepaald, maar eenvoudig dringende verma

ningen en waarschuwingen. Zij richten zich tot de conscientie en laten 

juist daardoor aan Israël eene groote mate van vrijheid. De soorten van 
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straf waren trouwens ook weinige, hoofdzakelijk alleen slagen en bij zware 

overtredingen (godslastering, afgoderij, tooverij, vervloeking van ouders, 

moord, overspel) doodstraf door steeniging. Van inquisitie, pijnbank, 

celstraf, verbanning, verbeurdverklaring van goederen, verbranding, op

hanging enz. was er geen sprake. Als Israël wandelde in den weg des 

verbonds, zou het rijke zegeningen van den Heere onvangen ; maar in

dien het zijne stem niet gehoorzaam zou zijn, zou het ook door zijn 

vloek getroffen en met allerlei ellende bezocht worden, Deut. 28:29. 

Uit deze karaktertrekken der wet wordt het doel openbaar, waarmede 

zij door God aan Israël gegeven werd. De Heere omschrijft dit zelf, 

als Hij bij de sluiting des verbonds aan Sinai door Mozes aan het volk 

Israels laat zeggen, dat, indien het zijner stem gehoorzamen en zijn 

verbond houden zou, het zijn eigendom zou zijn uit alle volken, een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk, Ex. 19:5, 6. Israël is en 

moet zich in den weg des verbonds bevestigen te zijn het uit alle vol

ken uitverkoren volk van God, uitverkoren niet om zijne waardigheid 

of verdienste, maar naar Gods vrije liefde en overeenkomstig zijn eed 

aan de vaderen, Deut. 7 : 6—8. Maar dit genadige voorrecht heeft Israël 

niet ontvangen, om zich van die volken af te sluiten en zich hoog bo

ven hen te verheffen, maar om een koninkrijk van priesters te wezen, 

die tegenover de volken eene priesterlijke taak hebben te vervullen, 

hun de kennis en den dienst Gods hebben te brengen en langs dezen 

weg over de volken zullen heerschen. Die roeping kan en zal Israël 

echter alleen vervullen, wanneer het zelf een heilig volk is, als volk 

zich geheel en al aan den Heere toewijdt, zijne stem gehoorzaamt en in 
zijn verbond wandelt. 

Deze heiligheid, tot welke Israël geroepen is, heeft nog niet den 

vollen, diepen zin, dien dit begrip in het Nieuwe Testament ontvangt. 

Zij sluit niet alleen de zedelijke, maar, gelijk vooral in de heilig-

heidswet Lev. 17—26 uitkomt, ook de ceremonieele heiligheid in. 

Maar dit zedelijke en dit ceremonieele bestanddeel in de wet staan 

niet tegenover elkaar. Ze zijn twee zijden van dezelfde zaak. Israël 

is dan een heilig volk, wanneer het in- en uitwendig, in geloof en 

wandel, zich gedraagt overeenkomstig al die wetten van zedelijken, 

burgerlijken en ceremonieelen inhoud, welke God bij den Sinai gaf. En 

als dat volk — gelijk de Heere toch wist — niet aan zijne roeping ge-
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trouw zou zijn maar ieder oogenblik, door heel zijne geschiedenis heen 

zich aan ongehoorzaamheid en afval zou schuldig maken, dan zou dé 

eere het zeker bezoeken en zwaarder straffen dan eenig ander volk 

ter wereld. Maar aan het einde der bezoeking zou de Heere toch tot 

zijn volk wederkeeren, zijne gevangenis wenden en zich zijner ontfer

men, hun hart besnijden en het hart huns zaads, om den Heere hunnen 

God hef te hebben met hun gansche hart en met hunne gansche ziel, 

eut. 4: 29-31, 30 : 1 v. Hij kan zijn volk niet prijsgeven, omdat zijn eigen 
naam en eere tegenover de vijanden ermede gemoeid is, Deut 32 • 26 v 

Door de ontrouw van Israël heen moet Hij zijne trouw, de waarachtig

heid van zijn woord, de onveranderlijkheid van zijn raad, de vastheid 

van zijn verbond bevestigen ; Hij moet toonen, dat Hij God is en dat 

er geen ander God met Hem is, Deut. 32: 39. Zoo eindigt de wet in 

de belofte, in welke zij bij den aanvang rustte. Zij keert tot haar uit
gangspunt terug. De wet is na en zij is tot de belofte. 

Uit dit standpunt des verbonds beschouwt de Schrift heel de ge

schiedenis van Israël. Het is haar in de geschiedkundige boeken des 

ii en Testaments niet te doen, om een nauwkeurig en aaneengescha

keld verhaal van al de lotgevallen van het Israelietische volk te geven 

noch ook om van al de gebeurtenissen het oorzakelijk verband op té 

sporen. Maar zij beschrijft ons den voortgang van het Godsrijk, stipt 

wat daarvoor geen belang heeft slechts even aan of gaat het stilzwij

gend voorbij, en blijft daarentegen lang stilstaan bij datgene, wat daar

voor van beteekenis is. In de geschiedenis van Israël wil de Schrift ons 

doen kennen, wie en wat God voor zijn volk is. Niet ten onrechte is 
dc historiebeschrijving onder Israël daarom het „dagboek van Jehovah" 

genoemd De Heere laat er als het ware van dag tot dag in aanteeke-

nen, welke zijne bevindingen en welke zijne bemoeienissen met Israël 
zijn. 

In den eersten lijd, toen het volk nog verkeerde onder den indruk van 
Gods machtige daden, bleef het aan zijne we, getrouw. Door die daden 

was jehovah zoo duidelijk gebleken, de ééne waarachtige God te zijn, 

x, . , 18. 18, dat het volk aan geene andere goden dacht, en bij 
e hooren van des Heeren woorden uit Mozes' mond, als met ééne 

stemme ze,de: alle deze woorden, die de Heere gesproken heeft, zullen 
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wij doen, Ex. 19:8, 24:3, 7, Deut. 5:27. En ook later, toen het Ka-

naan in erfelijke bezitting ontvangen had en door den grijzen Jozua 

voor de keuze gesteld werd, wien het dienen zoude, gaf het bijna over

moedig ten antwoord : Het zij verre van ons, dat wij den Heere verla

t e n  z o u d e n ,  o m  a n d e r e  g o d e n  t e  d i e n e n ,  J o z .  2 4 :  1 6 ,  R i c h t .  2 : 7 .  

Maar toen Jozua en de oudsten, die Gods groote daden gezien had

den, gestorven waren, en er een ander geslacht opstond, dat den Heere 

niet kende noch ook het werk, dat Hij aan Israël gedaan had, toen 

verlieten zij den Heere, hunner vaderen God, die ze uit Egypteland had 

uitgevoerd en volgden andere goden na, van de goden der volken, die 

rondom hen waren, Richt. 2:6—13. Productief was Israël in afgoderij 

niet; het schiep geen eigen valschen godsdienst, maar het nam öf de 

goden der Heidenen zelve over, óf ging den Heere dienen in de ge

daante van beelden, op Heidensche wijze. In Egypte en de woestijn 

verviel het tot den Egyptischen afgodendienst, Ex. 16:28, Joz. 24:14, 

Ezech. 20:7, 13; later in Palestina maakte het zich schuldig aan den 

dienst der Kanaanietische, Phoenicische iBaal, Aschera, Astarte) en As-

syrische (vuur- en sterren-)goden, Richt. 10:6, 2 Kon. 21 :3, 5, 7, 23: 

5—15, Jer. 7 : 24— 31, Ezech. 20:21, 22:3 v. Voordurend vergreep zich 

Israël aan het eerste en tweede gebod van Gods wet, en tastte daar

mede de grondslagen van het verbond zelve aan. 

Reeds in de dagen der Richteren, deze „helden van het volk der wet", 

bewoog de geschiedenis van Israël zich voort door afval, straf en be

nauwdheid aan de eene en uitredding en zegening aan de andere zijde, 

Richt. 2 : 11—23. Het was een tijdperk van verwarring, waarin de ver

schillende stammen de nationale zaak uit het oog verloren, ieder zijne 

eigene politiek gingen drijven, en elk deed wat recht was in zijne 

oogen, Richt. 17 : 6, 21 : 25. Aan dien toestand werd wel door Samuel 

en door de instelling van het koningschap een einde gemaakt. Maar 

na Salomo werd de nationale eenheid voorgoed verbroken, en scheid

den tien stammen zich van het Davidisch koningshuis af. Jerobeam 

maakte de politieke scheuring ook tot eene religieuze, door te Dan een 

bijzonder heiligdom te stichten, den beeldendienst in te voeren, en het 

wettelijk priesterschap op te heffen. Zoo werd hij de koning, „die Israël 

zondigen deed." De geschiedenis van het rijk van Ephraim werd gedu

rende twee en eene halve eeuw eene geschiedenis van den voortgaan-
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den afval van Jehovah, waartegen de profetie tevergeefs hare stem ver
hief, en liep eindelijk op de wegvoering der tien stammen uit. En wel 
was juda hoog boven Israël bevoorrecht, doordat het steeds door het
zelfde koningshuis van David geregeerd werd en in het bezit bleef van 
Het wettig heiligdom en de wettige priesterschap; maar desniettemin 
werd ook in dit rijk, zelfs ondanks vele reformaties van de vrome 
koningen, de afval en de goddeloosheid ten slotte zoo groot, dat het 
gericht niet meer uitblijven kon. Bijna honderd en veertig jaren na het 
njk van Israël, verloor ook dat van Juda zijn zelfstandig bestaan. 

Maar deze voortdurende afval van het volk Israels mag ons niet doen 
vergeten, dat God daarin alle eeuwen door een overblijfsel behield 
naar de verkiezing zijner genade. Daar was steeds een kern in Israël, 
welke trouw bleef aan het verbond van Jehovah. Zelfs in de donkere 
tijden van Elia waren er nog zeven duizend, die de knie voor Baal 
niet gebogen hadden. Dezen waren de vromen, de rechtvaardigen de 
getrouwen, de nooddruftigen, de ellendigen, of hoe zij meer in de Psal-

.men heeten mogen, die hun betrouwen bleven stellen op den God 
Jakobs en niet valschelijk handelden tegen zijn verbond. Zij dorstten 
"aar God, als een hert naar de waterstroomen; zij wilden nergens liever 
wonen dan in zijn heiligdom; zij overpeinsden zijne wet en klemden 
zich vast aan zijne beloften. Voor hen was de wet geen last, maar een 
lust, hunne vermaking den ganschen dag. Ze zeiden het Mozes na dat 
het onderhouden dezer wet Israels wijsheid en verstand voor de oogen 
der volkeren zou zijn. Want als deze die inzettingen zouden hooren 
zouden zij uitroepen : Ditzelve volk alleen is een wijs en verstandig 
volk^ Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zoo nabij zijn, als 
e Heere onze God, zoo dikwijls wij Hem aanroepen? En wat groot 

volk is er, dat zoo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze 
gansche wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef ? Deut. 4 : 6—8 

En naarmate de tijden droeviger werden, klemden zij zich te meer aan 
de belotte vast. God zou niet laten varen het werk zijner handen; Hij-
kon om zijns naams en zijns roems wil het verbond niet breken,' dat 
Hij uit vrije gunst met de vaderen gesloten had. Uit hun kring'ver

wekte God die mannen, die als profeten, psalmisten en wijzen het 
woord Gods verkondigden en de belofte ontvouwden in altijd klaarder 
omschrijving. Midden in de ellende heffen zij het hoofd omhoog, zien 
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bij het licht van 's Heeren Geest de toekomst in en profeteeren van 

den nieuwen dag, van Davids Zoon en Heer, van den wortel uit Isai, 

van Immanuel, van de Spruite der gerechtigheid, van den Knecht des 

Heeren, van den Engel des Verbonds, van het nieuwe verbond en de 

uitstorting des H. Geestes. Het Oude Testament begint na den val met 

de belofte van het vrouwezaad, Gen. 3 : 15, en eindigt met de aan

k o n d i g i n g  v a n  d e  k o m s t  v a n  d e n  E n g e l  d e s  V e r b o n d s ,  M a l .  3 : 1 .  

Ook na de Ballingschap bleef er zulk eene kern in Israël bestaan, 

Mal. 3 : 16. Zelfs werd door die Ballingschap het volk als volk ge

louterd, van afgoderij en beeldendienst voorgoed afkeerig gemaakt, en 

door Ezra en Nehemia onder de strenge tucht der wet gesteld. Deze 

toestand bracht andere ernstige gevaren mede; er ontwikkelde zich 

eene Schriftgeleerdheid, die zich blind tuurde op de letter en het 

wezen en den geest des ouden verbonds uit het oog verloor; secten 

vormden zich, zooals het Phariseïsme, het Sadduceïsme en het Esse-

nisme, die door eigenwillige behandeling der goddelijke openbaring 

het vleeschelijk in de plaats van het geestelijk Israël schoven. Maar des

niettemin, ook in de vierhonderd jaren, die er verliepen tusschen Ma-

leachi en Johannes den Dooper, is Gods leiding met zijn volk door

gegaan. Na de Ballingschap heeft Israël nooit meer eene volledige, 
politieke zelfstandigheid genoten, het ging van de eene heerschappij 

tot de andere over, en was achtereenvolgens aan Perzië en Medië, aan 

Macedonië en Egypte, aan Syrië en Rome onderdanig; het was knecht 
in zijn eigen land, Neh. 9 : 36, 37. 

Maar deze staatkundige dienstbaarheid heeft er toe medegewerkt, dat 

Israël meer en meer over zijn eigen karakter en roeping ging naden

ken, in het geestelijk bezit der goddelijke openbaring zijn voorrecht 

en zijn eer is gaan stellen, en aan de verzameling en bewaring dier 

goddelijke openbaring de grootst mogelijke zorg heeft besteed. Voorts 

is dit besef van zijne geestelijke voorrechten zoo diep in Israels 

bewustzijn ingedrongen, dat niet alleen zijn karakter erdoor gevormd 

is, maar dat het daardoor ook tot handhaving zijner nationale zelf
standigheid onder de zwaarste vervolging in staat is gesteld. Israël 
heeft geleden en is verdrukt als geen volk ter wereld. 

Maar zoowel in als buiten Palestina is het zichzelf gebleven; het 
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Heidenen ; het vormde eene kosmopolitische gemeente met Jeruzalem 

tot middelpunt; het bood in zijne synagogen aan de afgodische volken 

het schouwspel van een godsdienst zonder beeld en altaar zonder 

offerande en priesterschap; het predikte alom de eenheid e'n waar

achtigheid van Israels God, en het droeg in zijn boezem de on

uitroeibare hoop op eene heerlijke toekomst, die ook voor de 

volken ten zegen zou zijn. Zoo bereidde het in het Heidendom het 

Christendom voor. En binnen eigen kring bleef door Gods genade 

die schare van getrouwen bewaard, die, als een Simeon en Anna en 

zoovele anderen, in stille berusting de verlossing Israels verwachtten. 

Maria, de moeder des Heeren, is van deze vromen het heerlijkste voor

beeld. In haar bereikt Israël zijne bestemming, om de hoogste open

baring Gods in kinderlijk geloof te ontvangen en te bewaren. Zie, de 

dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar Uw woord! Luk. 1 38. 

Zoo loopt de gansche openbaring van het Oude Testament op Chris

tus uit, niet op eene nieuwe wet of leer of instelling, maar op den 

persoon van Christus. Een mensch is de voltooide openbaring Gods; 

de Zoon des menschen is tevens de eigen, eengeboren Zoon van God.' 

Oud en Nieuw Testament staan niet tot elkaar als wet en evangelie, 
maar zij verhouden zich als belofte en vervulling, Hand. 13:12, Rom. 

1:2, als schaduw en lichaam, Col. 2:17, als beeld en werkelijkheid, 
Hebr. 10:1, als bewegelijke en onbewegelijke dingen, Hebr. 12-27 als 

dienstbaarheid en vrijheid, Rom. 8:15, Gal. 4. En wijl Christus de 

eigenlijke inhoud der Oudtestamentische openbaring was, Joh. 5:39, 

1 Petr. l.li, Op. 19:10, is Hij in de bedeeling des nieuwen verbonds 
ook haar sluitsteen en kroon. Hij is de vervulling der wet, van alle ge

rechtigheid, Matth. 3:15, 5:17, van alle beloften, die in Hem ja en 

amen zijn, 2 Cor. 1 :20, van het gansche verbond, dat thans bevestigd 

wordt in zijn bloed, Matth. 26:28. Het volk van Israël zelf, met zijne 
geschiedenis, met zijne ambten en instellingen, met zijn tempel en al

taar, zijne offeranden en ceremoniën, zijne profetie, psalmodie en wijs-

eidsleer bereikt in Hem zijne bestemming en doel. Van dat alles is 

Christus de vervulling, in zijn persoon en verschijning allereerst en dan 

voorts in zijne woorden en werken, in zijn geboorte en leven, in zijn 

94 



95 

dood en opstanding, in zijne hemelvaart en zitting ter rechterhand Gods. 

Als Hij dan ook verschenen is en zijn werk heeft volbracht, kan de 

openbaring Gods niet meer aangevuld of vermeerderd, maar nog slechts 

door het apostolisch getuigenis in de Schrift verklaard en tot alle vol

ken worden uitgebreid. Daar de openbaring voleind is, breekt thans de 

tijd aan, dat haar inhoud tot eigendom der menschheid wordt gemaakt. 

Terwijl in het Oude Testament alles op Christus voorbereid werd, 

wordt nu alles uit Hem afgeleid. Christus is het keerpunt der tijden. 

De belofte, aan Abraham geschied, breidt zich thans tot alle volken 

tut. Het Jeruzalem, dat beneden was, maakt plaats voor het Jeruzalem, 

dat boven en ons aller moeder is, Gal. 4:26. Israël wordt vervangen 

door de gemeente uit alle talen en natiën. Het is thans de bedeeling 

van de volheid der tijden, waarin de middelmuur des afscheidsels ver

broken is, Jood en Heiden tot een nieuwen mensch wordt geschapen, 
en a les bijeenvergaderd wordt onder Christus als Hoofd, Ef. 1 : 10,' 
2:14, 15. 

En deze bedeeling houdt aan, totdat de volheid der Heidenen ingaan 

Israël zalig zal worden. Als Christus zijne kerk verzameld, zijne 

bruid toebereid, zijn koninkrijk voltooid heeft, geeft Hij het over aan 

den Vader, opdat God alles in allen zij, 1 Cor. 15:28. Ik zal uw 

God en hij zult mijn volk zijn, dat was de inhoud der belofte; en die 

belofte wordt in Christus, door Hem, die was en die is en die komen 

zal, m het nieuwe Jeruzalem volkomen tot hare vervulling gebracht, 

§ 7 .  Do Heilige Schrift. 

Met de openbaring, zoowel de algemeene als de bijzondere, worden 
wij in kennis gesteld door de Heilige Schrift. 

Van belang is het, om het onderscheid en het verband, dat tusschen 

beide bestaat, helder in te zien. Eenerzijds is er tusschen openbaring 

en Schrift een belangrijk verschil. De openbaring ging soms langen 
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tijd aan hare beschrijving vooraf; vóór Mozes was er bijvoorbeeld 
wel eene openbaring, maar van eene Schrift was er nog geen sprake. 
Die openbaring bevatte ook dikwerf veel meer dan later schriftelijk 
werd opgeteekend; de boeken der profeten, bijv. van een Ainos, 
zijn dikwerf maar eene korte samenvatting van wat zij mondeling 
tot hunne tijdgenooten gesproken hebben; vele profeten in het Oude 
en vele apostelen in het Nieuwe Testament, die toch allen organen der 
bijzondere openbaring waren, hebben niets schriftelijks nagelaten ; en 
zelfs van Jezus wordt ons uitdrukkelijk verhaald, da} hij nog vele an
dere teekenen gedaan heeft, zoo talrijk, dat, zoo zij elk bijzonder be
schreven werden, de wereld de geschrevene boeken niet zou kunnen 
bevatten, Joh. 20:30, 21 :25. Omgekeerd kan God onder het schrijven 
aan zijne profeten en apostelen iets hebben bekend gemaakt, wat zij 
zeiven vóór dien tijd niet wisten en dus ook niet te voren aan anderen 
kunnen verkondigd hebben. Dat is bij voorbeeld, althans voor een deel, 
het geval met de openbaring, welke Johannes op Patmos over de toe
komst ontving. 

De Schrift is dus niet de openbaring zelve, maar de beschrijving, 
de oorkonde, waaruit de openbaring gekend kan worden. Wanneer men 
de Schrift oorkonde der openbaring noemt, moet men zich echter 
wachten voor eene andere fout. Daar zijn er n.1., die openbaring en 
Schrift niet alleen onderscheiden, maar die ze ook van elkander scheiden 
en losmaken. Zij erkennen dan wel, dat God op eene bijzondere wijze 
in de aan de Schrift voorafgegane openbaring gewerkt heeft; maar zij 
stellen het verder zoo voor, alsof de beschrijving van die openbaring 
geheel en al aan de personen zeiven is overgelaten en buiten Gods 
bijzondere voorzienigheid is omgegaan. De Schrift is dan nog wel 
eene oorkonde der openbaring, maar eene toevallige, gebrekkige, zoodat 
wij met groote moeite uit de Schrift moeten opmaken, wat al dan 
niet in haar tot de bijzondere openbaring behoort. Op dit standpunt 
maakt men dan een groot onderscheid tusschen Woord Gods en Heilige 
Schrift en bedient zich liefst van de uitdrukking, dat de Heilige Schrift 
niet het Woord Gods is, maar dat het Woord Gods in de Heilige 
Schrift is vervat. 

Deze voorstelling is reeds van te voren en op zichzelve onwaarschijn
lijk. Want behalve dat ze het verband van woord en schrift veel te 
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mechanisch opvat, vergeet zij ook, dat wanneer God eene bijzondere 
openbaring wilde schenken, die, gelijk wij in de vorige paragraaf gezien 
hebben, in het zaad van Abraham, dat is in den Christus voor de 
gansche menschheid bestemd was, Hij ook bijzondere maatregelen moet 
hebben genomen, om deze openbaring door middel van het schrift 
onvervalscht te bewaren en algemeen bekend te maken. Daartoe bewijst 
het schrift ook in het algemeen zijne diensten. Het geschreven woord 
is van het gesprokene daarin onderscheiden, dat het niet wegsterft in 
de lucht maar blijft; dat het niet als mondelinge overlevering ver-
valscht wordt maar zijne zuiverheid bewaart; en dat het niet tot enkele 
weinige menschen, die het hooren, beperkt is, maar zich uitbreiden 
kan tot alle volken en in alle tijden. Het schrift verduurzaamt het ge
sproken woord, bevrijdt het van vervalsching en maakt het algemeen. 

Doch bij deze menschelijke redeneering behoeven wij niet langer 
stil te staan. De voorstelling, dat de bijzondere openbaring wel van 
God is maar dat de Schrift buiten zijne bijzondere zorg tot stand zou 
zijn gekomen, is met het getuigenis der H. Schrift zelve in lijnrechten 
strijd. Zij verklaart herhaaldelijk en nadrukkelijk, dat zij ook als Schrift 
het Woord Gods is. De Schrift is wel van de voorafgegane openbaring 
onderscheiden, maar zij is er niet gescheiden van. Zij is niet een men-
schclijk, toevallig, willekeurig, gebrekkig toevoegsel aan de openbaring, 
maar zij is zelve een bestanddeel in de openbaring. Zij is er de af
sluiting en de voltooiing, de hoek- en de sluitsteen van. 

Om dit in te zien, lette men slechts op de volgende, klare getuigenis
sen, welke de Schrift bevat. 

Teil eerste draagt God menigmaal aan de profeten op, om de door 
hen ontvangen openbaring niet alleen mondeling mede te deelen, maar 
ook schriftelijk op te teekenen. In Exod. 17:14 ontvangt Mozés van 
den Heere het bevel, om het verhaal van den strijd met en de over
winning op Amalek, die voor Israël van zoo groote beteekenis was, ter 
gedachtenis in liet daarvoor bestemde boek van de reddende daden 
Gods op te schrijven. In Exod. 24:3, 4, 7 en 34:27 wordt hem gelast, 
om de rechten en wetten op te schrijven, naar welke God zijn verbond 
met Israël gesloten had. En als Israël zijne omzwerving in de woestijn 
voleindigd heeft en in de velden van Moab tegenover Jericho is aan-
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gekomen, wordt er uitdrukkelijk gezegd, dat Mozes de reizen der kin

deren Israels naar den mond, dat is, op het bevel des Heeren beschre

ven heeft, Num. 33:2. Bepaaldelijk wordt ook nog van het lied, 

dat Mozes in Deut. 32 zingt, door den Heere gezegd, dat het opge

schreven en in den mond der kinderen Israels gelegd moest worden, opdat 

het later, in dagen van afval, tot een getuige tegen hen zijn zou, Deut. 

31 : 19,22. Dergelijke bevelen, om de ontvangen openbaring op te tee

kenen, komen ook later bij de profeten voor, Jes. 8:1, 30:8, Jer. 

25:13, 30:2, 36:2, 27—32, Ezech. 24:2, Dan. 12:4, Hab. 2:2. Al 

slaan deze bevelen slechts op een klein gedeelte der H. Schrift, zij 

stellen toch in het licht, dat God, die strengelijk eischt, dat men aan 

zijne woorden niet toe- noch daarvan af zal doen, Deut. 4:2, 12:32, 

Spr. 30:6, ook tot de schriftelijke opteekening der openbaring zijne 
bijzondere zorg heeft uitgebreid. 

In de tweede plaats zijn Mozes en de profeten zich klaar bewust, 

dat zij niet alleen sprekende, maar ook schrijvende het Woord Gods 

verkondigen. Zoo wordt Mozes niet alleen op eene bijzondere wijze 

geroepen, om een leidsman van het volk Israël te zijn, Exod. 3, maar 

de Heere spreekt tot hem ook van aangezicht tot aangezicht, gelijk een 

man met zijn vriend, Exod. 33: 11, en maakt hem al zijne rechten en 

inzettingen bekend, leder oogenblik en bij elke bijzondere wet komt als 

inleiding de uitdrukking voor: voorts sprak, of toen zeide de Heere tot 

Mozes, Exod. 6:1, 9, 12 enz. De gansche wetgeving wordt in de boe

ken van Mozes en verder door heel de Schrift heen aan den Heere toe

geschreven. Hij maakte Jakob zijne woorden bekend, Israël zijne inzet

tingen en zijne rechten; alzoo heeft Hij geen volk gedaan, en zijne 

rechten, die kennen zij niet, Ps. 147: 19, 20, 103:7. Evenzoo zijn de 

profeten zich niet alleen bewust, dat zij door den Heere geroepen zijn, 

1 Sarn. 3, Jes. 6, Jerem. 1, Ezech. 1—3, Am. 3 :7, 8, 7 : 15 en hunne 

openbaring van Hem ontvangen hebben, Jes. 5:9, 6:9, 22:14, 28:22, 

Jer. 1 : 9, 3 : 6, 20 : 7—9, Ezech. 3 : 16, 26, 27, Am. 3 : 8 enz. — wat Amos 

zegt, is hun aller overtuiging: gewisselijk de Heere Heere zal geen ding doen, 

tenzij Hij zijne verborgenheid aan zijne knechten, de profeten, geopen

baard hebbe, Am. 3:7, verg. Gen. 18:17. Maar zij weten ook, dat zij 

schrijvende niet hun eigen maar des Heeren Woord verkondigen; even

als Mozes zijne wetten, zoo leiden zij hunne bijzondere profetieën tel-
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kens in met de formule: alzoo zegt de Heere, of: het woord des Hee-

ren geschiedde tot mij, of: het gezicht, het woord (de godspraak), de 
l a s t  v a n  d e n  H e e r e ,  J e s .  1 : 1 ,  2 : 1 ,  8 : 1 ,  1 3 :  1 ,  J e r .  1 : 2  4  1 1  2 - 1  
Ezech. 1:1, 2:1, 3:1, Dan. 7:1, Am. 1 :3, 6, 9 enz. 

Ten derde komt hierbij het getuigenis des Nieuwen Testaments. 

Jezus en de apostelen halen wel meermalen uitspraken uit het Oude 

Testament aan onder den naam van Mozes, jesaja, David, Daniël, 

Matth. 8.4, 15 . 7, 22 : 43, 24 : 15. Maar niet minder dikwijls bezi
gen zij de formule: er staat geschreven, Matth. 4 : 4, of: de Schrift 

zegt: Joh. 7 : 38, of: God zegt, Matth. 12 : 26, of: de H. Geest zegt, 

Hebr. 3 : 7 enz. Door deze wijze van aan te halen geven zij duidelijk 
te kennen, dat de Schrift des Ouden Verbonds, ofschoon uit verschillende 

deelen samengesteld en van verschillende schrijvers afkomstig, toch 

vormt een organisch geheel, dat ook in zijn schriftelijken vorm God tot 

auteur heeft. Deze overtuiging spreken Jezus en de apostelen niet alleen 

zijdelings, maar ook rechtstreeks in duidelijke bewoordingen uit. Jezus 

verklaart, dat de Schrift niet gebroken, dat is, niet ontbonden, van haar 

gezag beroofd kan worden, Joh. 10:35, en dat Hij ook persoonlijk, 

voor zichzelf niet gekomen is, om de wet en de profeten te ontbinden 

maar om ze te vervullen, Matth. 5: 17, Luk. 16:27. De apostel Petrus 

zegt, dat het profetisch woord vast en betrouwbaar en een licht op ons 

pad is. En dat is het daarom, wijl de profetie, die in de Schrift des 
Ouden Testaments vervat is, niet berust op eene eigene, door de pro

feten zeiven gegevene voorspelling en verklaring der toekomst, immers 

de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens menschen; 

maar de heilige menschen Gods, door den Heiligen Geest gedreven 
zijnde, hebben ze gesproken, 2 Petr. 1:19-21, verg. 1 Petr. 1:10—12. 

En in dezelfden zin betuigt Paulus, dat de heilige Schriften, die samen 

het Oude Testament uitmaken, ons wijs kunnen maken tot zaligheid, 

indien wij ze n.1. onderzoeken en lezen door middel van het geloof,' 

dat in Christus Jezus is. Want alle en iedere Schrift, welke in die Hei

lige Schriften begrepen is, is van God ingegeven (theopneustos = van 

God geademd, door Hem ingeblazen) en om die reden ook nuttig tot 

leering, tot wederlegging (overtuiging en bestraffing), tot verbetering en 
tot opvoeding in de rechtvaardigheid, 2 Tim. 3 : 16. 

Wat eindelijk, ten vierde, de Schriften des Nieuwen Testaments zelve 
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aangaat, Jezus heeft zelf geen geschrift nagelaten, maar Hij heeft zijne 
apostelen uitverkoren, geroepen en bekwaamd, om vooral straks na zijn 
heengaan in het midden der wereld als zijne getuigen op te treden, 
Matth. 10:1, Mark. 3:13, Luk. 6:13, 9:1, Joh. 6:70. Hij rust hen 
daartoe uit met bijzondere gaven en krachten, Matth. 10:1, 9, Mark. 

16:15 v., Hand. 2:43, 5:12, Rom. 15:19, Hebr. 2:4, bepaaldelijk met 
den Heiligen Geest, welke hen alles indachtig zal maken, wat Jezus 
hun gezegd heeft, Joh. 14:26, ook de toekomende dingen hun verkon
digen en alzoo hen in al de waarheid leiden zal, Joh. 16:13. Zoo zijn 
het dan eigenlijk niet de apostelen zeiven, die van Christus getuigen; 
maar het is de Heilige Geest, die in en door hen als Jezus' getuige op
treedt, Joh. 15:26, 27. Zooals de Zoon gekomen is, om den Vader te 
verheerlijken, Joh. 17:4, zoo komt de H. Geest, om den Zoon te ver
heerlijken, en daartoe alles, wat Hij spreekt en doet, uit den Zoon te 
nemen, Joh. 16 : 14. 

Dit getuigenis van Christus hadden de apostelen te brengen niet aan 
hunne volks- en tijdgenooten alleen, in Jeruzalem, Judea en Samaria, 
maar aan alle creaturen en tot aan het uiterste der aarde, Matth. 28: 19, 
Mark. 16 : 15, Hand. 1 : 8. In dezen last, om uit te gaan in de geheele 
wereld, ligt het bevel, om ook schriftelijk van Jezus te getuigen, niet 
rechtstreeks en met zoovele woorden opgesloten. Maar als de belofte, 
aan Abraham geschied, in Christus tot de menschheid komen moest, 
kon het Evangelie deze bestemming niet bereiken, dan wanneer het 
ook opgeteekend en alzoo voor alle eeuwen bewaard en tot alle volken 
uitgebreid werd. De apostelen zijn dan ook in hun zendingsarbeid zoo 
door den H. Geest geleid, dat zij als vanzelve naar de pen grepen en 
ook door evangeliën en brieven getuigenis aflegden van de volheid van 
genade en waarheid, welke in Christus versehenen was. Niet alleen in 
hunne mondelinge prediking, maar ook in hunne geschriften was het 
er hun welbewust om te doen, om de waarheid te ontvouwen, welke 
God in Christus geopenbaard en door zijn Geest hun bekend gemaakt 
had. 

Mattheus schrijft het boek des geslachts, dat is der geschiedenis van 
Jezus Christus, den Zone Davids, Matth. 1:1. Markus verhaalt, hoe 
het Evangelie met Jezus Christus, den Zone Gods, begonnen is en van 
Hem zijn oorsprong heeft genomen, Mark. 1 : 1. Lukas wil na een 
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naarstig onderzoek en door een geregeld verhaal aan Theophilus zeker-

ei verschaffen aangaande de dingen, die in den kring der geloovigen 

op grond van het getuigenis der apostelen volkomen zekerheid hadden 

Luk. 1:1-4. Johannes schrijft zijn Evangelie, opdat wij gelooven dat 

ezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat wij, geloovende,' het 

leven hebben zouden in zijnen naam, Joh. 20:32, en zegt evenzoo in 

zijn eersten brief, dat hij verkondigt hetgeen hij gezien, gehoord, aan

schouwd en met zijne handen getast heeft van het Woord des levens 

opdat wij gemeenschap met de apostelen zouden hebben, en deze onze 

gemeenschap ook zij met den Vader en met zijnen Zoon Jezus Christus 

1 joh. 1:1-3. Paulus is overtuigd, dat hij niet alleen door Jezus 

Christus zelf tot apostel geroepen is, Gal. 1:1 en van Hem zijn Evan

gelie door openbaring ontvangen heeft, Gal. 1 : 12, Ef. 3:2-8, 1 Tim. 

1 : 12, maar dat hij ook door mond en pen het woord Gods verkondigt 

T h e s s .  2 : 1 3 ,  2  T h e s s .  2 : 1 5 ,  3 : 1 4 ,  1  C o r .  2  : 4 ,  1 0 - 1 3 ,  2 C o r . 2 - l ? '  

zoodat wie een ander evangelie verkondigt, vervloekt is, Gal. 1 :8. En 

zooals al de apostelen aan de aanneming of de verwerping van hun 

woord het eeuwige leven of den eeuwigen dood van den mensch ver

binden, zoo bedreigt de Apostel Johannes in het laatste hoofdstuk van 

zijne Openbaring met zware straf een ieder, die aan de woorden der 

profetie dezes boeks toedoet of daarvan afdoet, Op. 22: 18 19 

De bijzondere werkzaamheid des Heiligen Geestes, waardoor de 

teboekstelling der openbaring tot stand kwam, wordt gewoonlijk met 

den naam van ingeving (inspiratie, theopneustie) aangeduid, 2 Tim. 

3 : 16. Waarin deze bestaan heeft, wordt door vergelijkingen uit de 

natuur en door nadere verklaringen in de Schrift opgehelderd In het 

algemeen is een mensch er vatbaar voor, om van anderen gedachten 

in zijn bewustzijn op te nemen en in zijn gedachtengang door anderen 

geleid te worden ; op deze vatbaarheid berust alle onderwijs en opvoe

ding, alle kennis en wetenschap. Gewoonlijk heeft deze mededeeling 

van gedachten door anderen aan ons plaats, door middel van teekenen 

of gebaren, van gesproken of geschreven woorden. En onzerzijds wor

den die gedachten dan met bewustheid en opzet, dikwerf ook met 

groote inspanning, in ons voorstellen en denken opgenomen en tot een 

bestanddeel van ons zieleleven gemaakt. Maar de verschijnselen van 
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het hypnotisme, de suggestie enz. bewijzen, dat ook zonder eenige 

zelfwerkzaamheid onzerzijds voorstellingen en gedachten in ons bewust

zijn kunnen worden ingebracht en als eene heerschappij voerende 

macht aan ons willen en handelen kunnen worden opgelegd. Menschen 

kunnen op die manier tot willooze werktuigen worden verlaagd, die 

eenvoudig uitvoeren, wat een ander (de hypnotiseur) hun beveelt. 

Schrift en ervaring leeren, dat de mensch op deze zelfde wijze ook 

voor invloeden en werkingen van booze geesten vatbaar is, zoodat hij 

zelf niet meer spreekt en handelt, maar in zijn denken en doen door 

den boozen geest beheerscht wordt; in Mark. 1 : 24 is het bijv. de 

onreine geest, die door den bezetene spreekt en Jezus erkent als den 
Heilige Gods. 

Een ander verschijnsel, dat ter opheldering van de ingeving des 

H. Geestes dienen kan, is de zoogenaamde inspiratie bij de kunstenaars. 

Alle groote denkers en dichters doen de ervaring op, dat zij het beste 

en schoonste, dat zij geleverd hebben, niet aan eigen inspanning maar 

aan plotseling invallende gedachten te danken hebben. Natuurlijk sluit 

zulk eene ervaring het voorafgaande onderzoek en nadenken niet uit, 

het genie maakt inspanning en ijver niet overbodig. 

Maar al is studie in den regel ook voor het opdoen van zulke 

ervaringen onmisbare voorwaarde, zij zijn er toch niet bloot de 

logische conclusie of de rijpe vrucht van. In het genie werkt altijd 

eene geheimzinnige kracht, die voor geene berekening vatbaar is. 

Nietzsche schreef er van aan zijne zuster: gij kunt u van het geweld 

zulker scheppingen geen begrip maken ; men is vol hartstochtelijke geest

drift, verrukking en spanning, men hoort en men ziet niets, men neemt. 

Als een bliksem valt de gedachte in. Alles geschiedt in den hoogsten 

graad onvrijwillig, als in een storm van vrijheidsgevoel, van onafhan

kelijkheid, van macht, van goddelijkheid; dat is mijne ervaring van 
inspiratie. 

Wanneer dergelijke verschijnselen zich nu reeds in het gewone leven 

van den mensch of van den kunstenaar voordoen, dan vervalt alle 

grond, om eene inwerking Gods op het denken en willen van zijn 

schepsel te bestrijden. God woont toch met zijn Geest in al het ge

schapene in, Gen. 1 : 3, Ps. 33 : 6, Ps. 104 : 30, en bepaaldelijk is 

het de mensch, die door den Geest Gods gemaakt en door den adem 
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des Almachtigen is levend gemaakt, Job 33 : 4, Ps. 139 : 1 —I6v.; in 
Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, Hand. 17 : 28. Het den

ken en willen en handelen staat ook in zijne zondige richting onder 
de heerschappij Gods; er geschiedt niets buiten zijn voorkennis en 
raad, Ef. 1 : 11. Des konings hart is in de hand des Heeren als water
beken, Hij neigt het tot alwat Hij wil, Spr. 21 : 1. Hij weegt de harten 
e n  a l  d e  g a n g e n  d e r  m e n s c h e n ,  S p r .  5  :  2 1 ,  1 6  :  9 ,  1 9  :  2 1  2 1 - 2  

Op eene andere en veel inniger wijze woont God met zijn Geest in 
het hart zijner kinderen ; door dien Geest brengt Hij hen tot de belij
denis van Christus als Heer, 1 joh. 12 : 3, doet Hij hen kennen de 
dingen, die hun geschonken zijn, 1 Cor. 2 : 12, 1 Joh. 2 : 20, 3 : 24 

4  :  6 — 1 3 ,  v e r l e e n t  H i j  h u n  g a v e n  v a n  w i j s h e i d  e n  k e n n i s ,  1  C o r  1 2 - 8  
en werkt Hij in hen beide het willen en het werken, naar zijn welbe
hagen, Phil. 2 : 13. 

Al deze werkingen van Gods Geest in wereld en gemeente zijn niet 
eenzelvig met de ingeving, welke aan profeten en apostelen te beurt 
viel, maar kunnen toch dienen tot opheldering en verklaring. Als er 
niet zoo maar in naam, doch in der daad en in der waarheid een wonen 
en werken van den Geest Gods in alle schepselen is, als diezelfde 
Geest wederom in een bijzonderen zin in Gods kinderen woont, dan 
vervalt alle reden, om die eigenaardige werkzaamheid, welke met den 
naam van inspiratie aangeduid wordt, onmogelijk of onwaarschijnlijk te 
achten. Maar dan is daarbij toch ook weer noodig, om het onderscheid 
tusschen de werking van Gods Geest in wereld en kerk en die in de 
profeten en apostelen in het oog te vatten. Het onderscheid treedt 
duidelijk aan het licht, wanneer wij Rom. 8 : 14 met 2 Petr. 1 : 21 
vergelijken. In eerstgenoemde plaats zegt Paulus, dat zoovelen er door • 
den Geest Gods geleid worden, kinderen Gods zijn; maar Petrus ver
klaart in den aangehaalden tekst, dat de heilige menschen Gods, n.1. 
de profeten, door den Heiligen Geest gedreven zijn en daardoor de pro
fetie hebben voortgebracht. De leiding des Geestes is het deel van alle 
geloovigen en bestaat in eene verlichting des verstands en eene regee
ring en besturing van wil en genegenheden, waardoor zij kennis, lust 
en kracht ontvangen om te doen, wat Gode behaagt. Maar de drijving 
des Geestes werd alleen aan de profeten en apostelen geschonken en 
bestond in eene opwekking en aandrijving, om de openbaring van den 
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raad Gods, die zij ontvangen hadden, aan de menschen bekend te 
maken (Kantteekening). 

Het karakter der ingeving wordt nog nader bepaald door de meer
malen voorkomende formule, dat hetgeen in het Oude Testament be
schreven staat, gesproken is van den Heere door (door middel van) den 
profeet, Matth. 1:22, 2 : 15, 17, 23, 3 : 3, 4 : 14 enz. In het Grieksch 
wordt bij den Heere een voorzetsel gebruikt, dat Hem aanduidt als 
den oorsprong van het gesprokene; maar het voorzetsel, bij de profeten 
gebezigd, wijst aan, dat zij de middelen, de organen zijn, waardoor 
God gesproken heeft. Dit komt nog scherper uit, als er gezegd wordt, 
dat God gesproken heeft door den mond zijner profeten, Luk. 1 :70, 
Hand. 1 : 16,. 3: 18, 4:25. De leer, welke de Schrift ons aan de hand 
doet, is dus deze, dat God of zijn Geest de eigenlijke zegsman of 
spreker van zijn woord is, maar dat Hij bij dat spreken van de pro
feten en apostelen als zijne organen zich bediend heeft. 

Wij zouden de Schrift echter ten eenen male misverstaan, wanneer 
wij uit deze voorstelling afleidden, dat de profeten en apostelen bewust-
en willooze organen waren geweest en in de hand des H. Geestes 
slechts als eene „spreekbuis" dienst hadden gedaan. Want niet alleen 
eert God altijd zijn eigen werk en behandelt Hij zijne redelijke schep
selen nooit, als waren ze redelooze wezens; maar de H. Schrift weer
spreekt die „mechanische" opvatting van de inspiratie ook ten stelligste. 
Immers, ofschoon de profeten gedreven werden door den H. Geest, 
zoo hebben zij toch ook zeiven gesproken, 2 Petr. 1 :21. De woorden, 
die zij hebben neergeschreven, worden meermalen ook als hunne woor
den aangehaald, Matth. 22 : 43, 45, Joh. 1 : 23, 5 : 46, Rom. 10 : 20 
enz. Tot het ambt van profeet of apostel zijn zij meermalen van hunne 
jeugd aan afgezonderd, toebereid en bekwaamd, Jer. 1 : 5, Hand. 7 : 22, 
Gal. 1 : 15. Evenals bij het ontvangen, zoo blijven zij ook bij het 
teboekstellen der openbaring volkomen zichzelf bewust; hunne eigene 
werkzaamheid wordt door de drijving des Geestes niet onderdrukt maar 
opgeheven, bekrachtigd en gelouterd; zij gaan zeiven naarstig aan het 
onderzoeken, Luk. 1 : 3, zij denken na en herinneren zich de open
b a r i n g ,  d i e  z i j  v r o e g e r  o n t v a n g e n  h e b b e n ,  J o h .  1 4  :  2 6 ,  1  J o h .  1 : 1  —  
3, zij maken gebruik van geschiedkundige bronnen, Num. 21 : 14, 
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Jos. 10 : 13 enz., zij vinden, zooals bijv. de psalmisten, in hun eigen 

ervaringen de stof voor hun lied ; en in al de geschriften, uit welke de 

Bijbel is samengesteld, komt de eigen aanleg en aard, de eigen ont

wikkeling en opvoeding, de eigen taal en stijl der onderscheiden schrij

vers uit. De studie der Schrift leert ons niet alleen het ééne woord Gods, 

maar ook de verschillende personen der Bijbelschrijvers kennen. Wat 
een onderscheid is er tusschen de boeken der Koningen en die der 

Chronieken, tusschen Jesaja en Jeremia, tusschen Mattheus en Lukas, 
tusschen Johannes en Petrus en Paulus! 

Ook hier treedt, als in alle werken Gods, uit de eenheid de ver

scheidenheid, en uit de verscheidenheid de eenheid te voorschijn. Als 

God door de profeten en apostelen tot ons gesproken heeft, dan heeft 

Hij hunne gansche persoonlijkheid, die Hij zelf immers gevormd had, 

in zijn dienst genomen en tot zelfbewust en zelfwerkzaam orgaan van 

zijne inspiratie gemaakt. En deze inspiratie droeg daarom geen mecha
nisch, maar een „organisch" karakter. 

Bij deze opvatting van de ingeving kunnen wij ook de menschelijke 

zijde van de H. Schrift ten volle tot haar recht laten komen. De Bijbel 

is niet in eens compleet uit de lucht komen vallen, maar hij is lang

zamerhand ontstaan. Het Oude Testament, gelijk wij het gebruiken, 

bevat negenendertig boeken : vijf wetboeken, twaalf historische (Jozua 

tot Esther), vijf dichterlijke (Job tot Hooglied) en zeventien profetische 

boeken. Deze orde is niet tijdrekenkundig, want vele historische boeken, 

bijv. Ezra, Nehemia, Esther zijn van veel later dagteekening dan tal van 

dichterlijke en profetische boeken, en onder de profetische boeken zijn 

vele kleine, zooals Joel, Obadja, Amos, Hosea, ouder dan de veel groo-

tere boeken van Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Daniël. Maar de orde is 

zakelijk en neemt gelijksoortige boeken bijeen. Het ontstaan van al deze 

boeken heeft langzamerhand plaats gehad, in den loop van vele eeuwen, 

onder zeer verschillende omstandigheden, door den arbeid van zeer 
onderscheidene mannen. 

In de godgeleerde wetenschap bestaat er een bijzonder vak, dat zich 

met het onderzoek bezig houdt, onder welke omstandigheden een of 

ander Bijbelboek is ontstaan, door wien het geschreven, aan wie het 

gericht is enz. Wegens het misbruik, dat er van dit vak gemaakt is, 
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heeft het een ongunstigen naam gekregen, en ieder heeft er wel eens 

van gehoord, dat de „critiek, zooals men dan zegt, bladzijde na blad

zijde uit den Bijbel heeft gescheurd". Maar het misbruik neemt ook hier 

het gebruik niet weg. Voor het recht verstand van de Schrift in haar 

geheel en van elk harer deelen in het bijzonder is het van groot belang, 

nauwkeurig te weten, hoe zij langzamerhand ontstond en onder welke 

omstandigheden elk Bijbelboek tot stand gekomen is. De kennis daar

van zal op den duur aan de verklaring van het Woord Gods ten goede 

komen. Wij leeren erdoor zien, dat de ingeving van Gods Geest diep 

en breed in het leven en denken der heilige menschen Gods heeft inge
werkt. 

Eeuwen lang, tot op den tijd van Mozes toe, heeft er geen Schrift, 

geen beschreven Woord Gods bestaan. Althans dragen wij daar geen ken

nis van. Op zichzelf is het volstrekt niet onmogelijk, dat er ook reeds vóór 

Mozes schriftelijke opteekeningen hebben plaats gehad van een of ander 

woord of voorval, dat voor de geschiedenis der bijzondere openbaring 

groot belang had en later dan door Mozes in zijne boeken is opgeno
men en bewaard. 

Nog niet zoo lang geleden zou men deze bewering voor eene dwaas

heid hebben uitgekreten, omdat men toen meende, dat de schrijfkunst 

nog in de dagen van Mozes niet bekend was. Maar tegenwoordig zijn 

wij door de ontdekkingen in Babylonië en Egypte beter op de hoogte 

gebracht, en weten wij, niet alleen dat de schrijfkunst lang vóór Mozes 

bekend was, maar dat er ook een ruim gebruik van werd gemaakt. 

Wij kennen geschiedenissen en wetten, die schriftelijk bewaard zijn 

gebleven, en die honderden jaren vóór Mozes zijn opgeteekend. Er ligt 

dus hoegenaamd niets ongerijmds in de bewering, dat Mozes voor zijne 

geschied beschrijving en wetgeving ook reeds van oudere schriftelijke 

bronnen gebruik heeft gemaakt. Het verhaal bijv. in Gen. 14 kan zeer 
goed berusten op eene schriftelijke overlevering. 

Doch, met zekerheid weten wij hier niet van, en in het algemeen kan 

men dus zeggen, dat er vóór Mozes geen beschreven woord Gods be

stond. Daarom was er wel een woord Gods, want de bijzondere open

baring nam immers reeds terstond na den val haar aanvang, en dus 

was er in dezen zin ook toen reeds een kanon, d.i. een regel van 

geloof en leven. De menschheid is nooit zonder Woord Gods geweest; 
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altijd, van haar eersten oorsprong af, is zij in het bezit geweest, niet 

alleen van de algemeene openbaring Gods in natuur en geweten, maar 

ook van eene bijzondere openbaring in woord en geschiedenis. Maar 

dat woord Gods werd toen niet terstond schriftelijk opgeteekend, doch 

mondeling in de huisgezinnen en in de geslachten van ouders op kin

deren overgeplant. In dien ouden tijd, toen de menschheid nog klein 

was en in den zegen van een hoogen leeftijd deelde, toen bloedverwant

schap, familiebesef en eerbied voor het verledene zooveel meer betee-

kenden dan in onze dagen, was deze vorm van overlevering voldoende 
voor de zuivere bewaring en voortplanting van het Woord Gods. 

Maar op den duur, toen de menschheid zich uitbreidde en tot allerlei 

afgoderij en bijgeloof verviel, toen kon dit niet meer. En met Mozes 

begint de schriftelijke opteekening van het Woord Gods. Misschien be

stonden er reeds schriftelijke oorkonden, die hij opgenomen en verwerkt 

heeft; gelijk gezegd is, weten wij dit niet met zekerheid, maar de waar

schijnlijkheid daarvan neemt toe, als wij overwegen, dat van schrifte

lijke opteekening door Mozes zeiven slechts op enkele weinige plaatsen 

in de zoogenaamde vijf boeken van Mozes gewag wordt gemaakt, n.1. 

Exod. 17:14, 24 : 4, 7, 34 : 27, Num. 33 : 2, Deut. 31 : 9, 22. Daarom is het 

zeer goed mogelijk, dat verschillende gedeelten van de vijf boeken van 

Mozes, ten deele reeds vroeger bestonden, of ook door Mozes zelf of 

door anderen op Mozes' bevel, of ook later na Mozes' dood in zijn 

geest bearbeid en aan de bestaande gedeelten toegevoegd zijn. Dit 

laatstgenoemde werd in vroeger tijd algemeen aangenomen ten aanzien 

van het bericht van Mozes' dood, Deut. 34, maar moet met het oog 

bijv. op toevoegselen, als in Gen. 12 : 6b, 13 : 7, 36 : 316 enz. ook 

tot andere stukken worden uitgebreid. Tot de Goddelijke autoriteit doet 

dit niets toe en af; en door de telkens in de Schrift voorkomende uit

drukking: de wet of het boek van Mozes, 1 Kon. 2 : 3, 2 Kon. 14:6, 

Mal. 4 : 4, Mark. 12 : 26, Luk. 24 : 27, 44, Joh. 5 : 46, 47 wordt dit 

niet weersproken. Want de vijf boeken van Mozes blijven het boek of 

de wet van Mozes, ook al werden sommige gedeelten door hem aan 

andere bronnen ontleend, op zijn last door zijne ambtlieden beschreven, 

of in zijn geest door lateren bearbeid. Paulus schreef ook in den regel 

zijne brieven niet zelf met eigen hand maar liet ze schrijven, 1 Cor. 

16 : 21. En het boek der Psalmen wordt soms in zijn geheel aan David 
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toegeschreven, omdat hij de grondlegger der psalmodie is, ofschoon 

verschillende psalmen niet van David, maar van anderen afkomstig zijn. 

Op den grondslag van deze Mozaische wetgeving, dat is, op den 

grondslag van het verbond Gods, dat God met de aartsvaders geslo

ten, met Israël aan Sinai bevestigd en in de wet van Mozes „wel 

geordineerd" had, ontstond later in de geschiedenis van Israël onder 

de leiding des H. Geestes drieërlei soort van heilige litteratuur, de 

profetie, de psalmodie en de chokma. Deze bijzondere gaven des H. 

Geestes sloten zich aan bij natuurlijke gaven, welke aan het Semitische 

ras, bepaaldelijk ook aan het volk Israels eigen zijn, maar gaan daar

boven uit, en krijgen eene roeping in den dienst van het Godsrijk en 
ten bate van de gansche menschheid. 

De profetie begint al bij Abraham, Gen. 18 : 17, 20 : 7, Am. 3 • 7 

Ps. 105 : 15, Jacob, Gen. 49, Mozes, Num. 11 : 25, Deut. 18 : 18 

34 : 10, Hos. 12 : 14, en Mirjam, Ex. 15 : 20, Num. 12 : 2, maar komt 

dan vooral door en na Samuel op en vergezelt Israels geschiedenis tot 

geruimen tijd na de ballingschap toe. De boeken der profeten worden 

in het Hebreeuwsche Oude Testament in twee groote groepen onder

scheiden, in de „eerste" en de „laatste" profeten. Onder de „eerste" 

profeten worden samengevat de boeken van Jozua, Richteren, Samuel 

en Koningen. De reden, waarom deze boeken met den naam van 

„eerste profeten" worden aangeduid, is deze, dat zij door profeten ge

schreven zijn en van die profeten handelen, welke aan de latere schrift
profeten zijn voorafgegaan. 

Er zijn dus veel meer profeten in Israël geweest dan de vier groote 

en de twaalf kleine, wier boeken in onzen Bijbel zijn bewaard. De 

bovengenoemde historische boeken zijn vol van namen van profeten, 

en beschrijven hunne werkzaamheden soms zeer breedvoerig. Zij han

delen van Debora, Samuel, Gad, Nathan, Ahia, Semaja, Azarja, Hanani, 

Jehu zoon van Hanani, Elia, Eliza,* Hulda, Zacharja, den eersten mar
telaar onder de profeten van het rijk juda, en van vele andere ook 

ongenoemde, bijv. 2 Chr. 25, meer. Van al deze mannen is niets schrif

telijks tot ons gekomen. Zelfs is er nu en dan van profetenscholen 
s p r a k e ,  1  S a m .  1 0  :  5 - 1 2 ,  1 9  :  1 9  v .  2  K o n .  2  :  3 ,  5 ,  4 : 3 8 ,  4 3 ,  6 : 1 ,  

waar vele zonen of leerlingen van de profeten zich te zamen toelegden 
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op geestelijke oefeningen en theocratische werkzaamheden. Uit deze 
scholen kwam waarschijnlijk ook de profetische geschiedbeschrijving 
voort, welke in de boeken van Jozua, Richteren enz. ons bewaard is 
gebleven. Vooral in de boeken der Chronieken wordt meermalen van 
historische geschriften van profeten melding gemaakt, 1 Chr. 29 : 29 
2 Chron. 9 : 29, 20 : 34 enz. 

De profeten, wier werkzaamheden in de historische boeken beschre
ven worden, ontvangen tegenwoordig dikwerf den naam van profeten der 
daad in onderscheiding van de latere schriftprofeten. Deze benaming is 
niet onjuist, mits men maar in het oog houde, dat alle profeten, vroegere 
en latere, profeten van het woord zijn geweest. Zij hebben allen ge
sproken en getuigd ; hun naam in het Hebreeuwsch, nabi, wijst daar 
waarschijnlijk reeds op, Ex. 4 : 16, 7 : 1, en de grondtrekken der pro
fetische verkondiging zijn reeds in het getuigenis der oudste profeten 
vervat. Maar de profeten der oudere periode onderscheiden zich van 
de lateren in tweeërlei opzicht: ten eerste beperken zij hun blik tot de 
inwendige aangelegenheden van het volk Israels, en tremen andere 

volken nog niet in hun gezichtskring op, en ten andere, letten zij meer 
op het heden dan op de toekomst, hun woord van vermaning en be
dreiging heeft doorgaans nog een onmiddellijk, practisch doel; het is 
de periode, waarin, onder en nog geruimen tijd na de regeering van 
Davd en Salomo, de hope blijft leven, dat Israël het verbond Gods 
onderhouden en in zijne wegen wandelen zal. 

Maar als Israël in de negende eeuw vóór Christus langzamerhand in 
de buitenlandsche politiek betrokken wordt en, met miskenning van 
eigen roeping en bestemming, zich betrekken laat, dan richten de pro
feten ook naar de omwonende volken het oog en verwachten zij de 
volkomen vervulling van Gods beloften niet meer in het afvallige heden, 
maar in de door God zelf aan te brengen Messiaansche toekomst. 
Staande op hun wachttoren, zien zij over de breedte en de lengte der 
aarde heen, duiden de teekenen der tijden niet maar hun eigen opvat
ting en uitlegging, maar bij het licht des H. Geestes, 1 Petr. 1 : 4, 

2 Petr. 2 : 20, 21, en toetsen alle toestanden in Israël op godsdienstig, 
zedelijk, staatkundig en maatschappelijk terrein, en alle verhoudingen 
van Israël tot andere volken, tot Edom, Moab, Assur, Chaldaea, Egypte 
enz. aan het centrale verbond, waarin Jehova tot zijn volk staat. En dan 
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kondigen zij allen, ieder naar zijn aard en tijd op eene eigene wijze, 

maar toch het in wezen gelijke woord Gods aan: zij maken aan Israël 

zijne zonden en Gods straffen bekend; zij troosten het volk des Heeren 

met de onveranderlijkheid van zijn verbond, de belofte van zijne trouw, 

de vergeving van al hunne ongerechtigheden ; en zij richten aller oog 

naar de blijde toekomst heen, waarin God zelf onder den koning uit 

Davids huis zijne heerschappij over Israël en over al de volken uit
breiden zal. 

Maar daardoor krijgt het woord, dat zij in Gods naam verkondigen, 

eene beteekenis, die ver boven het heden uitgaat. Het heeft zijn grens 

en zijn doel niet meer in het Israël van den ouden dag, maar het heeft 

een inhoud en strekking, welke zich tot de einden der aarde uitbreidt 

en eerst in de menschheid tot vervulling kan komen. Het woord der 

profetie gaat nu dan ook over in schrift; van de negende eeuw vóór 

Christus af, van de dagen van Joël of Obadja, beginnen de profeten 

den inhoud hunner prediking op te teekenen, soms op uitdrukkelijken 

Goddelijken last, Jes. 8:1, Hab. 2 : 2, Jes. 36 : 2, en met de klaar 

uitgesproken bedoeling, dat dit hun woord blijven moge tot den laatsten 

dag, voor altoos, tot in eeuwigheid, Jes. 30 : 8, en door het later ge
slacht in zijne waarachtigheid erkend worde, Jes. 34 : 16. 

Met de profetie loopt de psalmodie evenwijdig; ook zij is van ouden 

datum. Zang en muziek waren in Israël geliefd, 1 Sam. 18 : 7, 2 Sam. 

19 : 35, Am. 6 : 5 enz. Liederen met verschillende onderwerpen zijn 
ons in de historische boeken bewaard, het lied van het zwaard, Gen. 

4 : 23, 24, het lied van de bron, Num. 21 : 17, 18, het lied der ver

overing van Hesbon, Num. 21 : 27—30, het lied van den doortocht 

door de schelfzee, Ex. 15, het lied van Mozes, Deut. 32, het lied van 

Debora, Richt. 5, het lied van Hanna, 1 Sam. 2, het klaaglied van 

David op den dood van Saul en Jonathan, 2 Sam., en op den dood 

van Abner, 2 Sam. 3 : 33, 34 enz.; het Boek des Oprechten, dat Joz. 

10 : 13, 2 Sam. 1 : 18 aangehaald wordt, schijnt vele liederen vervat 
te hebben. Voorts komen ook vele liederen in de geschriften der pro

feten voor, bijv. in Jes. 5: het lied van den wijnberg, Jes. 14: het 

spotlied op den gevallen koning van Babel, Jes. 38 : 9v.: de psalm 

van Hiskia, Jon. 2: het gebed van Jona, Hab. 3: de lofzang van Ha-
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bakuk enz. Vele van deze liederen zijn nauw aan de psalmen verwant 

en gaan er hier ongemerkt in over. Tusschen profetie en psalmodie 

bestaat een innig verband, dat zelfs in den vorm uitkomt; beide 

komen op uit eene machtige inspiratie des H. Geestes, beide 'trekken 

de gansche wereld van natuur en geschiedenis in haar gezichtskring, 

beide bezien alle dingen bij het licht van het woord Gods, beide loo-

pen uit op de verkondiging van het rijk van den Messias, en beide 

bedienen zich van de taal en den vorm der poezie. Als de psalmen-

dichter ingeleid wordt in de verborgenheden van Gods raad, wordt 

hij tot een ziener, en als de profeet aan de beloften Gods zijne ziel 
verkwikt, slaat hij den toon der psalmen aan, I Chron. 25 : 1 3-

Asaph heet een ziener, 2 Chr. 29 : 30, en David in Hand. 2 : 30 een 
profeet. 

Maar toch is er onderscheid. De psalmendichting werd door de 
bovengenoemde liederen, vooral door het lied van Mirjam, Exod. 15, 

het lied van Mozes, Deut. 32 en den psalm van Mozes, Ps. 90 voorbe

reid, maar bereikte dan, na de herleving van den dienst van Jehovah 

onder Samuel, haar hoogsten bloei in David, den liefelijke in psalmen 

Israels, 2 Sam. 23 : 1. De Davidische psalmodie bevat de grondvor

men, waarnaar de latere psalmendichting onder Salomo, Josaphat, His-

kia, en in den tijd van en na de ballingschap beoefend werd. De 

psalmen van David worden nu in het onderschrift van Ps. 72 alle als 

„gebeden" aangeduid. En dat is het karakter, dat aan alle psalmen 

eigen is. Zij verschillen onderling zeer, en zijn nu eens liederen van 

lof en dank, en dan weder van klacht en smeeking; soms zijn ze 

meer hymnisch, dan elegisch, dan meer prophetisch-didactisch van in

houd; zij bezingen nu eens Gods werken in de natuur en dan zijne 

daden in de geschiedenis; zij houden zich met het verleden, met het 

heden, en dikwerf ook met de toekomst bezig. Maar eene gebedsge

stalte is altijd aan den psalmist eigen. Terwijl bij de profetie de Geest 

op iemand valt en vaardig over hem wordt, leidt deze zelfde Geest 

den psalmendichter in in de diepten van zijne eigene zielservaringen. 
Eigen zielsgesteldheid is altijd de aanleiding voor zijn lied. Maar die 

zielsgesteldheid is door den Geest des Heeren zelf gevormd en ge
kweekt. 

David zou niet de liefelijke in psalmen Israels zijn geweest, als hij 
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niet die man met dat karakter en met die rijke levenservaringen ware 

geweest. Die zielsgesteldheid en al haar rijke verscheidenheid van 

droefheid en angst, verzoeking en aanvechting, vervolging en uitred

ding enz. vormen de snaren, waarop dan al de objectieve woor

den en daden Gods in natuur en geschiedenis, in instelling en predi

king, in gericht en verlossing haar melodieën spelen. En de samen-

stemming, alzoo in het subject tusschen Gods objectieve openbaring 
en Zijne subjectieve leiding verkregen, wordt vertolkt in het lied, dat 

als in de tegenwoordigheid Gods gezongen en tot Zijne eer aangeheven 

wordt, dat alle schepselen oproept om in te stemmen met dien lof, 

dat zingt zoo lang totdat allen in hemel en op aarde medezingen, en 

dat daarom voor alle eeuwen en alle geslachten de rijkste vertolking 

van de diepste bevindingen des zielelevens gevonden heeft. De Psalmen 

leeren ons zeggen, wat God in verband met zijne openbaring in Christus 

door Zijn Geest in het verborgene van ons hart ons te ondervinden 

geeft. Om die beteekenis zijn zij niet alleen door de psalmisten uitge

sproken, maar ook opgeteekend en daardoor op de lippen der gemeente 
aller eeuwen gelegd. 

Naast profetie en psalmodie komt dan nog de chokma, dat is de 

spreukendichting of de leer der wijsheid. Ook deze heeft haar grond

slag in natuurlijke gaven, gelijk die uitkomen in de fabel van Jotham, 

Richt. 9 : 7 v., het raadsel van Simson, Richt. 14 : 14, de gelijkenis 

van Nathan, 2 Sam. 12, het gedrag der vrouw van Thekoa, 2 Sam. 14 

enz. Maar zij kreeg haar gewijd karakter vooral door Salomo, 1 Kon. 

4 : 29—34, Spr. 10—22, 25—29 en zette zich dan in de Spreuken van 

andere wijzen, Spr. 22 : 17 v., 30—31 en voorts in de boeken van Job, 

Prediker, Hooglied, tot lang na de ballingschap voort. De profetie ont

vouwt den raad Gods, gelijk die in de geschiedenis van Israël en de 

volken zich vertoont; de psalmodie vertolkt den weerklank, dien deze 

uitvoering van Gods raad in het zieleleven der vromen wekt; en de 

chokma brengt dien raad Gods met het practisch leven en handelen 

in verband. Ook zij rust op den grondslag der goddelijke openbaring; 

zij heeft tot uitgangspunt, dat de vreeze des Heeren het beginsel aller 

wijsheid is, Spr. 1:7; maar zij brengt die openbaring niet met de 

geschiedenis der- volken noch ook met eigen gemoedservaring in ver-
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band, doch leidt ze over in de practijk van het gewone, alledaagsche 

leven, van het leven van man en vrouw, van ouders en kinderen, van 

vriendschap en verkeer, van beroep en bedrijf. Zij staat zoo hoog niet 

en ziet zoo ver niet als de profetie; zij daalt zoo diep niet af als de 

psalmodie; maar zij let op al de wisselingen van het lot, waarin de 

mensch soms twijfelend dreigt onder te gaan, en zij heft hem er toch 

weer boven, door het geloof aan de rechtvaardigheid van Gods voorzienig

heid. Zoo krijgt zij eene algemeen-menschelijke beteekenis en wordt zij 

onder des Geestes leiding in de Schrift voor alle eeuwen bewaard. 

De openbaring, de wet, de raad Gods, principieel begrepen in de 

boeken van Mozes, voleindigt zich in de dagen des O. Test. in de 

prediking van den profeet, in het lied van den zanger, in den raad 

van den wijfce. De profeet is het hoofd, de zanger is het hart, de 
wijze is de hand. 

Profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt hebben daarin onder het 

Oude Verbond hunne roeping voor Israël en voor de menschheid ver

vuld. En in Christus is deze onwaardeerbare schat van heilige littera
tuur het gemeengoed der wereld geworden. 

Gelijk de vervulling bij de belofte past, zoo sluit de Schrift des 

Nieuwen Testaments bij die des Ouden Verbonds zich aan. Het eene 

is zonder het ander incompleet; het Oude Testament wordt eerst in 

het Nieuwe openbaar, en het Nieuwe Testament ligt reeds naar zijn 

kern en wezen in het Oude verborgen. Zij staan tot elkander als 

voetstuk en standbeeld, als slot en sleutel, als schaduw en lichaam. 

De benamingen Oud en Nieuw Testament duidden eerst aan de beide 

bedeelingen van het genadeverbond, welke vóór en na Christus door 

God aan zijn volk geschonken waren, Jer. 31 : 31 v., 2 Cor. 3 : 6 v, 

Hebr. 8 : 6 v., maar zijn langzamerhand overgedragen op de geschrif

ten, welke van die beide verbondsbedeelingen de beschrijving en ver

klaring geven. In Exod. 24 : 7 heet de wet, die de afkondiging was 

van het verbond Gods met Israël, reeds het boek des verbonds, verg. 

2 Kon. 23 : 2, en Paulus spreekt in 2 Cor. 3 : 14 reeds van een lezen 

des Ouden Testaments, waarbij hij dus denkt aan de boeken des 

Ouden Testaments. Naar deze voorbeelden werd het woord Testament 

allengs gebezigd van de geschriften of boeken, die in den Bijbel ver-
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vat zijn en eene verklaring geven van de oude en van de nieuwe 
genadebedeeling. 

Evenals het Oude, is ook het Nieuwe Testament uit verschillende 

boeken samengesteld; het bevat vijf geschiedkundige (de vier Evange

liën en de Hand. der Apostelen), eenentwintig leerstellige (de Brieven 

der Apostelen) en één profetisch boek (de Openbaring van Johannes). 

Maar terwijl de 39 boeken des Ouden Testaments ontstaan zijn in een 

tijdsverloop van meer dan duizend jaren, zijn de 27 boeken van het 

Nieuwe Testament alle geschreven in de tweede helft van de eerste 
eeuw onzer Christelijke jaartelling. 

De Evangeliën nemen in het Nieuwe Testament de eerste plaats in, 

doch deze orde draagt geen tijdrekenkundig, maar een zakelijk karakter. 

Ofschoon vele Brieven der Apostelen ouder zijn, staan de Evangeliën 

toch vooraan, omdat zij handelen over den persoon en het werk van 

Christus en deze den grondslag uitmaken van allen lateren, apostolischen 

arbeid. Het woord Evangelie beteekende eerst gansch in het algemeen 

eene aangename, vreugdevolle boodschap; kwam in de dagen des 

Nieuwen Testaments in gebruik voor de vreugdeboodschap, welke 

door Jezus den Christus verkondigd werd, Mark. 1 : 1 enz., en werd 

eerst later door kerkelijke schrijvers als Ignatius, Justinus e.a. overge

dragen op de boeken of geschriften, welke die blijde boodschap van 
Christus tot inhoud hadden. 

Vier zulke Evangeliën zijn er vooraan in ons Nieuwe Testament 

geplaatst. Maar deze vier geschriften behelzen niet vier verschillende 

„evangeliën" of blijde boodschappen, want er is maar één Evangelie, 

het Evangelie van Jezus Christus, Mk. 1 : 1, Gal. 1 : 6—8. Doch dat 

ééne Evangelie, die ééne blijde boodschap des heils is op vier ver

schillende wijzen, door vier onderscheidene personen beschreven, wordt 

ons in vier gestalten getoond, van vier verschillende gezichtspunten 

ons voor oogen gesteld. Deze opvatting ligt in de opschriften boven 

onze Evangeliën uitgedrukt. Ze worden aangeduid als het ééne Evangelie, 

maar naar de vier onderscheidene beschrijvingen van Mattheus, Markus, 

Lukas en Johannes. Daarmede wilde men niet te kennen geven, dat 

onze vier Evangeliën eigenlijk niet van deze vier mannen afkomstig 

maar slechts omwerkingen van hunne geschriften waren; doch men 

gaf daardoor uitdrukking aan de gedachte, dat in de vier Evangeliën 
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het ééne Evangelie, het ééne beeld van den persoon en het werk van 

Christus beschreven was, doch van onderscheidene zijden. Daarom 

vergeleek men in de oude kerk de vier Evangelisten ook met de vier 

cherubim in het boek der Openbaring 4 : 7, Mattheus met den mensch, 

Markus met den leeuw, Lukas met den stier en Johannes met den 

adelaar. Want de eerste Evangelist beschreef Christus naar zijne men-

schelijke, de tweede naar zijne profetische, de derde naar zijne priester

lijke, en de vierde naar zijne goddelijke zijde. 

Mattheus, dezelfde als de tollenaar Levi, die door Christus tot het 

apostelambt verkoren werd, Matth. 9 : 9, Mark. 2 : 14, Luk. 5 : 27, 

schreef volgens lrenaeus zijn Evangelie oorspronkelijk in het Arameesch, 

in Palestina omstreeks het jaar 62 n. Chr. en wel bepaaldelijk voor de 

Joden en de Joden-christenen in Palestina, om hun te bewijzen, dat 

Jezus waarlijk de Christus was en dat alle profetieën des Ouden Testa-

m e n t s  i n  H e m  w a r e n  v e r v u l d ,  M a t t h .  1 : 1 .  

Markus was de zoon van Maria, Hand. 12 : 12, die waarschijnlijk 

een eigen huis in Jeruzalem had, Mark. 14 : 14, Hand. 1 : 13, 2 : 2; 

hij was eerst in dienst van Paulus, later ook van Petrus, 1 Petr. 5: 13, 

en werd, naar luid der overlevering, door de Christenen in Rome uit-

genoodigd, om een verhaal te geven van den oorsprong des Evangelies 

door Jezus Christus, Mark. 1:1, omdat hij door zijn verblijf in Jeru

zalem en door zijn omgang met Petrus daarvan zoo goed op de hoogte 

was. Aan dat verzoek voldeed hij waarschijnlijk te Rome, ongeveer in 
de jaren 64—67. 

Lukas, de geliefde arts, gelijk Paulus hem noemt, Col. 4 : 14, was 

misschien uit Antiochië afkomstig en behoorde daar reeds vroeg, in het 

jaar 40, tot de gemeente van Christus. Hij was een reisgezel en mede

a r b e i d e r  v a n  P a u l u s ,  e n  b l e e f  h e m  t e n  e i n d e  t o e  t r o u w ,  2  T i m .  4 : 1 1 .  

Hij schreef een geschiedboek, niet alleen van het leven en het werk 

van Christus (in zijn Evangelie) maar ook van de eerste verbreiding 

van het Evangelie in Palestina, Klein-Azie, Griekenland, tot Rome toe 

(in de Hand. der Ap.), ongeveer het jaar 70—75, en droeg dit op aan 

een zekeren Theophilus, een aanzienlijk man, die in het Evangelie belang 
stelde. 

Deze drie Evangeliën zijn onderling nauw verwant. Zij sluiten zich 

aan bij de overlevering, welke aangaande Jezus' leer en leven in de 
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kringen der eerste discipelen voortleefde. Een ander karakter draagt het 

vierde Evangelie. Johannes, de discipel dien Jezus liefhad, bleef na Jezus' 

hemelvaart in Jeruzalem en was daar met Jacobus en Petrus een van 

de drie zuilen der gemeente, Gal. 2 : 9. Later verliet hij Jeruzalem, en 

kwam hij tegen het einde van zijn leven in Efeze, als opvolger van 

Paulus, vanwaar hij onder keizer Domitianus, in het jaar 95—96, 

naar het eiland Patmos verbannen werd, om in het jaar 100 als mar

telaar te sterven. Johannes was geen man, die in het zendingswerk 

sterk op den voorgrond treedt. Hij sticht geen nieuwe gemeenten, maar 

wil de bestaande gemeenten bewaren bij de zuivere kennis der waar

heid. Voor de kerk was er tegen het einde der eeuw ook allengs een 

andere toestand ingetreden. De strijd over de verhouding van de Chris

telijke gemeente tot Israël, tot de wet en tot de besnijdenis was voorbij. 

Zij was ten opzichte van het Jodendom tot een zelfstandig bestaan 

gekomen; en drong nu steeds verder in de Grieksch-Romeinsche 

wereld in. Daar kwam zij met andere geestesrichtingen, vooral met 

het jonge Gnosticisme, in aanraking. En nu is het de bedoeling van 

Johannes, om de gemeente veilig heen te leiden door deze gevaren van 

het antichristendom, dat is van die richting, welke de vleeschwording 

des Woords loochent, 1 Joh. 2 : 22, 4 : 3. Tegenover die anti-christe

lijke richting teekent Johannes in zijne geschriften, die alle dagteekenen 

uit de jaren 80—95, het volle beeld van Christus als het vleeschge-

worden Woord. In zijn Evangelie toont hij aan, dat Christus dat was 

tijdens zijne omwandeling op aarde; in zijne Brieven, dat Hij dat nu 

nog in de gemeente is; en in de Openbaring, dat Hij dat ook in de 
toekomst zijn zal. 

Al deze tot dusver besproken geschriften in het Nieuwe Testament 

hebben dus onder de leiding des H. Geestes hunne historische aanlei-

ding gehad. En zoo is het ook met de andere geschriften van Paulus 

en Petrus, van Jacobus en Judas. De Apostelen gingen na Jezus' he

melvaart en na de vervolging der Jeruzalemsche gemeente niet alleen 

uit, om onder Joden en Heidenen het Evangelie te verkondigen ; maar 

bleven ook met de gemeenten, die door hun woord geplant waren, in 
gemeenschap en verkeer. 

Zij ontvingen mondelinge of schriftelijke berichten aangaande haar 

geestelijken toestand, stelden in haar bloei belang, en droegen de zorg 
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van al de gemeenten op hun apostolisch hart, 2 Cor. 11 : 28. Zoo za

gen zij zich geroepen, om indien mogelijk haar persoonlijk te bezoeken 

of ook door zendbrieven haar naar gelang van hare behoeften te ver

manen of te vertroosten, te waarschuwen of te bemoedigen, en langs 

al deze wegen haar dieper in te leiden in de waarheid, welke naar de 
godzaligheid is. 

Evenals heel hun apostolisch werk, zoo droeg ook deze schriftelijke 

arbeid, die er een historisch, organisch, wezenlijk bestanddeel van 
uitmaakt, een grondleggend karakter. 

De Evangeliën en Brieven der Apostelen zijn, evenals de boeken der 

profeten, indien men wil, gelegenheidsgeschriften; maar zij gaan hoog 

boven de tijdelijke en plaatselijke belangen der toenmalige gemeenten 
uit en zijn gericht aan de kerk aller eeuwen. 

De gansche Schrift, schoon historisch geworden, is, naar het woord 

van Augustinus, een brief, door God uit den hemel toegezonden aan 

zijne gemeente op aarde. En wel verre, dat het historisch onderzoek 

naar het ontstaan der Bijbelboeken op zichzelf, afgezien van het mis

bruik dat menschen ervan maken kunnen, aan het goddelijk karakter 

der Schrift afbreuk zou doen, is het veeleer bij uitnemendheid in staat, 

om ons de wondere leidingen en wegen te doen kennen, waarlangs 
God dit zijn kunstwerk tot stand heeft gebracht. 

Met dit onderzoek naar het ontstaan der verschillende Bijbelboeken 

is de studie der Schrift niet afgeloopen, maar pas begonnen. Rondom 

de Schrift heeft zich langzamerhand een gansche kring van weten

schappen gevormd, die alle tot einddoel hebben, om haar zin en mee

ning ons te beter te doen verstaan. Hier zij er alleen het volgende nog 
van gezegd. 

1 en eerste zijn de verschillende Bijbelboeken niet alleen ieder op 

zichzelf ontstaan, maar ze zijn ook verzameld en tot een Kanon, dat is, 

eene lijst of groep van geschriften, die dienen tot een regel van 

geloof en leven, saanigevoegd. Zulk eene verzameling had er ook 

soms reeds bij enkele Bijbelboeken plaats; de Psalmen en de Spreu

ken bijv. zijn van verschillende personen afkomstig en zijn langza

merhand tot één bundel vereenigd. Ditzelfde heeft later met alle 

Bijbelboeken plaats gehad. Men mag dit echter niet zoo opvatten, alsof 
li 
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de kerk dezen Kanon had gemaakt, alsof zij aan de geschriften der 

profeten en apostelen kanonisch gezag had geschonken. Want die ge

schriften hadden van het oogenblik af, dat zij ontstonden, in de krin

gen der gemeente gezag, en golden als regel van geloof en leven. Het 

Woord Gods, eerst onbeschreven en later beschreven, ontleent zijn 

gezag niet aan menschen, ook niet aan de geloovigen maar aan God, 

die er zelf ook voor waakt en het tot erkenning brengt. 
Maar toen later het aantal profetische en apostolische geschriften 

toenam en er daarnaast ook wel eens geschriften het licht zagen, die 

niet van profeten en apostelen afkomstig doch wel op hun naam ge

steld waren of ook daarvoor in sommige kringen doorgingen; toen werd 

het voor de kerk noodzakelijk, om de echte, kanonische boeken, van 

de valsche, vermeende, apocriefe of pseudepigraphische geschriften 

te onderscheiden en van eerstgenoemde eene lijst op te maken. Dat 

is zoowel met de boeken des Ouden Testaments in den tijd vóór Jezus, 

als met die des Nieuwen Verbonds in de 4e eeuw na Christus ge

schied. En er is eene bijzondere wetenschap, die dit alles nauwkeurig 

onderzoekt en de canoniciteit des Bijbels in het licht zoekt te stellen. 

Ten tweede zijn de oorspronkelijke handschriften, door de profeten 

en de apostelen zeiven geschreven, alle zonder uitzondering verloren 

gegaan. Wij hebben er alleen nog afschriften van. En de oudste dier 

afschriften dagteekenen voor het Oude Testament uit de negende en 

tiende eeuw, en voor het Nieuwe Testament uit de vierde en vijfde 

eeuw na Christus. Tusschen de oorspronkelijke handschriften en de 

thans nog bestaande afschriften liggen dus eeuwen in, waarin de tekst 

eene geschiedenis heeft gehad en aan kleinere of grootere verande

ringen onderworpen is geweest. 
Zoo kwamen er, om maar iets te noemen, in de oorspronkelijke Hebreeuw-

sche handschriften geen vocaal- en geen leesteekens en ook geen indee

lingen voor; deze zijn eerst eeuwen later in de afschriften aangebracht. 

De indeeling in hoofdstukken, gelijk wij die thans gebruiken, is 

eerst afkomstig uit het begin der dertiende, en de indeeling in verzen 

uit het midden der zestiende eeuw. Om al deze redenen is er eene 

wetenschap noodig, die met alle ten dienste staande hulpmiddelen den 

oorspronkelijken tekst tracht vast te stellen en dezen aan de verklaring 

ten grondslag legt. 
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In de derde plaats is het Oude Testament in het Hebreeuwsch en 

het Nieuwe Testament in het Grieksch geschreven. Zoodra de Bijbel 

dus verspreid werd onder menschen, die deze talen niet verstonden, 

werd eene vertaling noodzakelijk. Reeds in de derde eeuw vóór Christus 

begon men met eene vertaling van het Oude Testament in het Grieksch; 

en later werd zulk eene vertolking van Oud en Nieuw Testament in 

vele oude en nog weer later in vele nieuwe talen voortgezet. Na de 

herleving van de Zending onder de Heidenen in de negentiende eeuw 

is deze arbeid weder met ijver ter hand genomen en thans is de 

Schrift geheel of gedeeltelijk in bijna vier-honderd talen en geheel in 

honderd talen overgezet. Ook de studie van deze vertalingen, vooral 

uit de oudheid, is voor het recht verstand der H. Schrift van het 

hoogste belang. Want elke vertaling is ook eigenlijk reeds eene verkla
ring der Schrift. 

Ten vierde eindelijk is er ook aan de verklaring der H. Schrift van 

de dagen der Joden af, alle eeuwen door en niet het minst in onzen 

tijd, ontzaglijk veel zorg en moeite besteed. En al is het nu ook waar, 

dat elke ketter zijn letter heeft en vele uitlegging eene inlegging van 

eigen meening is, desniettemin vertoont de geschiedenis van de ver

klaring der H. Schrift een merkwaardigen vooruitgang, waartoe elke 

eeuw het hare bijdraagt. Het is ten slotte God zelf, die dikwerf door 

allerlei menschelijke afdwalingen heen Zijn Woord handhaaft en zijne 

gedachten triumfeeren doet over de wijsheid der wereld. 

§ 8. Schrift en Belijdenis. 

Het ontbrak in den tijd der apostelen en daarna niet aan allerlei 

verschil over het wezen van het Christendom en over de verhouding, 

waarin het stond tot Joden- en Heidendom. Maar des te verwonderlijker 

is de eenstemmigheid, waarmede de Schrift als het Woord Gods in 
de gansche Christelijke kerk is aanvaard. 

Dit geldt in de eerste plaats van het Oude Testament. In het onder-
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wijs van Jezus en de apostelen werd er telkens gewag van gemaakt 

en een beroep op gedaan. Ongemerkt en als gold het de natuurlijkste 

zaak ter wereld, ging met het onderwijs van Jezus en de apostelen het 

gezag van het Oude Testament uit de Joodsche kerk in de Christelijke 

gemeente over. Het Evangelie bracht het Oude Testament mede en 

kon zonder dit niet aangenomen en erkend worden. Het Evangelie is 

immers de vervulling van de beloften des Ouden Testaments en hangt 

zonder deze in de lucht, en het Oude Testament is het voetstuk, waar 

het Evangelie op rust, de wortel, waaruit het gegroeid is. Zoodra het 

Evangelie ergens ingang vond, werden daarmede en daarin ook tegelijk 

en zonder eenige tegenspreking de Schriften des Ouden Testaments als 

het Woord Gods aanvaard. De Nieuw-testamentische gemeente' bestond 

dus geen oogenblik zonder Bijbel; van den beginne af was zij in 
't bezit van de wet, de psalmen en de profeten. 

Daarbij kwamen nu al spoedig de apostolische geschriften. Ten deele 

waren deze geschriften, zooals de Evangeliën en de algemeene zend

brieven, voor de gansche kerk bestemd ; ten deele waren zij, zooals 

de andere brieven, aan eene bepaalde gemeente te Rome, te Corinthe, 
te Colosse enz. geadresseerd. 

Het ligt voor de hand, dat al deze geschriften, als van apostelen en 

apostolische mannen afkomstig, van den beginne af bij de Christelijke 

gemeenten in groot aanzien stonden, in de vergadering werden voorge

lezen en ook wel aan andere gemeenten ter lezing werden toegezonden. 

Zoo verzoekt de apostel Paulus zelf, dat de zendbrief, dien hij aan de 

gemeente te Colosse schrijft, na aldaar gelezen te zijn, ook in de ge

meente te Laodicea gelezen worde, en dat men omgekeerd ook in 

Colosse kennis neme van den brief, dien hij uit Laodicea geschreven 

heeft en waarmede waarschijnlijk de brief aan Efeze wordt bedoeld, 

Col. 4 : 16. En in 2 Petr. 3 : 15, 16 maakt Petrus niet alleen gewag 

van een zendbrief, dien zijne lezers kort geleden van Paulus ontvan

gen hebben, maar spreekt hij ook van andere brieven van dezen apostel, 

die wel dezelfde leer bevatten als die, welke Petrus voordraagt, 

maar die soms moeilijk te verstaan zijn en door ongeleerde en onvaste 

menschen verdraaid worden. Uit deze plaats kan nu wel niet worden 

afgeleid, dat er toen reeds eene verzameling van Paulinische brieven 

bestond; maar wel volgt er duidelijk uit, dat de geschriften van Paulus 
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in veel wijder kring bekend waren dan in de plaatselijke gemeenten, 
aan welke zij ieder] in liet bijzonder gericht waren. Natuurlijk putten 
de gemeenten in den eersten tijd hare kennis van het Evangelie groo-
tendeels uit de mondelinge prediking van de apostelen en hunne leer
lingen. 

Maar toen dezen uitstierven en hunne verkondiging ophield, moes
ten de geschriften der apostelen vanzelf hoe langer hoe meer in 
waarde rijzen. Uit getuigenissen omstreeks het midden der tweede eeuw 
weten wij dan ook, dat de Evangeliën en straks ook de Brieven ge
regeld in de vergadering der geloovigen gelezen, tot bewijs van eene 
of andere waarheid aangehaald, en met de geschriften des Ouden 
Testaments op ééne lijn geplaatst werden. Tegen het einde der tweede 
eeuw gelden de schriften des Nieuwen Testaments te zamen met die 
van het Oude Testament, als „de gansche Schrift", als „het fundament 
en de pilaar van ons geloof", als de Schrift, welke geregeld in de 
godsdienstige samenkomsten gelezen werden (Irenaeus, Clemens Alexan-
drinus, Tertullianus). Over sommige geschriften (Hebr., Jak., Jud, 2 

Petr. 2 en 3 Joh. Openb. van Joh.; brief van Barnabas, de Herder van 
Hermas enz.) bestond er nog langen tijd verschil, of zij al dan niet tot 
de heilige Schriften te rekenen waren. Maar ook hierover kwam allengs 
meer klaarheid en eenstemmigheid; de algemeen erkende geschriften 
werden onder den naam van kanon (regel der waarheid of des geloofs) 
samengevat en op de synode te Laodicea in het jaar 360, te Hippo 
Regius in Numidië in het jaar 393, en te Carthago in 397 als zoodanig 
geregistreerd en vastgesteld. 

Deze Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments vormen het fun
dament van profeten en apostelen, waarop alle Christelijke kerken in 
gemeenschap met elkander zich plaatsen of althans beweren zich te 
plaatsen. Alle kerken hebben in hare belijdenissen officieel het Godde
lijk gezag dier Schriften erkend en als een betrouwbaren regel van ge

loof en leven aanvaard. Over dit dogma is er tusschen de Christelijke 
kerken onderling nooit verschil of strijd geweest; de strijd tegen de 
Schrift als het Woord Gods kwam vroeger ook wel van buiten, van 
den kant van Heidensche wijsgeeren zooals Celsus en Porphyrius in 
de tweede eeuw, maar dagteekent binnen de Christenheid eerst uit de 
achttiende eeuw. 
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Maar nu heeft de gemeente deze Schrift niet van God ontvangen, om 

er stil op te rusten, en nog veel minder, om dezen schat in de aarde 

te begraven. Zij heeft integendeel de roeping, om dit Woord Gods te 

bewaren, uit te leggen, te verkondigen, toe te passen, te vertalen, te 

verspreiden, aan te prijzen, te verdedigen, in één woord, om de ge

dachten Gods, in de Schrift neergelegd, overal en ten allen tijde te doen 

triomfeeren over de gedachten van den mensch. Al de werkzaamheid, 

waartoe de gemeente geroepen is, is een arbeid aan en eene bedie

ning van het Woord Gods. Het is bediening van het Woord Gods, als 

het in de vergadering der geloovigen gepredikt, verklaard en toegepast 

wordt, als het in de teekenen des verbonds uitgedeeld en in de tucht ge

handhaafd wordt. Maar tot den dienst des Woords in ruimer zin behoort 

ook, dat het in eigen hart en leven, in beroep en bedrijf, in huis en 

werkplaats, in wetenschap en kunst, in staat en maatschappij, in wer

ken van barmhartigheid en zending, naar alle zijden en in alle rich

tingen van het leven toegepast, uitgewerkt en tot heerschappij gebracht 

wordt. De gemeente moet zijn een pilaar en vastigheid der waarheid, 

I Tim. 3 : 15, dat wil zeggen, een zuil en grondslag, die de waarheid, 

niet op zichzelve, want dan rust de waarheid in zichzelve, dat is in 

God, maar die de waarheid hier op aarde tegenover de wereld draagt 

en handhaaft en bevestigt. Als de kerk dit nalaat en vergeet, verzaakt 

zij haar roeping en ondermijnt zij haar eigen bestaan. 

Zoodra de gemeente echter zich van deze hare roeping begint te 

kwijten, wordt er gewoonlijk spoedig verschil over den zin van het 

Woord Gods openbaar. Al is toch de H. Geest aan de kerk beloofd 

en geschonken tot een leidsman in alle waarheid, daarmede is de ge

meente, noch in haar geheel noch ook in hare bijzondere leden, met 

de gave der onfeilbaarheid toegerust. Reeds in de apostolische ge

meenten deden zich allerlei dwalingen voor, die öf in het Jodendom 

öf in het Heidendom haar oorsprong hadden. En deze zijn alle eeuwen 

door de twee klippen, waarop de gemeente voortdurend gevaar loopt 

te stranden en welke zij dus met de meeste waakzaamheid en voor

zichtigheid heeft te vermijden. 

Tegenover die dwalingen ter rechter- en ter linkerzijde ziet de kerk 

van Christus zich dan genoodzaakt, beslist en duidelijk uit te spreken, 

welke de waarheid is, door God in Zijn Woord haar toebetrouwd. Dat 
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doet de kerk, door in kleinere en grootere vergaderingen (synoden) 

samen te komen en daar vast te stellen, wat op een of ander punt, 

naar hare overtuiging, als goddelijke waarheid en dus als leer der kerk 

te gelden heeft. De waarheid, welke in de Schrift is neergelegd, leidt 

dus van zelve bij elk, die haar gelooft en omhelst, tot eene belijdenis. 

Belijden is de roeping van alle geloovigen en ook de drang van hun 

hart; wie waarlijk gelooft, met heel zijn hart en ziel, die kan niet 

anders dan belijden, dat is, getuigenis afleggen van de waarheid, die 

hem heeft vrijgemaakt, en van de hope, welke door die waarheid in 

zijn hart is geplant, Matth. 10 : 32, Rom. 10 : 9, 10, 2 Cor. 4 : 13, 

1 Petr. 3 : 15, 1 Joh. 4 : 2, 3. leder geloovige en elke gemeente be

lijdt dus, zoo waarlijk als ze het getuigenis des H. Geestes in zich 

draagt, dat Gods Woord de waarheid is. En naarmate de dwalingen 

een fijner vorm aannemen, wordt de gemeente gedrongen, zich met 

des te meer zorgvuldigheid rekenschap te geven van den inhoud der 

waarheid, dien zij belijdt, en ook in belijnde en ondubbelzinnige ter

men uit te spreken, wat zij gelooft. De mondelinge belijdenis gaat 

daarmede vanzelve, door den drang der omstandigheden, in de beschre
ven belijdenis (symbool, confessie) over. 

Van verschillende zijden is er nu wel tegen het opstellen en hand

haven van zulk eene kerkelijke belijdenis bezwaar ingebracht. De Re

monstranten hier te lande bijv. waren van meening, dat eene confessie 

met het uitsluitend gezag der H. Schrift in strijd was, aan de conscientie 

de vrijheid ontroofde, en den wasdom der kennis tegenhield. Maar 

deze tegenwerpingen berusten op misverstand; de belijdenissen dienen 

niet, om de Schrift terug te dringen, maar juist om haar te handhaven 

en tegen individueele willekeur te beveiligen; zij schenden niet maar 

steunen de vrijheid des gewetens tegenover allerlei dwaalgeesten, die 

de zwakke en onkundige zielen trachten te verleiden; en zij gaan de 

ontwikkeling der kennis niet tegen, maar houden en leiden deze in het 

rechte spoor, en zijn zelve ten allen tijde op wettige wijze aan de H. 

Schrift als den eenigen regel des geloofs te toetsen en te herzien. 

De apostolische geloofsbelijdenis (de 12 artikelen) is het oudste sym

bool. Het werd wel niet door de apostelen opgesteld, maar het ontstond 

toch reeds in het begin der tweede eeuw, en ontwikkelde zich uit het 



124 

trinitarisch doopsbevel, dat Christus zelf gegeven had, Matth. 28 : 19. 

Oorspronkelijk was het iets korter, dan wij het thans kennen, maar de 

grondtype was dezelfde; het was eene korte opsomming van de groote 

feiten, waarop het Christendom rust, en is als zoodanig nog altijd de ge

meenschappelijke grondslag en de onverbreekbare band der gansche 

Christenheid. Bij dit apostolisch symbool komen nog vier andere belij

denisschriften, die een oecumenisch (algemeen) karakter dragen, en 

door vele kerken worden aangenomen, n.1. de belijdenis van het concilie 

te Nicea in 325; de belijdenis, die in art. 9 van onze Nederl. Geloofs

belijdenis de geloofssom van Nicea heet, doch, ofschoon de belijdenis 

van Nicea opnemende, deze toch uitbreidt en eerst geruimen tijd later 

is ontstaan; vervolgens de belijdenis van het concilie van Chalcedon 

in 451; en eindelijk nog de ten onrechte zoo genoemde Geloofsbelijde

nis van Athanasius, welke ook in art. 9 der Ned. Confessie als symbool 

wordt aanvaard. 

lil al deze symbolen wordt de leer over Christus en over de Drieëen-

heid uiteengezet. Daarover liep toch in de eerste eeuwen de groote 

strijd. Wat dunkt u van den Christus? dat was de allesbeheerschende 

vraag, welke de gemeente uit des Heeren Woord zichzelve en tegen

over de gansche wereld beantwoorden moest. 

Naar Joodsche zijde helden al diegenen over, welke Jezus wel wilden 

erkennen als een mensch, door God gezonden, met buitengewone gaven 

toegerust, door den profetischen geest bezield, machtig in woorden en 

in werken, maar dan toch overigens niet meer dan een mensch. En 

van Heidenschen kant wilde men in Jezus wel een godenzoon, eene 

Godsgestalte zien, die uit den hemel afkomstig was en, evenals de 

engelen in het Oude Testament, eene korte poos op aarde zich ver

toond, en een schijnlichaam aangenomen had; maar men weigerde in 

Hem te belijden den Eengeborene van den Vader, die vleesch gewor

den was. En tegenover deze beide ketterijen moest de gemeente, in 

aansluiting bij de Schrift, zoowel handhaven, dat Christus was de waarach

tige, eengeboren Zoon van God, als ook dat Hij waarlijk in het vleesch 

gekomen was. Dat sprak zij na lange worsteling in de bovengenoemde 

belijdenisschriften uit, en zij verwierp met den apostel Johannes als 

anti-christelijk alle leer, welke loochent, dat de Zone Gods in het 

vleesch gekomen is, 1 Joh 2 : 18, 22, 4 : 2, 3. Daarmede handhaafde 
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de Christelijke kerk het wezen en de kern, de gansch bijzondere eigen
aardigheid van den Christelijken godsdienst. En daarom hebben de 
conciliën en synoden, waarin dit groote werk tot stand is gekomen, 
voor heel de Christenheid zulk eene groote, fundamenteele beteekenis. 
In de feiten van het Christendom, welke de apostolische belijdenis 
opsomt, en in de leer van den persoon van Christus en van het drie
eenig wezen Gods bestaat er tusschen de Christelijke kerken eene 
overeenstemming, welke ze alle onderling tegenover Jodendom en 
Heidendom vereenigt, en die bij het droeve verschil, dat haar verdeelt, 
niet vergeten en niet miskend mag worden. 

Maar op den gemeenschappelijken grondslag is er toch spoedig allerlei 
oneenigheid en scheuring gerezen. De practijk der tucht leidde tot de 

afscheidingen van het Montanisme (2e helft der 2e eeuw), het Novati-

anisme (midden 3e eeuw) en het Donatisme (4e eeuw). Veel ernstiger 

was nog de scheuring, die langzamerhand tusschen de kerk in het 

Oosten en die in het Westen zich voltrok. Verschillende oorzaken 

droegen daartoe het hare bij: in de eerste plaats de afkeer tusschen 

Grieken en Latijnen, de naijver tusschen Constantinopel en Rome, de 
twist om de oppermacht tusschen de patriarchen en den paus. 

Daarbij kwamen vele kleinere verschillen in leer en eeredienst, van 
welke het voornaamste bestond in de belijdenis der Grieksche kerk, 
dat de H. Geest in het Goddelijk wezen niet uitging van den Vader 
en den Zoon (filioque), gelijk hét Westen leerde, maar alleen van den 
Vader. De scheiding, die nu en dan reeds voor een tijd tot stand kwam, 
kreeg in 1054 haar volledig beslag. De kerk in het Oosten, die zich 
bij voorkeur de orthodoxe noemt, omdat zij naar hare meening beter 
dan Rome aan d'e leer der oude kerk trouw is gebleven, leed groote 
verliezen door allerlei secten (Armenische Christenen ; Nestorianen in 
Syrië; Thomas-Christenen in Perzië, MonophysitischeJakobieten in Syrië 
en Kopten in Egypte; Maronieten in den Libanon), die zich van haar 
afscheidden, en vooral ook door het Mohammedanisme, dat in 1453 
zelfs meester van Constantinopel werd. 

Daarentegen kreeg zij eene belangrijke aanwinst door de bekeering 
der Slaven, en bestaat zij thans nog als de orthodoxe kerk in Grieken
land, Turkije, Rusland en in enkele kleine landen, zooals Bulgarije, 
Servië, Rumenië. In Rusland wordt echter haar bestaan door het optre-

12 
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den van vele talrijke en zeer uiteenloopende secten ondermijnd. Evenals 

de staat, verkeert er ook de kerk in eene zeer ernstige crisis. 

In het Westen breidde de macht der katholieke kerk, onder leiding 

van de bisschoppen van Rome, van eeuw tot eeuw zich uit. Op een 

langen tijd van vervolging en smaad volgde na de bekeering van Keizer 

Constantijn tot het Christendom een tijd van rust, bevoorrechting en 

aanzien. Ofschoon de verwereldlijking hand over hand toenam, heeft 

de kerk toch ook in het tijdperk van Constantijns bekeering af tot aan 

de Reformatie toe zeer groote verdiensten zich verworven. Gelijk zij 

in de eerste eeuwen het Heidendom weerstond en overwon, zoo heeft 

zij ook later ijverig gearbeid aan de bekeering der volken en de be

schaving van Europa, de groote waarheden van het Christendom en de 

zelfstandigheid der kerk met prijzenswaardige standvastigheid gehandhaafd, 

en tot de ontwikkeling eener Christelijke kunst en wetenschap krachtig 

medegewerkt. Maar welke hare verdiensten ook waren, het kan kwalijk 

ontkend worden, dat zij bij haar uitbreiding en machtsontwikkeling 

meermalen in eene richting zich bewoog, die door het oorspronkelijk, 

apostolisch Christendom niet aangewezen was. Dat komt vooral in 

drieërlei opzicht uit. 
Ten eerste heeft de katholieke kerk de traditie meer en meer ver

heven tot een zelfstandigen geloofsregel naast, boven en zelfs tegenover 

de H. Schrift. Tal van Roomsche leerstellingen en practijken, zooals bijv. de 

mis, het coelibaat voor de geestelijkheid, de vereering der heiligen, de on

bevlekte ontvangenis van Maria enz. zijn met geen woord uit de Schrift 

te bewijzen, maar worden toch gehandhaafd op grond van de overleve

ring. Van deze overlevering heet het, dat zij alleen bevatten mag, „wat 

overal, altijd en door allen geloofd is", maar ten slotte wordt toch 

altijd door den paus uitgemaakt, of iets traditie is. 
Daardoor wordt heel de verhouding van Schrift en Kerk bij Rome 

omgekeerd. De Schrift is niet noodzakelijk, doch alleen nuttig voor de 

kerk, maar de kerk is noodzakelijk voor de Schrift. Want de Schrift 

heeft geen gezag, dan door de kerk, die haar geloofwaardig verklaart; 

zij is onduidelijk in zichzelve en wordt eerst duidelijk door de uitleg

ging der kerk; zij gaat niet vooraf aan en is niet het fundament van 

de kerk, maar de kerk neemt de eerste plaats in en maakt ook den 
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grondslag uit, waarop de Schrift rust. Al waren de profeten en apostelen 
de gave der inspiratie deelachtig, ook de paus geniet, wanneer hij „ex 
cathedra", in zijne pauselijke qualiteit spreekt, eene bijzondere onder
steuning en leiding des Geestes en is onfeilbaar. Zoo is de kerk dus 
genoegzaam in zich zelve, desnoods de Schrift kunnende missen; zij is 
de eenige, ware, volkomene middelares des heils ; bezitster en uitdeelster 
in de sacramenten van alle weldaden der genade ; het middel der genade 
bij uitnemendheid, de staat en het rijk Gods op aarde. 

Ten tweede heeft de katholieke kerk de kern van het Evangelie, dat 
is, de vrije genade Gods, de rechtvaardigmaking des zondaars door 
het geloof alleen, zonder de werken der wet, zoo niet geheel verloren 
dan toch met zeer onzuivere bestanddeelen vermengd, en alzoo het 
onderscheid tusschen wet en evangelie verward. Reeds in de eerste 
eeuwen komt deze verbastering van het oorspronkelijk Evangelie voor. 
Maar later nam zij toe en werd zij officieel goedgekeurd. In den strijd 
tusschen Augustinus en Pelagius, die principieel nog altijd voortduurt, 
heeft de Roomsche kerk vooral na de Hervorming meer en meer' 
niet in naam, maar metterdaad, voor den laatste partij gekozen. God 
geeft wel aan den mensch, die het Evangelie hoort, de macht, om zich 
te bekeeren en in de bekeering te volharden. Maar het willen en vol
brengen hangt van den mensch zeiven af. Door goede werken moet 
hij zich den ingang tot het koninkrijk Gods verwerven. 

Die goede werken vallen bij Rome in twee groote groepen uiteen, 
in werken ter onderhouding van de gewone, voor allen geldende gebo
den, en in werken ter volbrenging van de door Christus aan die ge
boden nog toegevoegde raadgevingen (coelibaat, armoede en gehoor
zaamheid). De eerste weg is goed, maar de tweede is beter, moeilijker 
doch ook korter en veiliger; gene is voor de leeken, deze voor de 
monniken en nonnen geschikt. Wie op dezen weg der goede werken 
wandelt, ontvangt van de kerk door middel van de sacramenten telkens 
zooveel genade, als hij zich heeft waardig gemaakt. Eindelijk komt hij, 
indien hij ten einde toe volhardt, niet reeds bij de wedergeboorte noch 
ook zelfs bij den dood, maar na een jarenlang verblijf in het vagevuur, 
in het hemelrijk aan. 

Ten derde heeft de katholieke kerk al spoedig een onderscheid tus
schen geestelijkheid en leeken gemaakt. Niet de geloovigen in het 
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algemeen, maar de geestelijken alleen zijn priesters in eigenlijken zin. 

En in den geestelijken stand zijn allengs ook weer allerlei onder

scheidingen aangebracht. 
In het Nieuwe Testament zijn de namen: ouderling en opziener, aan

duiding van dezelfde ambtsdragers. Maar reeds in de tweede eeuw 

werd deze eenheid uit het oog verloren; de opziener (episcopus, bis

schop) werd hoog boven de diakenen en ouderlingen (of presbyters, 

priesters) verheven en langzamerhand als een opvolger van de apostelen 

en als een bewaarder van de traditie beschouwd. Deze bisschoppen 

hebben domheeren, pastoors, kapelanen onder zich en hebben aarts

bisschoppen, patriarchen en eindelijk den paus boven zich. In den 

paus, die op het Vaticaan-concilie te Rome in 1870 officieel onfeilbaar 

werd verklaard, sluit deze gansche, wijdvertakte, kerkelijke hierarchie 

zich af. Hij is de „vader" (papa, paus) der gansche kerk, de „opperste 

priester", de opvolger van Petrus, de „plaatsvervanger van Christus", 

de hoogste wetgevende en rechtsprekende macht, die met behulp van 

een groot college van beambten (curie: kardinalen, praelaten, procu

ratoren, notariï enz.) de gansche kerk regeert. 
Deze dwalingen, die met kleine afwijkingen begonnen zijn, hebben 

in den loop der eeuwen steeds grooter afmetingen aangenomen. Zij 

hebben zich ontwikkeld en ontwikkelen zich nog altijd voort in deze 

richting, dat de Christelijke, katholieke kerk van ouds hoe langer hoe 

meer overgaat in de Ultramontaansche, in de Roomsche (aan de gemeente 

te Rome onlosmakelijk gebondene), in de Pauselijke kerk, waarin 

Maria, de moeder van Christus, en de paus, de plaatsvervanger van 

Christus, den persoon en het werk van Christus steeds verder op den 

achtergrond dringen. De drie bovengenoemde dwalingen zijn eene ver

korting van en eene inbreuk op het profetisch, het priesterlijk, en het 

koninklijk ambt van Christus. 

Deze verbastering der kerk is niet voortgeschreden zonder telkens 

optredend krachtig verzet. Vooral in de Middeleeuwen ontbrak het niet 

aan personen en richtingen, die verbetering wilden aanbrengen. Maar 

al deze bewegingen hebben toen weinig succes gehad; ten deele zijn 

ze stil voorbij gegaan, zonder veel vrucht na te laten; ten deele zijn 

zij ook gewelddadig onderdrukt en in bloed gesmoord. Ook tegenover 
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de Hervorming in de zestiende eeuw zijn deze middelen tot onder
drukking en uitroeiing aangewend, maar zij hebben toen niet gebaat. 
Dat kwam, omdat de tijden toen voor eene hervorming rijp waren. De 
kerk was in zoo diep godsdienstig en zedelijk verval, dat zij door haar 
eigen zonen niet meer vertrouwd werd; overal was er een besef, dat 
het zoo niet blijven kon, en een verlangen, dat er iets gebeuren mocht; 
en niet gering was het aantal van hen, die, bijvoorbeeld in Italië, met 
allen godsdienst en Christendom den spot dreven en tot volslagen on
geloof vervielen. Wat er zonder de Reformatie van de kerk terecht 
gekomen zou zijn, valt niet te zeggen; de Hervorming is ook voor de 
Roomsche kerk ten zegen geweest, gelijk zij het nog voor haar in deze 
dagen is. 

Voorts was de Reformatie niet de eenige machtige bewegingt  die 
toen den nieuwen tijd aankondigde. Ze werd voorafgegaan, vergezeld 
en gevolgd door andere bewegingen, die ieder op haar terrein niet 
minder belangrijk waren. De uitvinding van de boekdrukkunst en van 
het buskruit, de opkomst van den vrijen burgerstand, de ontdekking 
van Amerika, de „wedergeboorte" der litteratuur en kunst, de nieuwe 
natuurwetenschap en wijsbegeerte — al deze gewichtige verschijnselen 
en gebeurtenissen waren teekenen van de ontwaking van het zelfbewust
zijn, van den overgang uit de Middeleeuwen tot den nieuwen tijd. 

En door al deze bewegingen werd de Reformatie, schoon van een 
eigen beginsel uitgaande en een eigen doel najagende, gedragen en 
gesteund. 

En dan — wat niet het minste zegt — de Hervorming tastte bij haar 
verzet tegen de Roomsche kerk het kwaad in den wortel aan. Zij was 
niet met eene uitwendige verbetering in de vormen tevreden, maar wilde, 
dat de oorzaak voor het bederf zou weggenomen worden. Daartoe had 
zij natuurlijk een vast uitgangspunt, een betrouwbaren maatstaf, een 
positief beginsel van noode. En dat vond zij, tegenover de overleverin
gen der Roomsche kerk, in het woord van Christus, dat geloofwaardig 
was in en om zichzelve, noodzakelijk voor het leven en het welzijn der 
kerk maar ook volkomen genoegzaam en duidelijk; tegenover de goede 
werken, waaraan Rome de zaligheid bond, in het werk van Christus, 
dat volmaakt was en geen aanvulling van menschen behoefde ; en tegen
over den paus, die de onfeilbare plaatsvervanger van Christus beweerde 
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te zijn, in den Geest van Christus, die in de gemeente is uitgestort en 

alle kinderen Gods in de waarheid leidt. 
Tot dit positief beginsel kwam de Hervorming niet door wetenschap

pelijk onderzoek en nadenken, maar door de ervaring van het schuld-

beladen hart, dat ten slotte alleen in Gods vrije genade verzoening en 

vergeving vond. De Hervorming was geen wijsgeerige, geen weten

schappelijke, maar eene godsdienstig-zedelijke beweging. Velen sloten 

zich bij haar aan, gelijk het bij elke scheiding en scheuring toegaat, 

uit onzuivere en onedele beweegredenen; maar haar kern werd gevormd 

door de vermoeiden en beladenen, die zuchtten onder Rome's druk 

en nu weer rust voor hunne zielen gevonden hadden aan de voeten 

des Heilands. 
Bij deze ervaring der schuldvergiffenis bleef Luther staan. Het was 

hem genoeg, dat hij „een genadigen God" gevonden had. Wel zag hij 

nu van uit dit standpunt, dat hij ingenomen had, veel vrijer en ruimer 

over heel de wereld heen, dan de Roomsche Christen, bij wien het 

natuurlijke altijd het karakter van het profane draagt; maar rustend in 

de rechtvaardigmaking, die hij door het geloof alleen verkregen had, 

liet hij al het wereldlijke, kunst en wetenschap, staat en maatschappij 

aan eigen lot over. De Luthersche Hervorming beperkte zich tot het 

herstel van het predikambt. Toen zij uit de Schrift het antwoord ge

vonden had op de vraag: hoe wordt de mensch zalig ? toen zag zij 

van verderen arbeid af. 
Voor Zwingli en Calvijn, die de reformatie in Zwitserland ter hand 

namen, begon daarmede echter de arbeid eerst. Ook zij kwamen tot 

hervorming, niet door verstandelijke redeneering, maar door de ervaring 

van zonde en genade, van schuld en verzoening. Doch deze ervaring 

was wel hun uitgangspunt, maar niet hun eind- en rustpunt. Vandaar 

drongen zij dieper door en gingen zij verder terug. Achter de genade 

Gods, die in de schuldvergiffenis openbaar wordt, ligt de souvereiniteit 

Gods, het oneindige en aanbiddelijke wezen Gods met al zijne deugden 

en volmaaktheden. Als God souverein was in het werk der zaligheid, 

dan was Hij dat altijd en overal, in de schepping zoowel als in 

de herschepping. Als Hij Koning geworden was in het hart, dan moest 

Hij het ook zijn in het hoofd en de hand, in het huisgezin en de 

werkplaats, in den staat en de maatschappij in de wetenschap en de 
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kunst. De vraag was niet genoeg: hoe wordt de mensch zalig ? maar 

ze moest herleid worden tot deze andere, hoogere, diepere, allesom

vattende : hoe komt God tot zijne eer ? En vandaar, dat voor Zwingli 

en nog meer voor Calvijn, toen zij vrede voor hun hart gevonden 

hadden in het bloed des kruises, de arbeid der reformatie eerst begon. 

Om zoo te zeggen, lag de gansche wereld voor hen open, niet om ze 

aan eigen lot over te laten, maar om ze te doordringen en te heiligen 

door het Woord van God en het gebed. Zij begonnen in hun naaste 

omgeving, met de kerk en de stad hunner inwoning; en zij herstelden 

niet alleen het predikambt, maar ook den eeredienst en de tucht; niet 

alleen het godsdienstig leven op den Zondag, maar ook liet burgerlijk 

en maatschappelijk leven in de dagen der week; niet alleen het private 

leven van den burger, maar ook het publieke leven van den staat. 

En vandaar breidde hunne .reformatie tot andere landen zich uit. De 

Luthersche Hervorming beperkte zich in hoofdzaak tot Duitschland en 

Denemarken, Zweden en Noorwegen. Maar de Hervorming van Calvijn 

vond ingang in Italië en Spanje, Hongarije en Polen, Zwitserland en 

Frankrijk, België en Nederland, Engeland en Schotland, in Amerika 

en Canada. Als zij niet door de „contrareformatie" der Jezuïten in 

vele landen ware tegengewerkt, teruggedrongen, uitgeroeid, zou zij aan 

Rome's wereldheerschappij voor goed een einde hebben gemaakt. 

Dat heeft zoo niet mogen zijn. De Hervorming werd van den aan

vang af bestreden door Rome's kerk, die op het concilie van Trente 

welbewust zich tegenover haar stelde en voortschreed op den inge

slagen weg. Zij verzwakte zichzelve door inwendige verdeeldheid en 

eindelooze twisten. En naast haar traden nog in dezelfde zestiende 

eeuw het Socinianisme en het Anabaptisme op, die beiden van dezelfde 

grondgedachte uitgingen, van de onverzoenbare tegenstelling n.1. tus-

schen natuur en genade, en daarom óf de genade aan de natuur, óf 

de natuur aan de genade ten offer brachten. Dezelfde tegenstelling, 

tusschen schepping en herschepping, tusschen het menschelijke en het 

goddelijke, tusschen de rede en de openbaring, tusschen de aarde en 

den hemel, tusschen humaniteit en Christendom, of hoe men de leden 

der tegenstelling verder noemen moge, dezelfde tegenstelling werkte 

ook later en tot op den huidigen dag door. Bij de scheidingen en 
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scheuringen, die in de zestiende eeuw reeds plaats vonden, bleef het 

niet. Elke volgende eeuw vermeerderde haar aantal. De zeventiende 

eeuw gaf het aanzijn aan het Remonstrantisme in Nederland, het Inde-

pendentisme in Engeland, het Piëtisme in Duitschland. In de achttiende 

eeuw kwamen daar het Herrnhuttisme, het Methodisme en het Sweden-

horgianisme bij en werden alle kerken door den vloedgolf van het 

Deïsme overstroomd. Na de Fransche Revolutie, in het begin der 

negentiende eeuw, had er eene machtige godsdienstige ontwaking plaats 

in Roomsche en Protestantsche kerken. Maar desniettemin namen de 

scheidingen nog altijd toe: Darbysme en Irvingianisme, Mormonisme 

en Spiritisme en allerlei andere secten brokkelen de kerken af, die 

zelve dikwerf innerlijk door een geest van twijfel en onverschillig

heid worden verzwakt en verteerd. En buiten de kerken organiseert 

zich de macht van het monisme in materialistischen of pantheïstischen 

vorm tot een laatsten, doodelijken aanval op heel het Christelijk ge
loof. 

Op de eenheid en algemeenheid der kerk van Christus schijnt alzoo 

alle hoop verloren te zijn. Van de ruim 1500 millioen menschen, die 

naar gewone schatting op de aarde wonen, zijn er ongeveer 10 millioen 

Joden, 175 millioen Mohammedanen, 214 millioen Brahmanen, 120 

millioen Buddhisten, 300 millioen Kongfutseanen, 140 millioen Shin-

toïsten, 173 millioen Polytheïsten. De Christenen maken al te zamen 

nog maar een derde gedeelte van de inwoners der aarde uit, n.1. onge

veer 534 millioen, en zijn onderling weer in 254 millioen Roomschen, 106 

millioen Griekschen, 165 millioen Protestanten, en in velerlei andere 

groepen en secten verdeeld. 

Daar is één troost — Christus vergadert de zijnen uit alle geslachten 

en talen, uit alle volken en natiën; Hij zal zc allen toebrengen en 

zij zullen Zijne stemme hooren. En het zal worden ééne kudde, één 

Herder, Joh. 10 : 16. 
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§ 9. Het Wezen Gods. 

Tot dusver hebben wij het karakter der openbaring besproken, welke 

God ons in zijne genade geschonken heeft, en de wijze beschreven, 

waarop die openbaring tot stand kwam en in de Heilige Schrift, onder 

de opvoedende leiding der belijdenis, tot onze kennis werd gebracht. 

Thans hebben wij den inhoud dier openbaring uiteen te zetten en in 

eene geregelde orde aan te wijzen, wat wij voor ons verstand en hart, 

voor ons bewustzijn en leven aan die openbaring te danken hebben. 

Terwijl wij, om 200 te zeggen, eerst het gebouw der openbaring van 

buiten bezagen en een jndruk ontvingen van den stijl, waarin het op

getrokken was, treden wij thans het heiligdom zelf hinnen en slaan 

de schatten van wijsheid en kennis gade, welke daarin voor onze oogen 
liggen uitgestald. 

Het spreekt echter vanzelf, dat wij den rijken inhoud dezer openbaring 

op onderscheidene manieren kunnen ontwikkelen en hare deelen in eene 

verschillende orde voor onzen geest kunnen laten voorbijgaan. Wij 

behoeven deze niet alle te bespreken, maar vestigen toch even op twee 

methoden of wijzen de aandacht, waarop de stof der Christelijke ge
loofsleer behandeld kan worden en ook menigmaal behandeld is. 

In de eerste plaats kunnen wij ons tot den Christen wenden, die 

met een waar geloof des harten den inhoud der openbaring in zich 

opgenomen heeft, en hem vragen, langs welken weg hij tot de kennis 

der waarheid gekomen is, in welke stukken deze kennis bestaat, en 

welke vrucht deze kennis voor zijn bewustzijn en leven heeft voortge

bracht. Dit is het standpunt, waarop onze Heidelberger Catechismus 

zich plaatst. De Christen is daarin aan het woord, en deze geeft breed

voerig en helder rekenschap van den eenigen troost, die in leven en 

sterven zijn deel is, en van de verschillende stukken, welke noodig 

zijn te weten, opdat men in dezen troost zaliglijk leven en sterven 

moge. Dit is eene schoone methode van behandeling, welke voor een 

practisch leerboek warme aanbeveling verdient. Zij heeft onderscheidene 

voordeelen; zij brengt de waarheid rechtstreeks in verband met heel 

het Christelijk leven, bewaart voor schoolsche redeneeringen en ijdele 



134 

bespiegelingen, en toont bij ieder leerstuk aan, wat een menschenkind 
daaraan heeft voor zijn hoofd en zijn hart. Wat nut en troost schenkt 
het u, dat gij dit alles gelooft ? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig 
ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. 

Doch er is nog eene andere orde, waarin de waarheden des geloofs 
behandeld kunnen worden. Wij kunnen ons niet alleen tot den Christen 
wenden, om hem op onze vragen te laten antwoorden, wat hij gelooft. 
Maar wij kunnen ook zeiven op het standpunt van den Christen ons 
plaatsen, en dan uit de Schrift ons zeiven en anderen rekenschap 
trachten te geven van den inhoud van ons geloof. Dan laten wij de 
ontwikkeling van onze belijdenis niet bepaald worden door de vragen, 
die ons daarnaar worden gedaan en waarop onzerzijds dan naar gelang 

der vragen geantwoord wordt. 
Maar wij zetten dan zeiven in stelligen zin uiteen, wat de inhoud is 

van ons geloof. Wij letten dan niet zoozeer op de orde, waarin wij 
allengs tot kennis der waarheid zijn gekomen ; doch wij trachten op te 
sporen, welke orde er voorwerpelijk in de waarheden des geloofs zelve 
aanwezig is, hoe zij onderling samenhangen, en wat er het allesbe-
heerschend beginsel van uitmaakt. Deze orde is het, welke in onze 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis gevolgd wordt; ook daarin is de Chris
ten aan het woord, maar hij wacht niet op de vragen, welke hem 
worden voorgelegd, doch zet zelf den inhoud van zijn geloof uiteen ; 
hij gelooft met het hart en belijdt met den mond, wat God in zijn 
Woord en door zijn Geest tot de gemeente zegt. 

Deze beide wijzen van behandeling staan natuurlijk niet vijandig 
tegenover elkaar en sluiten elkander niet uit, maar zij vullen de eene 
de andere aan en zijn beide van groote waarde. Voor de Gereformeerde 
kerken en niet minder voor de Gereformeerde scholen is het een on
waardeerbaar voorrecht, dat wij naast de Geloofsbelijdenis den Catechis
mus en naast den Catechismus de Belijdenis bezitten. Het voorwerpe-
lijke en het onderwerpelijke, het theologische en het anthropologische 
standpunt zijn daardoor vereenigd ; hoofd en hart zijn er door verzoend; 
de waarheid Gods is een zegen voor ons bewustzijn en voor ons leven 

beide. 
Dat deze beide manieren, om den inhoud der openbaring te ont

wikkelen, niet tegenover elkander staan, maar elkander aanvullen en in 



135 

evenwicht houden, wordt ten overvloede daardoor bewezen, dat niet 
alleen in den Catechismus, maar evenzeer in de Geloofsbelijdenis de 
Christen aan het woord is, en niet de Christen op zichzelf genomen 
en van anderen afgezonderd, maar de Christen in gemeenschap met al 
zijne broeders en zusters. Het is de gemeente, die zichzelve uitspreekt. 
Wij gelooven allen met het hart en belijden met den mond — zoo 
begint de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, zoo gaat zij voort en zoo 
eindigt zij. En dan nog, boven haar staat dit veelzeggende opschrift: 
Ware Christelijke Belijdenis, inhoudende de hoofdsom der leer van God 
en van de eeuwige zaligheid der zielen. 

Deze twee, de leer van God en de leer van de eeuwige zaligheid 
der zielen, vormen geen twee zelfstandige stukken, die niets met elkander 
te maken hebben, maar zij zijn onafscheidelijk verbonden ; de leer van 
God is tevens eene leer van de eeuwige zaligheid der zielen en deze 
laatste sluit wederom de eerste in. De kennis Gods in het aangezicht 
van Jezus Christus, zijnen Zoon, is het eeuwige leven, Joh. 17 : 3. 

Deze kennis Gods is toch van de kennis, welke wij in het dagelijk-
sche leven of in de scholen van onderwijs en wetenschap verwerven, 
niet in graad doch in wezen onderscheiden. Zij is eene geheel eigen
soortige kennis ; in beginsel, voorwerp en vrucht van elke andere kennis 
verschillend, gelijk wij in de tweede paragraaf breeder hebben uiteen
gezet. Zij is eene zaak van het hoofd en van het hart beide. Zij maakt 
ons niet „geleerder", althans niet in de eerste plaats, maar zij maakt 
ons wijzer, beter, gelukkiger. Zij maakt ons zalig, en schenkt ons eeuwig 
leven, niet eerst hiernamaals, doch ook reeds hier op aarde. De drie 
stukken, die ons noodig zijn te weten, strekken niet alleen, om ons 
eenmaal zaliglijk te doen sterven, maar ook om ons van stonde aan 
hier op aarde zaliglijk te doen leven. 

Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, Joh. 3 : 36. Zalig 
zijn de reinen van hart; zij zijn het reeds hier op aarde, al is het ook 
door de belofte, dat zij hierna God zullen zien, Matth. 5:7; zij wer
den naar de hope zalig, Rom. 8 : 24. 

Maar als wij zoo het beginsel des eeuwigen levens in ons hart ont
vangen hebben, dan kan het niet anders, of wij verlangen altijd meer 
te kennen van Hem, die ons dat leven schonk. Uit ons zeiven zien wij 
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dan allengs en altijd meer op tot Hem, die de fontein van onze zalig
heid is. Van den troost, dien wij genieten in ons hart, van het nut en 
de vrucht, welke de kennis Gods voor onzen eigen persoon en voor 
ons leven afwerpt, gaan wij altijd verder terug tot de aanbidding van 
het Eeuwige Wezen. Wij komen dan steeds meer tot het inzicht, dat 
God niet om ons bestaat, maar dat wij bestaan om Hem. Onze zalig
heid wordt ons niet onverschillig, maar zij wordt een middel voor zijne 
heerlijkheid. De kennis Gods schonk ons het leven, maar het leven 
leidt ons tot zijne kennis terug. In God vinden wij al ons heil en al 
onze eere. Hij wordt het voorwerp van onze aanbidding, de inhoud 
van ons lied, de kracht van ons leven. Uit God, door God en tot God 
alle dingen — dat wordt de keuze van ons hart en de leuze van ons 
handelen. Wij zeiven en alle schepselen rondom ons heen worden mid
delen voor zijne heerlijkheid. De waarheid, welke wij eerst vooral 
liefhebben, omdat zij ons het leven schonk, wordt ons daarna meer en 
meer om zichzelve dierbaar, om hetgeen zij aangaande het Eeuwige 
Wezen ons openbaart en kennen doet. De gansche leer des geloofs, 
in haar geheel en in al hare deelen, wordt eene verkondiging van Gods 
lof, eene uitspreiding van zijne deugden, eene verheerlijking van zijn 
Naam. De Catechismus leidt ons heen tot de Geloofsbelijdenis. 

Indien wij echter eenigermate trachten in te denken, wat het zegt, 
dat wij, arme, zwakke, zondige schepselen, God kennen, die het On
eindige, Eeuwige Wezen is, dan maakt een diepe eerbied en eene 
heilige schuchterheid zich meester van ons gemoed. Is het dan waarlijk 
mogelijk, dat er in het verduisterd bewustzijn van het schuldig men-
schenkind een lichtstraal valt van Hem, denwelke geen mensch gezien 
heeft noch zien kan, die woont in een ontoegankelijk licht, 1 Tim. 
6 : 16, die louter licht is zonder duisternis? 1 Joh. 1 : 5. 

Daar zijn er velen geweest en ze zijn er nog, die op deze vraag een 
ontkennend antwoord hebben gegeven. Maar deze ontkenning van de 
kenbaarheid Gods kan uit tweeërlei, zeer onderscheiden, stemming bij 
den mensch voortkomen. Tegenwoordig is zij bij velen de slotsom 
van eene zuiver verstandelijke, afgetrokken-wetenschappelijke rede
neering. 

Men zegt dan, dat de kennis van 's menschen verstand tot de waar
neembare verschijnselen beperkt is, en dat het eene tegenstrijdigheid 
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is, om eenerzijds aan God persoonlijkheid, bewustzijn, wil toe te schrij

ven, en dan toch andererzijds te zeggen, dat Hij oneindig, eeuwig, 
volstrekt-onafhankelijk is. 

Hiertegen kunnen wij gereedelijk opmerken, dat er inderdaad geen 

kennis van God bij den mensch bestaan kan, tenzij God zich op eene 

algemeene wijze, in natuur en geschiedenis, of ook op eene bijzondere 

wijze, door den Zoon, aan ons geopenbaard hebbe. Indien God 

zich echter geopenbaard heeft, spreekt het vanzelf, dat Hij ook in 

diezelfde mate, als Hij zich geopenbaard heeft, gekend kan worden. 

Maar als men zou willen beweren, dat Hij zich ook op geenerlei wijze 

en door geen enkel middel geopenbaard heeft, dan zou dit hierop 

neerkomen, dat de wereld eeuwig naast en onafhankelijk van God had 

bestaan, dat Hij daarin en daardoor zich niet kón openbaren. En dan 

zou eruit volgen, dat wij nooit meer over God moesten spreken, wijl 

dit woord niets dan een klank is, zonder eenigen grond in de werke

lijkheid. Het zoogenaamde agnosticisme (de leer van de onkenbaarheid 

Gods) staat practisch met het atheïsme (de loochening van het bestaan 
Gods) gelijk. 

Maar de ontkenning van de kenbaarheid Gods kan ook voortkomen 

uit een diep besef van eigen kleinheid en nietigheid en uit een daar

mede gepaard gaand diep gevoel van Gods oneindige grootheid en 

allesoverweldigende majesteit. In dezen zin is de erkentenis: wij we

ten niets, de kennis is ons te wonderbaar, de belijdenis van alle vromen 

geweest. Bij de vaders en leeraars der kerk komt menigmaal de uit

drukking voor, dat zij, over God nadenkende, ten slotte veel beter 

kunnen zeggen, wat Hij niet, dan wat Hij wèl is. Calvijn vermaant 

ergens zijne lezers, om toch niet door eigen kracht aan God de ver

borgenheden te willen ontrooven, die de vatbaarheid van ons zwak 

verstand ver te boven gaan. En dichters, als bijv. Vondel en Bilderdijk, 

hebben dikwerf deze allesovertreffende grootheid Gods op de verhe-
venste wijze bezongen in hun lied. 

Al kan deze ootmoedige belijdenis van Gods verheven majesteit en 

's menschen nietigheid nu ook in zekeren zin eene ontkenning van de 

kenbaarheid Gods genoemd worden, toch verdient het ter vermijding 

van misverstand de voorkeur, om in overeenstemming met de H. Schrift 

tusschen de begrijpelijkheid en de kenbaarheid Gods onderscheid te 
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maken. Er is toch geen boek ter wereld, dat, in dezelfde mate en op 

dezelfde wijze als de H. Schrift, eenerzijds de volstrekte verhevenheid 

Gods boven alle] schepsel, en aan den anderen kant tegelijk het innig 

verband en de nauwe verwantschap tusschen het schepsel en zijn 

Schepper staande houdt. 

Reeds op de eerste bladzijde des Bijbels treedt ons de volstrekte 

verhevenheid Gods boven al zijne schepselen tegemoet. Zonder moede 

of mat te worden, brengt Hij enkel en alleen door zijn woord de 

gansche wereld voort. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen 

gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir, Ps. 33 : 6. Hij 

spreekt en het is er: Hij gebiedt, en het staat er, Ps 33 : 9. Hij doet 

naar zijnen wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en 

er is niemand, die zijne hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: wat 

doet Gij ? Dan. 4 : 35. De volkeren zijn geacht als een druppel van 

eenen emmer en als een stofken van de weegschaal. Zie, Hij werpt de 

eilanden henen als dun stof. De Libanon is niet genoegzaam om te 

branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle vol

keren zijn als niets voor Hem, en zij worden bij Hem geacht minder 

dan niet en ijdelheid. Bij niemand is Hij te vergelijken, en geen gelij

kenis is op Hem toe te passen, Jes. 40 : 15—18. Wie mag in den 

hemel tegen den Heere geschat worden ? Wie is den' Heere gelijk 
I 

onder de kinderen der sterken ? Ps. 89 : 7. Er is geen naam, waarmede 

Hij naar waarheid genoemd kan worden; Zijn naam is wonderlijk, 

Gen. 32 : 29, Richt. 13 : 18, Spr. 30 : 4. Als de Heere Job uit een 

onweder toespreekt en de grootheid zijner werken voor Hem uitspreidt, 

buigt deze ootmoedig het hoofd en zegt: zie, ik ben te gering, wat 

zoude ik U antwoorden; ik leg mijne hand op mijnen mond, Job 39 : 

37. God is groot en wij begrijpen het niet, Job 36 : 26. De kennis is 

ons te wonderbaar, zij is hoog, wij kunnen er niet bij, Ps. 139 : 6. 

En toch, diezelfde hooge en verhevene God staat tot al zijne schep

selen, ook de kleinste en geringste, in zeer innige betrekking. De Schrift 

geeft geen afgetrokken Godsbegrip, gelijk de wijsbegeerte dat doet, 

maar zij stelt den waarachtigen, levenden God voor onze oogen en 

doet Hem ons zien in al de werken zijner handen. Hef uwe oogen 

omhoog, en ziet, wie al deze dingen geschapen heeft. Alles is gescha-
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pen door zijne hand; alles is voortgebracht naar zijn wil en raad; 

alles wordt onderhouden door zijne kracht. Daarom draagt alles ook 

het stempel zijner deugden, het kenmerk van zijne goedheid, wijsheid, 

macht. En onder alle schepselen is de mensch geschapen naar zijn 

beeld en gelijkenis; hij alleen heet Gods geslacht, Hand. 17 : 28. 

Om deze innige betrekking kan Hij ook naar zijne schepselen genoemd 

worden en mag er van Hem op menschelijke wijze gesproken worden. De

zelfde Schrift, die op de verhevenste wijze Gods onvergelijkelijke grootheid 

en majesteit schildert, spreekt tegelijk van Hem in gelijkenissen en beelden, 

die tintelen van leven. Zij spreekt van zijne oogen en ooren, handen en 

voeten, mond en lippen, hart en ingewanden. Zij schrijft hem allerlei 

deugden toe, van wijsheid en kennis, wil en macht, gerechtigheid 

en barmhartigheid, en kent Hem ook aandoeningen toe van vreugde 

en smart, vrees en verdriet, ijver en jaloerschheid, berouw en toorn, 

haat en wraak. Zij gewaagt van zijn onderzoeken en denken, hooren 

en zien, rieken en proeven, zitten en opstaan, bezoeken en verlaten, 

herinneren en vergeten, zegenen en kastijden enz. En zij vergelijkt Hem 

bij een zon en een licht, een fontein en sprinkader, een rotssteen en 

schuilplaats, een rondas en beukelaar, een leeuw en een arend, een 

held en een krijgsman, een kunstenaar en een bouwmeester, een koning 

en rechter, een landman en herder, een man en een vader. Alles, 

wat in de gansche wereld voor den mensch te vinden is aan onder

steuning en bescherming en hulp, dat is oorspronkelijk en volmaakt en 

overvloeiend in God te vinden. Uit Hem wordt alle geslacht in den 

hemel en op de aarde genoemd, Ef. 3 : 15. Hij is de „Zon des zijns", 

en alle schepselen zijn „zijne vergankbare stralen". 

In de kennis van God komt het er nu altijd op aan, om deze beide 

groepen van uitspraken aangaande het Goddelijk wezen gelijkelijk vast 

te houden en tot haar recht te doen komen. Indien wij de volstrekte 

verhevenheid Gods boven al zijne schepselen prijs geven, vervallen wij 

tot polytheïsme (Heidensch veelgodendom), of pantheïsme (algodendom), 

die onderling, ook blijkens de historie, nauw verwant zijn en licht in 
elkander overgaan. 

En indien wij de verwantschap Gods aan zijn schepsel laten varen, 

stranden wij op de klip van het deïsme (geloof aan één God, zonder 

openbaring), of atheïsme (de loochening van het bestaan Gods), die 
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evenzoo in verschillende trekken met elkander overeenkomen. De Schrift 

houdt beide vast, en de Christelijke theologie volgde haar voetspoor. God 

heeft eigenlijk geen enkelen naam, waarmede wij Hem naar waarheid 

noemen kunnen, en Hij noemt zichzelf en laat zich noemen door ons 

met vele, vele namen. Hij is de oneindig verhevene en tegelijk de 

levende, de met al zijne schepselen meelevende God. Zijne deugden zijn 

in zeker opzicht alle onmededeelbaar, en in een ander opzicht alle 

mededeelbaar. Voor ons verstand is dit niet te doorgronden. Een 

adaequaat (gelijkwaardig) Godsbegrip is er niet. Eene definitie, eene 

bepaling, die aan zijn wezen beantwoordt, is er van God niet te geven. 

Een naam, die ten volle uitdrukt, wat Hij is, kan er niet gevonden 

worden. Maar het een strijdt met het ander niet. Juist omdat God de 

Hooge en de Verhevene is en in de eeuwigheid woont, woont Hij ook 

bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, Jes. 57 : 15. 
God openbaarde zich niet, opdat wij uit zijne openbaring een wijsgeerig 

Godsbegrip zouden samenstellen, maar opdat wij Hem, den waarachtigen, 

levenden God, als onzen God aannemen, erkennen en belijden zouden. 

Voor de wijzen en verstandigen zijn deze dingen verborgen, maar aan 

de kinderkens worden zij geopenbaard, Matth. 11 : 25. 
De kennis, welke wij langs dezen weg van God verkrijgen, is daarom eene 

kennis desgeloofs; zij is niet adaequaat, niet aan Gods wezen gelijkwaardig, 

want God is oneindig verheven boven al zijne schepselen ; zij is ook 

niet bloot symbolisch, dat wil zeggen, ingekleed in uitdrukkingen, die 

willekeurig door ons gevormd zijn en hoegenaamd niet aan de werke

lijkheid beantwoorden; maar zij is ectypisch1) of analogisch8), omdat zij 

rust op de gelijkenis en verwantschap, die er, in weerwil van Gods 

volstrekte verhevenheid, toch tusschen Hem en al de werken zijner 

handen bestaat. De kennis, welke God ons in natuur en Schrift van 

zichzelven verschaft, is beperkt, eindig, stukwerk, maar ze is toch zuiver 

en waar. Zóó is God, als Hij in zijn Woord, bepaaldelijk dan in en 

door Christus, zich heeft geopenbaard; en zóó is Hij ook alleen die 

God, welken ons hart behoeft. 

De poging, om bij de leer van God al de gegevens der H. Schrift 

1) V»n ectype = aMruluel. 
2) Van analogie = overeenkomst of gelijkvormigheid. 
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in aanmerking te neinen en dus zoowel zijne verhevenheid boven als 

zijne verwantschap aan het schepsel te handhaven, leidde in de Chris

telijke kerk reeds vroeg tot de onderscheiding van twee groepen van 

eigenschappen in het Goddelijk Wezen. Die twee groepen werden van 

oudsher wel met verschillende namen aangeduid, en nog spreekt de 

Roomsche theologie liefst van negatieve en positieve (ontkennende en 

stellige), de Luthersche van quiescente en operatieve (rustende en 

werkende) en de Gereformeerde van onmededeelbare en mededeelbare 

eigenschappen. Maar in het wezen der zaak komt de indeeling toch 

bij allen op het zelfde neer. Zij heeft altijd de strekking, om zoowel 

de transscendentie (Gods onderscheidenheid van en verhevenheid boven 

de wereld) als de immanentie Gods (zijne gemeenschap met en zijne 

inwoning in de wereld) te handhaven. De Gereformeerde benamingen 

van onmededeelbare en mededeelbare eigenschappen doen deze strekking 

nog duidelijker uitkomen dan die, welke bij de Roomschen en de 

Lutherschen in gebruik zijn. De handhaving van de eerstgenoemde 

eigenschappen bewaart ons voor het polytheïsme (Heidensch veel

godendom), en pantheïsme (algodendom); en de handhaving van 

de tweede groep behoedt ons voor het deïsme (geloof aan één God, 

zonder openbaring), en het atheïsme (de loochening van het bestaan 
Gods). 

Er is geen overwegend bezwaar, al zijn al onze benamingen gebrekkig, 

om de Gereformeerde indeeling te blijven gebruiken. Alleen hebben 

wij dan wel te bedenken, dat de beide groepen van onmededeelbare 

en mededeelbare eigenschappen niet los en gescheiden naast elkander 

staan. Natuurlijk kunnen wij ze niet beide tegelijk behandelen en moeten 

wij de eene wel vóór de andere bespreken. Maar de bedoeling met 

de indeeling is toch deze, dat wij het ons altijd recht voor den geest 

zouden stellen, dat God al zijne mededeelbare eigenschappen bezit op 

eene volstrekte wijze, in eene oneindige en dus onmededeelbare mate. 

Gods kennis, wijsheid, goedheid, gerechtigheid enz. hebben wel eenige 

trekken van overeenkomst met diezelfde deugden in schepselen, maar 

zij zijn Gode eigen op eene onafhankelijke, onveranderlijke, eeuwige, 

alomtegenwoordige, eenvoudige, in één woord voIstrekt-Goddelijke wijze. 

Daarom kunnen wij bij schepselen wel onderscheid maken tusschen 

hun wezen en hunne eigenschappen; een mensch kan zijn arm en zijn 
1 3  
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been, kan zelfs in slaap of krankheid zijn bewustzijn verliezen, 

zonder dat hij ophoudt mensch te zijn. 
Maar bij God is dat niet mogelijk. Zijne eigenschappen vallen met 

zijn wezen saam. Elke eigenschap is zijn wezen. Hij is niet alleen wijs 
en waar, goed en heilig, rechtvaardig en barmhartig. Maar Hij is de 
wijsheid, de waarheid, de goedheid, de heiligheid, de rechtvaardigheid, 
de barmhartigheid zelve, en dus ook de oorsprong en fontein van alwat 
aan die deugden in schepselen aanwezig is. Hij is alles, wat Hij heeft, 
en de bron van alles, wat schepselen hebben ; de overvloedige fontein 

van alle goeden. 

Onder de onmededeelbare eigenschappen zijn dus die deugden of 
volmaaktheden Gods te verstaan, welke te kennen geven, dat alles wat 
in God is, bij Hem op volstrekt-Goddelijke wijze bestaat, dus in eene 
mate, welke voor mededeeling aan schepselen niet vatbaar is. Deze 
groep van eigenschappen handhaaft de volstrekte verhevenheid en on
vergelijkelijkheid Gods en vindt in den naam Elohim, God, hare duide
lijkste vertolking. Wel is waar wordt de naam van God ook op schep
selen toegepast; niet alleen spreekt de H. Schrift van de afgoden der 
Heidenen soms als goden, bijv. als ze ons verbiedt, andere goden voor 
ons aangezicht te hebben, Exod. 20 : 3; zij noemt Mozes ook een 
God voor Aaron, Exod. 4 : 16, en voor Pharao, Exod. 7:2; zij duidt 
de rechters als Goden aan, Ps. 82 : 1, 6, en Christus beroept zich daarop 

tot zijne zelfverdediging, Joh. 10 : 33—35. 
Maar dit spraakgebruik is overdrachtelijk en afgeleid. De naam van 

God komt oorspronkelijk en wezenlijk alleen aan God toe. Met dien 
naam verbinden wij altijd het denkbeeld van eene wel persoonlijke, 
maar toch boven alle schepselen verhevene, oneindige macht. God al

leen is God. 
Als zoodanig komen Hem de onmededeelbare eige- schappen toe. Zij 

zijn Hem alleen eigen, komen in geen schepsel voor en kunnen zelfs 
niet aan eenig schepsel worden medegedeeld. Want alle schepselen 
zijn afhankelijk, veranderlijk, samengesteld, aan tijd en ruimte onder
worpen. Maar God is onafhankelijk, zoodat Hij door niets, alles in 
volstrekten zin door Hem wordt bepaald, Hand. 17 : 25, Rom. 11 :36; 
onveranderlijk, zoodat Hij eeuwig dezelfde blijft en alle omkeering valt 
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aan den kant van het schepsel en in de verhouding, waarin dit schep
sel zich stelt tegenover Hem, Jak. 1 : 17; eenvoudig, zoodat Hij van 
alle samenstelling van geest en stof, denken en uitgebreidheid, wezen 
en eigenschappen, verstand en wil enz. volkomen vrij is en alles is 
wat Hij heeft, louter waarheid, leven en licht, Ps. 36 : 10, Joh. 5 : 26, 
1 Joh. 1:5; eeuwig, zoodat Hij boven allen tijd verheven is en toch 
elk moment des tijds met zijne eeuwigheid doordringt, Ps. 90 : 2; 
alomtegenwoordig, zoodat Hij verheven is boven alle ruimte en toch 
ieder punt der ruimte draagt met zijne almachtige en alomtegenwoor
dige kracht, Ps. 139 : 7, Hand. 17 : 27, 28. 

In den nieuweren tijd zijn er niet weinigen, die aan deze onmededeel
bare eigenschappen alle waarde voor het religieuze leven ontzeggen en er 
niets dan metaphysische (bovennatuurlijke) afgetrokkenheden in zien. 
Maar het tegendeel wordt daardoor bewezen, dat het prijsgeven van 
deze eigenschappen terstond de deur openzet voor het pantheïsme (al-
godendom), en voor het polytheïsme (Heidensch veelgodendom). 

Als God niet onafhankelijk en onveranderlijk, eeuwig en alomtegen
woordig, eenvoudig en vrij van alle samenstelling is, wordt Hij tot het 
schepsel neergetrokken en met de wereld in haar geheel of met eene 
van hare krachten vereenzelvigd. Het aantal neemt dan ook bij den 
dag toe van hen, die den God der openbaring inruilen voor de imma
nente wereldkracht of ook aan het polytheïsme (het Heidensch veelgo
dendom) de voorkeur geven boven de belijdenis van den éénen, waar-
achtigen God. Met de onmededeelbare eigenschappen hangt onlosma
kelijk de eenheid en de eenigheid Gods samen, Deut. 6 : 4. Mark. 12 : 

29, Joh. 17 : 3. Alleen dan is God de eene en de eenige God, wanneer 
niemand of niets boven, naast of onder Hem zijn kan, wat Hij is. En 
dan ook alleen, wanneer Hij onafhankelijk en onveranderlijk, eeuwig en 
alomtegenwoordig is, kan Hij zijn de God van ons onvoorwaardelijk 
geloof, van ons volstrekt vertrouwen, van onze volkomene zaligheid. 

Maar dit is waar, aan deze onmededeelbare eigenschappen hebben 
wij niet genoeg. Wat zou het ons baten te weten, dat God onafhanke
lijk en onveranderlijk, eeuwig en alomtegenwoordig is, indien wij daar
bij de kennis moesten ontberen, dat Hij barmhartig en genadig is, en 
groot van goedertierenheid? De onmededeelbare eigenschappen lichten 
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ons wel in over de wijze, waarop alwat in God is, in Hem bestaat; 
maar zij laten ons in het duister ten aanzien van den inhoud van het 
Goddelijk Wezen. Doch nu komen daarbij de mededeelbare eigenschap
pen ; en zij zeggen ons, dat die God, die zoo oneindig hoog en verhe
ven is, toch ook in al zijne schepselen inwoont, aan al zijne schepselen 
verwant is en al die deugden bezit, welke in afgeleide en beperkte 
wijze ook aan schepselen eigen zijn. Hij is niet alleen een God van 
verre, maar ook van nabij. Hij is niet alleen onafhankelijk en onveran
derlijk, eeuwig en alomtegenwoordig, maar ook wijs en machtig, recht
vaardig en heilig, genadig en barmhartig. Hij is niet alleen Elohim, Hij 
is ook Jehovah. 

Gelijk de onmededeelbare eigenschappen meer in den naam Elohim, 
God, hare uitdrukking vinden, zoo staan de mededeelbare eigenschappen 
meer in den naam Jehovah op den voorgrond. De afleiding en de oor
spronkelijke beteekenis van dezen naam is ons onbekend. Waarschijn
lijk bestond hij reeds lang vóór den tijd van Mozes, gelijk bijv. uit den 
eigennaam Jochebed blijkt, maar God maakte zich toen toch nog niet 
onder dezen naam aan zijn volk bekend. Aan Abraham openbaart Hij 
zich als El-Schaddai, God de Almachtige, Gen. 17 : 1, Exod. 6 : 2, die 
alle krachten der natuur onderwerpt en dienstbaar maakt aan de ge
nade. Maar als er nu honderden jaren zijn voorbijgegaan, en God zijn ver
bond en belofte aan de vaderen vergeten schijnt te hebben, dan maakt 
Hij zich aan Mozes als Jehovah bekend, dat is, als die God, die de
zelfde is als die aan de vaderen verscheen, die zijn verbond gestand 
doet, zijne belofte vervult, en alle eeuwen door tegenover zijn volk 
zichzelf volkomen gelijk blijft. Jehovah krijgt nu de beteekenis van: Ik 
ben die Ik ben (Ik zal zijn die ik zijn zal), en duidt Gods onverander
lijke trouw aan in zijne verhouding tot Israël. Jehovah is de God des 
verbonds, die naar zijne vrije liefde zijn volk uitverkoren en tot zijn 
eigendom heeft gemaakt. Terwijl de naam Elohim, God, het Eeuwige 
Wezen in zijne souvereine hoogheid boven de wereld aanduidt, ligt in 
den naam Jehovah, HEERE, opgesloten, dat diezelfde hooge en verhe
vene God zich vrijwillig aan zijn volk heeft geopenbaard als een God 
van heiligheid, genade en trouw. 

Al de worsteling der geesten in Israël en tot in onze dagen toe gaat 
nu principieel om deze vraag, of Jehovah Elohim, of de HEERE God is. 
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De Heidenen en vele wijsgeeren van vroeger en later tijd zeggen, dat 

Jehovah maar de God van Israël is, een nationale, beperkte, lagere 

Qod. Maar Mozes en Elia en al de profeten, Christus en al zijne 
apostelen houden daartegenover staande, dat de HEERE alleen, die met 

de vaderen en het volk van Israël in een verbond is getreden, de eenige, 

eeuwige en waarachtige Qod is, en dat er geen Qod is buiten Hem, 

Jes. 43 : 10—15, 44 : 6. Daarom is Jehovah Gods eigenlijke, onder
scheidende naam, Jes. 42 : 8, 48 : 11. De God des verbonds, die zoo 

nederbuigend tot zijn volk afdaalt en woont bij dien, die van een 

verbrijzelden en nederigen geest is, is tegelijk de Hooge en Verhevene, 

die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, Jes. 57 : 15. 

De onmededeelbare en de mededeelbare eigenschappen strijden daar

om niet, maar de eerste dienen, om zoo te zeggen, tot toelichting en 

versterking der laatste. Neem bijv. de liefde Gods. Wij zouden daarvan 

niet mogen en niet kunnen spreken, wanneer datgene, wat onder men-

schen naar waarheid liefde heet, niet in eenig opzicht een afdruk 

(ectype), beeld en gelijkenis ware van de liefde, die in God aanwezig is. 

Daar moet eenige overeenkomst bestaan tusschen de Goddelijke en de 

menschelijke liefde, want anders zou al ons denken en spreken van 

üods liefde onwaar en niets dan een ijdele klank wezen. Maar die 

overeenkomst is volstrekt geene gelijkheid. De reinste en sterkste liefde 

onder menschen is slechts een zeer zwakke weerschijn van de liefde, 

die in God is. En dat doen ons de onmededeelbare eigenschappen ver
staan. Door haar leeren wij, dat de liefde in God die van alle schep

selen oneindig ver te boven gaat. Want de liefde in God is onafhan

kelijk, onveranderlijk, eenvoudig, eeuwig en alomtegenwoordig. Zij hangt 

niet van ons af en wordt niet door ons opgewekt, maar ontspringt vrij 

en rein uit de diepten van het Goddelijk wezen. Zij kent geen wisseling, 

daalt en stijgt niet, verschijnt en verdwijnt niet, maar mist alle schaduw 

zelfs van omkeering. Zij is niet eene eigenschap in het Goddelijke 

wezen naast andere eigenschappen en raakt nooit met deze in strijd, 

maar zij valt met het Goddelijk Wezen zelf saam: God is liefde, zelf, 

geheel, volmaakt, met zijn gansche wezen. Zij is niet aan tijd en 

ruimte onderworpen, maar zij staat er boven en daalt uit de eeuwig

heid in het hart van al Gods kinderen neer. Zulk eene liefde is vol

strekt betrouwbaar; daar kan onze ziel in allen nood en dood in 
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rusten; als zulk een God van liefde vóór ons is, wie zal dan tegen 

ons zijn? 
Ditzelfde kan nu ten aanzien van alle mededeelbare eigenschappen 

worden gezegd. Van de kennis en wijsheid, de goedheid en genade, de 

gerechtigheid en heiligheid, den wil en de macht, welke Gode eigen 

zijn, is er eenige flauwe gelijkenis in schepselen. Al het vergankelijke 

is een beeld. De zienlijke dingen zijn geworden uit dingen, die niet 

onder de oogen verschijnen, Hebr. 11:3. Maar al die eigenschappen 

zijn in God aanwezig op eene oorspronkelijke, onafhankelijke, onveran

derlijke, eenvoudige, oneindige wijze. De HEERE alleen is God, en Hij 

heeft ons gemaakt tot zijn volk, de schapen zijner weide, Ps. 100 : 3. 

De mededeelbare eigenschappen zijn zoo talrijk, dat het niet moge

lijk is, ze alle op te sommen en te beschrijven. Als wij ze volledig 

wenschten te behandelen, zouden wij al die namen, beelden en gelijke

nissen moeten beschrijven, waarvan de H. Schrift zich bedient, om ons 

er eenig denkbeeld van te geven, wie en wat God voor zijne schepse

len en bepaaldelijk voor zijn volk is. Als de Schrift, gelijk boven met 

enkele woorden aangegeven werd, aan God alle leden des lichaams 

toeschrijft, zooals oogen en ooren, handen en voeten enz.; als zij alle 

menschelijke gewaarwordingen, aandoeningen, hartstochten, besluiten, 

handelingen op God overdraagt; als zij Hem aanduidt met al de namen 

van ambten en beroepen, die onder de menschen voorkomen, en Hem 

een koning en wetgever en rechter, een krijgsman en held, een land

man en een herder, een man en vader noemt; als zij de gansche or

ganische en anorganische wereld te hulp roept, om ons God nabij te 

brengen, en hem bij een leeuw, een arend, een zon, een vuur, een 

sprinkader, een rotssteen, een schild enz. vergelijkt; dan is dat alles 

een middel, om ons God te doen kennen en een diepen indruk te 

geven van de algenoegzaamheid van zijn wezen. Wij menschen hebben 

voor ons geestelijk en lichamelijk bestaan de gansche wereld buiten 

ons van noode; want wij zijn arm en zwak in onszelven en zijn en 

hebben niets. Maar dat alles, wat wij noodig hebben, naar ziel en 

lichaam, voor tijd en eeuwigheid, dat is alles zonder uitzondering, oor

spronkelijk, volmaakt, in oneindige volheid, voor ons in God aanwezig. 

Hij is het hoogste goed en overvloedige fontein van alle goeden. 
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Het eerste, dat de H. Schrift met al die benamingen en omschrijvin
gen van het Goddelijk Wezen beoogt, is nu wel, een onuitwischbaren 
indruk ons te geven, dat Jehovah, de God, die aan Israël en in Chris
tus zich geopenbaard heeft, de waarachtige, de wezenlijke, de levende 
God is. De afgoden der Heidenen en de afgoden der (pantheïstische 
en polytheïstische, deïstische en atheïstische) wijsgeeren zijn het werk 
van 's menschen handen; zij spreken niet, zij zien niet, zij hooren niet, 
zij tasten niet, zij gaan niet. Maar Israels God is in den hemel en doet 
al wat Hem behaagt. Hij is de eenige, Deut. 6:4, de waarachtige, 
Joh. 17 : 3, de eeuwig levende God, Deut. 5 : 26, Joz. 3 : 10, Dan. 
6 : 27, Hand. 14 : 15, 2 Cor. 6 : 16, 1 Tim. 3 : 15, 6 : 17. Menschen 
willen God maken tot een dooden God, om dan met Hem te kunnen 
handelen naar welgevallen. Maar de H. Schrift roept den mensch toe: 
gij dwaalt, God bestaat. Hij is de waarachtige God, Hij leeft, nu en in 
eeuwigheid. En vreeselijk is het, te vallen in de handen des levenden 
Gods, Hebr. 10 : 31. 

Als zulk een levende God, die louter leven is en fontein van alle 
leven, Ps. 36 : 10, Jer. 2 : 13, is Hij voorts Geest, Joh. 4 : 24, zonder 
lichaam, al worden allerlei lichamelijke ledematen en handelingen Hem 
toegeschreven, Deut. 4 : 12, 16 en daarom onafbeeldbaar, Deut. 4 : 
15—19 en onzichtbaar, Ex. 33 : 20, Joh. 1 : 18, 6 : 46, 1 Tim. 6 : 16. 
Als Geest heeft Hij dan verder bewustzijn, volmaakte kennis van zichzelven, 
Matth. 11 : 27, 1 Cor. 2 : 10, en uit en door zichzelven ook volmaakte 
kennis van alles, wat in den tijd zijn of geschieden zal, hoe verborgen 
of nietig het wezen moge, Jes. 46 : 10, Jer. 11 : 20, Matth. 10 : 30, 
Hebr. 4 : 13; wil, waardoor Hij zelf alles doet wat Hem behaagt (ver
borgen wil of wil des besluits), Ps. 115 : 3, Spr. 21 : 1, Dan. 4 : 35, 
en ook bepaalt, wat als regel voor ons gedrag te gelden heeft, ge
openbaarde wil of wil des bevels), Deut. 29 : 29, Matth. 7:21, 12:50; 
en macht, waardoor Hij, trots allen tegenstand, uitvoeren kan wat Hij 
zich heeft voorgenomen en geen ding voor Hem onmogelijk is, Gen. 
1 8  :  1 4 ,  J e r .  3 2  :  2 7 ,  Z a c h .  8  :  6 ,  M a t t h .  1 9  :  2 6 ,  1  T i m .  6 : 1 5 .  

Maar deze kennis, wil en macht is geen willekeur, doch is in alle 
deelen zedelijk bepaald. Dat komt reeds uit in de wijsheid, welke Gode 
in de H. Schrift wordt toegekend, Spr. 8 : 22—31, Job 28 : 20—28, 
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Rom. 16—27, 1 Tim. 1 : 17, en waardoor Hij alles inricht en bestuurt 
in overeenstemming met het doel, dat Hij bij schepping en herschep
ping zich voorgesteld heeft, Ps. 104 : 24, Ef. 3 : 10, Rom. 11 : 33. 

Maar voorts wordt dit klaar en duidelijk uitgesproken in de goedheid 
en genade, die eenerzijds, en in de heiligheid en gerechtigheid, die an-
dererzijds aan God worden toegeschreven. God is niet alleen de Alwe
tende en de Almachtige, maar Hij is ook de Algoede, alleen goed, 
Matth. 10 : 18, volmaakt, Matth. 5 : 48, en bron van alwat goed in 
schepselen is, Ps. 145 : 9. Deze goedheid Gods breidt zich over de 
gansche wereld uit Ps. 145 : 9, Matth. 5 : 45, maar wijzigt zich naar 
gelang van de voorwerpen, waarop zij zich richt, en neemt dan als het 
ware verschillende vormen aan. Zij heet lankmoedigheid, als zij zich be
toont aan strafwaardigen, Rom. 3 : 25; genade, als zij bewezen wordt 
aan schuldigen, die vergeving van zonden ontvangen, Ef. 2:8; liefde, 
als God uit genade aan schepselen zichzelven mededeelt en schenkt, 
Joh. 3 : 16, 1 Joh. 4 : 8; goedertierenheid, als de goedheid Gods zich 
bewijst aan zijne gunstgenooten, Gen. 39 : 21, Num. 14 : 19, Jes. 54 : 
10, Ef. 2 : 7; welbehagen, als er de nadruk op valt, dat die goedheid 
met al hare weldaden eene vrije gave is, Matth. 11 : 26, Luk. 2 : 14, 
L u k .  1 2  :  3 2 ,  2  T h e s s .  1 : 1 1 .  

Met deze goedheid en genade Gods gaat zijne heiligheid en gerech
tigheid hand aan hand. God heet de Heilige, niet alleen, omdat Hij 
verheven is boven alle schepsel als schepsel, maar bovenal, wijl Hij 
afgezonderd is van alwat zondig en onrein in de wereld is; en daarom 
eischt Hij, dat zijn volk, hetwelk Hij uit vrije genade tot zijn eigendom 
v e r k o o r ,  h e i l i g  z i j ,  E x .  1 9  :  5 ,  6 ,  L e v .  1 1  :  4 4 ,  4 5 ,  1  P e t r .  2 : 9 ,  e n  
heiligt Hij zichzelf in haar door Christus, Ef. 5 : 26, 27, die zichzelf 
voor haar geheiligd heeft, opdat ook zij geheiligd mocht zijn in 
waarheid, Joh. 17 : 19. Met die heiligheid Gods staat dan weer nauw 
Zijne gerechtigheid in verband. Want als de Heilige kan Hij geen ge
meenschap hebben met de zonde; Hij haat ze, Ps. 45 : 8, Job. 34: 10, 
toornt er tegen, Rom. 1 : 18, is jaloersch op zijne eer, Ex. 20 : 5, en 
kan dus den schuldige geenszins onschuldig houden, Ex. 20 : 5, 7. 
Zijne heilige natuur eischt, dat Hij ook buiten zich in de wereld der 
schepselen het recht staande houdt, en zonder aanzien des persoons 
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een iegelijk vergelde naar zijne werken, Rom. 2 : 2—11, 2Cor. 5 : 10 

Tegenwoordig maakt men zichzelf en anderen wel diets, dat God om 
zulke kleinigheden als de zondige gedachten en daden der menschen 
zich niet bekommert. Maar de waarachtige, de levende God dien de 
Schrift ons kennen doet, denkt er gansch anders over. Hij vertoornt 
zich schrikkelijk beide over de aangeborene en de dadelijke zonden en 
wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen 
Deut. 27 : 26, Gal. 3 : 10. 

Naar die gerechtigheid straft Hij echter niet alleen de goddeloozen, 
maar het is volgens de opmerkelijke leer der Schrift naar diezelfde ge
rechtigheid, dat Hij heil beschikt aan de vromen. Wel is waar zijn die 
vromen, in zichzelven beschouwd, zondaren en niet beter dan de ande
ren. Terwijl de goddeloozen hunne zonden verbergen of verbloemen, zijn 
zij het juist, die hunne schuld erkennen en belijden. Maar dit maakt 
juist het onderscheid uit. Ofschoon persoonlijk schuldig en onrein staan 
zij toch, wat de zaak aangaat, aan de zijde Gods en tegen de wereld 
over. Zij mogen dus pleiten op de belofte van zijn genadeverbond, op 
de waarheid van zijn woord, op de gerechtigheid, welke God zelf in 
Christus aangebracht heeft. 

Naar die gerechtigheid, zoo mogen wij met eerbied zeggen, is God 
zelf verplicht, om aan zijn volk de zonden te vergeven en het eeuwige 
leven te schenken, Ps. 4 : 2, 7 : 10, 31 : 2, 34 : 23, 35 : 23, 51 : 16. 

103 : 17, 1 Joh. 1:9. En als God menigmaal op zich laat wachten 
en de vromen langen tijd in hun geloof worden beproefd, dan komt 
daarna in hun volkomene redding te schitterender de waarachtigheid 
en de trouw Gods aan het licht, Gen. 24 : 27, 32 : 10, Joz. 21 • 45 
2 Sam. 7 : 28, Ps. 57 : 4, 105 : 8. 

De Heere zal het voor zijn volk voleinden, zijne goedertierenheid is in 
eeuwigheid, Ps. 138:8. Hij is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot 
van weldadigheid en waarheid, Ex. 34 : 6, Ps. 86: 15, 103:8, 145-8 

Dezen vermelden wel van wagens en die van paarden, maar wij zul
len vermelden van den naam des Heeren onzes Gods, Ps. 20 : 8, Jer. 

9 : 23, 24, I Cor. 1 : 31, 2 Cor. 10 : 17. Want zulk een God is'onze 
God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe, Ps 
48 : 15. Hij is een zalig en een heerlijk God, 1 Tim. 6 : 15, Ef. 1 :17 

E n  w e l g e l u k z a l i g  i s  h e t  v o l k ,  w i e n s  G o d  d e  H e e r e  i s ,  P s .  3 3  - 1 2  
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§ 10. De Drieëcnheid Gods. 

Rijker en levendiger nog dan in de eigenschappen, treedt het Eeuwige 

Wezen in de openbaring van zijn drieëenig bestaan ons te gemoet. In 

de heilige drieëenheid komt het Goddelijk Wezen en iedere volmaakt

heid in dat Wezen, om zoo te zeggen, eerst tot zijn volle recht, ont

vouwt het zijn rijksten inhoud, ontvangt het zijn diepsten zin. Dan 

alleen weten wij, wie en wat God is; dan alleen verstaan wij bovenal, 

wie en wat God is voor het schuldig en verloren menschenkind, wan

neer wij Hem kennen en belijden mogen als den Drieëenigen God des 

verbonds, als Vader, Zoon en Heiligen Geest. 
Bij de behandeling van dit gedeelte onzer belijdenis behoort meer 

dan anders nog een heilige eerbied en eene kinderlijke vreeze de 

stemming van ons gemoed te zijn. Voor Mozes was het eene ontzag

wekkende en onvergetelijke ure, toen de Heere hem in de woestijn 

verscheen, in eene vlamme des vuurs, uit het midden van het braam

bosch. Toen Mozes dat brandende vuur, dat brandde maar niet ver

teerde, uit de verte aanschouwde en er zich heen wilde spoeden, hield 

de Heere hem staande en riep tot hem: nader hier niet toe, trek uwe 

schoenen uit van uwe voeten, want de plaats, waar gij op staat, is 

heilig land. En toen Mozes dat hoorde, vreesde hij zeer, hij verborg 

zijn aangezicht en vreesde den Heere aan te zien, Exod. 3:1 6. 
Zulk een heilig ontzag past ook ons, wanneer God zich in zijn 

Woord aan ons als den Drieëenige openbaart. Wij hebben het toch 

altijd wel te bedenken, dat wij het daarin niet met eene leer over God, 

met een afgetrokken Godsbegrip, met een of ander wijsgeerig stelsel 

over God te doen hebben. Wij nemen niet eene menschelijke voorstel

ling over God onder handen, die wijzelf of die anderen hebben uitge

vonden, en die wij nu haarfijn trachten te ontleden en logisch trachten 

te verstaan. Maar wij hebben het, handelend over de Drieëenheid, met 

God zeiven te doen, met den eenigen en waarachtigen God, die zich 

alzoo in zijn Woord heeft geopenbaard. Gelijk Hij tot Mozes zeide. Ik 

ben de God Abrahams, de God lzaks, en de God Jakobs, Exod. 3 : 6, 

zoo openbaart Hij zich ook aan ons in zijn Woord en maakt zich ons 

als Vader, Zoon en Geest bekend. 
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In dien zin heeft de Christelijke gemeente de openbaring van God 
als den Drieëenige ook altijd aangenomen en beleden. Zie het maar in 
onze Twaalf Geloofsartikelen. De Christen zegt daarin niet, dat hij zoo 
en zoo over God denkt. Hij geeft geen Godsbegrip, en verklaart niet 
te gelooven, dat God die en die eigenschappen heeft en zus en zoo 
bestaat. Maar hij belijdt: ik geloof in God, den Vader, en in Jezus 
Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, en in den Heiligen Geest; ik ge
loof in den Drieëenigen God. En daarmede drukt hij uit, dat God, de 
levende en waarachtige God, God als Vader, Zoon en Geest, de God 
van zijn vertrouwen is, aan wien hij zich volkomen heeft overgegeven, 
op wien hij zich met zijn gansche hart verlaat; God is de God van zijn 
leven en van zijne zaligheid. Als Vader, Zoon en Geest heeft God hem 
geschapen, gered, geheiligd, verheerlijkt. De Christen dankt alles aan 
Hem. En het is zijn blijdschap en troost, dat Hij in dien God geloo
ven, op Hem vertrouwen, alles van Hem verwachten mag. 

Wat de Christen voorts aangaande dien God belijdt, wordt door 
hem niet in eenige afgetrokken termen opgesomd, maar beschreven als 
eene reeks van daden, door God van ouds en in het heden en in de 
toekomst gewrocht. Het zijn werken, het zijn wonderen, welke de belij
denis van den Christen uitmaken; het is eene lange, breede, grootsche 
geschiedenis, welke hij in zijne belijdenis verhaalt; eene geschiedenis, 
welke de gansche wereld omvat, in haar lengte en breedte, in haar begin 
en voortgang en einde, in haar oorsprong, ontwikkeling en bestemming; 
van de schepping af aan tot de voleindiging der eeuwen toe. De 
belijdenis der gemeente is eene verkondiging van groote werken Gods. 

Al die werken zijn vele in aantal en kenmerken zich door groote 
verscheidenheid. Maar zij vormen toch ook een strenge eenheid; zij 
staan met elkander in verband, geven elkander de hand, bereiden el
kander voor en gaan in elkander over. Daar is orde en gang, ontwik
keling en opklimming in. Het gaat van de schepping door de verlos
sing naar de heiligmaking en verheerlijking heen. Het eindpunt keert 
tot het uitgangspunt terug en is tegelijk een toppunt, dat boven het 
punt van aanvang hoog verheven is. De werken Gods vormen een 
cirkel, die in spiraalvorm naar boven streeft; ze zijn eene verbinding 
van de horizontale en de verticale lijn : ze bewegen zich tegelijk voor
waarts en opwaarts. 
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Van al die werken is God de kunstenaar en de bouwmeester, de 

oorsprong en het einddoel; uit en door en tot Hem zijn alle dingen. 

Hij is er de Schepper en de Herschepper en de Voleinder van. De 

eenheid en de verscheidenheid in de werken Gods gaat uit van en wijst 

terug op de eenheid en de verscheidenheid, die er in het Goddelijk 

Wezen bestaan. Eén is dat Wezen en eenig en eenvoudig; en toch is 

het tegelijk drievuldig in zijne personen, in zijne openbaring, in zijne 

werkingen. Het gansche werk Gods is één ongebroken geheel, en sluit 

toch de rijkste afwisseling in. De belijdenis der gemeente omvat de 

gansche wereldgeschiedenis en neemt er al de momenten van schepping 

en val, van verzoening en vergeving, van vernieuwing en herstelling 

in op. Ze gaat van God drieëenig uit en leidt alles tot Hem terug. 

Daarom is het geloofsartikel van de heilige drieëenheid het hart en 

de kern van onze belijdenis, het onderscheidend kenmerk van de Christe

lijke religie, de roem en de troost van alle ware Christgeloovigen. 
Om haar liep alle eeuwen door de strijd, en de worsteling der geesten. 

Zij is het kostelijk kleinood, dat aan de Christelijke kerk ter bewaring 

en verdediging is toebetrouwd. 

Als deze belijdenis van de drieëenheid Gods zulk eene centrale 

plaats in het Christelijk geloof inneemt, is het van belang te weten, op 

welken grond zij rust en uit welke bron zij der gemeente is toegevloeid. 

Daar zijn er niet weinigen in den tegenwoordigen tijd, die ze houden 

voor eene vrucht van menschelijke redeneering en schoolsche geleerd

heid en ze daarom ook voor het godsdienstig leven waardeloos achten. 

Zij stellen het dan zoo voor, dat het oorspronkelijk Evangelie, gelijk 

het door Jezus verkondigd werd, van deze leer der drieëenheid Gods 

niets heeft geweten, niet alleen niet van het woord, dat later voor de 

aanduiding van dit geloofsartikel in gebruik is gekomen, maar ook niet 

van de zaak, welke men door dit woord heeft zoeken uit te drukken. 

Eerst toen het oorspronkelijk en eenvoudig Evangelie van Jezus met de 

Grieksche wijsbegeerte in verbinding gebracht en door haar vervalscht 

werd, nam de Christelijke kerk den persoon van Christus naar zijne 

Goddelijke natuur en ook den Heiligen Geest allengs in het Goddelijk 

wezen op, en kwam men tot eene belijdenis van drie onderscheiden 

personen in dat ééne Goddelijke wezen. 
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Maar de Christelijke kerk heeft daarover zelve altijd eene andere ge-

ac e ge ad. Zij zag in de leer der drieëenheid geen uitvindsel van 
scherpzinnige godgeleerden, geen voortbrengsel van de met het Evangelie 

gehuwde Grieksche wijsbegeerte, maar eene belijdenis, die zakelijk in 

HL RH" M'V" " E E L  "" W °° R D  G ° D S  ° P S E S L 0 , E " L A S.  "OT 
het Chr.stel.jk geloof uit de openbaring Oods was afgeleid. Op de 

vraag: aangezien er maar een eenig Goddelijk wezen is, waarom noemt 

gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest? geeft de Heidel berger 
Catechismus dit korte en afdoende antwoord: Omdat God zich alzoo 

in zijn Woord heeft geopenbaard, vr. 25. De openbaring Gods is de 

vaste grond, waarop ook deze belijdenis der gemeente rust; zij is het 

beginsel, waaruit deze leer der ééne, heilige, algemeene. Christelijke kerk 
gegroeid en opgebouwd is. Ood heeft zich zoo geopenbaard; en Hij 

eeft zich alzoo, als een drieëenig God, geopenbaard, omdat Hij op 

die wijze bestaat, en Hij bestaat zoo, wijl Hij zich aldus heeft geopen-

De Drieëenheid in de openbaring Gods wijst op de Drieëenheid in 
zijn bestaan terug. 

Deze openbaring is nu niet in eens geschied, ze werd niet in één 

oogenblik gebracht en voltooid. Maar zij heeft een lang historisch ver-

oop gehad, en breidde zich over eeuwen uit. Zij is al begonnen met de 

schepping, heeft na den val in de heilsbeloften en heilsdaden aan Israël 
zie voortgezet, zij bereikte haar hoogtepunt in den persoon en het 

werk van Christus, in de uitstorting des Heiligen Geestes en de stich-

d6r kerk: en zii handha*ft thans alle eeuwen door en tegen
over allen tegenstand in het onvernietigbaar getuigenis der Schrift en in 

de rotsvaste belijdenis der gemeente. Omdat de openbaring alzoo eene 

lange geschiedenis heeft gehad, is cr ook voortgang en ontwikkeling in 

de belijdenis van Gods Drieëenig bestaan. God verandert cr niet door 

en ij t eeuwig dezelfde, maar in den voortgang der openbaring maakt 
ij zie zelf altijd klaarder en heerlijker aan menschen en engelen be

kend ; met zijne openbaring neemt onze kennis toe. 

Als God zich nu in de dagen des Ouden Verbonds begint te open

baren dan staat bij den aanvang in die openbaring zeer zeker de een
heid uods op den voorgrond. 
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Want door de zonde der menschen was de zuivere kennis van God 

te loor gegaan; de waarheid werd, naar het diepzinnig woord van 

Paulus, in ongerechtigheid ten onder gehouden; zelfs hetgene van God 

in zijné schepselen kennelijk is, werd door de overleggingen verijdeld 

en door het onverstand des harten verduisterd; de menschheid verviel 

allerwege tot afgoderij en beeldendienst, Rom. 1 : 18 23. 
Daarom moest de openbaring wel beginnen, met de eenheid Gods op 

den voorgrond te stellen. Zij riep het den menschen als het ware toe: 

de goden, waarvoor gij u nederbuigt, zijn de ware God niet. Daar is 

maar één eenig, waarachtig God, n.1. die God, die in den beginne den 

hemel en de aarde en al hun heir geschapen heeft, Gen. 1 : 1, 2 : 1, 

die aan Abraham zich bekend gemaakt heeft als God de Almachtige, 
Gen. 17 : 1, Exod. 6 : 2, die aan Mozes verschenen is als Jehovah, 

als de Ik bén die lk ben, Exod. 3 : 14, en die uit vrije gunst het volk 

van Israël verkoren, geroepen en in zijn verbond opgenomen heeft, 

Exod. 19 : 4 v. De openbaring had dus allereerst tot inhoud: Jehovah 

alleen is Elohim, de HEERE alleen is God, daar is geen ander God 

dan Hij, Deut. 4 : 35, 39, 23 : 39, Joz. 22 : 22, 2 Sam. 7 : 22, 22:32, 

1 Kon. 18 : 39, jes. 45 : 5, 18, 21 enz. 
Ook voor het volk Israels was de openbaring van de eenheid Gods 

dringend noodig. Want niet alleen was het van alle zijden door Hei-

densche volken omringd, die het voortdurend tot afval en ontrouw je

gens den Heere trachtten te verleiden; maar tot in de Ballingschap toe 

voelde een groot deel van het volk zich tot de Heidensche afgoderij 

en beeldendienst aangetrokken en verviel er telkens weer toe, ondanks 

het verbod der wet en de waarschuwing der profeten. Daarom legde God 

zelf er nadruk op, dat Hij, de Heere, die nu aan Mozes verscheen en door 

Mozes zijn volk verlossen wilde, dezelfde God was, die aan Abraham, Izak 

en Jakob zich als God de Almachtige had bekend gemaakt, Exod. 3 :6,15. 

Toen  Hi j  z i jne  wet  aan  Is raë l  gaf ,  schreef  Hi j  e r  boven  :  lk  ben  de  HEERE 

uw God, die u uit Egypteland, uit den diensthuize uitgeleid heb, en 

verbood Hij gestrengelijk in het eerste en tweede gebod alle afgoderij 

en beeldendienst, Exod. 20 : 2-5. Wijl de Heere onze God een eenig 

Heere is, moet Israël Hem liefhebben met zijn gansche hart, en met zijne 

gansche ziel en met al zijn vermogen, Deut. 6 : 4, 5. De Heere alleen 

is Israels God, en daarom mag het ook Hem alleen dienen. 
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Toch, in weerwil dat de eenheid Gods zoo sterk op den voorgrond 
treedt, en als het ware het eerste artikel van Israels grondwet uitmaakt, 
treedt bij het voortschrijden der openbaring in de volheid van het 

Goddelijk wezen de verscheidenheid, in de eenheid Gods de persoonlijke 
zelfonderscheiding aan het licht. Reeds de naam, waarmede God in het 

Hebreeuwsch gewoonlijk wordt genoemd, heeft hier eenige beteekenis. 

Want deze naam, Elohim, is een meervoudsvorm, en duidt wel niet, 

gelijk vroeger dikwerf gemeend werd, de drie personen in het Goddelijk 

wezen aan, maar wijst toch, als een zoogenaamde intensieve pluralis, 
op de volheid van leven en kracht, welke in God aanwezig is. Daar

mede staat ongetwijfeld ook de meervoudsvorm in verband, waarvan 
God somtijds, van zichzelven sprekende, zich bedient en waardoor Hij 

in zichzelven onderscheidingen maakt, die een persoonlijk karakter 
dragen, Gen. 1 : 26, 27, 3 : 22, Jes. 6 : 8. 

Van meer beteekenis is de leer des Ouden Testaments, dat God alle 
dingen in schepping en onderhouding tot stand brengt door zijn Woord 

en Geest. Hij is geen mensch, die met groote moeite en inspanning 
uit eene voorhanden stof iets anders formeert; maar Hij brengt, enkel 
en alleen door te spreken, alle dingen uit het niet te voorschijn. 

In het eerste hoofdstuk van Genesis wordt ons dat op de verhevenste 

wijze geschilderd, en elders wordt het niet minder heerlijk uitgesproken 
en bezongen : God spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er, Ps. 

33 : 9. Hij zendt zijn woord en doet de ijsstukken smelten, Ps. 147: 18. 

Zijne stem is op de wateren, doet de woestijn beven, doet de bergen 
huppelen als een kalf, en ontbloot de wouden, Ps. 29 : 3—10. 

In deze verheven beschrijving van Gods werken ligt tweeërlei opge
sloten : ten eerste, dat God de Almachtige is, dat God enkel en alleen 

door te spreken alle dingen in het aanzijn roept, dat zijn woord een 

gebod is, Ps. 33 : 9, dat zijne stem is met kracht, Ps. 29 : 4. Maar 

dan ten tweede ook, dat God niet onbewust en zonder gedachte, maar 

met de hoogste wijsheid al zijne werken volbrengt. Het woord, dat God 

spreekt, is kracht, maar het is ook drager van gedachte ; Hij heeft de 
aarde gemaakt door zijne kracht, de wereld bereid door zijne wijsheid, 

den hemel uitgebreid door zijn verstand, Jer. 10 : 12, 51 : 15. Al zijne 

werken zijn met wijsheid gemaakt, het aardrijk is vol van zijne goede

ren, Ps. 104 : 24. En die wijsheid is Gode niet van buiten af toege-
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komen; maar ze was van eeuwigheid bij Hem, Hij bezat ze als het 
beginsel zijns wegs, vóór zijne werken. En toen Hij de hemelen be
reidde, een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, de opper-
wolken van boven vestigde, de fonteinen des afgronds vastmaakte, der 
zee haar perk zette en de grondvesten der aarde stelde; toen was de 
wijsheid reeds daar, ze was een voedsterling bij Hem, dagelijks zijne 
vermakingen en te allen tijde voor zijn aangezicht spelende, Spr. 8 : 22— 
31, Job 28 : 20—28. God verlustigde zich in de wijsheid, door welke 
Hij de wereld schiep. 

Naast het woord en de wijsheid treedt nu verder de Geest van God 
als Middelaar der schepping op. Gelijk God de Wijsheid is en ze tege
lijkertijd ook heeft, zoodat Hij ze mededeelen en in zijne werken ten 
toon spreiden kan; zoo is Hij zelf in zijn wezen Geest, Deut. 4 : 12, 
15, en heeft Hij Geest, waardoor Hij in de wereld inwonen en aller-
wege in haar tegenwoordig zijn kan, Ps. 139 : 7. Zonder dat iemand 
zijn raadsman is geweest, heeft de Heere alles door zijn eigen Geest 
voortgebracht, Jes. 40 : 13 v. Die Geest zweefde bij den aanvang over 
de wateren, Gen, 1 : 2, en blijft werkzaam in al het geschapene. Door 
dien Geest versiert God de hemelen, Job 26 : 13, vernieuwt Hij het 
gelaat des aardrijks, Ps. 104 : 30, maakt Hij den mensch levend, Job 
33 : 4, onderhoudt Hij den adem in zijne neusgaten, Job 27 : 3, geeft 
Hij hem verstand en wijsheid, Job 32 : 8, en doet Hij ook het gras 
verdorren en de bloem afvallen, Jes. 40 : 7. In één woord : door het 
Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest zijns 
monds al hun heir, Ps. 33 : 6. 

Nog rijker komt deze zelfonderscheiding Gods in de werken der 
herschepping uit. Dan is het niet Elohim, maar Jehovah, niet God in 
het algemeen, maar de Heere, de God des verbonds, die zich open
baart en in wonderen van verlossing en heil zich kennen doet. Als 
zoodanig redt en leidt Hij zijn volk niet bloot door het woord, dat Hij 
tot hen spreekt of brengen laat, maar zendt Hij hun ook den Engel 
des verbonds (den Engel des Heeren), die reeds in de geschiedenis 
der aartsvaders, bij Hagar, Gen. 16 : 6 v.. Abraham, Gen. 18 v., en 

Jakob, Gen. 28 : 13 v. optreedt, maar dan vooral bij de bevrijding van 
Israël uit het diensthuis van Egypte zijne genade en macht openbaart, 
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Ex. 3 : 2, 13 : 21, 14 : 19, 23 : 20-23, 32 : 34, 33 : 2, Num. 20: 16. 
Deze Engel des Heeren staat met de geschapen engelen niet op ééne 
lijn, maar is eene bijzondere openbaring en verschijning Gods. Hij is 
eenerzijds duidelijk van God onderscheiden, die van hem als van zijn 
engel spreekt, en is toch andererzijds met God zeiven één in naam, in 
macht, in verlossing en zegening, in aanbidding en eere. Hij heet de 
God des aanziens, Gen. 16 : 13, de God van Bethel, Gen. 31 : 13, 
wisselt met God of den Heere zeiven af, Gen. 32 : 28, 30, Ex. 3:2, 4, 

draagt den naam des Heeren in zijn binnenste, Ex. 23 : 21, verlost 
van alle kwaad, Gen. 48 : 16, redt Israël uit de hand der Egyptenaren, 
Ex. 3 : 8, klieft de wateren en maakt de zee droog, Ex. 14 : 21, be
hoedt het volk Gods op den weg, brengt het veilig in Kanaan, doet 
het triumfeeren over de vijanden, Ex. 3 : 8, 23 : 20, moet als God zelf 
volstrekt gehoorzaamd worden, Ex. 23 : 20, en legert zich altijddoor 
rondom degenen, die den Heere vreezen, Ps. 34 : 8, 35 : 5. 

En gelijk Jehovah in de herschepping zijne verlossende werkzaam
heid uitoefent door dezen Engel des verbonds, zoo deelt Hij door zijn 
Geest allerlei gaven en krachten aan zijn volk uit. De Geest des Hee
ren is in het Oude Testament de bron van alle leven, heil en be
kwaamheid. Hij verleent moed en kracht aan de richters, Othniël, 
Richt. 3 : 10, Gideon, Richt. 6 : 34, Jephta, Richt. 11 ;  29, Simson] 
Richt. 14 : 6, 15 : 14; kunstvaardigheid aan de bewerkers van de 
priesterkleeding, en den tabernakel en den tempel, Ex. 28:3, 31 :3—5, 

35 : 31—35, I Chr. 28 : 12; verstand en wijsheid aan de rechters, die 
met Mozes den last des volks dragen, Num. 11 : 17, 25; de gave der 
profetie aan de profeten, Num. 11 : 25, 29, 24 : 2, 3, Micha 3:8 enz., 
vernieuwing en heiliging en leiding aan al Gods kinderen, Ps. 51 : 13 
143 : 10. 

In één woord: het Woord, de belofte, het verbond, dat de Heere bij 
den uittocht uit Egypte met Israël sloot, en de Geest, dien Hij aan 
Israël schonk, bestonden alle eeuwen door en stonden ook nog na de 
Ballingschap ten dage van Zerubbabel in het midden des volks vast, 
zoodat zij niet behoefden te vreezen, Hagg. 2 : 5, 6. Toen de Heere 
Israël uit Egypteland uitleidde, toen is Hij hem geworden tot een Hei
land. En deze gezindheid Gods ten opzichte van zijn volk is daarin 
uitgekomen, dat Hij in al hunne benauwdheid zelf benauwd was (het 
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lijden van zijn volk als zijn eigen lijden beschouwde); dat Hij daarom 

den Engel zijns aangezichts tot hen zond, om hen te behouden; dat 

Hij ze verloste door zijne liefde en genade en opnam en droeg alle de 

dagen van ouds; en dat Hij hun ook den Geest zijner heiligheid schonk, 

om hen te leiden in de wegen des Heeren, Jes. 63 : 9—12. De Heere 

legde in de dagen des Ouden Verbonds door den hoogepriester zijn 

drievoudigen zegen op het volk Israels, den zegen van de hoede, van 

de genade en van den vrede des Heeren, Num. 6 : 24—26. 

Zoo komt in de geschiedenis van Gods leiding met Israël reeds, en 

hoe langer hoe klaarder, de drievoudige onderscheiding in het Goddelijk 

wezen en werken voor den dag. Maar het Oude Testament bevat 

daarbij ook nog de belofte, dat er in de toekomst eene hoogere en 

rijkere openbaring volgen zal. Israël toch verwierp het Woord des Hee

ren en deed zijnen Heiligen Geest smarte aan, Jes. 63 : 10, Ps. 106 : 

130. De openbaring Gods in den Engel des verbonds en in den Geest 

des Heeren bleek ongenoegzaam te zijn ; indien God zijn verbond be

vestigen en zijne belofte vervullen wilde, was eene andere, hoogere 

openbaring noodig. 
En deze werd door de profeten aangezegd. In de toekomst, in het 

laatste der dagen, dan zal de Heere uit het midden van Israël een 

profeet als Mozes verwekken, wien de Heere zijne woorden in den 

mond zal leggen, Deut. 18 : 18; een priester, die een priester in 

eeuwigheid zal zijn, naar de ordening van Melchizedek, Ps. 110 : 4; 

een koning, uit Davids huis, 2 Sam. 7 : 12—16; een rijsken uit den 

afgehouwen tronk van lsai, Jes. 11:1; eene spruit, die koning zijnde 

regeeren en recht en gerechtigheid op de aarde doen zal, Jes. 23 : 5. 

Mensch zal Hij wezen, zoon eener vrouw, Jer. 7 : 14, zonder gedaante 

of heerlijkheid, Jes. 53 : 2 v.; maar tegelijk zal Hij zijn Immanuel, Jes. 

7 : 14, de Heere onze gerechtigheid, Jes. 33 : 16, de Engel des ver

bonds, Mal. 3 : 1, de Heere zelf, die aan zijn volk verschijnt, Ps. 45 : 

8, 110 : 1, Hos. 1 : 7, Mal. 3 : 1, dragende den naam van Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9 : 5. 

En deze verschijning van den knecht des Heeren zal gevolgd worden 

door eene rijkere bedeeling des Heiligen Geestes. In buitengewone mate 

zal deze, als de Geest der wijsheid en des verstands, des raads en der 
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sterkte, der kennisse en der vreeze des Heeren, rusten op den Messias, 

Jes. 11 : 2, 42 : 1, 61 : 1 ; maar dan voorts zal Hij uitgestort worden 

over alle vleesch, over uwe zonen en dochteren, uwe ouden en jonge

lingen, uwe dienstknechten en dienstmaagden, Joül 2 : 28, 29, Jes. 32 : 
15, 44 : 3, Ezech. 36 : 26, 27, Zach. 12 : 10, en Hij zal allen geven 

een nieuw hart en een nieuwen geest, zoodat zij in zijne inzettingen 

zullen wandelen en zijne rechten zullen bewaren en doen, Ezech. 11 : 

19, 20, 36 : 26, 27, Jez. 31 : 31—34, 32 : 38—41. 
Zoo wijst het Oude Testament zelf aan, dat de volle openbaring 

Gods in de openbaring van zijn drieëenig wezen zal bestaan. 

Aan deze belofte en voorzegging beantwoordt de vervulling in het 

Nieuwe Testament. Ook hier is de eenheid Gods het uitgangspunt van 

alle openbaring, Joh. 17 : 3, 1 Cor. 8 : 4, 1 Tim. 2 : 5. Maar uit die 

eenheid treedt nu veel duidelijker de verscheidenheid in het Goddelijk 

wezen te voorschijn; allereerst in de groote heilsfeiten van vleesch-

wording, voldoening en uitstorting, en dan ook in het onderwijs van 

Jezus en zijne Apostelen. Het werk der zaligheid is één geheel, een 

werk Gods van het begin tot het einde. Maar het heeft toch een drietal 

hoofdmomenten, verkiezing, vergeving, vernieuwing, en wijst daarin op 

een drievoudige oorzaak in het Goddelijk wezen, op den Vader, den 

Zoon en den Heiligen Geest terug. 
Reeds de ontvangenis van Christus toont ons terstond eene drievul-

dige werkzaamheid Gods. Want terwijl de Vader den Zoon aan de 

wereld geeft, Joh. 3 : 16, en de Zoon zelf uit den hemel nederdaalt, 

Joh. 6 : 38, wordt Hij in Maria ontvangen van den Heiligen Geest, 

Matth, 1 : 20, Luk. 1 : 35. Bij den doop wordt Jezus gezalfd met den 

Heiligen Geest en door den Vader openlijk verklaard als zijn geliefde 

Zoon, in welken Hij al zijn welbehagen heeft, Matth. 3 : 16, 17. De 

werken, die Jezus doet, zijn Hem getoond door den Vader, Joh. 5 : 19, 

8 : 39, en worden door Hem volbracht in de kracht des Heiligen 

Geestes, Matjh. 12 : 28. In zijn sterven offert Hij zich Gode door den 

eeuwigen Geest onstraffelijk op, Hebr. 9 : 14. De opstanding is eene 

opwekking door den Vader, Hand. 2 : 24, en tegelijk Jezus eigene 

daad, waardoor Hij krachtiglijk bewezen is, de Zoon van God te zijn 

naar den Geest der heiligmaking, Rom. 1 : 3. En na zijne opstanding 
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vaart Hij ten veertigste dage in den Geest, die hem levend maakte, ten 
hemel op en maakt de engelen, machten en krachten zich onderdanig 
1 Petr. 3 : 19, 22. 

Hiermede komt het onderwijs van Jezus en de Apostelen overeen. 
Jezus is op aarde gekomen, om den Vader te verklaren en zijn Naam 

aan de menschen bekend te maken, Joh. 1 : 18, 17 : 6. De Vadernaam 
was voor God als Schepper aller dingen ook wel bij Heidenen gebrui
kelijk en heeft in deze beteekenis ook steun in de Schrift, Luk. 3 : 38, 

Hand. 17 : 28, Ef. 3 : 15, Hebr. 12 : 9. Bovendien duidt het Oude 
Testament God meermalen als Vader in zijne (theocratische) verhouding 
tot Israël aan, omdat Hij het door zijne wondere mogendheid schiep 
en bewaarde, Deut. 32 : 6, Jes. 63 : 16. Maar in het Nieuwe Testament 
gaat over dezen Vadernaam Gods een nieuw, heerlijk licht op. Jezus 
maakt n.1. altijd een wezenlijk onderscheid tusschen de verhouding, 
waarin Hijzelf, en waarin anderen, de Joden of ook de discipelen, tot 
den Vader staan. Als Hij bijv. zijn discipelen op hun verzoek het: 
Onze Vader, op de lippen legt, zegt Hij uitdrukkelijk: wanneer gij 
bidt, zoo spreekt aldus, Luk. 11 : 2; en als Hij na de opstanding aan 
Maria Magdalena zijne aanstaande hemelvaart bekend maakt, zegt Hij: 
ik vare op tot mijnen Vader en tot uwen Vader, tot mijnen God en tot 
uwen God, Joh. 20 : 17. God is n.1. zijn eigen Vader, Joh. 5 : 18. Hij 
kent den Zoon en heeft Hem lief, op eene wijze en in eene mate, als 
wederkeerig alleen de Zoon den Vader kent en mint, Matth. 11 : 27, 

Mark. 12 : 6, Joh. 5 : 20. Bij de Apostelen heet God daarom telkens 
in bijzonderen zin de Vader van onzen Heere Jezus Christus, Ef. 1 : 3. 
Deze verhouding tusschen Vader en Zoon (Christus) nam haar aanvang 
niet in den tijd, maar is van eeuwigheid, Joh. 1 : 1, 14, 17 : 24. God 
is dus in de eerste plaats Vader, omdat Hij in geheel eenigen zin Vader 
is van den Zoon ; dit Vaderschap is zijne oorspronkelijke, bijzondere, 
personeele eigenschap. 

In afgeleiden zin heet God dan verder Vader van alle schepselen, 
o m d a t  H i j  h u n  S c h e p p e r  e n  o n d e r h o u d e r  i s ,  1  C o r .  8 : 6 ,  E f .  3 : 1 5 ,  

Hebr. 12 . 9, van Israël, omdat het door verkiezing en roeping zijner 
handen werk is, Deut. 32 : 6, Jes. 64 : 8, en van de gemeente en alle 
geloovigen, omdat de liefde des Vaders tot den Zoon door Christus op 

hen overgaat, Joh. 16 : 27, 17 : 25, en zij tot zijne kinderen aangeno-
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men en door den Geest uit Hem geboren zijn, Joh. 1 : 12, Rom. 8: 15. 
Zoo is dan de Vader altijd de Vader, de eerste persoon, van wien 

in het wezen Gods, in den raad Gods, en in alle werken naar buiten, 
in schepping en onderhouding, verlossing en heiligmaking het initiatief 
uitgaat. Hij gaf den Zoon, het leven te hebben in zichzelven, Joh. 5 : 
26, en doet den Geest van zich uitgaan, Joh. 15 : 26. Zijns is het voor
nemen, de verkiezing en het welbehagen, Matth. 11 : 26, Ef. 1 : 4, 9, 
11. Van Hem gaat de schepping en de onderhouding, de verlossing en 
de vernieuwing uit, Ps. 33 : 6, Joh. 3 : 16. Aan Hem komt in bijzon
deren zin de macht en de kracht en de heerlijkheid toe, Matth. 6 : 13. 
Hij draagt in het bijzonder den naam van God, ter onderscheiding van 
den Heere Jezus Christus en van den Heiligen Geest, 1 Cor. 8 : 6, 2 
Cor. 13 : 13. Ja, Christus zelf als Middelaar noemt Hem niet alleen 
zijn Vader, maar ook zijn God, Matth. 27 : 46, Joh. 20 : 17, en heet 
zelf de Christus Gods, Luk. 9 : 20, 1 Cor. 3 : 23, Openb. 12 : 10. In 
één woord, de eerste persoon in het Goddelijk Wezen is de Vader, 
omdat uit Hem alle dingen zijn, 1 Cor. 8 : 6. 

Als God Vader is, dan sluit dit in, dat er ook een Zoon is, die uit 
Hem het leven ontving en in zijne liefde deelt. Nu was de naam van 
zoon Gods reeds in het Oude Testament voor de engelen, Job. 38 : 7, 
voor het volk Israels, Deut. 1 : 31, 8 : 5, 14 : 1, 32 : 6, 18, Hos. 11 : 
1, en vooral ook voor den theocratischen koning, 2 Sam. 7 : 11 — 14, 
Ps. 2 : 7, 82 : 27, 28, in gebruik. Maar in het Nieuwe Testament krijgt 
deze naam eene veel diepere beteekenis. Want Christus is Zoon Gods 
in geheel eenigen zin; Hij is hoog verheven boven engelen en profe
ten, Matth. 13 : 32, 21 : 27, 22 : 2, en zegt zelf, dat niemand den 
Zoon kent dan de Vader, en niemand den Vader kent dan de Zoon, 
Matth. 11 : 27. In onderscheiding van engelen en menschen is Hij de 
eigen Zoon, Rom. 8 : 32, de geliefde Zoon, in welken de Vader al 
zijn welbehagen heeft, Matth. 3 : 17, de eengeboren Zoon, Joh. 1 : 18, 
wien de Vader gaf, het leven te hebben in zichzelven, Joh. 5 : 26. 

Deze geheel eenige verhouding tusschen Vader en Zoon is niet in 
den tijd ontstaan, door de bovennatuurlijke ontvangenis uit den Heiligen 
Geest, of door de zalving bij den doop, of door de opstanding en de 
hemelvaart, gelijk velen beweerd hebben, maar zij bestaat van alle 



eeuwigheid. Immers, de Zoon, die in Christus de menschelijke natuur 
aannam, bestond als Woord in den beginne bij God, Joh. 1 : 1, was 
toen reeds in de gestalte Gods, Phil. 2 : 6, rijk en met heerlijkheid be
kleed, Joh. 17:5, 24, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uit
gedrukte beeld zijner zelfstandigheid, Heb. 1 : 3, en kon daarom juist 
in de volheid des tijds uitgezonden, gegeven, in de wereld ingebracht 
worden, Joh. 3 : 16, Gal. 4 : 4, Hebr. 1 : 6. Vandaar, dat Hem ook de 
schepping, Joh. 1 : 3, Col. 1 : 15, en de onderhouding, Hebr. 1 : 3, en 
de verwerving der gansche zaligheid, 1 Cor. 1 : 30, worden toegeschreven. 
Hij is niet, als de schepselen, gemaakt of geschapen, maar is de eerst
geborene van alle creaturen, dat is, de Zoon, die den voorrang en de 
rechten van den eerstgeborene ten opzichte van alle creaturen bezit, 

Col. 1 : 15. Gelijk Hij ook de eerstgeborene uit de dooden, de eerst
geborene onder vele broederen, en dus onder allen en in alles de eerste 
is, Rom. 8 : 29, Col. 1 : 18. Ofschoon Hij dan ook in de volheid des 
tijds de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft, Hij was toch 
in de gestalte Gods; en Hij is in alles Gode den Vader gelijk, Phil. 
2:6, in leven, Joh. 5 : 26, in kennis, Matth. 11 : 27, in macht, Joh. 
1:3, 5 : 21, 26, in eer, Joh. 5 : 23. Hij is zelf God, boven alles te 
prijzen in der eeuwigheid, Joh. 1 : 1, 20 : 28, Rom. 9 : 5, Hebr. 1 :8, 
9. Gelijk alle dingen zijn uit den Vader, zoo zijn ze ook alle door den 
Zoon, 1 Cor. 8 : 6. 

Beiden, Vader en Zoon, vereenigen zich en sluiten zich samen in den 
Heiligen Geest, en wonen door Hem in alle schepselen in. Wel is God 
naar zijn wezen Geest, Joh. 4 : 24, en ook heilig, Jes. 6:3; maar de 
Heilige Geest is duidelijk van God als Geest onderscheiden. Zooals bij 
wijze van vergelijking de mensch naar zijne onzichtbare zijde geest is 
en ook een geest heeft, waardoor hij zichzelven kent; zoo is God zelf 
Geest naar zijn wezen en heeft Hij ook een Geest, die de diepten van 
dat wezen onderzoekt, 1 Cor. 2:11. Als zoodanig heet Deze de Geest 
van God of de Heilige Geest, Ps. 51 : 13, Jes. 63 : 10, 11, in onder
scheiding van den geest van een engel of een mensch of eenig ander 
schepsel. Maar ofschoon van God, van den Vader en den Zoon, onder
scheiden, staat Hij met beiden toch in de innigste gemeenschap. Hij 
heet de adem des Almachtigen, Job. 33 : 4, de Geest zijns monds, 

162 



163 

Ps. 33 : 6, wordt door den Vader en den Zoon gezonden, Joh. 14:26, 
15 : 26, en gaat van beiden uit; van den Vader niet alleen, Joh. 15 : 
26, maar ook van den Zoon, want Hij heet even goed de Geest van 
Christus of de Geest des Zoons, als de Geest des Vaders, Rom. 8:9. 

Wijl de Heilige Geest op die wijze van den Vader en den Zoon 
gegeven of gezonden, uitgegoten of uitgestort wordt, komt Hij menig
maal voor als een kracht of als eene gave, die menschen bekwaamt 
tot hun roeping en ambt; zoo is bijv. bij den Heiligen Geest in Hand. 
8 : 15, 10 : 44, 11 : 15, 15 : 8, 19 : 2, aan de gave der glossolalie of 
profetie te denken. Maar ten onrechte leiden velen daaruit af, dat de 
H. Geest niets dan eene gave of kracht Gods is. Want duidelijk treedt 
Hij elders als een persoon op, die persoonlijke namen draagt, persoon
lijke eigenschappen heeft en persoonlijke werken doet. Zoo zegt Christus 
in Joh. 15 : 26 en 16 : 13, 14, ofschoon het Grieksche, in onze taal 
door Geest overgezette woord onzijdig is, toch met een manlijk voor
naamwoord : Die zal van mij getuigen en mij verheerlijken; en Hij 
noemt hem terzelfde plaats ook met den naam van Trooster en anderen 
Trooster, dat is met; denzelfden naam, die in 1 Joh. 2:1 van Christus 
gebruikt wordt en in het Nederlandsch door Voorspraak is vertaald. 

Behalve deze persoonlijke namen, worden aan den Heiligen Geest 
ook allerlei persoonlijke eigenschappen, zooals ikheid, Hand. 13 : 2, 
zelfbewustzijn, Hand. 15 : 28, zelfbepaling of wil, 1 Cor. 12 : 11, en 
allerlei persoonlijke werkzaamheden, zooals onderzoeken, 1 Cor. 2 : 11, 
hooren, Joh. 16 : 13, spreken, Openb. 2 : 7, leeren, Joh. 14 : 26, bid
den, Rom. 8 : 27 enz. toegekend. Terwijl dit alles het klaarst en het 
verhevenst daarin uitkomt, dat Hij met den Vader en den Zoon, die 
toch ongetwijfeld personen zijn, op ééne lijn wordt geplaatst, Matth. 

28 : 19, 2 Cor. 13 : 13. 
Dit laatste bevat echter reeds meer, en wijst erheen, dat de H. Geest 

niet alleen een persoon, maar dat Hij ook waarachtig God is. En ook 
te dezen opzichte biedt de H. Schrift al die gegevens, welke voor deze 
gewichtige belijdenis van noode zijn. Men lette er slechts op, dat, in 
weerwil van het boven aangetoonde onderscheid, dat tusschen God en 
zijn Geest bestaat, toch beiden telkens in de Schrift met elkander af
wisselen, zoodat het volkomen hetzelfde is, of God dan wel zijn Geest 
iets zegt of doet. In Hand. 5 : 3, 4 wordt het liegen tegen den Geest 
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een lie:en tegen God genoemd ; in 1 Cor. 3 : 16 heeten de geloovigen 
Gods tempel, omdat de Geest Gods in hen woont. Daarbij komt, dat 
verschillende Goddelijke eigenschappen, zooals eeuwigheid, Hebr. 9 : 
1 4 ,  a l o m t e g e n w o o r d i g h e i d ,  P s .  1 3 9  :  7 ,  a l w e t e n d h e i d ,  1  C o r .  2 : 1 1 ,  
almacht, 1 Cor. 12 : 4—6, en ook verschillende Goddelijke werken in 
schepping, Ps. 33 : 6, onderhouding, Ps. 104 : 30, en herschepping, 
Joh. 3 : 3, evenzeer aan den H. Geest als aan den Vader en den Zoon 
worden toegeschreven. En met hen beiden deelt Hij daarom ook in 
dezelfde eere ; Hij neemt naast Vader en Zoon eene plaats in als oor
zaak des heils, 2 Cor. 13 : 13, Openb. 1 : 4. In zijn naam worden wij 
gedoopt, Matth. 28 : 19, en gezegend, 2 Cor. 13 : 13. En de lastering 
tegen den Heiligen Geest is zelfs eene onvergefelijke zonde; Matth. 12: 
31, 32. Terwijl alle dingen zijn uit den Vader en door den Zoon, be
staan en rusten zij alle in den Heiligen Geest. 

Al deze door heel de Schrift heen verspreide elementen der triniteits-
leer worden als het ware door Jezus samengevat in zijn doopsbevel 
en door de Apostelen in hunne zegenbede. Na zijne opstanding en 
vóór zijne hemelvaart beveelt Christus aan zijne Apostelen, om heen 
te gaan, alle volken tot zijne leerlingen te maken en hen te doopen 
in den éénen naam, in welken zich toch drie verschillende subjecten 
hebben geopenbaard. Vader, Zoon en Geest zijn in hun eenheid en 
onderscheid de voltooide openbaring Gods. En evenzoo ligt volgens de 
Apostelen alle heil en zaligheid voor den mensch besloten in de liefde 
des Vaders, de genade des Zoons en de gemeenschap des Heiligen 
Geestes, 2 Cor. 13 : 13, 1 Petr. 1 : 2, 1 Joh. 5:4—6, Openb. 1 :4-6. 
Het welbehagen, de voorkennis, de macht, de liefde, het koninkrijk en 
de kracht is des Vaders. Het Middelaarschap, de verzoening, de genade, 
de verlossing is des Zoons. De wedergeboorte, de vernieuwing, de 
heiligmaking, de gemeenschap is des Geestes. Met de verhouding, 
waarin Christus tot den Vader staat, komt ten volle overeen die, waarin 
de H. Geest staat tot Christus. Gelijk de Zoon niets spreekt en niets 
doet van zichzelven, maar alles ontvangt van den Vader, Joh. 5 : 26, 
16 : 15, zoo neemt de H. Geest alles uit Christus, Joh. 16 : 13, 14. 
Gelijk de Zoon van den Vader getuigt en den Vader verheerlijkt, Joh. 
1 : 18, 17 : 4, 6, zoo getuigt de H. Geest van den Zoon en verheer
lijkt Hem, Joh. 15 : 26, 16 : 14. Gelijk niemand tot den Vader komt 
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dan door den Zoon, Joh. 14 : 6, zoo kan niemand zeggen, Jezus de 
Heere te zijn dan door den Heiligen Geest, 1 Cor. 12 : 3. Door den 

Geest hebben wij met den Vader en den Zoon zeiven gemeenschap. 

In den Heiligen Geest woont God zelf door Christus in onze harten 

in. Indien dit alles alzoo is, dan is de Heilige Geest met den Zoon en 

den Vader de eenige waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. 

Op deze onderwijzing der H. Schrift heeft de Christelijke kerk in hare 

belijdenis van de Drieëenheid Gods het ja en amen gezegd. Zij is tot 

deze rijke en heerlijke belijdenis niet gekomen dan door eene bange 

en lange worsteling der geesten heen. Eeuwen lang is de diepste erva

ring van het geestelijk leven der kinderen Gods en de stoutste denk

kracht van de vaders en leeraars der kerk ingespannen werkzaam ge

weest, om op dit punt de openbaring der H. Schrift ten volle te ver

staan en zuiver in de belijdenis weer te geven. En de gemeente zou 

zonder twijfel in dezen grondleggenden arbeid niet geslaagd en tot geene 

goede uitkomst geraakt zijn, wanneer zij niet door den H. Geest in de 

waarheid ware geleid geworden, en in Tertullianus en Irenaeus, Athanasius 

en de drie Cappadociërs, Augustinus en Hilarius en zoovele anderen niet die 

mannen had ontvangen, welke, toegerust met buitengewone gaven van god

zaligheid en wijsheid, hare schreden gericht hadden in het zuivere spoor. 

Niets minder dan het eigen wezen des Christendoms stond bij dezen 

strijd der geesten op het spel. En van twee kanten werd de gemeente 

blootgesteld aan het gevaar, om zich te laten afrukken van het vaste 

fundament, waarop zij gebouwd was, en zelve in de wereld onder te gaan. 

Aan de eene zijde stond de richting van het Arianisme, zoo genoemd 

naar een Alexandrijnsch presbyter Arius, die in 336 stierf. Deze hield 

den Vader alleen voor den eeuwigen en waarachtigen God, omdat Hij 

in vollen zin ongegenereerd en ongeworden was; maar ten aanzien van 

den Zoon, den Logos, die in Christus vleesch geworden was, leerde hij, 

dat deze, omdat Hij gegenereerd was, geen God kon zijn, maar een 

schepsel was, dat wel vóór alle andere schepselen, maar toch evenals 

deze uit niets en door den wil Gods was voortgebracht; evenzoo werd 

ten aanzien van den Heiligen Geest gedacht, dat Hij een schepsel, of 
ook slechts eene kracht of gave Gods was. 

Aan de andere zijde schaarde zich de partij van het Sabellianisme, 
15 
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aldus geheeten naar een zekeren Sabellius, die in het begin der derde 
eeuw in Rome leefde. Deze hield Vader, Zoon en Qeest voor drie be
namingen van een en denzelfden God, die achtereenvolgens bij het voort
schrijden zijner openbaring zich onder verschillende vormen en gedaan
ten had bekend gemaakt. In de gedaante des Vaders werkte God eerst 
als Schepper en Wetgever; daarna werkte Hij in de gedaante des Zoons 
als Verlosser, en thans werkt Hij in de gedaante des H. Geestes als 

Herschepper der gemeente. 
Terwijl het Arianisme de eenheid Gods zoekt te handhaven, door 

Zoon en Geest buiten het Goddelijk Wezen te plaatsen en tot schepse
len te verlag.n, tracht het Sabellianisme hetzelfde doel te bereiken, door 
de drie personen van hunne zelfstandigheid te berooven en ze te veranderen 
in drie opeenvolgende openbaringsvormen van hetzelfde Goddelijke We
zen. In de eerste richting komt meer de Joodsche, deïstische, rationalistische 
denkwijze aan het woord; in de tweede richting vertolkt zich meer de ge
dachte van het Heidensch pantheïsme (algodendom), en mysticisme. Zoodra 
de gemeente zich met eenige helderheid rekenschap ging geven van de 
waarheid, welke later in de belijdenis der drieëenheid werd neergelegd, 
kwamen links en rechts naast haar deze richtingen op, en zij vergezellen 
haar tot op den huidigen dag. Altijd door heeft de gemeente en elk harer 
leden op de hoede te zijn, om eenerzijds niet aan het ééne wezen Gods 
en anderzijds niet aan de drie personen in dat Goddelijk wezen te kort 
te doen. De eenheid mag niet aan de verscheidenheid, noch ook de 
verscheidenheid aan de eenheid opgeofferd worden. Beide in haar on
verbrekelijk verband en in haar zuivere verhouding te handhaven, theo-, 
retisch voor het denken niet alleen maar ook practisch in het leven, is 

de roeping van alle geloovigen. 
Om aan aan deze roeping te voldoen, is de Christelijke kerk en theo

logie in den eersten tijd zich gaan bedienen van verschillende woorden 
en uitdrukkingen, welke niet letterlijk in de H. Schrift voorkomen. Zij 
is gaan spreken van het eene wezen Gods, en van drie personen of be
staanswijzen in dat wezen; van drieëenheid en drievuldigheid; van wezens-
en personeele eigenschappen; van de eeuwige generatie des Zoons en 
van den uitgang des H. Geestes uit den Vader en uit den Zoon enz. 

Er is geen enkele reden, waarom de kerk en de theologie zulke woor
den en spreekwijzen niet zou mogen gebruiken. Want de H. Schrift 
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werd der gemeente door God niet gegeven, om ze eenvoudig gedachte
loos na te spreken, maar om ze in al haar volheid en rijkdom te ver
staan, in het bewustzijn op te nemen en weder te geven in hare eigene 
taal, opdat zij alzoo de groote werken Gods verkondigen zou. Bovendien 
zijn zulke termen en uitdrukkingen noodig, om de waarheid der Schrift 
te handhaven tegenover hare bestrijders en voor alle misverstand en 
dwaling in veiligheid te stellen. De geschiedenis heeft dan ook alle 
eeuwen door geleerd, dat het lichtvaardig afkeuren en verwerpen van 
deze namen en spreekwijzen tot verschillende afwijkingen in de belijde
nis leidt. 

Maar toch zullen wij ter anderer zijde, bij het gebruiken van deze 
namen, steeds bedenken, dat zij van menschelijken oorsprong, beperkt, 
gebrekkig, feilbaar zijn. De kerkvaders hebben dit altijd erkend; zij zei
den bijv. van het woord personen, waarmede de drie bestaanswijzen in 
het Goddelijk Wezen worden aangeduid, dat dit woord de zaak niet 
op eene gelijkwaardige wijze uitdrukte maar dienst deed als een hulp
middel, om de waarheid te handhaven en de dwaling af te snijden. 
Men verkoos dit woord, niet, omdat het in alle opzichten juist, maar 
omdat er geen ander en beter te vinden was. Ook hier blijft dus het 
woord ver achter de gedachte, en de gedachte wederom ver achter de 
zaak terug. Hoewel wij de zaak niet anders dan in dien gebrekkigen 
vorm bewaren kunnen, zoo mogen wij toch nooit vergeten, dat het niet 
in de eerste plaats om het woord, maar om de zaak te doen is. In de 
bedeeling der heerlijkheid zullen ons zeker andere en betere namen op 
de lippen worden gelegd. 

De zaak zelve, waarom het in de belijdenis der heilige drieëenheid 
gaat, is van het hoogste gewicht, voor verstand ee hart beide. 

Want door die belijdenis handhaaft de gemeente in de eerste plaats 
zoowel de eenheid als de verscheidenheid in het wezen Gods. Het 
Goddelijk Wezen is één ; er is maar één Wezen, dat God is en God 
heeten mag. In schepping en herschepping, in natuur en genade, in 
kerk en wereld, in staat en maatschappij, overal en altijd hebben wij 
het met den éénen, zelfden, levenden, waarachtigen God te doen. Aan 
die eenheid Gods hangt de eenheid der wereld, de eenheid der mensch-
heid, dc eenheid van de waarheid, van de deugd, van het recht en de 
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schoonheid. Zoodra die eenheid Gods ontkend of verzwakt wordt, staat 
de deur voor het veelgodendom open. 

Maar die eenheid Gods is naar de openbaring der Schrift en de be
lijdenis der gemeente geen afgetrokken, inhoudlooze eenheid, geen een
zaamheid, doch eene volheid van leven en krachten. Zij sluit verschei
denheid in. En die verscheidenheid komt uit in de drie personen of 
bestaanswijzen van het Goddelijk Wezen. Deze drie personen zijn geen 
openbaringsvormen slechts, maar bestaanwijzen in het Wezen Gods. 
Vader, Zoon en Geest zijn ééne en dezelfde Goddelijke natuur en eigen
schappen deelachtig; zij zijn ééns wezens. Maar zij hebben toch elk 
een eigen naam ; zij hebben elk eene bijzondere eigenschap, waardoor 
zij van elkander onderscheiden zijn : aan den Vader komt alleen het 
Vaderschap toe, aan den Zoon de generatie, en aan den Heiligen Geest 
de uitgang van beiden. 

Aan die orde van bestaan in het Goddelijk Wezen beantwoordt de 
orde der drie personen in alle Goddelijke werken. De Vader is het, uit 
wien; de Zoon is het, door wien; en de Geest is het, in wien alle 
dingen zijn. Uit den Vader komen door den Zoon en den Geest alle 
dingen in schepping en herschepping voort; en in den Geest en door 
den Zoon keeren zij allen tot Hem terug. Den Vader danken wij dus 
inzonderheid voor zijne verkiezende liefde; den Zoon voor zijne ver
lossende genade; den H. Geest voor zijne wederbarende en vernieu
wende kracht. 

Ten tweede staat de gemeente met deze hare belijdenis sterk tegenover de 
dwalingen van het deïsme (geloof aan één God zonder openbaring), en het 
pantheïsme, (algodendom), van het Jodendom en het Heidendom. Altijd be
staat er eene tweevoudige neiging in het menschelijk hart; eene neiging n.1. 
om God ver weg te denken en zichzelf met heel de wereld van God los te 
maken, en daarnaast ook eene neiging, om God in de wereld neer te trekken, 
met de wereld te vereenzelvigen en dus zichzelven met de wereld te vergod
delijken. Wanneer de eerste neiging in ons overheerscht, komen wij ertoe, 
om te meenen, dat wij God in de natuur, in ons beroep, in ons bedrijf, in 
onze wetenschap, in onze kunst of ook in het werk der verlossing wel 
missen en onszelven wel redden kunnen. Wanneer de tweede neiging 
daarentegen in ons hart de sterkste is, veranderen wij de heerlijkheid 
Gods in het beeld van een of ander schepsel, vergoden wij de wereld, 
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de zon, de maan en de sterren, of de kunst, de wetenschap en den 
staat, en bidden in het schepsel, in het maaksel dikwerf van onszelven, 
onze eigene grootheid aan. Daar is God alleen van verre, hier alleen 
van nabij. Daar is Hij boven, buiten, los van de wereld; hier is Hij 
alleen binnen en eenzelvig met de wereld. 

Maar de gemeente belijdt beide : God is boven de wereld, van haar 
in wezen onderscheiden, en toch met zijn gansche wezen in haar tegen
woordig en nergens, in geen punt der ruimte en voor geen moment 
des tijds van haar gescheiden. Hij is beide van verre en van nabij; 
hoog verheven en tevens diep tot al zijne schepselen nederdalende. Hij 
is onze Schepper, die ons, onderscheiden van zijn wezen, voortbracht 
door zijn wil. Hij is onze Verlosser, die ons zalig maakt, niet door 
onze werken, maar door den rijkdom zijner genade. Hij is onze Heilig
maker, die in ons als in zijn tempel woont. Als drieëenige God is Hij 
een God boven, en voor en in ons. 

Eindelijk, ten derde, is deze belijdenis der gemeente ook voor het 
geestelijk leven van het hoogste belang. Geheel ten onrechte wordt 
soms beweerd, dat de leer der drieëenheid alleen een wijsgeerig afge
trokken dogma is en voor godsdienst en leven geen waarde bezit. De 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis zag het gansch anders, in; zij sprak 
het in artikel IX uit: dat God één in Wezen en drie in personen is, 
dit alles weten wij, zoo uit de getuigenissen der Heilige Schriftuur, als 
ook uit hunne werkingen, en voornamelijk uit degene, die wij in ons 
gevoelen. Wel is waar gronden wij het geloof aan de drieëenheid niet 
op het gevoel en de bevinding; maar als wij ze gelooven, bespeuren 
wij toch, dat zij met de geestelijke ervaring der kinderen Gods in nauw 
verband staat. 

Want de geloovigen leeren in zichzelven de werkingen kennen van 
den Vader, den Schepper van alle dingen, die ook hun het leven en 
den adem en alle dingen schonk. Zij leeren Hem kennen als den Wet
gever, die zijne heilige geboden gaf, opdat zij daarin wandelen zouden. 
Zij leeren Hem kennen als den Rechter, die zich schrikkelijk vertoornt 
over alle ongerechtigheid der menschen en den schuldige geenszins 
onschuldig houdt. En zij leeren Hem ten slotte kennen als den Vader, 
die om Christus' wille hun God en hun Vader is, op wien zij alzoo 
vertrouwen, dat zij niet twijfelen, of Hij zal hen met alle nooddruft des 
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lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad, dat Hij hun in 

dit jammerdal toeschikt, hun ten beste keeren; want Hij zulks doen 

kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. 

En zoo belijden zij dan; ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 

Zoo leeren zij ook in zichzelven de werkingen kennen van den Zoon, 

die de Eengeborene is van den Vader en in Maria ontvangen is van den 

Heiligen Geest. Zij leeren Hem kennen als hun hoogsten Profeet en 

Leeraar, die hun den Verborgen raad en wille Gods van hunne verlos

sing volkomeniijk geopenbaard heeft. Zij leeren Hem kennen als hunnen 

eenigen Hoogepriester, die hen met de eenige offerande zijns lichaams 

verlost heeft en voor hen met zijne voorbidding steeds tusschen treedt 

bij den Vader. Zij leeren Hem kennen als hunnen eeuwigen Koning, die hen 

met zijn Woord en Geest regeert en hen bij de verworvene verlossing 

beschut en bewaart. En zoo belijden zij: ik geloof in Jezus Christus, 

Gods eeniggeboren Zoon, onzen Heere. 

Zij leeren in zichzelven ook kennen de werkingen van den Heiligen 

Geest, die hen wederbaart en in alle waarheid leidt. Zij leeren Hem 

kennen als den Werkmeester huns geloofs, die door dat geloof hen 

Christus en alle zijne weldaden deelachtig maakt. Zij leeren Hem kennen als 

den Trooster, die in hen met onuitsprekelijke verzuchtingen bidt en met 

hunnen geest getuigt, dat zij kinderen Gods zijn. Zij leeren Hem kennen 

als het onderpand hunner eeuwige erfenis, die hen bewaart tot den 

dag der verlossing. En zij belijden: ik geloof ook in den Heiligen 
Geest. 

Zoo is de belijdenis der drieëenheid de kern en de hoofdsom der 

gansche Christelijke religie. Zonder haar is noch de schepping, noch 

de verlossing noch de heiligmaking zuiver te handhaven. 

Elke afwijking in deze belijdenis leidt tot eene dwaling in de andere 

leerstukken, gelijk omgekeerd eene onjuiste voorstelling van deze arti

kelen des geloofs tot eene misvatting van de leer der drieëenheid terug 

te voeren is. De groote werken Gods kunnen wij dan alleen verkondigen 

naar waarheid, wanneer wij ze erkennen en belijden als het ééne groote 

werk van Vader, Zoon en Geest. 

In de liefde des Vaders, de genade des Zoons en de gemeeschap 

des Heiligen Geestes ligt alle heil en zaligheid des menschen besloten. 



§ 11. Schepping en Voorzienigheid. 

De practische beteekenis, welke de leer der drieëenheid voor het 
leven van den Christen bezit, stelt het buiten allen twijfel, dat de H. 
Schrift ons geen afgetrokken Godsbegrip wil geven, maar dat zij ons 
allen persoonlijk met den levenden en waarachtigen God zeiven in 
aanraking en gemeenschap wil brengen. Zij breekt onze voorstellingen 
en begrippen af, en voert ons tot God zeiven terug. En daarom rede
neert zij niet over God, maar zij laat Hem ons zien en toont Hem in 
al de werken zijner handen. Heft uwe oogen op, en ziet toch, wie al 
deze dingen geschapen heeft. Uit de schepselen worden van den beginne 
af zijne onzienlijke dingen, zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, 
denkend aanschouwd. Niet buiten zijne werken om, door bespiegeling 
en redeneering, maar uit zijne werken in natuur en genade wordt God 
gekend en verheerlijkt. 

Daarom wijst de H. Schrift ons voortdurend op de groote werken 
Gods. Zij is tegelijk eene beschrijving van, en een lofzang op Gods 
werken. Juist omdat zij den levenden, den waarachtigen God ons wil 
doen kennen, gewaagt zij schier op iedere bladzijde van zijne machtige 
daden. Als de levende God, is Hij tegelijk de werkende God; Hij kan 
niet anders, dan werken, Hij werkt altijd, Joh. 5:17; want alle leven, 
en dus vooral het volzalige, oneindige leven Gods is kracht, energie, 
werkzaamheid. Naargelang de maker is, is zijn werk. Wijl God dc 
Maker, de Schepper aller dingen is, zijn zijne werken groot en won
derlijk, Ps. 92 : 6, 139 : 14, Openb. 15 : 3; waarachtig en getrouw, 
Ps. 33 : 4, 111 : 7; rechtvaardig en goedertieren, Ps. 145 : 17, Dan. 
9 : 14. Tot die werken behooren toch de schepping en de onderhou
ding aller dingen, de hemel en de aarde, de menschheid en zijn volk, 
de wonderen aan Israël en de werken, die Hij door zijn knecht vol
brengen doet, Gen. 2 : 2, 3, Ex. 34 : 10, Job 34 : 19, Jes. 19 : 25, 
Joh. 9 : 4 enz. En al die werken loven Hem, Ps. 145 : 10; ja de 
Heere verblijdt er zichzelf in, Ps 104 : 31. Hij is de rotssteen, wiens 
werk volkomen is, Deut. 32 : 4. 

Al die werken worden trouwens door God ook niet ondoordacht en 
gedwongen, maar ten hoogste bewust en vrij tot stand gebracht. Dat 
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blijkt reeds daaruit, dat Hij alles schept en onderhoudt en regeert door 
zijn woord. Sprekende, gebiedende roept Hij de dingen in het aanzijn, 
Ps. 33 : 9. Zonder het Woord, dat in den beginne bij God en zelf God 
was, is zelfs geen enkel ding gemaakt, dat gemaakt is, Joh. 3 : 13. In 
Job 28 : 20 v. en Spreuken 8 : 22 v. wordt het zoo voorgesteld, dat 
God, de wereld scheppende, eerst met de wijsheid geraadpleegd, haar 
aanschouwd en doorzocht heeft, zoodat nu alles met wijsheid gemaakt 
is, Ps. 104 : 24, Jer. 10 : 12. Dezelfde gedachte drukt de H. Schrift ook 
elders zoo uit, dat God alles overeenkomstig zijn raad tot stand brengt. 
Alleen ligt hierin klaarder nog en krachtiger uitgedrukt, dat al de wer
ken Gods, in schepping en herschepping beide, niet alleen eene open
baring van zijne gedachte, maar ook een voortbrengsel van zijn wil zijn. 
Daar gaat, menschelijk gesproken, aan alle werk Gods naar buiten eene 
overlegging des verstands en ook een besluit van den wil vooraf. Daar
om wisselt de naam van raad des Heeren, zooals deze bijv. Ps. 33: 11, 
Spr. 19 : 21, Jes. 46 : 10, Hand. 2 : 23 voorkomt, elders met dien van 
besluit, Gen. 41 : 32, 2 Cor. 25 : 16, Ps. 2 : 7, Jes. 10 : 23, 14 : 27, 
voornemen, Jer. 51 : 12, Rom. 8 : 28, 9 : 11, Ef. 1 : 11, 3: 11, 2 Tim. 
1 : 9, verordineering, Hand. 10 : 42, 13 : 48, 17 : 26, 31, Rom. 8:29, 
30, Ef. 1:5, 11, welbehagen, Jes. 49 : 8, 53 : 10, 60 : 10, 61 : 2, 
Matth. 11 : 26, Ef. 1 : 5, 9 af, en spreekt Paulus van den raad en het 
welbehagen van Gods wil, Ef. 1 : 5, 11. 

Van dien raad Gods leert de Schrift dan verder, dat hij groot en won
derlijk, Jes. 28 : 29, Jer. 32 : 19, onafhankelijk, Matth. 11 : 26, onver
anderlijk, Hebr. 6 : 17, onvernietigbaar is, Jes. 46 : 10, en dat hij over 
alle dingen gaat, Ef. 1:11, ook bijv. over de misdaad der onrechtvaar-
digen, om Christus aan het kruis te hechten en te dooden, Hand. 2: 23, 
4 : 28. Doordat de dingen en gebeurtenissen, ook de zondige gedachten 
en daden der menschen in dien raad Gods eeuwiglijk gekend en bepaald 
zijn, worden zij niet van hun karakter beroofd, maar juist alle in hun 
eigen aard en natuur, in hun verband en omstandigheden vastgesteld en 
gewaarborgd. In dien raad Gods is de zonde en de straf, maar ook de 
vrijheid en de verantwoordelijkheid, het plichtsbesef en de consciëntie, 
de wet en het recht opgenomen. Alwat is en geschiedt, staat in dien raad des 
Heeren onderling juist in datzelfde verband, waarin het in de werkelijk
heid zich aan onze oogen vertoont. De voorwaarden zijn er evengoed 
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in bepaald als de gevolgen, de middelen evengoed als de doeleinden, 
de wegen als de uitkomsten, de gebeden als de verhooringen, het ge
loof als de rechtvaardigmaking, de heiligmaking als de verheerlijking. 
Naar dien raad heeft Qod zijn eeniggeboren Zoon gegeven, opdat een 
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. 

Zoo verstaan, in den zin der H. Schrift en naar de meening des 
Geestes, is de belijdenis van den altijd wijzen raad des Heeren eene 
bron van rijke vertroosting. Want daardoor weten wij, dat geen blind 
toeval, geen donker noodlot, geen onredelijke en onzalige wil, geen 
onafwendbare natuurdwang de wereld en de menschheid beheerscht, 
maar dat het regiment over alle dingen berust in de handen van een 
almachtig God en een goedertieren Vader. Zeker is er geloof noodig, 
om dit te verstaan. Want wij zien het menigwerf niet, en in raadselen 
wandelt de mensch op deze aarde rond ; maar dat geloof houdt ons 
toch staande in den strijd van het leven en doet ons vertrouwend en 
hopend de toekomst tegengaan. Want de altoos wijze raad des Heeren 
houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 

Van dezen raad Gods is de schepping der wereld het begin der 
uitvoering geweest. Gelijk de H. Schrift alleen ons den raad Gods doet 
kennen, zoo is zij het ook alleen, die ons den oorsprong aller dingen 
ontdekt en van Gods scheppende almacht spreekt. De vraag, waar 
alles vandaan komt, mensch en dier en plant en heel de wereld, is eene 
oude vraag, maar zij blijft altijd aan de orde van den dag. Want de 
wetenschap heeft er geen antwoord op. Zij is zelve een schepsel en in 
den tijd ontstaan; zij staat op den grondslag van het geschapene en 
onderstelt het bestaan dier dingen, welke zij onderzoekt; en zij kan 
dus uit den aard der zaak nooit teruggaan tot den tijd, voordat de 
dingen bestonden, en nooit doordringen tot het oogenblik, waarop zij 
het aanzijn ontvingen. 

De ervaring, het empirisch onderzoek, zegt ons dus niets over den 
oorsprong der dingen. Maar ook het denken der wijsbegeerte heeft alle 
eeuwen tevergeefs naar eene verklaring der wereld gezocht. Peinzens-
moede, heeft men dan ten slotte er menigmaal in berust, dat de 
wereld geen oorsprong had, maar eeuwig bestond en eeuwig zal be
staan. Deze gedachte is dan door de wijsgeeren weder in verschil-
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lende richting uitgewerkt. Slechts enkelen hebben gemeend, dat 

deze wereld, gelijk wij ze nu kennen, eeuwig was en ook eeuwig 

zou blijven bestaan. Deze voorstelling stuit echter op zoovele bezwaren, 

dat zij tegenwoordig algemeen prijs gegeven is. En daartegenover 

heerscht thans de gedachte der evolutie of ontwikkeling, volgens welke 

niets is, maar alles wordt en het gansche heelal met al wat er in is 

zich in een nimmer begonnen en nimmer eindigend proces zich bevindt. 

Nu is ontwikkeling eene heerlijke zaak, maar zij onderstelt altijd iets, 

dat zich ontwikkelt en de kiem der ontwikkeling in zich draagt. Ont

wikkeling is natuurlijk niet en kan niet zijn eene scheppende macht, 

die de dingen veroorzaakt en voortbrengt, maar zij is hoogstens eene 

uitdrukking van het proces, dat de dingen doormaken, als ze er een

maal zijn. De evolutieleer is dus niet bij machte, den oorsprong der 

dingen te verklaren ; zij gaat stilzwijgend uit van de gedachte, dat die 

dingen in onontwikkelde gestalte eeuwig bestonden. Zij begint met 

eene onderstelling, die volstrekt onbewijsbaar is en rust dus evengoed 

in geloof, als de leer van de schepping aller dingen door de hand 

Gods. 
Maar de evolutieleer is er met die vrij willekeurige onderstelling 

nog niet af. Zij kan wel zeggen, dat de dingen eeuwig bestonden in 

eene onontwikkelde gestalte; maar zij moet zich dan toch eenige 

rekenschap geven van den oorspronkelijken toestand, waarin de dingen 

bestonden en waaruit de tegenwoordige wereld zich dan gevormd heeft. 

Daarop wordt nu tweeërlei antwoord gegeven, al naar gelang van de 

geestesrichting, waarin men zich beweegt. In de wereld nemen wij n.1. 

twee groepen of reeksen van verschijnselen waar, welke wij gewoonlijk 

aanduiden met de namen van geest en stof, ziel en lichaam, onzienlijke 

en zienlijke dingen, psychische en physische verschijnselen. Maar deze 

tweeheid bevredigt niet; men wil tegenwoordig monistisch zijn en 

alles uit één beginsel afleiden. En zoo kan men dus vanzelf tweeërlei 

richting inslaan. 
Men kan öf aan den éénen kant zeggen : de stof was het eerste, zij is eeu

wig, en zij heeft eeuwig de kracht als eene eigenschap gehad. Dat is de rich

ting van het materialisme, (de leer van het stoffelijke),welke de stof voor eeu

wig, voor het oorspronkelijk onveranderlijk bestanddeel der wereld houdt, 

en nu uit de stof de kracht, uit het lichaam de ziel, uit de physische 
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de psychische verschijnselen zoekt te verklaren. Maar men kan ook 
aan den anderen kant gaan staan en zeggen : neen, de kracht was het 
eerste en is en blijft de grondslag van al het bestaande, en de stof is 
van die kracht eene openbaring, eene verschijning; het lichaam schept de 
ziel niet, maar de ziel het lichaam. Dat is de richting van het pantheïsme, 
(algodendom), welke de kracht voor eeuwig, voor het grondbeginsel aller 
dingen houdt en uit die kracht de tegenwoordige wereld tracht af te 
leiden. Die oorspronkelijke, in heel de wereld aanwezige kracht wordt 
door het pantheïsme met allerlei schoonklinkende namen van geest, 
rede, wil enz. genoemd. Maar het denkt daarbij iets gansch anders, dan 
wat gewoonlijk onder die namen verstaan wordt. Het denkt daarbij niet 
aan een persoonlijk God, die verstand en wijsheid, rede en wil heeft, 
maar het houdt die eeuwige kracht, ook al noemt het deze geest of 
rede of wil, voor een onbewusten, rede-loozen en wil-loozen drang, 
die eerst in den loop van het proces bij den mensch tot bewustzijn, 
rede en wil zich opheft. Die eeuwige kracht is niet geest, maar hij 
heet alleen zoo, omdat hij in zijne ontwikkeling tot geest worden kan. 

Bij beide richtingen, het materialisme (de leer van het stoffelijke), en het pan
theïsme, (algodendom), staat dus aan het begin der wereldontwikkeling een 
beginsel, dat óf meer als stof óf meer als kracht wordt voorgesteld, maar 
waarvan men zich in beide gevallen geene heldere voorstelling vormen kan. 
Het is veel minder iets positiefs dan iets negatiefs. Het is eigenlijk niet iets 
bepaalds, maar bevat alleen de mogelijkheid, om alles te worden. Het is geen 
zijnde, maar alleen een onbegrijpelijk iets, dat alles zijn kan, een abso
lute potentie (eene oneindige mogelijkheid), eene vergoddelijkte denk-
afgetrokkenheid; in den grond der zaak een in de plaats van den 
eenigen waarachtigen God verzinnen van iets, waarop de wetenschap
pelijke mensch ter verklaring der wereld zijn vertrouwen zet, maar 
waaraan even weinig realiteit toekomt als aan de goden der volken. 

De H. Schrift slaat een gansch anderen weg in. Wat zij over den 
oorsprong der dingen zegt, biedt zij ons niet aan als vrucht van weten
schappelijk onderzoek noch ook terwille van eene wijsgeerige wereld
verklaring, maar opdat wij daardoor den eenigen waarachtigen God 
zouden kennen en op Hem alleen al ons vertrouwen stellen zouden. 
Zij gaat niet van de wereld, maar van God uit. Niet de wereld, maar 
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God is eeuwig. Eer de bergen geboren en de aarde en de wereld 

voortgebracht waren, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid was en is Hij 

God, Ps. 90 : 2. Hij is Jehovah, die is en was en wezen zal, boven 

alle worden verheven, eene volheid van onveranc' rlijk zijn. En in 

onderscheiding van Hem is de wereld geworden, eu altijd wordende. 

Datgene, waar de H. Schrift in de eerste plaats tegen op hare hoede 

is, is de vermenging van God met zijn creatuur. Zij snijdt alle onge

loof, maar ook alle afgoderij en bijgeloof bij den wortel af. God en 

wereld zijn in wezen, als Schepper en schepsel, van elkander onder

scheiden. 
Als schepsel heeft de gansche wereld alleen in God haar oorsprong. 

Daar is geen stof en geen eeuwige kracht naast God, maar hemel en 

aarde en alle dingen zijn door Hem in het aanzijn geroepen. Dat drukt 

de H. Schrift door het woord scheppen uit. In ruimeren zin bezigt zij 

dit woord ook wel voor de werken der onderhouding, Ps. 104 : 30, 

Jes. 45 : 7. Maar in engeren zin verstaat zij daaronder, dat God alle 

dingen uit het niet heeft te voorschijn gebracht. Wel is waar komt de 

uitdrukking, dat God alles uit niets geschapen heeft, niet in de Schrift, 

maar eerst in het tweede boek der Maccabeën voor, 7 : 28; en ook 

kan deze term tot misverstand aanleiding geven. Want het niets is niet 

en kan niet zijn het beginsel of de oorsprong, waaruit de dingen zijn 

voortgekomen; immers uit niets kan niets worden. De Schrift daaren

tegen zegt, dat de wereld door den wil Gods in het aanzijn geroepen 

is, Openb. 4:11, en dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn 

uit dingen, die onder de oogen verschijnen, Hebr. 11:3. Maar toch 

kan de uitdrukking: uit niets, in goeden zin verstaan worden, en ook 

uitnemende diensten bewijzen tegenover allerlei dwaling, alsof de wereld 

uit eene of andere stof of kracht, die eeuwig naast God bestond, ge

vormd zou zijn. Volgens de Schrift is God niet louter Formeerder, maar 

ook Schepper der wereld. Menschelijk gesproken, bestond Hij eerst 

alleen en is daarna de gansche wereld naar zijn raad en door zijn wil 

voortgebracht. Aan het zijn der wereld ging een volstrekt niet-zijn vooraf, 

en inzoover kan men terecht zeggen, dat God de wereld uit niets ge

schapen heeft. 
Dit toch is de uitdrukkelijke leer der Schrift, dat God bestond van 

eeuwigheid, Ps. 90 : 2, maar dat de wereld een begin heeft gehad, Gen. 
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1 : 1 .  M e n i g m a a l  i s  e r  s p r a k e  v a n ,  d a t  Q o d  i e t s  g e d a a n  h e e f t ,  b i j v .  u i t 
verkoren en liefgehad heeft, vóór de grondlegging der wereld, Joh. 17 : 24, 
Ef. 1 : 4. Hij is zoo machtig, dat Hij alleen behoeft te spreken, om iets 
te doen zijn, Ps. 33 : 9, en de dingen, die niet zijn, roepen kan, alsof 
zij waren, Rom. 4 : 17. Enkel en alleen door zijn wil geeft Hij aan de 
wereld het aanzijn, Openb. 4 : 11 ; Hij heeft alles gemaakt, den hemel 
en de aarde met alwat daarin is, Ex. 20 : 11, Neh. 9:6; alles is uit 
en door en tot Hem, Rom. 11 : 36. Daarom is Hij ook de almachtige 
Bezitter van hemel en aarde, Gen. 14 : 19, 22, die alles doet wat Hem 
behaagt, aan wiens macht nergens eene grens is gesteld, van wien alle 
schepselen in volstrekten zin afhankelijk zijn, zoodat zij zich niet roeren 
en bewegen kunnen zonder zijn wil, Ps. 115 : 3, Dan. 4:35. Van eene 
ongevormde, eeuwige stof naast God weet de H. Schrift nergens iets; 
Hij is de eenige, volstrekte oorzaak van alwat is en geschiedt; de zien
lijke dingen zijn niet geworden uit dingen, die verschijnen, maar de 
g a n s c h e  w e r e l d  i s  d o o r  h e t  w o o r d  G o d s  t o e b e r e i d ,  H e b r .  1 1 : 3 .  

Als God, die het eeuwige en volzalige wezen is, de wereld door zijn 
wil geschapen heeft, komt vanzelf de vraag op, waarom en waartoe Hij 
haar in het aanzijn geroepen heeft. Om op deze vraag een antwoord te 
vinden, heeft men in wetenschap en wijsbegeerte steeds gepoogd, de 
wereld noodzakelijk te maken en alzoo uit het wezen Gods af te leiden. 
En daarbij heeft men dan weer tweeërlei richting ingeslagen. Sommigen 
stelden het zoo voor, dat God zoo overvol en overrijk is, dat Hij zich
zelf niet beheerschen kan, dat Hij de macht over zijn eigen wezen mist, 
en dat dus de wereld uit Hem is voortgevloeid, als de beek uit de bron, 
of als het water uit een vat, dat overloopt. En anderen hebben juist 
omgekeerd gemeend, dat God in zichzelf arm en ledig was, niets dan 
een hongerige, begeerende wil, en dat Hij de wereld voortbracht, om 
zichzelf aan te vullen en in zijne behoefte te voorzien. In beide gevallen 
is de wereld voor God noodzakelijk, hetzij om Hem van zijn overvloed 
te bevrijden, of om Hem in zijn gebrek te gemoet te komen. 

Beide voorstellingen zijn aan de Schrift ten eenenmale vreemd. Zij 
neemt een gansch ander, lijnrecht tegenovergesteld standpunt in. Volgens 
die beide voorstellingen toch wordt het zwaartepunt uit God in de we
reld verlegd, en is God er om de wereld; God is de mindere, en de 
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wereld is de meerdere, want de wereld dient, om God, die door over

vloed of gebrek onzalig is in zichzelven, te verlossen en zalig te maken. 

Ofschoon deze gedachte ook heden ten dage door mannen van naam 

wordt uitgesproken, draagt zij toch inderdaad een godslasterlijk karakter. 

De Schrift, die het Woord Gods is en het van het begin tot het einde 

voor God opneemt, spreekt daartegenover beslist en krachtig en luide 

uit, dat God er niet is om de wereld, maar dat de gansche wereld met 

al hare schepselen er is om God, om zijnentwil en tot zijne eer. 

God toch is de algenoegzame en volzalige in zichzelven. Hij heeft de 

wereld en geen enkel schepsel op eenigerlei wijze tot zijne volmaking 

noodig. Zal een man Gode voordeelig zijn? Is het voor den Almachtige 

nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt, of gewin, dat gij uwe wegen vol

maakt? Job 22 : 2, 3. De gerechtigheid des menschen geeft Hem niets, 

en zijne goddeloosheid ontneemt Hem niets. Hij wordt van menschen-

handen niet gediend, als iets behoevende, alzoo Hij allen het leven, den 

adem en alle dingen geeft, Hand. 17 : 25. Daarom legt de Schrift er ook 

zoo sterk den nadruk op, dat God alle dingen door zijn wil heeft voort

gebracht. Er was geen dwang en geen noodzakelijkheid in het wezen 

Gods, om de wereld voort te brengen. De schepping is geheel en al 

eene vrije daad Gods. Zij is niet uit de gerechtigheid Gods te verklaren, 

ofschoon in de wereld ook die gerechtigheid tot openbaring komt, want 

aan wien kon God iets verschuldigd zijn? Zij is evenmin uit de goed

heid en de liefde Gods af te leiden, ofschoon beide ook in de wereld 

naar buiten treden, want het liefdeleven van den drieëenigen God had 

geen voorwerp der liefde buiten zich van noode. De schepping berust 

enkel en alleen op Gods vrijmacht, op zijn eeuwig welbehagen, op zijne 
volstrekte souvereiniteit, Openb. 4 : 11. 

Daarmede is echter volstrekt niet bedoeld, dat het scheppen der we

reld eene redelooze daad van willekeur is geweest. Wij moeten hier, 

evenals elders, in de vrijmacht Gods berusten als het einde van alle 

tegenspraak, en worden daardoor geoefend in stil vertrouwen en 

kinderlijke gehoorzaamheid. Maar desniettemin heeft God voor deze daad 
zijne wijze en heilige redenen gehad. 

Dat wijst de Schrift allereerst daarin aan, dat zij de schepping ons 

beschrijft als een werk van God drieëenig. Als God den mensch schept, 

beraadslaagt Hij eerst met zichzelven en zegt: laat ons menschen maken 
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naar ons beeld, en naar onze gelijkenis! Gen. 1 : 26. En zoo rust alle 
werk Gods naar buiten op een raadslag Gods. Vóór de schepping is 
Hij met de wijsheid te rade gegaan, Job 28 : 20 v., Spreuken 8:22 v. 
En in den tijd schiep Hij alle dingen door het Woord, dat in den be
ginne bij God en zelf God was, Joh. 1 : 1 - 3, Ef. 3 : 9, Col. 1 : 16, 
Hebr. 1 : 2, en in den Geest, die de diepten Gods onderzoekt, de schep
selen levend maakt en de hemelen versiert, Job 26 : 13, 33 : 4, 1 Cor. 
2 : 10. Hoe groot, roept daarom de dichter uit, hoe groot zijn uwe 
werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt, de aarde is 
vol van uwe goederen, Ps. 104 : 24. 

Ten andere onderwijst de Schrift ons ook nog, dat God alle dingen 
geschapen heeft, onderhoudt en regeert tot zijne eigene eere. Het doel, 
waarmede de schepselen zijn voortgebracht, kan natuurlijk niet in deze 
zelve liggen, omdat de vaststelling van het doel aan de middelen voor
afgaat. De Schrift zegt dan ook in het algemeen, dat, gelijk alles uit 
God is, zoo ook alles door Hem en tot Hem is, Rom. 11 :36. En nader 
werkt zij dit uit, als ze ervan gewaagt, dat de hemelen Gods eer ver
tellen, Ps. 119 : 1, dat God zich verheerlijkt in Pharao, Ex. 14 : 17 en 
in den blindgeborene, Joh. 9 : 3, dat Hij alle weldaden der genade ver
leent om zijns naams wil, Jes. 43 : 25, Ef. 1 : 6, dat Christus gekomen 
is, om den Vader te verheerlijken, Joh. 17 : 4, en dat eens alle knie 
zich buigen en zijne heerlijkheid erkennen zal, Phil. 2:11. Het is Gods 
welbehagen, om de deugden van zijn drieëenig wezen in de schepselen 
tot openbaring te brengen, en daardoor zich heerlijkheid en eere te be
reiden uit alle creatuur. Ook voor deze verheerlijking van zichzelven 
heeft God de wereld niet noodig, want het is het schepsel niet, dat 
zelfstandig en onafhankelijk zijne eere verhoogt, maar Hij is het altijd 
zelf, die zonder of door het creatuur zijn eigen naam verheerlijkt en in 
zichzelven zich verlustigt. God zoekt dus nooit het schepsel, alsof dit 
Hem iets geven kan, wat Hij mist, of iets ontnemen kan, wat Hij bezit. 
Maar de gansche wereld in haar breedte en lengte is voor Hem een 
spiegel, waarin Hij zijne eigene deugden weerkaatsen doet. Hij blijft 
altijd in zichzelven rusten als het hoogste goed, en blijft eeuwiglijk 

zalig door zijne eigene zaligheid. 

De Schrift zegt ons niet alleen, dat God de wereld door zijn wil uit 
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het niet in het aanzijn riep, maar zij verhaalt ons ook iets van de wijze, 
waarop die schepping heeft plaats gehad. 

Zij vangt n.1. aan met te zeggen, dat God in den beginne den hemel 
en de aarde geschapen heeft, Gen. 1:1. Met dat begin wordt aange
duid het oogenblik, van waaraf de dingen, die door schepping het aanzijn 
ontvingen, bestonden. Het was het begin, toen God, die geen begin heeft 
noch hebben kan ook het Woord, dat bij God en zelf God is, reeds van eeu
wigheid was, Joh. 1:1, maar waarin al het geschapene begon te bestaan. 
Ook de tijd en de ruimte hebben toen een aanvang genomen. Wel is waar, 
zijn deze beide geen zelfstandige schepselen, die door eene bijzondere 
machtsdaad Gods worden voortgebracht; in het scheppingsverhaal is 
daarvan dan ook met geen enkel woord sprake. Maar tijd en ruimte 
zijn toch de noodzakelijke bestaansvormen van de geschapene dingen. 
God alleen is eeuwig en alomtegenwoordig, maar alle schepselen zijn 
als zoodanig, schoon op zeer verschillende wijze, aan tijd en ruimte onder
worpen. De tijd maakt het mogelijk, dat een ding voortbestaat in eene opeen
volging van oogenblikken en dat er dus dingen na elkaar bestaan ; en 
aan de ruime is het te danken, dat een ding zich naar alle zijden uit
breiden kan en dat er dus dingen naast elkander bestaan. Met de schep
selen begonnen dus in hetzelfde oogenblik tijd en ruimte als hun nood
zakelijke zijnsvormen te bestaan. Ze bestonden niet van te voren, als 
ledige vormen, om de schepselen in zich op te nemen; want als er 
niets is, is er ook geen tijd en ruimte. Zij zijn ook niet afzonderlijk, 
naast en bij de schepselen geschapen en van buiten af daaraan toege
voegd. Maar zij zijn in en met de schepselen geschapen als de vormen, 
waarin zij noodzakelijk als beperkte, eindige wezens bestaan. Daarom 
zeide ook Augustinus terecht, dat God de wereld niet in den tijd, als 
in een reeds bestaanden vorm of toestand, ingeschapen, maar dat Hij 
ze tegelijk met den tijd en den tijd met de wereld voortgebracht had. 

Voorts verhaalt ons het eerste vers van Genesis, dat God in den beginne 
den hemel en de aarde schiep. Onder hemel en aarde verstaat de Schrift 
hier evenals elders, Gen. 2 : 1, 4, Exod. 20:11 enz. de gansche wereld, 
heel het heelal, dat dus van den beginne af naar Gods wil in twee 
deelen onderscheiden is, in de aarde met alwat daarop en daarin is en 
den hemel, die alles omvat, wat buiten en boven de aarde is. Tot den 
hemel in den zin der Schrift behoort dus het uitspansel met de lucht 
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en de wolken, Gen. 1 : 8, 20, voorts de sterren, die het heir des 

hemels uitmaken, Deut. 4 : 19, Ps. 8:4, en eindelijk ook de derde 

hemel of de hemel der hemelen, die de woning Gods en der engelen 

is, 1 Kon. 8 : 27, Ps. 2 : 4, 115 : 16, Matth. 6 : 9 enz. Wanneer het 

eerste vers van Genesis nu zegt, dat God in den beginne den hemel 

en de aarde schiep, dan mag dit eenerzijds niet zoo worden verstaan, 

alsof dit vers alleen een opschrift boven en eene korte samenvatting 

van al het volgende was, en andererzijds ook niet zoo worden uitge

legd, alsof bij de daad Gods, in Gen. 1 : 1 verhaald, hemel en aarde 

reeds terstond in voltooiden toestand waren geschapen. 
De eerste uitlegging wordt daardoor weersproken, dat het tweede 

vers met en begint: en de aarde (in de Nederl. vertaling: de aarde 

nu) was woest en ledig. Door dit voegwoord wordt het verhaal voort

gezet, en aan het eerste in vers 1 verhaalde feit een tweede toegevoegd. 

De tweede verklaring is daarom niet aannemelijk, wijl de hemel als 

lucht- en wolkenhemel eerst in Gen. 1 : 8 tot stand komt, en hemel 

en aarde beide eerst in Gen. 2 : 1 volbracht en voltooid heeten. 

Ofschoon wij hier niet met volstrekte zekerheid kunnen spreken, mag het 

toch waarschijnlijk geacht worden, dat de hemel der hemelen, de woon

plaats Gods, reeds bij de eerste scheppingsdaad in Gen. 1 : 1 tot stand 

werd gebracht en ook toen reeds de engelen het aanzijn ontvingen. 

Want in Job 38:4—7 antwoordt de Heere Job in een onweder, dat er 

geen mensch bij tegenwoordig was, toen Hij de aarde grondde en op 

hare zuilen neerzinken deed, maar dat Hij dat werk toch onder het 

gejubel der sterren en het gejuich der zonen Gods, d. i. der engelen, 

volbracht. Bij de toebereiding der aarde en bij de schepping van den 

mensch waren dus de engelen reeds tegenwoordig. 
Maar overigens wordt ons van de schepping van den hemel der he

melen en van zijne engelen zeer weinig bericht. Na er even in het eerste 

vers van gesproken te hebben, gaat het verhaal in Genesis terstond in 

het tweede vers tot de breedere beschrijving van de toebereiding der 

aarde over. Zulk eene toebereiding was noodig, omdat de aarde, schoon 

reeds geschapen, toch nog een tijd lang in een woesten, ledigen toe

stand zich bevond, en door duisternis bedekt was. Er staat niet, dat 

de aarde woest werd of verwoest was, gelijk sommigen gemeend hebben, 

die daarbij aan een oordeel dachten, dat ten gevolge van den val der 
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engelen door God over de eerst reeds voltooide aarde was uitgespro

ken. Maar Genesis 1 : 2 zegt alleen, dat de aarde woest was, d.w.z. in 

een ongevormden, vormeloozen toestand zich bevond, waarin nog geen 

scheiding tusschen licht en duisternis, tusschen wateren en wateren, tus-

schen aarde en zeeën was aangebracht. Eerst de werken Gods, die van 

Gen. 1 : 3—10 beschreven worden, maakten aan die woestheid der 

aarde een einde. En evenzoo wordt gezegd, dat de oorspronkelijke aarde 

ledig was; zij miste nog alle versiering van plant en boom, en werd 

nog door geen enkel levend wezen bewoond; de werken Gods, die Gen. 

1 : 11 v. worden opgesomd, maakten aan die ledigheid der aarde een 

einde, want God schiep de aarde niet, opdat ze ledig zou zijn, maar 

opdat men daarin wonen zou, Jes. 45 : 18. Duidelijk worden dus de werken 

Gods bij de toebereiding der aarde in twee groepen onderscheiden; de 

eerste groep van werken \vordt ingeleid met de schepping van het licht 

en brengt onderscheiding en scheiding, vorm en gestalte, kleur en toon 

aan; de tweede groep van werken begint met de formeering van de 

lichtdragers, zon en maan en sterren, en dient vervolgens, om de aarde 

te bevolken en van inwoners, vogelen en visschen, dieren en menschen, 

te voorzien. 
Het gansche scheppingswerk is volgens het herhaald getuigenis der 

Schrift, Gen. 2: 1, 2, Ex. 20: 11, 31 ; 17, in zes dagen volbracht. Toch 

heeft er over de opvatting dier dagen steeds groote vrijheid van ge

dachten en een opmerkelijk verschil van gevoelen bestaan. Niemand 

minder dan Augustinus was van oordeel, dat God alles in eens en te

gelijk voltooid had geschapen, en dat de zes dagen geen opeenvolgende 

tijddeelen waren, maar slechts gezichtspunten, van waaruit de rang en 

de orde der schepselen beschouwd konden worden. En naar de andere 

zijde zijn er niet weinigen, die bij de dagen der schepping aan veel 

langere tijdperken denken dan van vierentwintig uren. 
Nu spreekt de Schrift zeer beslist van dagen, die van morgen tot mor

gen gerekend worden en aan de indeeling der week en den feestkring 

onder Israël ten grondslag liggen. Maar desniettemin bevat zij zelve ge

gevens, die ons verplichten, aan andere dan onze gewone, door de 

draaiïng der aarde, bewerkte dagen te denken. 
Immers, in de eerste plaats is het niet zeker, of hetgeen in Gen. 

1 : 1, 2 verhaald wordt, aan den eersten dag voorafgaat, dan wel binnen 
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dien eersten dag begrepen is. Vóór het eerste gevoelen pleit, dat de 

eerste dag volgens vers 5 met de schepping van het licht begint en na 

den avond en den nacht op den volgenden morgen eindigt. Maar ook 

al rekent men de gebeurtenissen van Gen. 1 : 1 en 2 tot den eersten 

dag, dan verkrijgt men daardoor niets anders dan een zeer ongewonen 

dag, die eerst een tijd lang duisternis was; terwijl de duur van die 

duisternis, welke aan de schepping van het licht voorafging, met geen 
enkel woord wordt bepaald. 

In de tweede plaats zijn de eerste drie dagen, Gen. 1 : 3—13, aan 

de onze zeker zeer ongelijk geweest. Want onze dagen van 24 uren 

worden bewerkt door de draaiïng van de aarde om hare as, en door 

den daarmede satnenhangenden verschillenden stand tegenover de zon. 

Maar de eerste drie dagen kunnen niet op die wijze gevormd zijn, want 

wel wisselden zij elkander door het verschijnen en verdwijnen van het 

licht af; doch Genesis bericht ons zelf, dat zon en maan en sterren 
eerst op den vierden dag geformeerd zijn. 

In de derde plaats is het zeker mogelijk, dat de tweede reeks van 

drie dagen op de gewone wijze gevormd zijn. Maar als wij in rekening 

brengen, dat de val van engelen en menschen en ook de later gevolgde 

zondvloed allerlei veranderingen, ook in den kosmos, hebben veroor

zaakt, Gen. 3 : 14 v., 8 : 21 v., Matth. 4 : 8, 9, Rom. 8 : 20 v. en ook 

in aanmerking nemen, dat op elk gebied het tijdperk der wording zich 

op merkwaardige wijze van dat van den normalen groei onderscheidt; 

dan mag het niet onwaarschijnlijk heeten, dat ook de tweede reeks van drie 

dagen in velerlei opzicht aan de onze ongelijk zijn geweest. 

Eindelijk verdient het ook nog overweging, dat alwat volgens Gen. 

1 en 2 op den zesden dag heeft plaats gehad, moeilijk binnen de gren

zen van een aan onzen dag volkomen gelijken tijd, beperkt kan worden. 

Want op dien éénen dag stelt de Schrift de schepping der dieren, Gen. 1 : 

24, 25, en de schepping van Adam, Gen. 1 : 26, 2 : 7; de planting 

van den hof, Gen. 2 : 8—14, en de afkondiging van het proefgebod, 

Gen. 2 : 16, 17; de leiding der dieren tot Adam en zijne naamgeving, 

Gen. 2 : 18—20; den slaap van Adam en de schepping van Eva, Gen. 
2 : 21—23. 

Doch hoe dit alles ook zij, de zes dagen blijven de scheppingsweek, 

waarin de hemel en de aarde en al hun heir zijn volbracht. Zij wijzen 
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de tijdelijke orde aan, waarin de schepselen na elkaar het aanzijn heb
ben ontvangen, maar meteen bevatten zij eene aanduiding van de rang

verhouding, waarin zij tot elkander staan. En deze beantwoordt aan de 

werkelijkheid, gelijk wij ze nog dagelijks waarnemen. Geen wetenschap

pelijk onderzoek kan deze omverstooten. Want in rang en orde gaat het 

vormelooze aan het gevormde, het anorganische aan het organische, de 

plant aan het dier, het dier aan den mensch vooraf. En de mensch is 

en blijft de kroon der schepping; op hem loopt de toebereiding der 

aarde uit. Daarom zegt de Schrift ook zoo weinig over de schepping 

des hemels en der engelen, en bepaalt zij zich in hoofdzaak tot de aarde. 

In astronomischen ') zin moge die aarde klein en nietig zijn; in massa en 

zwaarte moge zij door duizenden planeten en zonnen en sterren over

troffen worden ; in godsdienstigen en zedelijken zin blijft zij het middelpunt 

des heelals. Zij en zij alleen is uitverkoren tot eene woonstede voor den 

mensch; tot een worstelperk, waarin de groote strijd gestreden wordt 

tegen alle booze macht; tot eene plaats van vestiging voor het konink

rijk der hemelen. 

Al het geschapene wordt in de Schrift onder den naam van hemel 

en aarde en al hun heir, Gen. 2 : 1, of ook onder dien van wereld 

samengevat. De oorspronkelijke woorden, die in onzen Bijbel door we

reld zijn weergegeven, duiden nu eens meer de aarde als aardbol of 

aardkring aan, 1 Sam. 2 : 8, Spr. 8 : 31, en dan weer meer de aarde 

als woonplaats van den mensch en voorzoover zij bewoond is door den 

mensch, Matth. 24 : 14, Luk. 2:1; soms vestigen zij meer de aan

dacht op de wereld in haar tijdelijke, wisselende, voorbijgaande gedaante, 

Ps. 49 : 2, Luk. 1 : 70, Ef. 1 : 21, en dan weer meer op de wereld 

als eenheid en geheelheid van alle schepselen samen, Joh. 1 : 10, Hand. 

17 : 24. Vooral deze beide laatste beteekenissen hebben een rijken in

houd. Men kan de wereld als het ware altijd van twee gezichtspunten 

uit bezien; men kan ze beschouwen in hare breedte en in hare lengte. 

In het eerste geval is zij eene eenheid, één samenhangend geheel, 

maar vertoont zij toch in die eenheid eene onoverzienbaar rijke ver

scheidenheid. Van den beginne aan, dat zij geschapen en gevormd is, 

bevat zij in zich hemel en aarde, zienlijke en onzienlijke dingen, enge-

1) vau astronomie = bterrenkonde. 
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len en menschen, dieren en planten, levende en levenlooze, bezielde en 

onbezielde wezens. En al die schepselen zijn onderling weer eindeloos 

verscheiden; onder de engelen zijn tronen en machten, heerschappijen 

en krachten; onder de menschen zijn mannen en vrouwen, ouders en 

kinderen, overheden en onderdanen, volken en natiën, tongen en talen; 

en op soortgelijke wijze zijn planten en dieren, en in zekeren zin ook 

de mineralen, wederom in klassen en groepen, familiën en geslachten, 

soorten en variëteiten verdeeld. Al deze schepselen hebben en bewaren 

binnen bepaalde grenzen dien eigen aard, welken zij van God hebben 

ontvangen, Gen, 1 ; 11, 21 v., en zijn mitsdien alle aan eigene wetten 

onderworpen. Zij bestaan niet alleen na elkaar, in dien zin, dat 

zij na elkaar geschapen zijn en voortdurend in hun lageren of hoo-

geren rang voortbestaan; maar zij bestaan ook naast elkaar en zetten 

naast elkander tot op den huidigen dag hun aanzijn voort. De schep

ping is niet één-, maar veelvormig, en spreidt in haar geheel en in 

al hare deelen de rijkste en schoonste afwisseling ten toon. 
Tegelijk zet de wereld in de lengte der tijden haar bestaan en ont

wikkeling voort. Ofschoon alwat God gemaakt had zeer goed was, Gen. 
1 : 31, zoo is daarmede toch niet gezegd, dat zij alles reeds was, wat 

zij worden kon en worden moest. Evenals de mensch, ofschoon naar 

Gods beeld geschapen, toch eene roeping en eene bestemming ontving, 

welke hij in den weg der werken te vervullen had, zoo stond de we

reld, toen zij geschapen was, niet aan het einde maar aan het begin. 

Zij had eene lange geschiedenis, eene geschiedenis van eeuwen vóór 

zich, waarin zij altijd rijker en altijd klaarder de deugden Gods te open

baren had. Schepping en ontwikkeling sluiten elkander dus niet uit; de 

schepping is de aanvang en het uitgangspunt van alle ontwikkeling. 

Omdat er eene wereld door God geschapen is met eene onoverzienbaar 

rijke verscheidenheid, waarin de verschillende soorten van schepselen 

een eigen aard en in dien eigen aard een eigen gedachte en kracht en 

wet ontvangen hebben, daarom alleen is er eene ontwikkeling mogelijk. 

Alle ontwikkeling ontleent aan deze schepping haar uitgangspunt en 

tegelijk haar richting en haar doel. Zelfs al heeft de zonde op deze ontwik

keling storend en verwoestend ingegrepen, God volvoert desniettemin zijn 

raad, houdt de wereld staande, en leidt haar hare eindbestemming tegemoet. 

Als de Schrift op deze wijze van de wereld spreekt dan gaat zij daarbij 
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stilzwijgend uit van de gedachte, dat er maar ééne wereld is. In de 
stelsels der wijsgeeren is daar dikwerf gansch anders over gedacht. Niet 
alleen waren en zijn er nog velen van meening, dat er verschillende 
werelden naasi elkaar bestaan, en dat niet alleen de aarde, maar ook 
andere planeten nog door levende en denkende wezens zijn bewoond. 
Maar vooral was ook de voorstelling geliefd, dat er verschillende we
relden na elkander bestaan. De tegenwoordige wereld was dus de eenige 
niet, maar was door talloos vele voorafgegaan en zou ook zoo weer 
door vele andere gevolgd worden. Zelfs hebben sommigen daarmede de 
gedachte verbonden, dat alles, wat thans is, volkomen op dezelfde wijze 
vroeger reeds heeft bestaan en precies op dezelfde manier later weer 
terugkeeren zal. Al het bestaande verkeert in een voortdurend proces; 
alles is onderworpen aan de eeuwige wet van het verschijnen en ver
dwijnen, blinken en verzinken, opkomen en ondergaan. 

De Schrift gaat al deze gissingen en inbeeldingen stilzwijgend voorbij. 
Zij zegt ons, dat deze wereld in den beginne door God geschapen is, 
dat zij eene geschiedenis van eeuwen doorloopt, en dat na afloop daar
van die eeuwige sabbatsruste intreedt, welke er overblijft voor het volk 
van God. En evenzoo weet zij niets van de bewoonbaarheid van andere 
planeten dan de aarde. Wel leert zij, dat de wereld eindeloos verschei
den is, dat er niet alleen menschen, maar ook engelen zijn, dat er be
halve eene aarde ook een hemel is. Maar overigens blijft zij er bij, dat 
alleen de mensch naar Gods beeld is geschapen, dat de Zone Gods niet 
de natuur der engelen maar der menschen heeft aangenomen, en dat 
het koninkrijk der hemelen op deze aarde verbreid en verwezenlijkt wordt. 

Evenzoo onderwijst ons de Schrift, dat de wereld eindig is. Daarin 
ligt ten eerste opgesloten, dat zij een begin heeft gehad en tegelijk met 
den tijd werd geschapen. Hier doet de vraag niets toe of af, hoelang de 
wereld heeft bestaan. Al had zij ook duizenden of millioenen jaren lan
ger bestaan, dan feitelijk het geval is, zij zou daarmede toch nooit eeuwig 
worden of kunnen worden, gelijk God eeuwig is; ook in dat geval zou 
zij eindig, beperkt blijven en in en met den tijd zijn ontstaan. Het is 
van belang dit op te merken, omdat de Schrift, die een begin der we
reld leert, toch anderzijds staande houdt, dat zij geen einde hebben zal. Wel 
natuurlijk in haar tegenwoordigen vorm, want de gedaante dezer wereld 
gaat voorbij, maar niet in haar substantie en wezen. Doch ook, al blijft 
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de wereld, al blijven de menschen en engelen in de toekomst eindeloos 
voortbestaan, zij blijven schepselen en worden nooit de eeuwigheid 

deelachtig, gelijk Qod ze bezit. De wereld bestaat in den tijd en blijft 

daarin bestaan, al wordt in eene andere bedeeling de tijd ook naar een 
gansch anderen maatstaf berekend dan thans hier op aarde. En evenals 

aan den tijd, blijft de wereld aan de ruimte gebonden. Wel is waar heeft 
de nieuwere wetenschap onzen gezichtskring eindeloos ver uitgebreid; 

de wereld is voor ons ontzaglijk veel grooter geworden dan voor onze 

voorouders; wij duizelen van het aantal en van de grootte der sterren, 
welke elk weer eene wereld op zich zelve zijn, en de afstanden, waarop 

die sterren zich van onze aarde bevinden, gaan al onze voorstelling zeer 

verre te boven. Maar toch kan de wereld niet als oneindig gedacht 

worden, gelijk God alleen oneindig is. Eindeloos moge zij wezen, om 
zoo te spreken; maar eindeloos en oneindig is niet in graad, doch in 

wezen verschillend. Wij kunnen geen tijd en ruimte denken buiten de 

wereld; wij kunnen ons niet voorstellen, dat wij ergens aan de grens 

van het heelal zouden kunnen komen, om dan voor ons uit te staren 

in het ledige niet. Maar even ver als de wereld, strekt de tijd en ruimte 

zich uit, en zoover als deze bestaan, zijn zij ook met het geschapene 
gevuld. Doch alles saam, al gaat het ons verstand en onze verbeelding 

hoog te boven, is eindig, want eene som van eindige deelen, hoe onuit

sprekelijk groot ook, geeft nooit de oneindigheid. Eeuwig en alomtegen

woordig en oneindig is God alleen. 

Eindelijk leert de Schrift ons ook nog gelooven, dat de wereld goed 
is. Er behoort eenige moed toe, om dit tegenwoordig uit te spreken. 

Want ofschoon de achttiende eeuw zeer optimistisch gestemd was, alles 

van den besten kant bezag en daarom ook leerde, dat God de beste van 
alle werelden had geschapen en dat er geen betere wereld mogelijk was; 

de negentiende en ook deze onze twintigste eeuw heeft een gansch 

anderen blik op het leven, op de wereld en op de maatschappij geslagen. 
Dichters en wijsgeeren en kunstenaars onderwijzen ons heden ten dage, 

dat alles ellende is, dat de wereld zoo slecht mogelijk is, en dat zij, 

indien zij nog één graad erger was, van slechtheid niet zou kunnen 
bestaan. Alwat bestaat, zoo denken en spreken velen, is alleen waard, 

dat het te gronde gaat. En terwijl sommigen daarom van het leven nog 

genieten willen wat er van te genieten valt en de leuze aanheffen: laat 
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ons eten en drinken want morgen sterven wij; geven anderen aan moe
deloosheid en levenszatheid zich over of hopen dweepend van de toe
komst, van den socialistischen heilstaat, van de overzijde des grafs, van 

het nirvana, wat het heden hun niet geeft. 
De Schrift neemt ten aanzien van deze vraag weer een eigen stand

punt in. Zij zegt ten eerste, dat de wereld goed, zeer goed was, gelijk 
zij eerst uit Gods hand voortkwam, Gen. 1 : 31. Zij voegt daaraan 
in de tweede plaats toe, dat vanwege de zonde, die ingetreden is, de 
aarde vervloekt, de mensch aan de verderfenis en den dood en het gan-
sche schepsel der ijdelheid onderworpenis. Nergens wordt ons de broos
heid en vergankelijkheid van het leven, de nietigheid en kleinheid van 
al het bestaande, de diepte en de smart van het lijden aangrijpender en 
roerender beschreven dan in de H. Schrift. Doch zij blijft hierbij niet 
staan, maar gaat in de derde plaats voort, en verklaart, dat desniette
min in deze gevallen en schuldige en ijdele wereld het welbehagen Gods 
wordt volbracht; en van uit de bestemming, waar de wereld heen wordt 
geleid, mag ook deze wereld weder goed heeten; zij is en zij 
wordt en zij blijft, ondanks de zonde, een middel, waardoor God zijne 
deugden verheerlijkt, een instrument, dat Hij dienstbaar maakt aan de 
eere van zijn naam. En eindelijk besluit de H. Schrift dit haar onderwijs 
met de heerlijke belofte, dat deze wereld met al haar lijden en druk 
ook voor ons weer goed wordt, als wij onzen wil aan die eere Gods 
onderwerpen en dienstbaar maken. Dengenen, die God liefhebben, wer
ken alle dingen ten goede mede, Rom, 8 : 28; zij leeren zelfs roemen 
in de verdrukkingen, Rom. 5:3; hun geloof is de overwinning der 

wereld, 1 Joh. 5 : 4. 

Al deze overwegingen leiden reeds onwillekeurig van de schepping 
naar de Voorzienigheid heen. Trouwens, van het allereerste oogenblik 
af, dat de wereld in haar geheel of ieder van hare schepselen door 
de scheppende daad Gods in het aanzijn geroepen zijn, gaan zij ter
stond en onmiddellijk in de hand van Gods voorzienigheid over. Er 
is hier geen geleidelijke overgang en veel minder eene scheiding of 
klove. Want evenals de schepselen, juist omdat zij schepselen zijn, niet 
uit zichzelf kunnen on/staan; zoo kunnen zij ook geen enkel oogenblik 
door zichzelf testaan. De voorzienigheid sluit zich onmiddellijk bij de 
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schepping aan, en de schepping gaat rechtstreeks en onmiddellijk in 
de voorzienigheid over. 

Daaruit blijkt het innig verband en de nauwe verwantschap, welke 

tusschen beide bestaat. En het is van het hoogste belang, om tegenover 

alle deïsme dezen onverbrekelijken samenhang van schepping en voor

zienigheid vast te houden. Onder het deïsme is namelijk die richting 

te verstaan, welke nog wel eene schepping in den beginne aanneemt, 

maar voorts van meening is, dat God terstond na de schepping zich 

geheel van de wereld heeft teruggetrokken en deze volkomen aan eigen 

lot heeft overgelaten. De schepping doet hier enkel en alleen nog 

dienst, om aan de wereld haar zelfstandig bestaan te schenken, en 

werd in dien zin zelfs nog door Kant en Darwin aangenomen. Maar 

in de schepping had God de wereld zelve met volle zelfstandigheid 

en met eene volheid van gaven en krachten toegerust, zoodat zij vol

komen van en door zichzelf kan blijven bestaan en ook in alle geval

len ten volle zichzelve redden kan. De wereld werd hier, naar het 

gewone beeld, gedacht als een uurwerk, dat eens opgewonden, zijn 

eigen gang gaat en vanzelf afloopt. Natuurlijk vloeide daaruit voor het 

verstand van den mensch voort, dat het nooit aan eenige openbaring 

behoefte had, maar alle noodige waarheid zelf uit eigen kracht en door 

eigen middelen vinden kon. Het deïsme brengt vanzelf het rationalisme 

mede, dat is, die richting, volgens welke de rede alle waarheid uit en 

door zichzelve ontdekken kan. En evenzoo volgt uit het deïsme voor den 

wil van den mensch het zoogenaamde pelagianisme, dat is die leer, 

welke aan den wil des menschen de kracht toeschrijft, om zichzelf tot 

de zaligheid te leiden. Want evenals het verstand, is volgens het deïsme 

de wil des menschen tot zelfstandigheid geschapen en met zulke on-

verliesbare gaven en krachten toegerust, dat hij tot het werk der zalig
heid geen Middelaar van noode heeft. 

Tegenover deze richting, komt het er daarom op aan, om het ver

band tusschen schepping en voorzienigheid vast te houden. De Schrift 

doet dat, als zij het werk der voorzienigheid een levendmaken, Job 

33 : 4, Neh. 9 : 6, een vernieuwen, Ps. 104 : 30, een behouden, Ps. 

36 : 7, een spreken, Ps. 33 : 9, een willen, Op. 4:11, een werken, 

Joh. 5 : 17, een dragen door het woord zijner kracht, Hebr. 1 : 3, een 

zorgen, 1 Petr. 5 : 7, ja zelfs een scheppen noemt, Ps. 104 : 30, Jes, 
17 



45 : 7, Am. 4 : 13. In al deze uitdrukkingen ligt opgesloten, dat God na 

de schepping de wereld niet aan zichzelve heeft overgelaten en ze niet 

alleen uit de verte gadeslaat. Het woord voorzienigheid mag zoo ook niet 

worden opgevat en mag nooit dienst doen, om den levenden God en 

zijne werkzaamheid op zijde te schuiven of op den achtergrond te drin 

gen. Voorzienigheid wil niet alleen zeggen, dat God de dingen vóór
ziet, dat Hij ze te voren en vooruitziet, ofschoon zij hun eigen gang 

gaan, maar ze sluit ook in, dat God in al datgene, wat voor de we

reld noodig is, voorziet, Gen. 22 : 8, 1 Sam. 16 : 1, Ezech. 20 . 6, 
Hebr. 11 : 40. Zij is eene daad, niet alleen van Gods verstand, maar 

ook van zijn wil, eene uitvoering van zijn raad ; eene werkzaamheid, 

waardoor Hij de wereld van oogenblik tot oogenblik in stand houdt. 
De onderhouding, welke gewoonlijk als de eerste werkzaamheid der 

voorzienigheid wordt beschouwd, is dies geen lijdelijk toezien, geen 

laten bestaan, maar een doen bestaan, een onderhouden in den meest 

eigenlijken zin van het woord. Zeer schoon omschrijft de Heidelberger 

Catechismus de voorzienigheid als die almachtige en alomtegenwoordige 

kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle dingen, 

gelijk als met zijne hand nog onderhoudt. Daar gaat van God kracht, 

almachtige en Goddelijke kracht uit, evengoed om de wereld te doen 

voortbestaan als om ze in den beginne te doen ontstaan. Zonder zulk 

eene kracht zou geen enkel schepsel ook maar één oogenblik kunnen 

bestaan; in hetzelfde moment, waarin God zijne hand terugtrok en 

zijne kracht inhield, zou het terugzinken in het niet. Er ontstaat en er 

bestaat niets dan doordat God zijn Woord en zijn Geest uitzendt, Ps. 

104:30, 107:26, spreekt en beveelt en wil, Ps. 33:9, 147 : 15, Op. 4:11. 
En die kracht werkt niet van uit de verte, maar vau nabij; zij is 

eene alomtegenwoordige kracht. God is met al zijne deugden, met zijn 

gansche wezen in de gansche wereld en in alle schepselen tegen

woordig. In Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij, Hand. 17 . 28. 

Hij is niet verre van een iegelijk van ons, Hand. 17 : 27 ; Hij is een 
God van nabij; niemand kan zich in een schuilhoek verbergen, dat 

de Heere hem niet zou zien; Hij vervult den hemel en de aarde, Jes. 

23 : 23. Wie zou kunnen henengaan voor zijn Geest en wie zou kun

nen wegvlieden voor zijn aangezicht? Hij is in den hemel en in het 

doodenrijk, aan het einde der zee en in de diepe duisternis, Ps. 139 

190 
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7 v. Zijne voorzienigheid, zijne instandhoudende kracht strekt tot alle 
schepselen zich uit, tot de leliën des velds, Matth. 6 : 28, de vogelen 
des hemels, Matth. 6 : 26, en zelfs de haren des hoofds, Matth. 10 : 
30. Alle schepsel bestaat naar zijn aard, zoolang het bestaat en zooals 
het bestaat, door de mogendheid Gods; gelijk het uit Hem is, zoo is 
het ook door Hem, Rom. 11 : 36. De Zoon, door welken God de we
reld gemaakt heeft, draagt bij den voortduur alle dingen door het woord 
zijner kracht, Hebr. 1 : 2, 3; alle dingen bestaan te zamen door Hem, 
die vóór alle dingen was, Col, 1 : 17, en worden geschapen en ver
nieuwd door zijnen Geest, Ps. 104 : 30. 

Om deze innige verwantschap tusschen schepping en voorzienigheid 
is deze laatste wel eens eene voortdurende of voortgaande schepping 
genoemd. De term kan in zeer goeden zin verstaan worden, maar dient 
dan toch tegen misverstand beveiligd te worden. Want met denzelfden 
ernst, waarmede wij het verband en de overeenkomst tusschen schep
ping en voorzienigheid moeten handhaven, behoort ook het onder
scheid tusschen beide erkend en geëerbiedigd te worden. Gelijk wij 
in het eerste geval tot het deïsme (geloof aan één God, zonder 
openbaring), vervallen zouden, zoo zouden wij, in het tweede geval, 
bij het miskennen van beider onderscheid, op de klip van het 
pantheïsme (algodendom), stranden. Daaronder is toch die richting 
te verstaan, welke het wezensonderscheid tusschen God en wereld 
uitwischt, beide met elkander vereenzelvigt of als twee zijden van de
zelfde zaak beschouwt; God wordt dan gedacht als het wezen der 
wereld en de wereld als de verschijning Gods; zij verhouden zich als 
de oceaan en zijne golven, als het zijn en de zijnsvormen, als de on
zichtbare en de zichtbare zijde van hetzelfde al. 

De Schrift vermijdt deze dwaling met niet minder zorgvuldigheid dan 
die van het deïsme. Dat komt reeds dadelijk daarin uit, dat God niet 
alleen voorgesteld wordt als in den beginne met het werk der schep
ping een aanvang te maken, maar ook als na afloop van het scheppings
werk tot rusten over te gaan, Gen. 2 : 2, Exod. 20 : 11, 31 : 17. In 
de schepping wordt iets volbracht, wat daarna een einde neemt. Wel 
is, gelijk boven duidelijk werd aangetoond, het rusten bij God geen 
ophouden van alle werk, want de voorzienigheid is ook een werk, Joh. 



5 : 17, maar het is toch ophouden vau dat bepaalde werk, dat door 

de schepping wordt aangeduid. Wanneer schepping en voorzienigheid 

tot elkander in verhouding kunnen gesteld worden als arbeid en rust, 

dan sluit dit buiten allen twijfel in, dat zij beide, hoe ook verwant en 

verbonden, toch ook onderscheiden zijn. De schepping is een voort

brengen uit het niets, maar de onderhouding is een doen volharden in 

het eens geschonken bestaan. Door de schepping wordt dus de wereld 

wel niet onafhankelijk, want een onafhankelijk schepsel is eene inner

lijke tegenstrijdigheid, maar zij ontvangt toch een van het wezen Gods 

onderscheiden wezen en bestaan. God en wereld zijn niet in naam, in 

vorm, maar in wezen van elkander onderscheiden; zij verschillen van 

elkander als eeuwigheid en tijd, als oneindigheid en eindigheid, als 
¥ 

Schepper en schepsel. 

Op zichzelf is het reeds van het grootste gewicht, om dit wezens

onderscheid tusschen God en wereld vast te houden. Want wie dit 

onderscheid miskent of loochent, vervalscht de religie, trekt God tot 

het schepsel neer en maakt zich in beginsel aan diezelfde zonde schul

dig, waarvan Paulus de Heidenen aanklaagt, als hij zegt, dat zij, God 

kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, Rom. 1 : 

21. Maar daar komt nog eene andere overweging bij, welke het nood

zakelijk maakt, om het onderscheid tusschen God en wereld, tusschen 

schepping en voorzienigheid nimmer uit het oog te verliezen. 

Als God namelijk met de wereld eenzelvig, en dus ook niet we

zenlijk van de menschen onderscheiden is, dan komt alle gedachte en 

handeling van den mensch onmiddellijk en rechtstreeks voor Gods re

kening ; dan is de zonde zijn werk en is er eigenlijk geen zonde meer. 

Nu spreekt de H. Schrift aan de eene zijde het zoo sterk mogelijk uit, 

dat de mensch met al zijne gedachten en daden en ook met al zijne 

zonden onder Gods bestuur staat; de mensch wordt nooit van God 

onafhankelijk. De Heere schouwt uit den hemel en ziet alle menschen-

kinderen, Ps. 33 : 13; Hij formeert hun aller hart en let op al hunne 

werken, Ps. 33 : 15; Hij bepaalt aller woning, Deut. 32 : 8, Hand. 17: 

26. bestuurt aller gangen, Spr. 5 : 21, 16 : 9, Jez. 10 : 23, en doet met 

het heir des hemels en de inwoners der aarde naar zijn welgevallen, 

Dan. 4 : 35; zij zijn in zijne handen als leem in de hand des potte-

bakkers en als eene zaag in de hand desgenen, die haar trekt, Jes. 29: 

192 
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16, 45 : 9, Jez. 18 : 5, Rom. 9 : 20, 21. Als de mensch een zondaar 
wordt, dan maakt Hij zich daardoor van God niet vrij, maar dan neemt 
zijne afhankelijkheid slechts een ander karakter aan ; zij verliest hare 
redelijke en zedelijke natuur en wordt creatuurlijke onderworpenheid ; 
de mensch, die een slaaf der zonde wordt, verlaagt zichzelf in Gods 
hand tot een puur instrument. En zoo kan de Schrift dan ook zeggen, 
dat God den mensch verstokt, verhardt, verblindt, Ex. 4 : 21 v., Deut. 
2 : 30, Joz. 11 : 20, Rom. 9 : 18, dat Hij een leugengeest zendt inden 
mond der profeten, 1 Kon. 22 : 23, dat Hij David door Satan aanport, 
om het volk te tellen, 2 Sam. 24 : 1, 1 Chron. 21 : 1, dat Hij Simeï 
beveelt, om David te vloeken, 2 Sam. 16 : 10, dat Hij de menschen 
aan hunne zonden overgeeft, Rom. 1 : 24, dat Hij eene kracht der 
dwaling zendt, 2 Thess. 2:11, en Christus niet alleen stelt tot eene 
opstanding, maar ook tot een val voor velen, Luk. 2 : 34. 

En toch, hoezeer Gods voorzienigheid ook over de zonde gaat, daar
naast handhaaft de Schrift even stellig en beslist, dat de zonde niet in 
God, maar in den mensch haar oorsprong heeft, en niet voor Gods, 
maar alleen voor des menschen rekening komt. De Heere is rechtvaar
dig en heilig en verre van goddeloosheid, Deut. 42 : 4, Job 34 : 10; 
een licht zonder duisternis, 1 Joh, 1 : 5, niemand verzoekende, Jak. 1 : 
13, overvloedige fontein van alwat goed en rein is, Ps. 36 : 10, Jak. 
1 : 17. Hij verbiedt de zonde in zijne wet, Exod. 20, en in het gewe
ten van iederen mensch, Rom. 2 : 14, 15, heeft geen lust aan godde
loosheid, Ps. 5 : 5, maar haat ze en toornt er tegen, Rom. 1 : 18, en 
bedreigt ze met tijdelijke en eeuwige straf, Rom. 2 : 8. 

Deze beide lijnen der H. Schrift, volgens weike de zonde van het 
begin tot het einde onder Gods bestuur staat en toch voor rekening 
van den mensch komt, zijn alleen dan met elkander te verbinden, als 
God en wereld niet van elkander worden losgemaakt en toch in wezen van 
elkander onderscheiden zijn. Dat beproeft de theologie dan ook te doen, 
als zij in de voorzienigheid Gods na de onderhouding, als tweede stuk 
de medewerking noemt. Want daardoor tracht men te kennen te geven, 
dat God de eerste oorzaak is van alwat is en geschiedt, maar dat de 
schepselen onder en in en door Hem toch ook als tweede oorzaken op
treden, die met de eerste oorzaak medewerken. Reeds bij de levenlooze 
en onbezielde schepselen kan er zoo van tweede oorzaken gesproken 
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worden, want al is het dat God het licht laat opgaan over boozen en 

goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Hij bedient 

zich daarbij toch van de zon en van de wolken als middelen, waardoor 

Hij licht en regen op aarde laat nederdalen. Maar van veel meer belang 

is deze onderscheiding bij de redelijke schepselen. Want dezen hebben 

van God een verstand en een wil ontvangen, om daarmede zichzelven 

te leiden en te regeeren. Na is ook in de redelijke schepselen alle be

staan en leven, alle gave en kracht van God afkomstig, en blijven zij, 

hoe zij die gave en kracht ook gebruiken, onder het bestuur der voor

zienigheid Gods. Maar desniettemin is er onderscheid tusschen de eerste 

en de tweede oorzaak, tusschen God en den mensch. Gelijk het zelfs 

bij het doen van het goede God is, die in den mensch het willen en 

volbrengen werkt naar zijn welbehagen, en toch de mensch zelf wil 

en zelf handelt; zoo en in nog veel sterker mate is het bij het doen 

van het kwade God, die ook daartoe het leven en de kracht verleent, 

maar is het desniettemin de mensch en de mensch alleen, die de zonde 

als zonde doet en daarvoor schuldig staat. Wij kunnen de raadselen niet 

oplossen, voor welke de voorzienigheid Gods ons telkens in het leven 

plaatst; maar de belijdenis, dat God en wereld nooit gescheiden maar 

altijd onderscheiden zijn, wijst toch de richting aan, waarin de oplossing 

gezocht moet worden, en bewaart er ons voor, om of ter rechter- of ter 

linkerzijde af te dwalen. 

En zoo verstaan, is de leer der schepping en der voorzienigheid rijk 

aan bemoediging en troost. Daar is zooveel dat neerdrukt en de kracht 

tot leven en tot handelen beneemt. Niet alleen de tegenspoeden en de 

teleurstellingen, welke wij ontmoeten op onzen levensweg; niet alleen 

de schrikkelijke rampen en onheilen, die soms honderden menschenle-

vens in namelooze angst te gronde doen gaan; maar ook het leven in 

zijn gewoon verloop doet menigmaal den twijfel opkomen aan de voor

zienigheid Gods. Is mysterie niet het leven en het lot van alle men-

schenkinderen? Is er niet de worm der onrust en der vreeze, die knaagt 

aan aller bestaan ? Is .het niet waar, dat God een twist met zijn schep

sel heeft, en dat wij vergaan door zijn toorn en door zijne verbolgenheid 

worden verschrikt|? kNeen, niet alleen de ongeloovigen en de lichtzinni

ger!, maar ook de kinderen Gods, en zij het diepst en het meest, wor-



den aangegrepen door den ontzaglijken ernst der werkelijkheid. En soms 
perst zich de vraag uit het hart naar de lippen, of het menschdom mis

schien vergeefs door God op aarde zou zijn geschapen. 
Maar uit dien twijfel heffen zij straks toch weer door het geloof aan 

Gods schepping en voorzienigheid het hoofd omhoog. Geen duivel, 
maar God, de Almachtige, de Vader van onzen Heere Jezus Christus 
heeft de wereld geschapen. Zij is in haar geheel en in al hare deelen 
het werk van zijne handen en van zijne handen alleen. En nadat Hij 
ze geschapen heeft, heeft Hij ze niet losgelaten. Hij houdt ze door zijne 
almachtige en alomtegenwoordige kracht in stand; Hij vloeit met zijne 
mogendheid in alle schepselen in; en Hij regeert en bestuurt ze zoo, 
dat zij alle uitloopen op en medewerken tot het door Hem vastgestelde 
einde. De voorzienigheid Gods neemt met de onderhouding en de me
dewerking als derde deel de regeering in zich op. God regeert; Hij is 
de Koning der koningen en de Heer der heeren, 1 Tim. 6: 15, Op. 19:6, 
en zijn koninkrijk duurt tot in eeuwigheid, 1 Tim. 1 : 17. Geen toeval 
en geen noodlot, geen willekeur en geen dwang, geen grillige luim en 
geen ijzeren noodzakelijkheid beheerscht de natuur en de geschiedenis, 
het leven en het lot der menschenkinderen. Maar achter alle tweede 
oorzaken schuilt en werkt de almachtige wil van een almachtig God 

en een getrouw Vader. 
Het spreekt vanzelf, dat niemand dit waarlijk met zijn hart gelooven 

en met zijn mond belijden kan, dan wie zichzelf weet een kind van 
God te zijn. Het voorzienigheidsgeloof hangt ten nauwste met het heils-

geloof samen. 
Wel behoort de voorzienigheid Gods tot die waarheden, welke voor 

een gedeelte uit zijne algemeene openbaring in natuur en geschiedenis 
kenbaar zijn. Heidenen hebben haar menigmaal op schoone wijze uit
gesproken en omschreven; een hunner zeide, dat de goden alles zien 
en hooren, overal tegenwoordig zijn en tegelijk voor alles zorgen, en 
een ander getuigde, dat de orde en de inrichting van het heelal door 
God en om Gods wil in stand gehouden wordt. Maar niemand hunner 

' kende de belijdenis van den Christen, dat die God, die alle dingen 
onderhoudt en regeert, om zijns Zoons Christus' wil zijn God en zijn 
Vader is. Het geloof aan de voorzienigheid Gods werd daarom door 
twijfel geschokt, en bleek menigmaal niet tegen de wederwaardigheden 
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van het leven bestand. De achttiende eeuw, was zeer optimistisch en 

dacht, dat God de beste van alle werelden geschapen had. Maar toen 

de stad Lissabon in het jaar 1755 door eene schrikkelijke aardbeving 

voor het grootste gedeelte verwoest werd, begonnen velen de voor

zienigheid Gods te lasteren en zijn bestaan te loochenen. Doch de 

Christen, die de liefde Gods in de vergeving zijner zonden en de ver

lossing zijner ziel ervaren heett, roemt met den apostel Paulus, dat 

geen verdrukking of benauwdheid of vervolging, geen honger of gevaar 

of zwaard hem van die liefde scheiden zal, Rom. 8 : 35. Zoo God voor 

ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Rom. 8 : 31. Alhoewel de vijge

boom niet bloeien zal en geene vrucht aan den wijnstok zijn zal; dat 

het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geene spijzen voort

brengen ; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen 

rund in de stallingen wezen zal; zoo zal ik nochtans in den Heerevan 

vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils, 
Hab. 3 : 17, 18. 

In die vreugde des harten roept hij zelfs de gansche aarde op, om 

den Heere te loven; de Heere regeert, de aarde verheuge zich, dat de 

eilanden zich verblijden! Ps. 97 : 1. 

§ 12. Oorsprong, Wezen en Bestemming van den mensch. 

Het verhaal van den oorsprong van hemel en aarde loopt in het eerste 

hoofdstuk van Genesis uit op de schepping van den mensch. De 

schepping der andere creaturen, van hemel en aarde, van zon en maan 

en sterren, van planten en dieren, wordt met korte woorden bericht, 

en van de schepping der engelen wordt zelfs ganschelijk gezwegen. 

Maar als de Schrift toegekomen is aan den mensch, blijft zij lang bij 

hem stilstaan, beschrijft niet alleen het feit maar ook de wijze zijner 

schepping, en komt er in het tweede hoofdstuk van Genesis nog 

breedvoerig op terug. 

Deze bijzondere aandacht, welke aan den oorsprong des menschen 
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gewijd wordt, strekt op zichzelf reeds ten bewijze, dat de mensch het 

einde en doel, het hoofd en de kroon van heel het scheppingswerk is. 

Maar er komen nog verschillende gegevens bij, die de alle schepselen 

te bovengaande rang en waarde van den mensch in het licht stellen. 

Daar is in de eerste plaats de bijzondere raadslag Gods, welke aan 

de schepping van den mensch vooraf gaat. Bij het voortbrengen der 

andere schepselen wordt alleen gezegd, dat God sprak en zoo de ver

schillende creaturen in het aanzijn riep. Maar als God den mensch zal 

scheppen, houdt Hij eerst raad met zichzelven, en wekt Hij zich 

op, om menschen te maken naar zijn beeld en gelijkenis. Hierdoor 

wordt aangeduid, dat vooral de schepping van den mensch op overleg, 

op Goddelijke wijsheid en goedheid en almacht, berust. Niets is 

er ontstaan bij geval. Maar bij den mensch treedt de raad en het 

besluit Gods nog veel klaarder dan bij de andere schepselen aan het 
licht. 

Voorts wordt in dezen raadslag Gods er bijzondere nadruk op ge

legd, dat de mensch geschapen wordt naar Gods beeld en gelijkenis, 

en dus in eene gansch andere betrekking staat tot God dan alle andere 

schepselen. Van geen ander creatuur, zelfs niet van de engelen, wordt 

ooit in de Schrift gezegd, dat zij naar Gods beeld geschapen zijn en 

zijn beeld vertoonen. Zij mogen aanduidingen bevatten van eene of van 

meerdere van Gods eigenschappen; doch de mensch alleen heet ge
schapen naar Gods beeld en gelijkenis. 

Dan verder legt de Schrift er nadruk op, dat God niet één enkel 

mensch, maar dat Hij menschen schiep naar zijn beeld. En in het slot 

van Gen. 1 : 27 worden die menschen saam als man en vrouw aange

duid. Niet de man alleen noch ook uitsluitend de vrouw, maar beiden, 

en beiden in onderling verband en verbond, zijn dragers van het even

beeld Gods. En zij zijn het daarom niet alleen voor zichzelven, maar 

zijn het, blijkens den zegen der vermenigvuldiging, die in vers 28 over 

hen uitgesproken wordt, ook in en met al hun nakomelingen. Hetmen-

schelijk geslacht in elk van zijne leden en in zijn geheel is oorspron

kelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis Gods. 

En eindelijk wordt er nog uitdrukkelijk melding van gemaakt, dat die 

schepping van den mensch naar Gods beeld vooral uitkomen moet in 

de heerschappij over alle levende wezens en in de onderwerping der 
18 
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gansche aarde. Omdat de mensch Gods zoon is, is hij tevens koning 

der aarde. Het kindschap God en de erfenis der wereld zijn reeds in 

de schepping onafscheidelijk aan elkander verbonden. 

Het verhaal van de schepping des menschen in het eerste hoofdstuk 

van Genesis wordt in het tweede hoofdstuk nog uitgebreid en aangevuld, 

Gen. 2 : 4b—25. Ten onrechte duidt men dit tweede hoofdstuk van 

Genesis wel eens aan met den naam van het tweede scheppingsverhaal. 

Want de schepping van hemel en aarde wordt ondersteld, en in vers 4b 

alleen met een enkel woord herinnerd, om de gelegenheid aan te geven, 

waarbij God den mensch vormde uit het stof der aarde, vers 7. En al 

de nadruk valt dan in dit tweede hoofdstuk op de schepping van den 

mensch en op de wijze, waarop deze heeft plaats gehad. In deze bij

zonderheden, welke aangaande de formeering van den mensch worden 

medegedeeld, ligt dan ook het groote onderscheid tusschen het eerste 

en het tweede hoofdstuk van Genesis. 

Het eerste hoofdstuk verhaalt de schepping van hemel en aarde en 

laat deze uitloopen op den mensch. De mensch is hier het laatste schep

sel, dat door Gods almacht in het leven geroepen wordt; hij is het 

einde der schepselenreeks, de heer der natuur, de koning der aarde. 

Maar het tweede hoofdstuk, Gen. 2 : 4b verv., begint met den mensch, 

gaat van hem uit, zet hem in het middelpunt en verhaalt nu, wat er 

bij de schepping des menschen is voorgevallen, hoe ze beide bij man 

en bij vrouw heeft plaats gehad, waar de mensch zijne woonplaats 

ontvangen heeft, welke roeping hem toebetrouwd, welke bestemming 

hem aangewezen is. Het eerste hoofdstuk spreekt van den mensch als 

het einde der schepping; het tweede handelt van hem als den aanvang 

der geschiedenis. De inhoud van het eerste hoofdstuk kan samengevat 

worden onder den naam van het scheppingswerk; de titel van het 

tweede hoofdstuk kan gevoegelijk luiden: het Paradijs. 

Drie bijzonderheden zijn het, die in dit tweede hoofdstuk aangaande 

des menschen oorsprong worden medegedeeld, en ter aanvulling dienen 

van wat het eerste hoofdstuk in algemeene woorden heeft verhaald. 

Ten eerste wordt er vrij breedvoerig over de eerste woonplaats van 

den mensch gehandeld. Het eerste hoofdstuk zeide alleen in het alge

meen, dat de mensch naar Gods beeld was geschapen en tot heer over 



de gansche aarde was gesteld. Maar het zegt met geen woord, waar 

de mensch op de groote aarde het levenslicht heeft aanschouwd en waar 

hij het eerst heeft gewoond. Maar nu komt het tweede hoofdstuk op 

dit punt het scheppingsverhaal aanvullen. Toen God den hemel en de 

aarde gemaakt en aan zon en maan en sterren, aan planten en vogelen, 

aan water- en landdieren het aanzijn had gegeven, toen was er nog 

geen bepaalde plek voor den mensch afgezonderd, waar hij wonen zou. 

Vandaar dat God nu rust, voordat hij den mensch schept, een hof, een 

paradijs in gereedheid brengt, en wel in het landschap Eden, ten 

Oosten van Palestina. En die hof wordt op eene bijzondere wijze 

ingericht. God laat daar allerlei boomen uit den aardbodem uitspruiten, 

die begeerlijk waren voor het gezicht en dienstig voor spijzen; van 

die boomen worden er twee met name aangewezen, de boom des 

levens, die geplant werd in het midden van den hof, en voorts ook 

nog de boom der kennis des goeds en des kwaads. De hof kwam 

eindelijk zóó te liggen, dat eene rivier, die hooger op in het landschap 

Eden zijn oorsprong nam, er door heen stroomde, en daarna zich in 

vier armen splitste, den Pison, Gihon, Tiger en Eufraat. 
Aan de bepaling van de plaats, waar Eden en de hof in Eden gelegen 

heeft, is in den loop der eeuwen veel moeite en arbeid besteed. Ver

schillende onderstellingen zijn er gevormd, over den éénen stroom, die 

in Eden ontsprong en door den hof heen vloeide, over de vier rivieren, 

waarin de ééne stroom zich splitste, over den naam van het landschap 

Eden en den hof, die daarin weder een bijzonder terrein uitmaakte. 

Maar al die onderstellingen zijn onderstellingen gebleven ; geen enkele 

is er voor dwingend bewijs vatbaar. Twee meeningen verdienen echter 

zonder twijfel de voorkeur. De eerste is die, volgens welke Eden meer 

noordelijk, in Armenië, gelegen heeft; de andere is die, volgens welke 

dit landschap meer zuidelijk, in Babylonië, gezocht moet worden. Tus-

schen deze twee is de beslissing moeilijk ; de gegevens, welke de Schrift 

bevat, zijn thans voor ons niet meer voldoende, om de juiste ligging 

met zekerheid aan te geven. Maar als wij bedenken, dat de mensch-

heid, die uit Adam en Eva voortsproot, ofschoon gebannen uit Eden, 

toch in de omstreken wonen bleef, Gen. 4 : 16, dat Noachs ark na 

den vloed op het gebergte Ararat in Oost-Armenië rusten bleef, Gen. 

8 : 4, en dat de nieuwe menschheid zich van Babel uit over de aarde 
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verspreidde, Gen. 11 : 8, 9; dan lijdt het wel geen twijfel, dat de 
bakermat der menschheid in die landstreek gestaan heeft, welke door 
Armenië in het Noorden en Sinear in het Zuiden bepaald wordt. En 
de wetenschap komt in den laatsten tijd deze leer der Schrift verster
ken. Wel heeft zij vroeger allerlei gissingen gewaagd over de oorspron
kelijke woonplaats van den mensch en deze beurtelings in alle deelen 
der wereld gezocht, maar zij komt daarvan meer en meer terug. Volken
kunde, beschavingsgeschiedenis, taal- en geschiedwetenschap wijzen 
naar Azië heen als het werelddeel, waar eens de wieg der menschheid 

stond. 
Eene tweede bijzonderheid, die in Genesis 2 de aandacht trekt, is 

het proefgebod, dat aan den eersten mensch gegeven wordt. Deze eerste 
mensch heette eenvoudig de mensch, ha-adam, want hij was een tijd 
lang alleen en had niemand naast zich, die zijns gelijke was; eerst in 
Gen. 4 : 25 komt de naam Adam zonder lidwoord voor en wordt hij 
dus eigennaam. Duidelijk blijkt hieruit, dat de eerste mensch, die een 
tijd lang de eenige mensch was, de oorsprong en het beginsel, het 
hoofd van het menschelijk geslacht is geweest. Als zoodanig ontving 
hij eene dubbele taak: 1°. om den hof van Eden te bebouwen en te 
bewaken, en 2°. om van alle boomen in den hof vrijelijk te eten, be

halve van den boom der kennis des goeds en des kwaads. 
De eerste taak omschrijft zijne verhouding tot de aarde, de tweede 

zijne betrekking tot den hemel. Adam moet de aarde onderwerpen en 
beheerschen, en dat in tweeërlei zin: hij moet ze bebouwen, ontginnen, 
eruit te voorschijn brengen al de schatten, die God tot in de ingewanden 
toe er voor den mensch in neergelegd heeft; en hij moet ze ook bewaken, 
beveiligen, beschermen tegen alle booze macht, die haar bedreigt, hij 
moet ze in veiligheid stellen tegen de dienstbaarheid der verderfenis, 

waaronder thans het gansche schepsel zucht. 
Maar deze roeping tegenover de aarde kan de mensch alleen ver

vullen, als hij den band aan den hemel niet verbreekt, als hij God op 
zijn woord gelooven en, trots alle verleiding, aan zijn gebod gehoor
zamen blijft. De tweeledige taak is er in beginsel maar ééne. Adam 
moet heerschen, heerschen over de aarde, niet door niets doen en 

ledigheid, maar door arbeid van hoofd en hart en hand. 
Maar om te kunnen heerschen, moet hij dienen, God dienen, die zijn 
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Schepper en Wetgever is. Arbeid en rust, heerschappij en dienst, 

aardsche en hemelsche roeping, beschaving en godsdienst, cultuur en 

cultus, gaan van den aanvang af samen, behooren bij elkaar en om

vatten beide in éénen de groote, heilige, heerlijke bestemming van den 

mensch. De gansche cultuur, dat is, alle arbeid, dien de mensch onder

neemt, om de aarde te onderwerpen, landbouw, veeteelt, nijverheid, 

handel, wetenschap en wat men maar bedenken moge, al die arbeid 

is vervulling van eene goddelijke roeping. Maar indien hij dit waarlijk 

zijn en blijven zal, dan moet hij terhand genomen worden in afhanke

lijkheid van en in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De godsdienst 

moet zijn het beginsel, dat het gansche leven bezielt en heiligt tot een 

dienst Gods. 
Als derde bijzonderheid komt in aanmerking de gave der vrouw en 

de instelling van het huwelijk. Adam had veel ontvangen. Ofschoon 

gevormd uit het stof der aarde, was hij toch drager van het beeld Gods. 

Hij werd geplaatst in een hof, die een oord van liefelijkheid was en 

overvloedig voorzien van alles, wat begeerlijk was voor het oog en 

goed tot spijze. Hij ontving eene roeping, om door aangenamen arbeid 

den hof te bebouwen en de aarde te onderwerpen, en had daartoe te 

wandelen overeenkomstig het gebod Gods, om vrijelijk van alle boomen 

te eten met uitzondering van één enkelen boom slechts. Maar hoe rijk 

ook beweldadigd, dankbaar was de eerste mensch, doch voldaan was 

hij niet. En de oorzaak wordt hem door God zeiven ontdekt; ze ligt 

in zijne eenzaamheid. Het is niet goed, dat de mensch alleen zij. Daarop 

is hij niet aangelegd, daartoe is hij niet geschapen; zijne natuur is van 

een gezelligen aard; hij moet zich uiten, openbaren, geven kunnen; 

hij moet zijn hart kunnen uitstorten, zijne aandoeningen kunnen ver

tolken, zijne gewaarwordingen kunnen mededeelen aan een wezen, dat 

hem verstaan, met hem medegevoelen en met hem medeleven kan. Een

zaamheid is armoede, verlatenheid, langzame wegkwijning en inzinking. 

Hoe eenzaam is het, alleen te zijn! 
En Hij, die den mensch zóó schiep, met zulk eene behoefte aan 

mededeeling en uitbreiding, kan ook alleen naar de grootte van zijne 

gunst en macht in die behoefte voorzien. Hij kan alleen eene hulpe 

maken, die tegenover hem is, die hem verwant is en bij hem past. En 

nu wordt het zoo voorgesteld, vers 19—21, dat de Heere al de dieren 
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der aarde en al de vogelen des hemels schiep en ze tot den mensch 
bracht, om te zien, of onder al die schepselen niet een wezen ware, 
dat Adam tot eene gezellin en hulpe zou kunnen zijn. De bedoeling 
van deze verzen is niet, om de tijdrekenkundige orde aan te geven, 
waarin de dieren en de menschen geschapen zijn; maar om de zakelijke 
orde, de rangverhouding, den graad van verwantschap te doen kennen, 
waarin beide soorten van schepselen tot elkander staan. Die rangver
houding wordt door den eersten mensch daarin aangewezen, dat hij 

aan de dieren namen schonk. 
Adam kende dus al die schepselen, hij doorzag hun aard, hij kon ze 

ordenen en indeelen en aan alle de plaats aanwijzen, welke in het ge
heel der dingen hun toekwamen. Als hij dus straks onder al die schep
selen geen wezen ontdekte, dat hem zelf verwant was, dan was dit niet 
een gevolg van onkunde noch ook van dwaze zelfverheffing en trots, 
maar dan rustte dat daarop, dat tusschen hem en alle andere schep
selen een soortelijk verschil bestond, niet een verschil in graad slechts 
maar in wezen. Daar is wel allerlei overeenkomst tusschen dier en 
mensch, beiden zijn lichamelijke wezens, hebben allerlei aardsche be
hoeften en begeerten aan spijze en drank, aan voortplanting en uit
breiding met elkander gemeen ; beiden zijn in het bezit van de zintui
gen van reuk, smaak, gevoel, gezicht en gehoor en zijn ook de lagere 
werkzaamheden van het kenvermogen, waarneming, voorstelling en de 
verbinding van voorstellingen, met elkander deelachtig. Maar de mensch 
is toch een ander wezen dan het dier; hij heeft verstand en rede en 
wil en dientengevolge taal en godsdienst, zedelijkheid en recht, weten
schap en kunst. Hij is wel uit het stof der aarde gevormd, maar hij 
ontving toch den adem des levens van boven. Hij is een lichamelijk, 
maar ook een geestelijk, een redelijk en zedelijk wezen.( En daarom 
vond Adam onder al die schepselen geen enkel, dat hem verwant was 
en zijne hulpe kon zijn. Hij gaf hun allen wel namen, maar geen enkel 
was waardig den verheven, den koninklijken naam van mensch. 

En toen de mensch niet vinden kon wat hij zocht, toen gaf God hem, 
zonder zijn weten en willen, en geheel buiten zijn toedoen om, datgene 
wat hij zich zelf niet verschaffen kon. De beste gaven vallen ons als 
gaven, zonder arbeid en zonder prijs, in den schoot. Wij verdienen en 
verwerven ze niet, wij ontvangen ze om niet. De rijkste en kostelijkste 
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gave, welke op aarde aan den man geschonken kan worden, is de 
vrouw; en deze ontvangt hij in den diepen slaap, onbewust, zonder 
inspanning van den wil of vermoeiing van de hand. Het zoeken, het 
omzien, het vragen, het besef der behoefte, het bidden gaat er aan 
vooraf; maar dan schenkt God de gave vrijmachtig, alleen, zonder 
onze hulp; Hij voert den man de vrouw als met eigen hand tegemoet. 

En de eerste gewaarwording, die van Adam zich meester maakt, als 
hij ontwaakt en de vrouw vóór zich ziet staan, is die van bewondering 
en dank. Hij voelt zich niet vreemd tegenover haar, maar erkent haar 
terstond als met hem van dezelfde natuur. Zijn erkennen was een her
kennen van datgene, wat hij voelde dat hij miste en zocht, maar zich 
zelf niet verschaffen kon. En zijne bewondering geeft zich lucht in het 
eerste bruiloftslied, dat over de aarde weerklonk: deze is ditmaal been 
uit mijn gebeente en vleesch uit mijn vleesch; zij zal mannin heeten, 
omdat zij uit den man genomen is. Adam blijft dus het beginsel en 
hoofd van het menschelijk geslacht; de vrouw wordt niet maar naast, 
doch uit hem geschapen, 1 Cor. 11:8. Gelijk de stof voor Adams 
lichaam aan de aarde wordt ontleend, zoo vormt de zijde van Adam den 
grondslag voor Eva's bestaan. Maar gelijk de eerste man eerst uit het 
stof der aarde tot mensch werd door den adem des levens van boven, 
zoo werd de eerste vrouw uit de zijde van Adam eerst tot mensch door 
de scheppende almacht Gods. Zij is uit Adam en toch eene andere 
dan Adam; zij is hem verwant en toch van hem onderscheiden; zij 
b e h o o r t  t o t  d e z e l f d e  s o o r t  e n  n e e m t  d a a r i n  t o c h  e e n  e i g e n  p l a a t s  i n ;  
zij is afhankelijk en toch vrij; ze is na Adam en uit Adam, maar dankt 
haar bestaan toch aan God alleen. En zoo dient zij tot hulpe voor den 
man, om hem zijne roeping tot beheersching der aarde mogelijk te 
maken; tot hulpe, niet als meesteres en nog veel minder als slavin, 
maar als een eigen, zelfstandig en vrij wezen, dat niet door den man 
maar door God het bestaan ontving, aan Hem verantwoordelijk is, en 
aan den man als eene vrije, onverdiende gave toegevoegd werd. 

Zóó verhaalt de Schrift den oorsprong van den mensch, beide van 
den man en van de vrouw; en zóó is hare gedachte over de instelling 
van het huwelijk en over den aanvang van het menschelijk geslacht. 
Maar van dat alles wordt ons tegenwoordig onder den naam en op het 
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gezag van de wetenschap eene gansch andere voorstelling gegeven. En 

wijl deze hoe langer hoe meer ook in de kringen van het volk door

dringt en voor heel de beschouwing van wereld en leven de grootste 
beteekenis heeft, is het noodig, enkele oogenblikken aan haar onze 

aandacht te wijden en de gronden, waarop zij rust, aan eene beoor
deeling te onderwerpen. 

Als men het verhaal der Schrift aangaande den oorsprong van het 

menschelijk geslacht verwerpt, moet men natuurlijk daarvan eene andere 
verklaring trachten te geven. De mensch bestaat; men kan zich dus 

niet onttrekken aan de vraag, waar hij vandaan gekomen is. Indien hij 

nu zijn oorsprong niet dankt aan de scheppende almacht Gods, dan 

moet hij op eene andere wijze ontstaan zijn. En dan blijft er al niet 
veel anders over, dan het zich zóó voor te stellen, dat de mensch lang

zamerhand uit de voorafgaande lagere wezens zich ontwikkeld en zich 
zoo tot zijn tegenwoordig hoog standpunt opgewerkt heeft. Ontwikkeling 

(evolutie) is dan ook het tooverwoord, dat heden ten dage bij alle 

vragen naar den oorsprong en het wezen der schepselen ter oplossing 
dienst moet doen. Natuurlijk moet men, daar de leer der schepping 

verworpen wordt, wel aannemen, dat er in den beginne iets bestond, 

want uit niets kan niets worden ; maar men gaat dan uit van de vol
komen willekeurige en onmogelijke onderstelling, dat de stof en de 

kracht en de beweging eeuwig zijn geweest, en voegt daaraan toe, dat 

aan ons zonnestelsel een toestand voorafging, waarin de wereld niets 

anders dan eene chaotische, gasvormige massa was. En van daaruit heeft 
dan die ontwikkeling een aanvang genomen, welke langzamerhand aan 

onze wereld met al hare schepselen het aanzijn heeft gegeven. Door 

ontwikkeling is het zonnestelstel en de aarde ontstaan; ontwikkeling 
vormde de aardlagen en de delfstoffen; door ontwikkeling kwam in 

eene eindelooze reeks van jaren het levende uit het levenlooze voort; 

ontwikkeling gaf langzamerhand aan de planten, aan de dieren en aan 

de menschen het aanzijn; en in de menschenwereld is het wederom 
dezelfde ontwikkeling, die het geslachtsonderscheid, het huwelijk, het 

huisgezin, de maatschappij, den staat, de taal, den godsdienst, de 

zedelijkheid, het recht, de wetenschap, de kunst en alle andere 

goederen der beschaving in eene geregelde orde te voorschijn heeft 

gebracht. Als men alleen maar van deze ééne onderstelling mag uitgaan, 
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dat de stof en de kracht en de beweging eeuwig waren, dan meent 

men voorts God in het geheel niet noodig te hebben. De wereld draagt 

haar eigen verklaring in zich; de wetenschap heeft, naar men meent, 

God volkomen overbodig gemaakt. 
Van het ontstaan van den mensch geeft de ontwikkelingsleer dan 

nog nader, in hoofdzaak, de volgende voorstelling. Toen de aarde af

gekoeld en voor het ontstaan van levende wezens geschikt was, ont

stond het leven onder de toenmalige omstandigheden waarschijnlijk 

aldus, dat er eerst levenlooze eiwitverbindingen zich vormden, die door 

verschillende invloeden verschillende hoedanigheden verkregen, en dat 

deze eiwitstoffen daarna door verbinding en vermenging het pro-

toplasma, de eerste levenskiem, voortbrachten. Daarmede begon de 

biogenetische ontwikkeling, de ontwikkeling van de levende wezens, 

die misschien wel reeds een honderd millioen jaren geduurd heeft. 

Dit protoplasma vormt de eiwitachtige zelfstandigheid van de cel, 

welke thans algemeen als het grondbestanddeel van alle levende 

wezens, van planten en dieren en menschen, wordt beschouwd. Een

cellige protozoën of moneren (de naam voor de allereerste levende 

wezens) waren dus de oudste organismen. Alnaarmate deze beweging

loos of bewegelijk waren, ontwikkelden zij zich langzamerhand tot 

planten of tot dieren. Van de dieren staan de infusoriën (allerkleinste 

wormpjes) het laagst, maar daaruit ontwikkelen zich allengs door ver

schillende overgangen en tusschenvormen heen de hoogere soorten van 

dieren, die onder den naam van gewervelde, gelede, week- en straal-

dieren bekend staan. De gewervelde dieren onderscheiden zich dan 

weer in vier klassen: visschen, amphibieën, vogels en zoogdieren; 

laatstgenoemde zijn weder gedeeld in drie orden: vogelbekdieren, buidel

dieren en moederkoekdieren, en deze laatste weer in knaag-, hoef-, 

roof- en heerendieren. De heerendieren of primaten hebben weer drie 

klassen : half-apen, echte apen en mensch-apen. 
Wanneer men nu den mensch in lichaamsbouw met deze verschillende 

dieren vergelijkt, dan blijkt volgens de evolutieleer, dat hij achtereen

volgens eene steeds nauwer verwantschap vertoont met de gewervelde 

dieren, de zoogdieren, de moederkoekdieren, de heerendieren en de 

allernauwste verwantschap met de mensch-apen, die door orang en 

gibbon in Azië en door gorilla en sjimpanzee in Afrika vertegen-
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woordigd worden. Deze zijn dan ook de naastbestaanden van den 
mensch; zij verschillen van den mensch in grootte, vorm enz., maar 
komen met hem overeen in den grondslag van den lichaamsbouw. 
Toch stamt de mensch niet af van diezelfde apensoorten, die thans nog 
leven, maar van een reeds lang uitgestorven mensch-aap, die öf wat 
meer als mensch öf wat meer als aap gedacht wordt, en die de gemeen
schappelijke stamvader van apen en menschen is. Apen en menschen 
bestaan elkaar dus in den bloede, behooren tot hetzelfde geslacht, maar 
zijn in betrekking tot elkander niet als broeders en zusters, maar als 

neven en nichten te beschouwen. 
Dit is de gedachte van de ontwikkelingstheorie. Zoo stelt zij zich voor, 

dat de gang van zaken is geweest. Maar zij zag zich natuurlijk ook 
geroepen tot eenige verklaring van de wijze, waarop dat alles toegegaan 
was. Men kon wel zeggen, dat planten, dieren en menschen eene on
afgebroken, opklimmende reeks vormden, doch men diende toch eenigs-
zins aan te toonen, dat zulk eene ontwikkeling ook inderdaad mogelijk 
was, dat bijvoorbeeld een aap zich langzamerhand vervormd had tot een 
mensch. Tot het geven van zulk eene verklaring heeft nu Charles 
Darwin in 1859 eene poging beproefd. Hij nam namelijk waar, dat plan
ten en dieren, bijv. de rozen en de duiven, door kunstmatige teeltkeus 

langzamerhand belangrijk gewijzigd kunnen worden, en kwam daardoor 
op de gedachte, of er niet ook in de natuur zulk eene teeltkeus werken 
kon, nu wel niet eene kunstmatige, door menschenhand geleid, maar 
dan toch eene onbewuste, onwillekeurige, natuurlijke teeltkeus. Deze 
gedachte deed een licht voor hem opgaan. Want door het aannemen 
van zulk eene natuurlijke teeltkeus achtte hij zich in staat te verklaren, dat 
planten en dieren zich langzamerhand wijzigen en veranderen, dat zij nadee-
len in hunne organisatie overwinnen en voordeelen behalen konden, en dat 
zij daardoor voor den strijd om het bestaan zich steeds beter toerusten en 
boven andere volharden konden. Want het leven is overal en altijd in 
de gansche schepping een worsteling om het bestaan. Er schijnt, opper
vlakkig beschouwd, wel vrede in de natuur te zijn, maar deze schijn 
bedriegt. Veeleer is er allerwege een strijd om het leven en de levens
behoeften, wijl de aarde te klein en te arm is, om alle levende wezens, 
die geboren worden, behoorlijk van voedsel te voorzien. Millioenen 
organismen komen dan ook om door gebrek; alleen de sterkste blijven 
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over. En deze sterkste, die door eene of andere eigenschap boven de 
andere uitmunten, erven de door hen allengs verworvene, voordeelige 
eigenschappen aan hunne nakomelingen over. 

Zoo komt er vooruitgang en steeds hoogere ontwikkeling. Natuurlijke 
teeltkeus,- strijd om het bestaan en overerving van oude en nieuw-ver-
worven eigenschappen verklaarden volgens Darwin het ontstaan van 
nieuwe soorten, en ook den overgang van dier tot mensch. 

Bij de beoordeeling dezer ontwikkelingsleer is het vóór alle dingen 
noodig, een scherp onderscheid te maken tusschen de feiten, waarop 
zij zich beroept, en de wijsgeerige beschouwing, welke zij daaraan ver
bindt. De feiten bestaan alle daarin, dat de mensch met de andere 
levende schepselen, bepaaldelijk met de hoogere diersoorten en onder 
deze weder vooral met de apen allerlei trekken van overeenkomst heeft. 
Natuurlijk waren deze feiten voor een groot gedeelte ook vroeger be
kend, want de overeenstemming in lichaamsbouw, in de verschillende 
organen" des lichaams en hunne werkzaamheden, in de zintuigen, in 
de gewaarwordingen en waarnemingen, in de voorstellingen en in hare 
verbinding enz. springt ieder terstond in het oog, en is ook voor geen 
ontkenning vatbaar. Maar de ontleedkunde, de wetenschappen van het 
leven, de levensverschijnselen en de levensverrichtingen en ook de ziel
kunde hebben in de laatste tijden al die trekken van overeenkomst veel 
dieper en nauwkeuriger onderzocht, en ze daardoor in aantal vermeerderd 
en in beteekenis versterkt. Verschillende andere wetenschappen droegen 
ook nog het hare bij, om deze overeenkomsten tusschen mensch en 
dier te bevestigen en uit te breiden. De studie van het menschelijk 
lichaam in den moederschoot, vóór de geboorte, toonde aan, dat de 
mensch in de allereerste aanvangen van zijn bestaan de gelijkenis ver
toont van visch, amphibie, en lagere zoogdieren. De palaeontologie, die 
zich bezighoudt met de studie van de toestanden in overoude tijden, 
ontdekte overblijfselen van menschen, zooals geraamten, beenderen, 
schedels, werktuigen, versierselen, woningen enz., die erop wezen, dat 
de menschen eeuwen geleden in sommige streken der aarde op hoogst 
eenvoudige wijze leefden. En de volkenkunde leerde stammen en volken 
kennen, die geestelijk en lichamelijk door een grooten afstand van de 
beschaafde natiën gescheiden zijn. 
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Toen deze feiten, van verschillende kanten samengebracht, bekend 

werden, was de wijsgeerige beschouwing er haastig bij, om ze met 

elkander in verband te brengen en samen te voegen tot één stelsel, het 

stelsel der langzame ontwikkeling van alle dingen, bepaaldelijk dan ook 

van den mensch. Die ontwikkelingsgedachte kwam niet eerst na en 

door de feiten op, maar zij bestond al lang, werd door verschillende 

wijsgeeren voorgestaan en nu op de ten deele nieuw gevonden feiten 

toegepast. Het oude stelsel kwam nu, naar men meende, op vast

staande feiten te rusten ; en een juichkreet ging op, dat alle wereld

raadselen op één na, dat van de eeuwige stof en kracht, waren opgelost 

en alle geheimen ontdekt. Maar nauwelijks was dit trotsche gebouw der 

ontwikkelingsleer voltooid of de aanval en de afbraak begon. Het Dar

winisme, zeide een beroemd wijsgeer, kwam op in de zestiger jaren, 

hield zijn triumftocht in de zeventiger jaren, stond op zijn hoogtepunt 

in de tachtiger jaren, werd daarna in de negentiger jaren door enkelen 

betwijfeld en sedert het einde der vorige eeuw door velen sterk 

bestreden. 
Het eerst en het scherpst richtte zich de aanval tegen de verklaring, 

welke Darwin had trachten te geven van de wijze, waarop de verschil

lende soorten ontstaan waren. De strijd om het bestaan en de natuur

lijke teeltkeus bleken niet in staat tot het leveren van den dienst, waartoe 

zij te hulp geroepen waren. Wel is waar bestaat er in planten- en 

dieren- en menschenwereld eene dikwerf bange worsteling, die op hun 

aard en bestaan een belangrijken invloed oefent. Maar het is volstrekt 

niet bewezen, dat deze worsteling nieuwe soorten voortbrengen kan. Zij 

kan er toe bijdragen, dat aanleg en vermogens, organen en krachten 

door oefening en inspanning sterker worden ; zij kan ontwikkelen wat 

er is, maar zij kan niet voortbrengen wat niet bestaat. Ook is het over

dreven, gelijk trouwens ieder uit eigen ervaring weet, dat er overal 

en altijd en dat er niets anders dan strijd bestaat. 
Er is niet alleen haat en vijandschap, er is ook nog liefde en mede

werking en hulpbetoon in de wereld. De leer, dat er nergens iets 

anders is dan oorlog van allen tegen allen, is even eenzijdig als de 

idyllische beschouwing der achttiende eeuw, die overal in de natuur 

rust en vrede vond. Aan den grooten disch der natuur is er voor velen 

plaats, en de aarde, welke God tot eene woonplaats gaf aan den mensch, 
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is onuitputtelijk rijk. Vele feiten en verschijnselen hebben dan ook met 

een strijd om het bestaan hoegenaamd niets te doen. Niemand kan 

aanwijzen, wat uijv. de kleuren en figuren der slakkenhuidjes, de zwarte 

kleur van het buikvel bij vele gewervelde dieren, het grijsworden der 

haren in den ouderdom, het roodworden der bladeren in den herfst 

met den strijd om het leven zouden hebben uit te staan. Ook is het niet 

waar, dat in dien strijd de sterkste exemplaren steeds en uitsluitend 

de overwinning behalen, en de zwakste altijd omkomen. Een zooge-

genaamd toeval, eene gelukkige of ongelukkige omstandigheid drijft 

menigmaal den spot met al onze berekeningen. Een sterk mensch wordt 

soms in de kracht zijner jaren weggerukt, en een zwakke en kranke 

man of vrouw strekt het leven tot in hoogen ouderdom uit. 

Een Nederlandsch geleerde heeft daarom in de plaats van Darwins na

tuurlijke teeltkeus eene andere theorie, die der mutatie, gesteld, volgens welke 

veranderingen der soorten niet geregeld en langzaam, maar soms plotse

ling en sprongswijze te voorschijn treden ; maar daarbij is het de vraag, 

of zulke veranderingen alleen wijzigingen binnen de soort zijn, dan wel 

aan nieuwe soorten het aanzijn geven. En het antwoord op deze vraag 

hangt weer samen met de bepaling, welke van het begrip soort wordt 

gegeven. 
En niet alleen de strijd om het bestaan, de natuurlijke teeltkeus en 

het overblijven der geschiktsten, maar ook de overerving van verworven 

eigenschappen, welke Darwin aannam, om de ontwikkeling steeds hoo-

ger te doen stijgen, heeft bij velen haar crediet verloren. Het overgaan 

van de natuurlijke, aangeboren eigenschappen van de ouders op de 

kinderen pleit uit den aard der zaak meer tegen dan vóór het Darwi

nisme, omdat het de standvastigheid der soorten insluit; uit menschen 

komen eeuwen aaneen alleen menschen voort. Maar over de overerving 

van later in het leven verkregen, verworven eigenschappen bestaat er 

tegenwoordig zooveel verschil van gevoelen, dat er met zekerheid niets 

van te zeggen valt. Dit staat in elk geval vast, dat verworven eigen

schappen menigmaal niet van de ouders op de kinderen overgaan. De 

besnijdenis bijv. is eeuwenlang bij sommige volken in gebruik geweest 

en laat toch bij de kinderen geen sporen na; zij moet altijd bij ieder 

kind opnieuw worden toegepast. Overerving heeft alleen binnen zekere 

grenzen plaats en brengt geene verandering in de soort. Indien de wij-
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ziging kunstmatig is voortgebracht, moet zij ook kunstmatig in stand 

gehouden worden of gaat anders weer verloren. Noch de erfelijkheid 

noch de veranderlijkheid worden door het Darwinisme verklaard; beide 

zijn feiten, wier bestaan niet betwijfeld wordt, maar wier samenhang 

en verband vooralsnog buiten de grenzen onzer kennis ligt. 

Meer en meer is daarom het eigenlijke Darwinisme, het Darwinisme in 

den engeren zin, n.1. de poging, om de soortverandering te verklaren door 

strijd om het bestaan, natuurlijke teeltkeus en overerving van verworven 

eigenschappen, door de mannen der wetenschap prijsgegeven. De pro

fetie van een der eerste en voornaamste bestrijders van Darwins theorie 

heeft zich letterlijk vervuld, dat deze poging tot verklaring van de raad

selen des levens het einde der (negentiende) eeuw niet halen zoude. Maar 

van nog veel meer gewicht is, dat de critiek niet alleen tegen de ver

klaringswijze van Darwin, maar ook tegen de ontwikkelingstheorie hare 

stem heeft verheven. Natuurlijk, feiten blijven feiten en kunnen en mo

gen niet worden ontkend. Maar iets anders is het met de theorie, welke 

op die feiten door het denken gebouwd wordt. En van de ontwikkelings

theorie bleek het nu hoe langer hoe meer, dat zij op de feiten niet 
paste en er zelfs mede in strijd was. 

De geologie (de wetenschap van de aardlagen) bracht aan het licht, 

dat de lagere en hoogere diersoorten niet na elkander zijn opgetre

den, maar reeds van de oudste tijden naast elkander voorkomen. 

De palaeontologie leverde geen enkel afdoend bewijs voor het bestaan 

van overgangsvormen tusschen de verschillende soorten van organische 

wezens, die er toch, naar Darwins theorie van uiterst langzame ontwik

keling door allerkleinste veranderingen, in grooten getale aanwezig had

den moeten zijn; ook de vurig begeerde en ijverig gezochte tusschen-

vorm van aap en mensch werd tot dusver nergens gevonden. De 

studie van de ontwikkeling van het menschelijk lichaam in den moeder

schoot toont wel eenige uitwendige overeenkomst aan met de ontwik

keling van andere dierlijke lichamen vóór de geboorte; maar deze 

overeenkomst is uitwendig, omdat uit een dierlijk lichaam in den 

moederschoot nooit een mensch, en omgekeerd uit dat van een mensch 

nooit een dier zich ontwikkelt; van de ontvangenis af gaan mensch en 

dier dus reeds uiteen, al valt het innerlijk verschil voor ons niet waar 

te nemen. De biologie, de wetenschap van het leven en de levensver-
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schijnselen, heeft tot dusver zoo weinig steun geboden aan de onder
stelling, dat het leven vanzelf was ontstaan, dat velen thans zelfs de 
onmogelijkheid daarvan aannemen en de vroegere gedachte van eene 
bijzondere levenskracht hebben vernieuwd. De natuur- en de scheikunde 
hebben, naarmate zij haar onderzoek voortzetten, in de wereld van het 
oneindig-kleine hoe langer hoe meer verborgenheden en wonderen ont
dekt, en hebben velen terug doen keeren tot de meening, dat de laatste 
bestanddeelen der dingen geen stoffen maar krachten zijn. En — om 
niet meer te noemen — al de pogingen, die in het werk gesteld zijn, 
om bewustzijn, wilsvrijheid, rede, geweten, taal, godsdienst, zedelijkheid 
enz. enkel en alleen uit ontwikkeling te verklaren, zijn tot nog toe 
geen van alle met een gunstigen uitslag bekrooijd. De oorsprongen van 
al deze verschijnselen, evenals die van alle dingen, zijn voor de weten

schap in het duister gehuld. 
Want hierop geve men ten slotte wèl acht, als de mensch voor ons 

in de geschiedenis optreedt, dan is hij al mensch naar lichaam en ziel, 
en dan is hij reeds in het bezit, overal en altijd, van al die menschelijke 
hoedanigheden en werkzaamheden, naar wier oorsprongen de weten
schap onderzoek doet. Nergens zijn of worden menschen gevonden, of 
ze hebben verstand en wil, rede en geweten, gedachte en taal, godsdienst 
en zedelijkheid, huwelijk en gezin enz. Als al deze eigenschappen en 
verschijnselen langzamerhand zich mochten ontwikkeld hebben, dan 
valt die ontwikkeling in ieder geval in den vóór-historischen tijd, dat 
is, in dien tijd, waarvan wij rechtstreeks niets weten, en waartoe alleen 
uit enkele gegevens in den lateren tijd terugbesloten wordt. De weten
schap, welke tot dien vóór-historischen tijd doordringen en de oor
sprongen der dingen vinden wil, moet dus uit den aard der zaak 
tot gissingen, vermoedens, onderstellingen de toevlucht nemen. Voor 
strikte bewijzen zijn deze niet vatbaar. Met feiten uit den historischen 
tijd wordt de ontwikkelingsleer en bepaaldelijk ook de leer van de 
afstamming van den mensch uit het dier in het minst niet gesteund. 
Van al de elementen, waaruit zij opgebouwd is, blijft ten slotte alleen 
over eene wijsgeerige wereldbeschouwing, welke alle dingen en ver
schijnselen zonder God, alleen uit en door zichzelve verklaren wil. Eén 
van hare voorstanders sprak het open uit: er blijft slechts de keuze 
tusschen de afstammingsleer en het wonder; daar het laatste op 
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wetenschappelijk standpunt volstrekt onmogelijk is, zijn wij wel genood
zaakt, in de eerste onze positie te nemen. Doch daaruit blijkt dan ook, dat 
de afstammingsleer niet een resultaat van nauwkeurige wetenschap, maar 
een postulaat van materialistische of pantheïstische wijsbegeerte is. Zij 
is niet, gelijk iemand reeds jaren geleden het ongeveer uitdrukte, zij is 
niet eene onderstelling tot verklaring van feiten, maar zij construeert 
feiten tot bevestiging eener onderstelling. 

Met de gedachte over den oorsprong des menschen staat die over 
zijn wezen in het allernauwst verband. Velen spreken tegenwoordig 
anders, en stellen het zoo voor, dat wereld en mensch, hoe men ook 
over hun oorsprong en hunne ontwikkeling in het verledene denke, 
toch thans zijn wat ze zijn en voor alle menschen dezelfde blijven. 

Dit laatste is natuurlijk volkomen waar; de werkelijkheid blijft vol
komen dezelfde, hetzij wij ons eene juiste of onjuiste voorstelling van 
haar vormen. Maar datzelfde geldt in denzelfden zin ook van den oor
sprong der dingen. Of wij ons al inbeelden, dat de wereld en de 
menschheid op deze of op die wijze geworden zijn, bijv. langzamerhand 
in een verloop van eeuwen door allerkleinste wijzigingen zich uit zich-
zelve ontwikkeld hebben, daar verandert die oorsprong der dingen 
zelf hoegenaamd niet door. De wereld is geworden, zooals zij geworden 
is, en niet zooals wij denken of wenschen zouden, dat zij geworden 
ware. Maar de gedachte over den oorsprong der dingen staat met de 
gedachte over het wezen der dingen wel in een onafscheidelijk verband. 

Als de eerste onjuist is, kan de tweede niet juist zijn. Als wij denken, 
dat de aarde en al de rijken der natuur, dat alle schepselen en inzon
derheid ook de mensch, zonder God, enkel en alleen door ontwikkeling 
van krachten, die in de wereld liggen, ontstaan zijn, dan spreekt het 
vanzelf, dat zulk eene gedachte den grootsten invloed oefenen moet op 
onze opvatting van het wezen van wereld en mensch. 

Wereld en mensch blijven in zichzelven wel volkomen dezelfde en 
zijn van onze voorstelling onafhankelijk; maar voor ons worden zij 
anders, vermeerderen of verminderen zij in waardij en beteekenis, al 
naarmate wij anders over hun oorsprong en ontstaan denken. 

Dit is zoo duidelijk, dat het geene nadere toelichting of bevestiging 
behoeft. Maar omdat de meening, dat wij over den oorsprong der dingen 
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kunnen denken wat wij willen, omdat hun wezen toch voor ons hetzelfde 

blijft, telkens terugkeert, bijv. bij de leer over de Schrift, den godsdienst 

van Israël, den persoon van Christus, de religie, de zedelijkheid enz., kan 

het zijne nuttigheid hebben, om bij de leer over het wezen van den 

mensch de valschheid di'er meening nog eenigszins nader te betoogen. 

Moeilijk valt dit niet. Want als de mensch zich zelf geleidelijk uit het 

dier ontwikkeld heeft, zonder God, enkel en alleen door blind werkende 

natuurkracht, dan spreekt het vanzelf, dat hij niet wezenlijk van het dier 

verschillen kan en ook in zijne hoogste ontwikkeling nog een dier blijft. 

Voor eene van het lichaam onderscheidene ziel, voor zedelijke vrijheid 

en persoonlijke onsterfelijkheid blijft er dan geene plaats meer voor; 

en de godsdienst, de waarheid, de zedelijkheid, de schoonheid verliezen 
hun volstrekt (absoluut) karakter. 

Deze gevolgtrekkingen worden niet door ons aan de voorstanders deront-

wikkelingsleer opgedrongen, maar door henzelven daaruit afgeleid. Darwin 

zegt bijv. zelf, dat onze ongehuwde vrouwen, indien de mensch onder vol

komen dezelfde voorwaarden opgevoed was als de honigbijen, het voor een 

heiligen plicht zouden houden, om, evenals de werkbijen, hare broeders te 

dooden, en moeders zouden trachten hare vruchtbare dochters te vermoorden, 

zonder dat iemand erover dacht, om tusschenbeide te komen. Heel de 

zedewet, zoowel naar vorm als naar inhoud, is dus eene vrucht van de 

omstandigheden, en wijzigt zich daarom, naarmate deze veranderen; 

goed en kwaad zijn, evenals waar en onwaar, betrekkelijke begrippen, 

wier zin en waarde op dezelfde wijze als de mode, aan de wisseling 

der tijden en plaatsen onderworpen is. Evenzoo is de godsdienst vol

gens anderen slechts eene tijdelijke hulp geweest, waarvan de mensch 

zich bediend heeft bij zijne onmacht in den strijd tegen de natuur en 

welke nu nog dienst doet als een slaapdrank voor het volk, maar die 

op den duur, als de mensch tot volle vrijheid gekomen is, vanzelf uit

sterven en verdwijnen zal. Zonde en misdaad, ontucht en moord, stellen 

den mensch niet schuldig, maar zijn nawerkingen van den onbeschaaf-

den toestand, waarin de mensch vroeger heeft geleefd, en verminderen, 

naarmate de mensch ontwikkeld en de maatschappij verbeterd wordt; 

de misdadigers zijn te beschouwen als kinderen, als dieren of als krank

zinnigen, en moeten dienovereenkomstig behandeld worden; de gevan

genissen moeten plaats maken voor verbeteringsgestichten. In één woord, 
x» 
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als de mensch niet van Goddelijke, maar van dierlijke afkomst is en 

zelf zich langzamerhand daarboven verheven heeft, dan heeft hij alles 

aan zichzelf te danken, is hij zijn eigen wetgever en meester en heer. 

Al deze gevolgtrekkingen van de (materialistische of pantheïstische) 

ontwikkelingsleer treden zoowel in de hedendaagsche wetenschap, als 

ook in de litteratuur, de kunst en de practijk van het leven zeer duide

lijk aan het licht. 

Maar de werkelijkheid leert gansch anders. De mensch kan zich wel 

inbeelden, dat hij alles door zichzelf geworden en door niets gebonden 

is. Maar hij blijft in alle opzichten een afhankelijk schepsel; hij kan 

niet doen wat hij wil. In zijn lichamelijk leven blijft hij gebonden aan 

de wetten, die voor ademhaling en bloedsomloop, voor spijsvertering 

en voortplanting zijn gesteld. En als hij daartegen ingaat en op die 

wetten geen acht geeft, benadeelt hij zijne gezondheid en ondermijnt 

hij zijn eigen leven. En ditzelfde is met zijn ziele- en geestesleven 

het geval. De mensch kan niet denken, zooals hij wil, maar is daarbij 

aan wetten gebonden, die hij zelf niet uitgedacht en zichzelf niet 

gegeven heeft, maar die in zijn denken liggen opgesloten en tot 

openbaring komen. En als hij aan die wetten zich niet houdt, dan ver

strikt hij zichzelven in de dwaling en de leugen. De mensch kan 

ook niet willen en handelen, zooals hij wenscht; zijn wil is onder 

de tucht van de rede en het geweten gesteld; en als hij die tucht 

in den wind slaat en zijn willen en handelen tot willekeur verlaagt, 

dan komt daarna de zelfbeschuldiging en het zelfverwijt, de spijt en 

het berouw, de knaging en de wroeging der consciëntie. 

Het zieleleven is dus evenmin als het lichamelijke leven op willekeur 

gebouwd. Het is geen toestand van wetteloosheid en anarchie, maar het 

wordt van alle zijden en in al zijne werkzaamheden door wetten bepaald. Het 

is onderworpen aan regelen van waarheid en goedheid en schoonheid 

en bewijst daarmede, dat het zichzelf niet voortgebracht heeft. In één 

woord, de mensch brengt van huis uit in zichzelven een eigen natuur, 

een eigen wezen mede, dat zich nooit straffeloos laat schenden. En 

zoozeer is de natuur hierbij sterker dan de leer, dat ook de aanhangers 

der evolutieleer telkens nog van eene menschelijke natuur, van onver

anderlijke menschelijke eigenschappen, van den mensch voorgeschreven 
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denk- en zedewetten, van een aangeboren godsdienstigen aanleg blijven 
spreken. De gedachte over het wezen van den mensch komt dan met 
die over zijn oorsprong in strijd. 

In de Schrift echter is tusschen beide eene volkomene overeenstem-

stemming. Aan den oorsprong des menschen beantwoordt zijn wezen. 

Omdat de mensch, ofschoon naar zijn lichaam gevormd uit het stof der 

aarde, den adem des levens van boven ontving en door God zeiven 
geschapen werd, is hij een eigen wezen, heeft hij eene eigene natuur. 

En dat wezen ligt daarin, dat hij beeld Gods is en zijne gelijkenis ver
toont. 

Door dit beeld Gods is de mensch zoowel van het dier als van den 

engel onderscheiden. Met beide heeft hij trekken van overeenkomst, van 
beide verschilt hij door een eigen natuur. 

Evenals alle schepselen, zijn ook de dieren door God geschapen; 
ze zijn niet vanzelf ontstaan, maar door een bijzonder woord, door een 

machtsdaad Gods in het aanzijn geroepen. En zij zijn bovendien ter
stond in verschillende soorten geschapen, evenals ook de planten. Alle 

menschen stammen van één ouderpaar af en vormen dus één geslacht. 

Maar dat is bij de dieren niet het geval ; ze hebben, om zoo te zeggen, 
verschillende stamouders. Opmerkelijk is het dan ook, dat de zoölogie 

(de dierkunde) tot dusver nog geen kans heeft gezien, om alle dieren 

tot één type te herleiden ; zij begint aanstonds met een indeeling in 
zeven of vier hoofdgroepen of grondvormen (of typen). 

In verband daarmede staat dan ook zeker, dat de meeste diersoor
ten niet over de geheele aarde verspreid zijn, maar in bepaalde streken 

leven; de visschen leven in het water, de vogelen in de lucht, en de 

landdieren zijn voor het grootste gedeelte aan bepaalde landen gebon

den : de ijsbeer komt alleen in het hooge noorden en het vogelbekdier 
alleen in Australië voor. In Genesis wordt dan ook bepaald gezegd, dat 

God de planten, 1 : 11, en ook de dieren naar hun aard, dat is, in 
soorten schiep. Natuurlijk wil dat niet zeggen, dat de soorten, die oor

spronkelijk door God werden geschapen, precies dezelfde zijn geweest, 

als die, waarin thans door de wetenschap, bijv. door Linnaeus, de 

dieren zijn verdeeld. Want ten eerste is onze indeeling altijd feilbaar en 
voor herziening vatbaar, omdat onze dierkunde nog gebrekkig is en 
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voor varieteiten (verscheidenheden binnen dezelfde soort) aanziet wat 
soorten zijn en omgekeerd ; het kunstmatig, wetenschappelijk soortbe
grip is zeer moeilijk vast te stellen en is een gansch ander dan het 
natuurlijk soortbegrip, waarnaar wij nog altijd zoekende zijn. Ten andere 
zijn in den loop der tijden een groot aantal dieren uitgestorven of uitge
roeid. Uit de overblijfselen, die daarvan gaaf of geschonden in de aardlagen 
zijn bewaard, blijkt, dat verschillende diersoorten, zooals mammuth, holen-
hyaene, vischhagedis, die thans niet meer bestaan, in vroegeren tijd in 
groote getalen hebben geleefd. En ten derde staat het vast, dat er in 
de dierenwereld ten gevolge van verschillende invloeden groote wijzi
gingen en veranderingen hebben plaats gehad, die het ons dikwerf 
moeilijk of onmogelijk maken, om ze tot hun oorspronkelijken grond

vorm te herleiden. 
Maar dan voorts is het bij de schepping der dieren evenals bij die 

der planten, opmerkelijk, dat zij wel door eene bijzondere machtsdaad 
ontstaan, maar dat daarbij de natuur middellijk dienst doet. De aarde 
brengt planten, zaadzaaiende gewassen en vruchtboomen voort, heet het 
in Gen. 1 : 11, en de aarde deed alzoo, vers. 12. En evenzoo luidt 
het bericht in Gen. 1 : 20: de wateren brengen een gewemel van 
levende zielen in soorten voort, en het geschiedde alzoo, vers 21 ; en 
in vers 24: de aarde brenge levende zielen voort, vee en kruipend en 
wild gedierte, in soorten, en alzoo geschiedde het. Bij alle planten en 
dieren wordt de natuur zelve dus door God als een instrument gebezigd ; 
zij is het, die, ofschoon natuurlijk door Gods woord daartoe in staat 
gesteld en geschikt gemaakt, al die levende wezens in groote verschei

denheid van soorten voortbrengt. 
Deze eigenaardige oorsprong der dieren verspreidt nu ook licht over 

hun wezen. Die oorsprong doet n.1. zien, dat de dieren veel nauwer 
met de aarde en de natuur verbonden zijn, dan de mensch. De dieren 
zijn wel levende wezens, en zijn als zoodanig van de anorganische, 
levenlooze schepselen onderscheiden; ze heeten daarom ook menigmaal 
levende zielen, Gen. 1 : 20, 21, 24; in den algemeenen zin van levens
beginsel komt ook aan de dieren eene ziel toe, Gen. 2 : 19, 9 : 4, 10, 
12, 16. Lev. 11 : 10. 17 : 11 enz. Maar dit levensbeginsel der ziel is 

bij de dieren zoo nauw nog aan de natuur, aan de stofwisseling gebon
den, dat het tot geen onafhankelijkheid en zelfstandigheid komt en niet 
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los van de stofwisseling kan voortbestaan ; met den dood sterft de ziel 

van het dier daarom weg. En daaruit vloeit nu verder voort, dat de 

dieren, althans de hoogere diersoorten wel dezelfde zintuigen hebben 

als de mensch en wel waarnemen (hooren, zien, ruiken, proeven, tasten), 

voorstellingen vormen 'en die voorstellingen met elkander verbinden 

kunnen, maar de dieren hebben geen rede, zij kunnen de voorstellingen 

niet losmaken van het bijzondere, individueele en concrete, dat haar 

aankleeft; zij kunnen ze niet omzetten in en verheffen tot begrippen, 

die begrippen niet verbinden tot oordeelen, uit die oordeelen geen be

sluiten trekken, en die besluiten niet uitvoeren door een wil. Dieren 

hebben waarnemingen, voorstellingen en verbinding van voorstellingen; 

zij hebben instincten, begeerten en driften. Maar zij missen het hooger 

ken- en begeervermogen, dat aan den mensch eigen is; zij hebben 

geen rede en geen wil. En dat alles komt daarin uit, dat de dieren 

geen taal, geen godsdienst, geen zedelijkheid, geen schoonheidsgevoel 

bezitten ; zij hebben geen ideeën van God, van de onzienlijke dingen, 

van het ware, het goede en het schoone. 
In dit alles is de mensch ver boven het dier verheven ; er is tusschen 

beiden geen geleidelijke overgang maar eene klove; datgene wat het 

eigenlijk wezen van den mensch uitmaakt, zijn rede en wil, zijne ge

dachte en taal, zijn godsdienst en zedelijkheid enz., is aan het dier 

vreemd. Daarom kan het dier den mensch niet verstaan, maar de mensch 

wel het dier begrijpen. Tegenwoordig wil de zielkunde de ziel van den 

mensch uit die van het dier verklaren, maar zij bewandelt daarmede 

den omgekeerden weg. De ziel van den mensch is de sleutel tot ver

klaring van de ziel van het dier; het dier mist wat de mensch bezit, 

maar de mensch is ook deelachtig wat aan het dier eigen is. 

Daarmede is niet gezegd, dat de mensch ook werkelijk thans reeds het 

dier door en door kent. De gansche wereld is voor den mensch een pro

bleem, naar welks oplossing hij zoekt en zoeken kan, en evenzoo is elk dier 

een levend raadsel. De beteekenis van het dier bestaat dan ook volstrekt 

niet alleen daarin, dat het nuttig is voor den mensch en hem voedsel 

en deksel, kleeding en sieraad verschaft. In het onderwerpen en be-

heerschen der aarde ligt veel meer opgesloten dan dat de mensch, vrij 

zelfzuchtig, alles tot zijn voordeel aanwendt. De dierenwereld heeft 

beteekenis ook voor onze wetenschap en kunst, voor onze godsdienst 
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en zedelijkheid. God heeft ons daardoor iets, en veel te zeggen. Het 

zijn zijne gedachten en woorden, die uit de gansche wereld, uit de 

wereld der planten en dieren ons toespreken ; en als de botanie en 

zoölogie deze gedachten naspeuren, zijn ze evenals die van de gansche 

natuur, heerlijke wetenschappen, die geen mensch, die bovenal geen 

Christen verachten mag. En dan nog, hoe rijk is niet de ethische (ze

delijke) beteekenis der dierenwereld voor den mensch! Het dier wijst 

de grens naar beneden aan, waarboven de mensch zich verheffen moet 

en tot welke hij niet terugzinken mag. De mensch kan een dier worden 

en minder dan een dier, als hij het licht der rede verdooft, den band 

met den hemel verbreekt en in de aarde al zijn lust en welbehagen 

zoekt. De dieren zijn symbolen van onze deugden en ondeugden ; de 

hond toont ons het beeld van de trouw, de spin van den vlijt, de leeuw 

van den moed, het schaap van den eenvoud, de duif van de oprecht

heid, het hert van de naar God dorstende ziel; maar evenzoo is de 

vos het beeld van de slimheid, de worm van de ellende, de tijger van 

de wreedheid, het zwijn van de gemeenheid, de slang van den duivel-

schen list, en de aap," die in gestalte den mensch het meest nabij komt, 

verkondigt, wat voortreffelijkheid van lichamelijke organisatie zonder 

den geest, die van boven is, beteekent en vermag. In den aap aanschouwt 

de mensch zijn eigen caricatuur. 

Gelijk de mensch door het beeld Gods naar beneden van de dieren 

verschilt, zoo is hij daardoor ook naar boven van de engelen onder

scheiden. Het bestaan van zulke wezens is, buiten de Schrift om, met 

wetenschappelijke gronden niet te bewijzen ; de wetenschap weet hier 

niets van, zij kan niet betoogen dat zij bestaan, maar evenmin het 

tegendeel daarvan aantoonen. Maar wel is het opmerkelijk, dat het 

geloof aan wezens, die boven den mensch verheven zijn, bij alle volken 

en in alle godsdiensten voorkomt, en dat de menschen, wanneer zij het 

getuigenis der Schrift aangaande het bestaan van engelen verworpen 

hebben, toch weer, in allerlei bijgeloovige vormen, tot het geloof aan 

bovenaardsche wezens terugkeeren. Ons tegenwoordig geslacht levert 

daarvan overvloedige bewijzen. Aan engelen en duivelen wordt niet 

meer geloofd, maar in de plaats daarvan is in vele kringen teruggekeerd 

het geloof aan stille krachten, geheimzinnige natuurmachten, spoken, 
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geestverschijningen, openbaringen van afgestorvenen, bezielde sterren, 

bewoonde planeten, levende atomen enz. Eigenaardig is het standpunt, 

dat de H. Schrift tegenover al deze oude en nieuwe verschijnselen in

neemt. Hetzij er bedrog of werkelijkheid aan ten grondslag ligt, zij 
verbiedt alle waarzegging, Lev. 19 : 31, 20 : 27, Deut. 18 : 10—14, 

tooverij, Deut. 18 : 10, Jer. 27 : 10, Openb. 21 : 8, sterrenwichlarij, 

Lev. 19 : 26, Jes. 47 : 13, Mich. 5:11, ondervraging van dooden of 

daemonen, Deut. 18 : 11, guichelarij of raadpleging van orakels, Lev. 

19 : 26, Deut. 18 : 10, bezwering met tooverformulen, Deut. 18 : 11, 

Jes. 47 : 9 enz., en maakt daardoor aan alle bijgeloof, evengoed als 

aan alle ongeloof een einde. Christendom en bijgeloof zijn gezworen 

vijanden, en geen wetenschap, verlichting of beschaving, maar alleen 

het geloof aan Gods Woord is de macht, die ons daarvoor behoedt. 

De Schrift maakt den mensch ten diepste afhankelijk van God, maar 

maakt hem juist daardoor vrij van alle schepsel; zij stelt den mensch 

in de rechte verhouding tot de natuur en maakt daardoor de echte na
tuurwetenschap mogelijk. 

Maar wel leert de Schrift nu, dat er engelen zijn, geen mythische 

scheppingen van de menschelijke verbeelding, geen personificaties van 

geheimzinnige krachten, geen tot een hooger rang geklommen afgestor

venen, maar geestelijke wezens, die door God geschapen, aan zijn wil 

onderworpen, tot zijn dienst geroepen zijn ; wezens dus, van welke wij 

bij het licht der Schrift ons een duidelijk begrip kunnen vormen, en 

die met de mythologische gestalten der Heidensche godsdiensten niets 

gemeen hebben. Zij staan wel hoog boven de menschen in kennis, 

Matth. 18 : 10, 24 : 36, en macht, Ps. 103 : 20, Col. 1 : 16, maar zij 

zijn toch door denzelfden God en door hetzelfde Woord geschapen, 

Joh. 1 : 3, Col. 1 : 16, en hebben dezelfde redelijke en zedelijke na

tuur, zoodat er bijv. van de goede engelen gezegd kan worden, dat zij 

Gods stem gehoorzaam zijn en zijn welbehagen doen, Ps. 103 : 20, 21, 

en van de kwade engelen, dat zij in de waarheid niet staan, Joh. 8 : 
44, verleiden, Eph. 6 : 11, en zondigen, 2 Petr. 2 : 4. 

Doch in weerwil van deze overeenkomst, bestaat er toch tusschen 

engelen en menschen een groot onderscheid. Dit onderscheid bestaat 

ten eerste hierin, dat de engelen niet uit ziel en lichaam bestaan, maar 

louter geesten zijn, Hebr. 1 : 14. Wel verschenen zij ten tijde der 
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openbaring menigmaal in lichamelijke gedaanten, maar de verschillende 

gestalten, waarin zij verschijnen, Gen. 18 : 2, Richt. 18 : 3, Openb. 
19 : 14, wijzen er op, dat deze gestalten tijdelijke vormen van verschij

ning waren en overeenkomstig den aard der zending afwisselden. Nooit 

heeten de engelen dan ook zielen, levende zielen, gelijk de dieren en 

de menschen. Want ziel en geest zijn daarin onderscheiden, dat de ziel 

ook wel van natuur geestelijk is, onstoffelijk, onzienlijk en zelfs bij den 

mensch eene geestelijke zelfstandigheid vormt; maar de ziel is altijd 

eene geestelijke kracht of eene geestelijke zelfstandigheid, die op een 

lichaam is aangelegd, bij een lichaam past en zonder zulk een lichaam 

onvoltooid en onvolmaakt is. De ziel is de tot een lichamelijk leven ge

organiseerde geest. Zulk eene ziel is aan de dieren en vooral aan de 

menschen eigen: als de mensch door den dood zijn lichaam verliest, 

dan bestaat hij wel voort, maar in een beroofden, naakten toestand, 

zoodat de opstanding ten laatsten dage eene herstelling is van dat ge

brek. Maar de engelen zijn geene zielen ; zij zijn nooit voor een licha

melijk leven bestemd geweest en hebben dan ook niet de aarde, maar 

den hemel tot woonplaats ontvangen; zij zijn louter geesten. Daardoor 

hebben zij nu wel groote voordeelen boven den mensch, want ze zijn 

hooger in kennis en macht; staan in eene veel vrijere verhouding tot 

tijd en ruimte, dan de menschen ; kunnen zich veel gemakkelijker ver

plaatsen en zijn dus tot het volbrengen van Gods bevelen hier op aarde 

bij uitnemendheid geschikt. 
Maar — en dat is het tweede onderscheid van engel en mensch — 

die voordeelen hebben eene keerzijde. Omdat de engelen loutere geesten 

zijn, staan zij allen in betrekkelijken zin los naast elkaar. Zij zijn allen 

in den aanvang tegelijk geschapen en leefden en leven steeds naast el

kander voort. Zij vormen niet één organisch geheel, niet één geslacht. 

Wel is er eene natuurlijke orde onder hen ; daar zijn immers volgens de 

Schrift duizenden maal duizenden engelen, Deut. 33 : 2, Dan. 7 : 10, 

Op. 5:11, en dezen zijn in klassen verdeeld, in Cherubijnen, Gen. 

3 : 24, Serafijnen, Jes. 6, tronen, machten, heerschappijen en krachten, 

Ef. 1 : 21, 3 : 13, Col. 1 : 16, 2 : 10, en ook onderling in rangorde 

onderscheiden ; Gabriel en Michael nemen onder hen eene bijzondere 

plaats in, Dan. 8 : 16, 9 : 21, 10 : 13, 21, Luk. 1:19, 26. Maar desniettemin, 

zij vormen niet één geslacht, zij bestaan elkander niet in den bloede, 
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zij zijn niet uit elkander voortgekomen. Wij kunnen wel van eene 

menschheid, maar niet in dien zin van eene „engelheid" spreken. 

Toen Christus de menschelijke natuur aannam, toen was Hij in eens 

aan alle menschen verwant, hun bloedverwant, hun broeder naar den 

vleesche. Maar de engelen leven naast elkaar, zij staan ieder voor eigen 

rekening, zoodat dan ook een deel hunner vallen en een ander deel aan 
God trouw blijven kon. 

En hiermede staat nu nog een derde onderscheid in verband: omdat 

de engelen geesten en dus niet aan de aarde verwant zijn, ook onderling 

geen bloedverwanten zijn en dus geen mannen en vrouwen, geen vaders 

en moeders, geen ouders en kinderen, geen broeders en zusters enz. 

kennen, daarom is er eene gansche wereld van verhoudingen en 

betrekkingen, voorstellingen en aandoeningen, lusten en plichten, waarvan 

de engelen niets bij ervaring weten; zij mogen machtiger zijn dan de 

menschen, maar zij zijn zoo veelzijdig niet, zij staan in een veel minder 

aantal relatiën, en in rijkdom en diepte van gemoedsleven gaat de 

inensch den engel ver te boven. Wel zegt Jezus in Matth. 22 : 30, dat 

het huwelijk met deze bedeeling eindigen zal, maar de geslachtsver

houdingen op aarde hebben toch in belangrijke mate de geestelijke 

schatten der menschheid vermeerderd, en deze schatten gaan ook in 

de opstanding niet verloren, zij blijven in de eeuwigheid bewaard. 

Als wij dan daarbij nog bedenken, dat de rijkste openbaring, welke 

God ons geschonken heeft, in zijn Vadernaam ligt, en in den naam zijns 

Zoons, die ons gelijk en onze profeet, priester en koning werd, en in 

den naam des Heiligen Geestes, die in de gemeente uitgestort is en 

God zeiven in ons wonen doet — als wij dat alles bedenken, dan 

gevoelen wij, dat niet de engel, maar de mensch naar Gods beeld werd 

geschapen. Engelen ervaren zijne macht en wijsheid en goedheid, maar 

menschen deelen in zijne eeuwige ontfermingen. God is hun Heer, maar 

Hij is hun Vader niet; Christus is hun Hoofd, maar Hij is hun Ver

zoener en Zaligmaker niet; de Heilige Geest is hun Zender en Leidsman, 

maar Hij getuigt nooit met hunnen geest, dat zij kinderen en erfgenamen 

Gods en mede-erfgenamen van Christus zijn. Daarom zijn de oogen 

der engelen naar de aarde geslagen, want hier is Gods rijkste genade 

verschenen, hier wordt de strijd tusschen hemel en hel gestreden, hier 

wordt de gemeente gevormd tot het lichaam des Zoons, hier wordt 
20 
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eens de beslissende slag geslagen en de finale triumf over de vijanden 

Gods behaald. Zoo begeeren zij dan in te zien in de geheimen des 

heils, die hier worden geopenbaard, en wenschen uit de gemeente te 

leeren kennen de veelvuldige wijsheid Gods, Ef. 3 : 10, 1 Petr. 1 : 12. 
Engelen staan dus tot ons en wij tot hen in velerlei betrekking. Het 

geloof aan het bestaan en de werkzaamheid der engelen is niet van 

dezelfde waarde, als het geloof, waarmede wij op God vertrouwen en 

Hem van gansche harte liefhebben, vreezen en eeren. Wij mogen op 

geen schepsel, ook op geen engel, ons vertrouwen zetten ; wij mogen 

hen niet aanbidden of op eenigerlei wijze godsdienstige eere bewijzen, 

Deut. 6 : 13, Matth. 4 : 10, Openb. 22 : 9; en zelfs van bescherm

engelen, die aan elk mensch in 't bijzonder geschonken zouden zijn, en 

van eene voorbede der engelen te onzen behoeve is nergens in de H. 

Schrift met één enkel woord sprake. Maar daarom is het geloof aan 

de engelen niet onverschillig en waardeloos. Integendeel, zij bekleedden 

in den tijd, toen de openbaring tot stand kwam, eene belangrijke plaats ; 

zij komen in het leven van Jezus op alle keerpunten voor, en zij zullen 

eenmaal met Hem verschijnen op de wolken des hemels. En altijd door 

zijn zij gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om der

genen wil, die de zaligheid beërven zullen, Hebr. 1 : 14 ; zij verheugen 

zich over de bekeering van den zondaar, Luk. 15 : 10, waken over de 

geloovigen, Ps. 34 : 8, 91 : 11, beschermen de kleinen, Matth. 18 : 10, 

volgen de gemeente op haar gangen door de geschiedenis, Ef. 3:10, en 

dragen de kinderen Gods in Abrahams schoot, Luk. 16 : 22. 
Daarom zullen wij dan ook met eerbied aan hen denken en met eere van 

hen spreken; hun door onze bekeering vreugde bereiden; hun voorbeeld 

in het dienen van God en in het gehoorzamen van zijn woord navolgen, 

hen in eigen hart en leven en in heel de gemeente doen aanschouwen de 

veelvuldige wijsheid Gods; hunner gemeenschap gedachtig zijn en met hen 

samen de groote werken Gods verkondigen. Zoo is er verschil tusschen 

engelen en menschen, maar geen strijd; verscheidenheid, maar ook 

eenheid; onderscheid, maar ook gemeenschap. Als wij komen tot den 

berg Sion, de stad des levenden Gods, het hemelsche Jeruzalem, dan 

komen wij tegelijk ook tot de vele duizenden der engelen en knoopen 

met hen weder den door de zonde verbroken band der eenheid en der 

liefde aan, Hebr. 12 : 22. In de groote, rijke schepping Gods nemen zij 



en wij eene eigene plaats in en volbrengen eene eigen taak. Engelen 
zijn de zonen, de krachtige helden, de machtige heirscharen Gods; 
menschen werden naar zijn beeld geschapen en zijn Gods geslacht. 

Als het beeld Gods het onderscheidend kenmerk van den mensch 
is, dan dienen wij ons van den inhoud daarvan eene heldere voorstelling 
te vormen. 

Nu lezen wij in Gen. 1 : 26, dat God menschen schiep naar zijn 
beeld en gelijkenis, opdat zij over alle schepselen, bepaaldelijk over 
alle levende schepselen, heerschappij zouden hebben. Drie dingen trekken 
hierbij de aandacht. Ten eerste wordt de overeenkomst tusschen God 
en mensch door twee woorden uitgedrukt: beeld en gelijkenis. Deze 
beide woorden zijn niet, gelijk velen gemeend hebben, zakelijk, in inhoud 
onderscheiden, maar dienen, om elkander aan te vullen en te versterken. 
Zij geven samen te kennen, dat de mensch niet een min of meer ge
lijkend en nog veel minder een mislukt portret, maar dat hij een vol
komen, wèl-gelijkend beeld van God is. Zooals de mensch in het klein 
is, zóó is God in het groot, in het oneindig groote, omdat de mensch 
is zooals God is. De mensch staat oneindig diep beneden God en is 
Hem toch verwant; hij is als schepsel volstrekt van God afhankelijk 
en toch als mensch een zelfstandig, vrij wezen; gebondenheid en 
vrijheid, afhankelijkheid en' zelfstandigheid, onmetelijke afstand van en 
innige verwantschap aan God zijn op wonderbare, onbegrijpelijke wijze 
in den mensch met elkander vereenigd. Hoe een nietig schepsel tegelijk 
Gods beeld kan zijn, het gaat ons begrip hoog te boven. 

Ten tweede wordt er gezegd, dat God menschen schiep naar zijn 
beeld en gelijkenis. Van den aanvang af stond het voornemen vast, dat 
God niet één enkelen mensch naar zijn beeld zou scheppen, maar eene 
veelheid van menschen. Daarom schiep Hij den mensch terstond man 
en vrouw, beide niet los van, maar in verband en gemeenschap met 
elkander, vers 27. Niet in den man alleen, noch ook alleen in de vrouw, 
maar in beiden saam, en in elk van beiden op eene bijzondere wijze 
en naar eene bijzondere zijde komt het beeld Gods uit. 

Het tegendeel is wel eens beweerd, omdat Paulus in 1 Cor. 11:7 
zegt, dat de man het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw 
de heerlijkheid des mans; en menigmaal is deze tekst misbruikt, om 
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aan de vrouw het beeld Gods te ontzeggen en haar ver beneden den 

man te verlagen. Maar de apostel spreekt daar niet van den man en 

de vrouw op zichzelve, maar van beider verhouding in het huwelijk. 

En dan zegt hij, dat niet de vrouw, maar de man het hoofd is; en hij 

leidt dit daaruit af, dat de man niet uit de vrouw is, maar de vrouw 

uit den man. De man is het eerst geschapen, hij is het eerst naar Gods 

beeld gemaakt, in hem heeft God het eerst zijne heerlijkheid geopen

baard. En als de vrouw in dit alles deelt, dan is dat in de tweede 

plaats, middellijk, uit en door den man. Zij ontving het beeld Gods wel, 

maar na den man, in afhankelijkheid van hem, onder zijne bemiddeling. 

Daarom is de man het beeld en de heerlijkheid Gods rechtstreeks en 

oorspronkelijk, de vrouw is het in afgeleide wijze, daarin, dat zij de 

heerlijkheid des mans is. Wat in Gen. 1 en in Gen. 2 te lezen staat, 

moet met elkander verbonden worden. De wijze, waarop de vrouw in 

Gen. 2 geschapen wordt, is de weg, waarlangs zij met den man saam 

het beeld Gods ontvangt, Gen. 1 : 27. Hierin ligt nu nader opge

sloten, dat het beeld Gods rust in eene veelheid van menschen, met 

onderscheidenheid van geslacht, gaven, krachten, dat is in de mensch-

heid, en dat het dan na den val in de nieuwe menschheid, in de 

gemeente van Christus, zijne volle ontplooiing erlangt. 
En ten derde leert ons Gen. 1 : 26, dat God met de schepping 

des menschen naar zijn beeld eene bedoeling heeft gehad, n.1. dat de 

mensch heerschappij zou hebben over alle levende schepselen en in 

den weg der vermenigvuldiging en uitbreiding de aarde vervullen en 

onderwerpen zou. Als wij deze onderwerping der aarde onder den 

thans gebruikelijken naam van cultuur samenvatten, dan is deze in 

den ruimsten zin het doel, waarmede God den mensch schiep naar zijn 

beeld. Zoo weinig zijn cultus en cultuur, godsdienst en beschaving, 

Christendom en humanitejt met elkander in strijd, dat veeleer het beeld 

Gods daartoe aan den mensch geschonken is, dat hij het in zijne 

heerschappij over de gansche aarde tot openbaring brengen zou. En 

tot deze heerschappij over de aarde doen niet alleen de oudste beroepen, 

zooals de jacht en de visscherij, de landbouw en de veeteelt, dienst, 

maar evenzeer de handel en de nijverheid, het geld- en credietwezen, 

de exploitatie van mijnen en bergen, de wetenschap en de kunst. En 

al die cultuur eindigt niet in den mensch, maar keert door den mensch, 



die het beeld Gods is en den stempel zijns geestes op al zijn arbeid 

drukt, tot God terug, die de Eerste en de Laatste is. 

De inhoud van dit beeld Gods wordt in het vervolg der openbaring 

breeder ontvouwd. Daarbij trekt het aandacht, dat de mensch ook na 

den val nog beeld Gods blijft heeten. 

In Gen. 5 : 1—3 wordt herinnerd, dat God den mensch, man en 

vrouw te zamen, naar zijne gelijkenis schiep en hen zegende, en dat 

Adam daardoor een zoon verwekte, die zijn gelijkenis en evenbeeld was. 

In Gen. 9 : 6 wordt de doodslag des menschen verboden, omdat God 

hem naar zijn beeld heeft gemaakt. De dichter van den schoonen acht

sten psalm bezingt de heerlijkheid en de majesteit des Heeren, die in 

hemel en aarde, bovenal in den nietigen mensch en in zijne heer

schappij over al de werken van Gods handen, op het luisterrijkst zich 

openbaart. Toen Paulus op den Areopagus tot de Atheners sprak, nam 

hij met instemming het woord van een hunner dichters over: want wij 

zijn ook Gods geslacht, Hand. 17:28. In Jak. 3:9 voert de apostel, ten 

bewijze van het kwaad der tong, deze tegenstelling aan, dat wij door 

haar God en den Vader loven en de menschen vervloeken, die naar zijne 

gelijkenis zijn gemaakt. En de Schrift noemt den gevallen mensch niet 

alleen beeld Gods, maar zij blijft hem zoo ook altijd door beschouwen 

en behandelen ; zij ziet steeds in den mensch een redelijk, zedelijk we

zen, dat voor al zijne gedachten en woorden en daden aan God verant

woordelijk en tot zijn dienst verplicht is. 

Toch vinden wij daarnaast de voorstelling, dat de mensch door de 

zonde het beeld Gods verloren heeft. Dit wordt wel nergens rechtstreeks 

en met zoovele woorden gezegd, maar het kan uit heel de leer der 

Schrift over den zondigen mensch duidelijk worden afgeleid. De zonde 

toch heeft den mensch — gelijk later nader betoogd zal worden — van 

de onschuld, de gerechtigheid, de heiligheid beroofd, heeft zijn hart be

dorven, zijn verstand verduisterd, zijn wil ten kwade geneigd, zijne ge

negenheden omgezet, zijn lichaam met alle leden in den dienst der on

gerechtigheid gesteld. Dus moet hij veranderd, wedergeboren, gerecht

vaardigd, afgewasschen, geheiligd worden. Al deze weldaden kan hij 

slechts deelachtig worden in de gemeenschap met Christus, die het Beeld 

Gods is, 2 Cor. 4 : 4, Col. 1 : 15, en wiens beeld wij gelijkvormig 
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moeten worden, Rom. 8 : 29. De nieuwe mensch, die in zijne gemeen

schap door het geloof wordt aangedaan, is dan ook overeenkomstig Gods 

wil geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid, Eph. 4 : 24, en 

wordt voortdurend vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld desgenen, 

die hem geschapen heeft, Col. 3 : 10; de deugden van kennis, gerech

tigheid en heiligheid, welke de geloovige door de gemeenschap van 

Christus verkrijgt, hebben haar oorsprong en voorbeeld en einddoel in 

God en maken den mensch wederom der Goddelijke natuur deelachtig, 

2 Petr. 1 : 4. 
Op dit onderwijs der H. Schrift is de onderscheiding gegrond, welke 

in de Gereformeerde theologie gewoonlijk gemaakt wordt tusschen het 

beeld Gods in ruimeren en in engeren zin. Als de mensch eenerzijds 

na zijn val en ongehoorzaamheid nog beeld en geslacht Gods blijft hee-

ten, en andererzijds die deugden, welke in het bijzonder hem Gode ge

lijkvormig doen zijn, door de zonde verloren heeft en eerst in de gemeen

schap met Christus terug ontvangt, dan is het een met het ander alleen 

dan in overeenstemming, wanneer het beeld Gods nog iets anders en 

iets meer omvat dan uitsluitend de deugden van kennis, gerechtigheid 

en heiligheid. Dit werd door de Gereformeerden ingezien, en door hen 

tegenover de Lutherschen en de Roomschen gehandhaafd. 
De Lutherschen maken de onderscheiding niet tusschen het beeld Gods 

in ruimer en in enger zin; en indien zij ze al maken, dan hechten zij er 

weinig waarde aan en zien er de beteekenis niet van in. Voor hen valt 

het beeld Gods samen met de oorspronkelijke gerechtigheid, dat is met 

de deugden van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zij kennen alleen 

het beeld Gods in enger zin, en voelen geen behoefte, om dit beeld Gods 

in verband te zetten met heel de menschelijke natuur. Het godsdienstig-

zedelijk leven van den mensch vormt een eigen, afgezonderd terrein; 

het hangt niet samen met en oefent geen invloed op den arbeid, waar

toe de mensch in maatschappij en staat, in kunst en wetenschap ge

roepen is. Als de Luthersche Christen door het geloof de vergeving der 

zonden en de gemeenschap met God deelachtig is, dan heeft hij hieraan 

genoeg; hij rust en geniet daarin en bekommert er zich niet over, om 

dit geestelijk leven terug met den raad en de verkiezing Gods, en vooruit 

met de gansche aardsche roeping van den mensch in verband te brengen. 

Daaruit vloeit dan ook in omgekeerde richting voort, dat de mensch, 
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als hij door de zonde de oorspronkelijke gerechtigheid verloren heeft, 

van het gansche beeld Gods is beroofd; hij heeft er niets meer van over, 

ook geen kleine overblijfselen meer, is aan een stok en een blok gelijk, 

en wordt alzoo-in de redelijke en zedelijke natuur, welke hem toch nog 

eigen is, te kort gedaan en miskend. 

Daartegenover maken de Roomschen wel onderscheid tusschen het 

beeld Gods in ruimer en in enger zin, al is het gewoonlijk niet juist 

in deze bewoordingen; en ook zijn zij er wel op bedacht, om tusschen 

die twee eenig verband te leggen. Maar dat verband is bij hen niet in-, 

maar uitwendig; niet in beider aard gegrond, maar kunstmatig gelegd; 

niet organisch, maar mechanisch. De Roomschen stellen het namelijk 

zoo voor, dat de mensch, zonder de deugden van kennis, gerechtigheid 

en heiligheid (het beeld Gods in engeren zin), denkbaar is en ook in 

werkelijkheid bestaan kan. In dat geval heeft de mensch ook nog wel 

een godsdienstig en zedelijk leven, maar toch slechts in dien graad en 

in die mate, als uit de natuurlijke religie en de natuurlijke moraal voort

vloeien kan; het blijft als het ware tot en binnen deze aarde beperkt, 

en kan nooit den weg voor hem banen tot de hemelsche zaligheid en 

de onmiddellijke aanschouwing Gods. Bovendien, al is het in het afge-

trokkene mogelijk, dat zulk een natuurlijk mensch, zonder het beeld Gods 

in engeren zin, de plichten van den natuurlijken godsdienst en van de 

natuurlijke zedewet naar eisch vervullen kan ; in de werkelijkheid is dit 

toch hoogst moeilijk, omdat de mensch een stoffelijk, een lichamelijk, 

een zinnelijk wezen is. Aan dit zinnelijk wezen van den mensch is toch 

altijd de begeerlijkheid eigen, en deze begeerlijkheid moge op zichzelve 

nog geen zonde zijn, zij is toch eene zeer gemakkelijke aanleiding tot 

zondigen. Want zij staat van nature, als vleeschelijk, tegen den geest 

over, en is voor dezen een voortdurend gevaar, om rede en wil door 

de macht van het vleesch te laten overheerschen. 

Om deze twee redenen heeft God uit vrije gunst aan den natuurlijken 

mensch nog het beeld Gods in engeren zin toegevoegd. God had den 

mensch wel zonder dit beeld kunnen scheppen; maar omdat Hij voorzag, 

dat de mensch dan zeer licht eene prooi van de vleeschelijke begeer

lijkheid zou worden, en omdat Hij den mensch ook wilde brengen tot 

een hooger staat van zaligheid dan hier op aarde mogelijk is, n.1. tot 

de hemelsche heerlijkheid in zijne onmiddellijke tegenwoordigheid; 
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daarom voegde God aan den menscli de oorspronkelijke gerechtigheid 
toe en hief hem daardoor uit den natuurlijken staat tot een hooger, 
bovennatuurlijk standpunt op. Hierdoor werd tweeërlei doel bereikt. 
Ten eerste kon de mensch met behulp van dit bovennatuurlijke toevoeg
sel zeer gemakkelijk de begeerlijkheid, die aan het vleesch van nature 
eigen is, in toom houden, bedwingen en onderdrukken; en ten andere 
kon hij, door de bovennatuurlijke plichten te volbrengen, welke door de 
oorspronkelijke gerechtigheid (het beeld Gods in enger zin) hem worden 
voorgeschreven, ook eene daaraan beantwoordende, bovennatuurlijke za
ligheid verwerven. Het bovennatuurlijk toevoegsel van de oorspronkelijke 
gerechtigheid doet dus bij Rome tweeërlei dienst: het strekt tot een 
teugel voor het vleesch, en het baant tegelijk een weg van verdiensten 
naar den hemel. 

Tusschen Lutherschen en Roomschen nemen de Gereformeerden een 
eigen standpunt in. Het beeld Gods is n.1. volgens de H. Schrift ruimer 
en wijder dan de oorspronkelijke gerechtigheid ; want terwijl deze laatste 
door de zonde verloren is, blijft de mensch toch nog den naam van 
beeld en geslacht Gods dragen ; er zijn in hem nog kleine overblijfselen 
van de gelijkenis Gods, waarnaar hij oorspronkelijk geschapen werd. 
De oorspronkelijke gerechtigheid kan dus niet eene gave geweest zijn, 
die geheel los op zich zelve stond en met de menschelijke natuur op 
geenerlei wijze samenhing. De mensch bestond niet eerst, hetzij alleen 
in de gedachte of ook in de werkelijkheid, als een bloot natuurlijk wezen, 
waaraan later de oorspronkelijke gerechtigheid van buiten opgelegd of 
van boven toegevoegd werd. Maar de mensch is in éénen gedacht en 
geschapen met die oorspronkelijke gerechtigheid; in de idee van mensch 
ligt deze vanzelf opgesloten; de mensch zonder haar is noch denkbaar 
noch bestaanbaar; het beeld Gods in enger zin hangt ten nauwste met 
dat in ruimer zin samen; de mensch draagt maar niet het beeld Gods, 
doch hij is het beeld Gods. Het beeld Gods valt met den mensch zeiven 
saam, het strekt zich even ver uit als het menschelijke in den mensch. 
Voorzoover de mensch ook in den toestand der zonde nog mensch ge
bleven is, zoover heeft hij ook nog overblijfselen van het beeld Gods 
behouden, en in diezelfde mate als hij het beeld Gods verloren heeft, 
heeft hij ook opgehouden, mensch, waarachtig en volkomen mensch 
te zijn. 
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Het beeld Gods in engeren zin is toch niets anders dan de geestelijke 

gezondheid van den mensch. Als de mensch ziek wordt naar lichaam 

en ziel, zelfs als hij krank van zinnen wordt, blijft hij nog wel mensch, 

maar hij heeft toch iets verloren, dat tot de harmonie van den mensch 

behoort, en hij heeft er iets voor in de plaats gekregen, wat met die 

harmonie in strijd is. Zoo ook, wanneer de mensch door de zonde de 

oorspronkelijke gerechtigheid verloren heeft, dan is hij daarom nog wel 

mensch gebleven, maar hij heeft toch iets verloren, wat van de idee 

van mensch onafscheidelijk is en hij heeft er iets voor in de plaats 

gekregen, dat door die idee wordt uitgesloten. De mensch, die het 

beeld Gods verloor, werd dus geen stok en geen blok, maar hij behield 

zijne redelijke en zedelijke natuur. En hij verloor maar niet iets, dat 

eigenlijk niet tot zijne natuur behoort, doch kreeg er iets voor in de 

plaats, dat zijne gansche natuur aantastte en verdierf. Gelijk de oor

spronkelijke gerechtigheid 's menschen geestelijke gezondheid was, 

zoo is de zonde zijne geestelijke krankheid ; zonde is zedelijke bedorven

heid, geestelijke dood, dood in zonden en misdaden, gelijk de Schrift 
haar beschrijft. 

Deze opvatting van het beeld Gods doet al het onderwijs der H. 

Schrift volledig tot zijn recht komen ; zij handhaaft tegelijk het verband 

en het onderscheid tusschen natuur en genade, tusschen schepping en 

herschepping. Zij erkent dankbaar en volmondig de genade Gods, die 

den mensch ook na den val nog mensch liet blijven en hem voortdurend 

als een redelijk, zedelijk, verantwoordelijk wezen beschouwen en be

handelen blijft; en zij houdt tevens staande, dat diezelfde mensch van 

het beeld Gods beroofd, geheel bedorven en tot alle kwaad geneigd 

is. Het leven en de geschiedenis zijn daar, om dit te bevestigen. Want 

in den diepstgezonkene blijft nog de menschelijke natuur bewaard ; en 

welk toppunt van aardsche grootheid de mensch bereiken moge, ook 

daar blijft hij klein en zwak, schuldig en onrein. Alleen het beeld Gods 

maakt den mensch tot waarachtig en volkomen mensch. 

Wanneer wij nu in het kort een overzicht trachten te geven van den 

inhoud van het beeld Gods, komt allereerst de geestelijke natuur van 

den mensch in aanmerking. De mensch is een lichamelijk, maar ook 

een geestelijk wezen; hij is eene ziel deelachtig, welke in haar kern 
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geest is. Dit blijkt duidelijk uit hetgeen de H. Schrift over den oorsprong, 

het wezen en den levensduur der nienschelijke ziel leert. Wat den 

oorsprong aangaat, bij Adam lezen wij, dat hij, anders dan de dieren, 

een adem des levens ontving van boven, Gen. 2 : 7, en dit geldt in 

zekeren zin van alle menschen. Want God is het, die aan elk mensch 

den geest geeft, Pred. 12 : 7, den geest des menschen in zijn binnenste 

formeert, Zach. 12 : 1, en daarom, in onderscheiding van de vaders des 

vieesches, de Vader der geesten genoemd kan worden, Hebr. 12 : 9. 

Deze bijzondere oorsprong van de menschelijke ziel bepaalt ook haar 

wezen. Wel kent de Schrift meermalen ook aan de dieren eerie ziel toe, 

Gen. 2 : 19, 9 : 4 enz., maar dan wordt het woord in de ruimere 

beteekenis van levensbeginsel gebruikt. De mensch is echter eene andere, 

hoogere ziel deelachtig, eene ziel n.1., wier kern en wezen geest is. 

Dat komt daarin uit, dat de H. Schrift wel aan den mensch, maar nooit 

aan het dier, een eigen geest toekent. De dieren zijn wel in dien zin 

geest deelachtig, als zij met alle schepselen door den Geest Gods ge

schapen en onderhouden worden, Ps. 104 : 30, maar zij bezitten geen 

eigen zelfstandigen geest. Daarentegen hebben de menschen ieder een 

eigen geest, Deut. 2 : 30, Richt. 15 : 19, Ezech. 3 : 14, Luk. 23 : 46, 
Hand. 7 : 59, 1 Cor. 2:11, 5 : 3, 4. Door deze geestelijke natuur is 

de ziel des menschen ook onsterfelijk; zij sterft niet met het lichaam 

weg als bij de dieren, maar keert terug tot God, die den geest ge

geven heeft, Pred. 12 : 7, kan niet als het lichaam door menschen 

gedood worden, Matth. 10 : 28, en blijft als geest voortbestaan, Hebr. 

12 : 13, 1 Petr. 3 : 19. 
Deze geestelijkheid der ziel verheft den mensch boven het dier, en 

maakt hem aan de engelen gelijk. Hij behoort wel tot de zinlijke wereld 

en is aardsch uit de aarde, maar hij gaat hoog boven de aarde uit door 

den onsterfelijken geest, die hem is ingeschapen, en treedt koninklijk 

vrij het rijk der geesten in. Door zijne geestelijke natuur is de mensch 

Gode verwant, die Geest is, Joh. 4 : 24, en in de eeuwigheid woont, 

Jes. 57 : 15. 
Ten tweede komt het beeld Gods uit in de vermogens en krachten, 

die aan den geest des menschen geschonken zijn. De hoogere dieren 

kunnen door waarneming voorstellingen verkrijgen en deze onderling 

verbinden, maar verder brengen zij het niet. De mensch daarentegen 
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verheft zich boven de voorstellingen en stijgt op tot het rijk der be

grippen en der ideeën. Door het denken, hetwelk niet als eene beweging 

of afscheiding der hersens begrepen kan worden maar eene geestelijke 

werkzaamheid is, leidt hij uit het bijzondere het algemeene af, klimt 

hij uit de zienlijke tot de onzienlijke dingen op, vormt hij zich de 

ideeën van het ware, het goede en het schoone, en leert hij uit de 

schepselen Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid verstaan. Door het 

willen, dat evenzoo van het zinnelijk begeeren onderscheiden is, maakt 

hij zich van de stoffelijke wereld los en strekt hij zich naar onzienlijke 

en bovenzinnelijke goederen uit. Zijne genegenheden zelfs worden 

volstrekt niet alleen door nuttige en aangename dingen binnen den 

kring der stoffelijke wereld in beweging gebracht, maar zij worden ook 

opgewekt door ideale, geestelijke goederen, welke voor geene berekening 

in getallen vatbaar zijn. Al deze krachten en werkzaamheden hebben 

hun uitgangspunt en hun middelpunt in het zelfbewustzijn, waardoor de 

mensch zichzelven kent en een onuitroeibaar besef in zich omdraagt 

van zijn eigen bestaan en van de eigenaardigheid zijner redelijke en 

zedelijke natuur. En naar buiten openbaren zich al deze bijzondere 

vermogens in de taal en den godsdienst, in de zedelijkheid en het 

recht, in de kunst en'de wetenschap, welke altemaal, met vele andere 

nog, verschijnselen in de menschenwereld zijn en bij de dieren niet 
voorkomen. 

Al deze krachten en werkzaamheden zijn trekken van het beeld Gods. 

Want God is naar de openbaring in natuur en Schrift geen onbewuste, 

blinde drang, maar Hij is een persoonlijk, zelfbewust, kennend en 

willend wezen. Zelfs genegenheden en hartstochten, zooals toorn, ja-

loerschheid, haat, wraak, ontferming, barmhartigheid, liefde enz. wor

den in de Schrift zonder schroom Gode toegeschreven, wel niet als 

aandoeningen, die Hij lijdelijk ondergaat, maar toch als werkingen van 

zijn almachtig, heilig en liefdevol wezen. De Schrift zou op deze men-

schelijke wijze niet van God kunnen spreken, wanneer de mensch niet 

in al deze krachten en werkingen naar zijn beeld geschapen ware. 

Dat geldt ten derde zelfs van het lichaam van den mensch. Ook dit 

is niet ten eenenmale van het beeld Gods uitgesloten. Wel zegt de 

Schrift uitdrukkelijk, dat God Geest is, Joh. 4 : 24, en schrijft zij Hem 

nergens een lichaam toe. Maar toch, God is ook de Schepper van het 
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lichaam en van heel de zienlijke wereld ; alle dingen, ook de stoffelijke, 

hebben hun oorsprong en bestand in het Woord, dat bij God was, 
Joh. 1 : 3, Col. 1 : 15, en rusten dus in gedachte, in geest. Voorts is 

het lichaam wel instrument, maar niet oorzaak van al die werkzaamheden, 

welke de mensch verricht; het is het oor niet, dat hoort, maar de 

ziel des tnenschen, die hoort door het oor. 
Daarom kunnen al die werkzaamheden, die wij door het lichaam 

verrichten, en zelfs al de lichamelijke organen, waardoor wij ze ver

richten, ook aan God worden toegeschreven ; de Schrift spreekt van 

zijne handen en voeten, van zijne oogen en ooren en van zooveel meer, 

om te kennen te geven, dat alwat de mensch vermag en doet door 

middel van het lichaam, op oorspronkelijke en volmaakte wijze ook 

aan God toekomt. Zou Hij, die het oor plant, niet hooren ? Zou Hij, 

die het oog formeert, niet aanschouwen ? Ps. 94 : 9. In zoover dus, 

als het lichaam als werktuig dienst doet voor de werkzaamheden van 

den geest, vertoont het eenige gelijkenis en geeft het ons eenig denk

beeld van de wijze, waarop God in de wereld werkzaam is. 

Dit alles behoort nog tot het beeld Gods in ruimeren zin. Maar veel 

sterker komt de gelijkenis van God en mensch in de oorspronkelijke 

gerechtigheid uit, waarmede de eerste mensch begiftigd werd en die 

het beeld Gods in engeren zin genoemd wordt. Als de Schrift op deze 

oorspronkelijke gerechtigheid al den nadruk legt, dan geeft zij daarmede 

te kennen, dal het bij het beeld Gods niet alleen en niet in de eerste 

plaats op het dat, maar voornamelijk op het wat aankomt. Dit is de 

hoofdzaak niet, dat wij denken en willen, liefhebben en haten ; maar 

de gelijkvormigheid des menschen aan God heeft daarin vooral hare 

beteekenis, wat de inhoud van onze gedachte en wil, wat het voorwerp 

van onzen haat en van onze liefde is. De formeele vermogens van ver

stand en wil, van genegenheid en afkeer werden juist daartoe aan den 

mensch geschonken, opdat hij ze op de rechte wijze, naar Gods wil 

en tot zijne eer, gebruiken zou. De duivelen hebben ook nog wel de 

vermogens van het kennen en willen behouden, maar zij stellen deze 

alleen in dienst van hun haat en vijandschap tegen God; zelfs het 

geloof aan Gods bestaan, dat op zichzelf iets goeds is, brengt bij 

hen niets anders dan siddering, vrees voor zijn oordeel, teweeg, 
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Jak. 2 : 19. Van de Joden, die zichzelven Abrahams kinderen en God 

hun Vader noemden, zeide Jezus eenmaal, dat, indien dit zoo ware, zij 

de werken van Abraham zouden doen en Hem zouden liefhebben, die 

van God was uitgegaan. Maar omdat zij juist het tegendeel deden en 

Jezus zochten te dooden, verrieden zij daardoor, dat zij uit den vader den 

duivel waren, en zijne begeerten wilden doen, Joh. 8 : 39—44. De begeerten, 

welke de Joden koesterden, en de werken, die zij deden, maakten hen, 

in weerwil van al hun scherpzinnigheid en ijver, aan den duivel gelijk. 

En zoo komt nu omgekeerd de gelijkvormigheid des menschen aan 

God niet allermeest daarin uit, dat hij een verstand en een rede, een 

hart en een wil bezit, maar zij openbaart zich voornamelijk in de zuivere 

kennis en in de volmaakte gerechtigheid en heiligheid, welke te zamen 

het beeld Gods in engeren zin uitmaken, en waarmede de mensch bij 

zijne schepping bevoorrecht en versierd werd. 

De kennis, welke aan den eersten mensch geschonken werd, bestond 

niet daarin, dat hij alles wist en niets meer ten opzichte van God, 

zichzelven en de wereld leeren kon; want zelfs de kennis van de en

gelen en de zaligen is nog altijd, en ook de kennis van Christus 

op aarde was tot het einde zijns levens toe voor toeneming vatbaar. 

Maar er ligt in opgesloten, dat Adam eene voor zijn toestand en 

roeping genoegzame kennis ontving en dat die kennis eene zuivere was. 

Hij had met heel zijne ziel de waarheid lief; de leugen met al hare 

jammerlijke gevolgen van dwaling, twijfel, ongeloof, onzekerheid had 

in zijn hart nog geen post gevat; hij stond in de waarheid, en zag en 

kende en waardeerde alles, gelijk het waarlijk was. 

Deze kennis der waarheid bracht als vrucht de gerechtigheid en de 

heiligheid mede. Heiligheid geeft te kennen, dat de eerste mensch ge

schapen werd vrij van alle smet der zonde ; zijne natuur was onbe

dorven, uit zijn hart kwam geen booze gedachte, overlegging of begeerte 

voort; hij was niet onnoozel als een onwetende, maar hij kende God, 

hij kende ook de wet Gods, die in zijn hart geschreven was, en had 

ze lief met heel zijne ziel; omdat hij in de waarheid stond, stond hij 

ook in de liefde. En gerechtigheid duidt nu aan, dat de mensch, die 

alzoo in zijn verstand de waarheid kende en heilig was in zijn wil en 

in al zijne genegenheden, daardoor ook volkomen met Gods wet over

eenstemde, ten volle beantwoordde aan den eisch van zijn recht, en 
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zonder eenige schuld voor zijn aangezicht stond ; waarheid en liefde 

brengen vrede mede, vrede met God en met onszelven en met de gansche 

wereld. De mensch, die zelf op de rechte plaats staat, daar waar hij 

behoort te staan, die staat ook vanzelf in de rechte verhouding tot God 
en alle creaturen. 

Van zulk een staat en toestand, als waarin de eerste mensch gescha

pen werd, kunnen wij ons thans geene voorstelling meer maken ; een 

hoofd en een hart, een verstand en een wil, die volkomen rein en vrij 

van alle zonde zijn, liggen ver buiten den kring van al onze ervaringen. 

Als wij bedenken, hoe de zonde is ingeweven in al ons denken en 

spreken, in al ons willen en handelen, dan kan zelfs de twijfel 

oprijzen in ons hart, of zulk een staat van waarheid, liefde en vrede 

voor den mensch wel mogelijk is. Maar de H. Schrift overwint en 

verdrijft dien twijfel. Want ten eerste laat zij niet alleen aan het 

begin, maar ook in het midden van de historie, een mensch voor ons 

optreden, die met volle recht zijne tegenstanders vragen kon: wie 

uwer overtuigt mij van zonden ? Joh. 8 : 46. Christus was waarachtig 

en daarom ook volkomen mensch, die geene zonde gedaan heeft en er 

is geen bedrog in zijnen mond gevonden, 1 Petr. 2 : 22. En ten andere 

leert zij, dat het eerste menschenpaar naar Gods beeld geschapen werd, 

in gerechtigheid en heiligheid als vrucht der gekende waarheid. Daar

mede handhaaft de Schrift, dat de zonde niet behoort tot het wezen 

der menschelijke natuur, en dat zij dus ook uit die menschelijke natuur 

wederom weggenomen en verwijderd kan worden. 

Als de zonde den mensch aankleeft van zijn allereersten oorsprong 

af, krachtens de natuur die hem eigen is, dan is er uit den aard der 

zaak ook geen verlossing van de zonde mogelijk; verlossing van de 

zonde zou dan met vernietiging der menschelijke natuur gelijk staan. 

Maar nu, er is niet alleen in het afgetrokkene een mensch zonder zonde 

denkbaar, maar zulk een heilig mensch heeft ook werkelijk bestaan. En 

toen hij viel en schuldig en onrein werd, toen is er wederom een ander 

mensch, de tweede Adam, zonder zonde opgestaan, om den gevallen 

mensch van alle schuld te bevrijden en van alle smet te reinigen. De 

schepping van den mensch naar Gods beeld en de mogelijkheid van 

zijn val sluiten de mogelijkheid van zijne verlossing en herschepping 

in; maar wie het eerste ontkent, kan het tweede niet staande houden, 
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de loochening van den val heeft tot keerzijde de troostelooze prediking 
van 's menschen onverlosbaarheid. Om te kunnen vallen, moet echter de 
mensch eer^t hebben gestaan; om het beeld Gods te kunnen verliezen, 
moet hij het eerst hebben bezeten. 

De schepping des menschen naar Gods beeld had volgens Gen. 1 : 
26, 28 tot naaste doel, dat hij de aarde vervullen, onderwerpen en be-
heerschen zou. Deze heerschappij is niet een bestanddeel van het beeld 
Gods en maakt er nog veel minder, gelijk soms is beweerd, den gan-
schen inhoud van uit, maar zij is ook volstrekt niet een willekeurig en 
bijkomstig toevoegsel. Integendeel, de nadruk die erop valt en de enge 
verbinding met de schepping naar Gods beeld bewijzen afdoende, dat 
het beeld Gods in die heerschappij naar buiten treedt en daarin hoe 
langer hoe meer zijn inhoud uiteenleggen en ontvouwen moet. Voorts 
wordt in de omschrijving dier heerschappij duidelijk uitgesproken, dat 
zij tot zekere hoogte wel terstond aan het eerste menschenpaar ge
schonken werd, maar dat zij voor zeer belangrijk deel eerst in de toe
komst verworven moest worden. Immers zegt God niet alleen in het 
algemeen, dat hij „menschen" naar zijn beeld en gelijkenis wil schep
pen, Gen. 1 : 26, maar als Hij het eerste menschenpaar, man en vrouw, 
geschapen heeft, zegende Hij hen en zeide tot hen: weest vruchtbaar 
en vermenigvuldigt, vervult de aarde en onderwerpt ze, Gen. 1 : 28, 
en droeg Hij nog in het bijzonder aan Adam de taak op, om den hof 
te bebouwen en te bewaren, Gen. 2 : 15. 

Dit alles leert klaar als de dag, dat de mensch niet geschapen werd 
tot ledigheid, maar tot arbeid. Hij mocht niet gaan rusten op zijne lau
weren, maar moest de wijde wereld in, om ze te onderwerpen aan de 
macht van zijn woord en zijn wil. Hij kreeg eene groote, uitgebreide, 
rijke taak op aarde te doen. Er werd hem een werk opgedragen, dat 
eeuwenlange inspanning kosten zou. Een weg werd hem aangewezen, 
onafzienbaar lang, dien hij inslaan moest en tot het einde toe te bewan
delen had. In één woord, daar is een groot verschil en een lange af
stand tusschen den toestand, waarin de eerste mensch geschapen werd, 
en de bestemming, waartoe hij geroepen werd. Deze bestemming staat 
wel met zijn wezen in nauw verband, evenals dat wezen wederom met 
zijn oorsprong, maar is er toch van onderscheiden. Het wezen van den 
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mensch, dat is, het beeld Gods, waarnaar hij geschapen werd, moest in 

het streven naar zijne bestemming steeds rijker en voller tot ontplooiing 

van zijn inhoud komen; het moest, om zoo te zeggen, door de mensch-

lieid tot de einden der aarde worden uitgebreid en ingedrukt worden 

op al de werken zijner handen. De wereld moest door den mensch 

bearbeid worden, zoo, dat zij hoe langer hoe meer eene openbaring 

van Gods deugden werd. 
De heerschappij over de aarde was daarom wel het naaste, maar niet 

het laatste doel, waartoe de mensch geroepen werd. De natuur der zaak 

wijst dit reeds aan. Arbeid, die waarlijk arbeid is, kan niet rusten en 

niet het einddoel hebben in zichzelf, maar bedoelt altijd iets tot stand 

te brengen en houdt op, wanneer dit doel is bereikt. Werken, enkel en 

alleen om te werken, zonder overleg, zonder plan, zonder doel, is hope

loos, en den redelijken mensch onwaardig. Eene ontwikkeling, die altijd 

doorloopt, is geene ontwikkeling; wie ontwikkeling zegt, zegt voorne

men, gang, orde, einddoel, bestemming. Als de mensch bij zijne schepping 

tot den arbeid geroepen werd, dan sluit dit in, dat hij voor zichzelf en 

ook de menschheid, die uit hem voortkomen zou, na het volbrengen van 

dien arbeid, tot de ruste zou ingaan. 
De instelling der zevendaagsche week komt deze overweging, die uit 

de natuur der zaak voortvloeit, bevestigen en versterken. God heeft in 

het scheppingswerk zes dagen gearbeid en op den zevenden dag van al 

zijn werk gerust. De mensch, die naar Gods beeld geschapen is, krijgt 
terstond bij de schepping het recht en het voorrecht, om in dezen het 

Goddelijk voorbeeld te volgen. De arbeid, die hem wordt opgedragen, 

n.1. de vervulling en de onderwerping der aarde, is eene zwakke na

volging van de scheppende werkzaamheid Gods; ook zijn arbeid is een 

werk, dat na overleg ter hand genomen wordt, in een geregelde orde 

verloopt, een bepaald doel beoogt. De mensch is geen machine, die 

onbewust zich voortbeweegt; hij draait niet met onveranderlijke eento

nigheid in een tredmolen rond; maar hij is ook in zijn arbeid mensch, 

beeld Gods, een denkend, willend, handelend wezen, dat met zijn arbeid 

iets zoekt te scheppen en aan het einde met welgevallen op het werk 

zijner handen nederziet. Zijn arbeid loopt, als bij God zeiven, op 

rusten, genieten, op welbehagen uit. De zesdaagsche week met den 

sabbat aan het einde, adelt den menschelijken arbeid, verheft hem boven 
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het eentonig beweeg der onbezielde natuur, en drukt er den stempel 

op van een Goddelijk beroep. Wie dan ook op den sabbatdag overeen

komstig zijne bedoeling tot de ruste Gods ingaat, die rust op dezelfde 

blijde wijze van zijne werken, als God van de zijne, Hebr. 4: 10. Van 

den enkelen mensch geldt dit, maar ook van de gemeente en van de 

menschheid. Ook de wereld heeft haar wereldwerk, dat door den we

reldsabbat gevolgd en besloten wordt. Daar blijft eene ruste over voor 

het volk Gods, van welke iedere sabbatdag slechts een voorbeeld en 

voorsmaak, doch ook tevens een profetie en waarborg is, Hebr. 4:9. 

Daarom zegt de Catechismus van Heidelberg terecht, dat God den 

mensch goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft, opdat hij God 

zijnen Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem 

in de eeuwige zaligheid leven zoude, om Hem te loven en te prijzen. 

De eindbestemming van den mensch lag in de eeuwige zaligheid, in de 
verheerlijking Gods, in den hemel en niet op de aarde. Maar om tot 

dit einddoel te geraken, moet hij eerst op aarde zijne roeping vervullen. 

Om tot Gods ruste in te gaan, moet hij eerst Gods werk volbrengen. 

De weg naar den hemel lag door en over de aarde heen; de ingang 

tot den sabbat wordt ontsloten door den zesdaagschen arbeid; het 
eeuwige leven wordt in den weg der werken bereikt. 

Deze leer over de bestemming van den mensch rust nog geheel op 

gedachten, welke in Gen. 1 : 26—2 : 3 worden uitgesproken. Maar het 

vervolg van het tweede hoofdstuk voegt hier nog een belangrijk be

standdeel aan toe. Als God den mensch in het paradijs plaatst, geeft 

Hij hem het recht, om van alle boomen in den hof vrijelijk te eten ; 

maar één boom zondert Hij daarvan uit, den boom der kennis des goeds 

en des kwaads; daarvan mag de mensch niet eten, want ten dage als 

hij daarvan eet, zal hij den dood sterven, Gen. 2:16, 17. Aan al de 

geboden wordt dus één enkel verbod toegevoegd. De geboden waren 

Adam ten deele uit zijn eigen hart, ten deele uit het gesproken woord 

Gods bekend. Zij werden door hem niet uitgevonden, maar door God 

hem ingeschapen en medegedeeld. De mensch is godsdienstig en zede

lijk niet autonoom, hij is zijn eigen wetgever niet en kan niet doen wat 

hij wil; maar God is zijn eenige Wetgever en Rechter, Jes. 33:22, Joh. 

4:12. Al die geboden, welke Adam ontving, kwamen nu hierop neer, 
21 
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dat hij, die als beeld Gods geschapen was, in al zijn denken en doen, 

in heel zijn leven en arbeid Gods beeld moest blijven. Dat moest hij 

blijven persoonlijk voor zichzelf, maar voorts ook in zijn huwelijksleven, 

in zijn huisgezin, in zijn zesdaagschen arbeid, in zijn rust op den ze

venden dag, in zijne uitbreiding en vermenigvuldiging, in zijne onder

werping en beheersching van de aarde, in zijne bebouwing en bewa

king van den hof. Adam had zijn eigen weg niet te gaan, maar moest 

wandelen in den weg, dien God hem aanwees. 
Maar al die geboden, die, om zoo te zeggen, aan Adam volle ruimte 

tot beweging laten en de gansche aarde als zijn arbeidsveld aanwijzen, 

worden met één verbod vermeerderd, of liever door één verbod beperkt. 

Want het verbod, om te eten van den boom der kennis des goeds en 

des kwaads, behoort niet tot het beeld Gods, vormt er geen bestand

deel van, maar is er juist integendeel de begrenzing van. Als Adam dit 

verbod overtreedt, dan verliest hij het beeld Gods, plaatst hij zich bui

ten de gemeenschap Gods, en sterft hij den dood. Aan dit verbod wordt 

dus de gehoorzaamheid van den mensch beproefd. Bij dit verbod zal 

uitkomen, of de mensch Gods weg, dan wel zijn eigen weg zal volgen; 

of hij het rechte pad zal houden, dan wel zijwaarts afdwalen zal; of 

hij een zoon van God in het huis des Vaders zal blijven, dan wel met 

het deel des goeds, dat hem geschonken is, weg wil reizen in een 

vergelegen land. Daarom draagt dit verbod ook gewoonlijk den naam 

van het proefgebod. Daarom heeft het ook in zekeren zin een willekeu-

rigen inhoud; Adam en Eva konden er geen reden voor vinden, waarom 

nu juist het eten van dezen éénen boom verboden was; zij moesten 

het verbod opvolgen, niet omdat zij het in zijn redelijken inhoud door

zagen en begrepen, maar enkel en alleen, omdat God het gezegd had, 

op grond van zijn gezag, uit loutere gehoorzaamheid, uit zuivere ach

ting voor den plicht. En daarom heet ook de boom, welks vrucht te 

eten verboden was, boom der kennis des goeds en des kwaads. Die 

boom zou uitwijzen, of de mensch eigenmachtig en willekeurig zelf zou 

willen bepalen en uitmaken, wat goed en wat kwaad was, dan wel of 

hij zich daarbij geheel zou laten leiden door en houden aan het gebod, 

dat God daarvoor gegeven had. 
De eerste mensch kreeg dus iets en veel te doen, maar hij kreeg ook 

iets te laten, weinig maar toch iets. Het laatste valt gewoonlijk veel 
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moeilijker dan het eerste. Daar zijn tal van menschen, die bijv. voor 

hun gezondheid, ontzaglijk veel willen doen, maar zij willen er weinig 

of niets voor laten, zij kunnen zich niets getroosten en beschouwen de 

kleinste zelfverloochening als een ondragelijken last. Van het verbodene 

gaat eene geheimzinnige aantrekkingskracht uit; het doet vragen oprij

zen naar het waarom en het wat en het hoe, het wekt den twijfel en 

prikkelt de verbeelding. Deze verzoeking, die er uitging van het verbod, 

had de eerste mensch te weerstaan; dit was de strijd des geloofs, dien 

hij te strijden kreeg; maar hij ontving er in het beeld Gods, waarnaar 

hij geschapen werd, ook al de kracht bij, waarmede hij staande blijven 

en overwinnen kon. 
Toch blijkt uit dit proefgebod nog klaarder dan uit de instelling van 

de zevendaagsche week, dat de bestemming des menschen van zijne 

schepping onderscheiden is. Adam was nog niet in den aanvang, wat 

hij aan het einde worden kon en worden moest. Hij woonde in het 

paradijs, maar nog niet in den hemel. Hij had een langen weg af te 

leggen, eer hij aan zijn einddoel kwam. Door doen en door laten moest 

hij zich het eeuwige leven verwerven. Daar is in één woord een groot 

verschil tusschen den staat der onschuld, waarin de eerste mensch ge

schapen werd, en den staat der heerlijkheid, waarvoor hij bestemd was. 

Waarin dat verschil bestond, wordt in het vervolg der openbaring ons 

nader opgehelderd. 
Terwijl Adam afhankelijk was van de wisseling van dag en nacht, 

van waken en slapen, wordt ons van het hemelsche Jeruzalem bericht, 

dat aldaar geen nacht zal zijn, Openb. 21 :25, 22: 5, en dat de verlos

ten door het bloed des Lams voor den troon Gods staan en Hem dag 

en nacht dienen in zijnen tempel, Openb. 7:15. De eerste mensch was 

gebonden aan de indeeling der week in zes werkdagen en één rustdag, 

maar voor het volk Gods blijft er hierna eene eeuwige, onverstoorbare 

ruste over, Hebr. 4:9, Openb. 14: 13. In den staat der onschuld had 

de mensch dagelijks behoefte aan spijze en drank, maar in de toekomst 

zal God buik en spijze beide te niet doen, 1 Cor. 6:13. Het eerste 

menschenpaar bestond uit man en vrouw en kreeg den zegen mede, 

om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen ; maar in de opstan

ding nemen zij niet ten huwelijk, en worden zij niet ten huwelijk uit

gegeven, maar zij zijn als engelen Gods in den hemel, Matth. 22:30, 
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De eerste mensch Adam was aardsch uit de aarde, had een natuurlijk 

lichaam en werd alzoo tot eene levende ziel, maar de geloovigen ont

vangen in de opstanding een geestelijk lichaam en zullen dan het beeld 

van den hemelschen mensch, van Christus, den Heer uit den hemel, 

dragen, 1 Cor. 15:45—49. Adam werd zoo geschapen, dat hij nog dwa

len, zondigen, vallen en sterven kon ; maar de geloovigen zijn in be

ginsel reeds hier op aarde boven dat alles verheven: zij kunnen niet 

meer zondigen, want een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de 

zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want 

hij is uit God geboren, 1 Joh. 3:9; zij kunnen niet meer afvallen ten 

einde toe, want zij worden in de kracht Gods bewaard door het geloof, 

tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laat-

sten tijd, 1 Petr. 1:5; zij kunnen ook niet meer sterven, want die in 

Christus gelooven, hebben reeds hier op aarde het eeuwige, onverder

felijke leven, zij sterven in der eeuwigheid niet en leven zelfs, al wa

ren zij gestorven, Joh. 11 :25, 26. 
Bij de beschouwing van den eersten mensch hebben wij dus tegen 

twee uitersten op onze hoede te zijn. Eenerzijds hebben wij op grond 

van de H. Schrift staande te houden, dat hij terstond naar Gods beeld en 

- gelijkenis geschapen werd in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid ; 

hij was niet eerst een klein, onnoozel kind, dat zichzelf ontwikkelen 

moest; hij was ook niet een mensch, die, volwassen naar het lichaam, 

geestelijk zonder eenigen inhoud was en neutraal tusschen waarheid 

en leugen, tusschen goed en kwaad instond; en nog veel minder was 

hij oorspronkelijk een dierlijk wezen, dat uit het dier geleidelijk was 

voortgekomen en nu langzamerhand door strijd en inspanning mensch 

worden moest. Die gansche voorstelling is met de Schrift en ook met 

de gezonde rede in onverzoenlijken strijd. 

Maar toch, ter andere zijde mag de staat van den eersten mensch 

niet overdreven verheerlijkt worden, gelijk menigmaal in de Christelijke 

leer en prediking geschiedt. Hoe hoog Adam ook door God werd ge

plaatst, hij had het hoogste nog niet; hij bezat het kunnen-niet-zondigen, 

maar was nog niet het niet-kunnen-zondigen deelachtig; hij bezat nog 

niet het eeuwige leven, dat nooit verderven en nooit sterven kan, maar 

ontving eene voorloopige onsterfelijkheid, wier bestand en duur van de 

vervulling eener voorwaarde afhankelijk was; hij werd terstond als 
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beeld Gods geschapen, maar kon dit beeld met al zijne heerlijkheid 

nog verliezen ; hij woonde wel in het paradijs, maar dit paradijs was 

de hemel niet en kon zelfs met al zijne schoonheid door hem nog ver

beurd worden. Aan al den rijkdom, dien Adam geestelijk en lichamelijk 

bezat, ontbrak één ding: de volstrekte zekerheid. Zoolang wij deze niet 

bezitten, is onze rust en ons genot nog niet volkomen ; de tegenwoor

dige tijd met zijne vele pogingen, om alwat de mensch bezit bij maat

schappijen of staat te verzekeren, levert hiervoorj een voldingend bewijs. 

De geloovigen zijn verzekerd voor dit en voor het toekomende leven, 

want Christus staat borg voor hen en zal niet dulden, dat een hunner 

uit zijne hand gerukt worde en verloren ga, Joh. 10 : 28; de volmaakte 

liefde drijft bij hen dus ook de vreeze buiten, 1 Joh. 4 : 18, en doet 

hen verzekerd zijn, dat niets hen scheiden zal van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus hunnen Heere, Rom. 8 : 38, 39. Maar deze 

volstrekte zekerheid ontbrak nog aan den mensch in het paradijs ; hij 

werd niet tegelijk met zijne schepping naar Gods beeld in het goede 

onveranderlijk vastgezet; hoeveel hij bezat, hij kon voor zich en voor 

zijne nakomelingen nog alles verliezen. Zijn oorsprong was Goddelijk; 

zijne natuur was der Goddelijke verwant; zijne bestemming was de 

eeuwige zaligheid in de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods. Maar of 

hij die bestemming bereiken zou, werd in zijne eigene keuze gesteld 
en van zijn eigen wil afhankelijk gemaakt. 

§ 13. Zonde en Dood. 

Reeds het derde hoofdstuk van Genesis verhaalt ons den val en de 

ongehoorzaamheid van den mensch. Daar is waarschijnlijk geen lange 

tijd na zijne schepping verloopen, toen hij zich reeds schuldig maakte 

aan de overtreding van het Goddelijk gebod. Schepping en val vallen 

niet samen en mogen niet met elkander vereenzelvigd worden ; zij zijn 

in aard en wezen onderscheiden, maar tijdrekenkundig liggen zij niet 
ver van elkander af. 
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Dat was het geval bij den tnensch en waarschijnlijk heeft het zich 

zoo ook in de engelenwereld toegedragen. Van de schepping en den 

val der engelen geeft ons de H. Schrift geen omstandig verhaal; zij 

zegt ons daarvan alleen zooveel, als wij noodig hebben te weten tot 

recht verstand van den mensch en van zijnen val, maar zij onthoudt 

zich van alle verdere bespiegeling en streeft er geen oogenblik naar, 

om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar wij weten toch, dat er 

engelen zijn, dat een groot getal uit hun midden gevallen is, en dat 

deze val ook reeds in den aanvang der wereld heeft plaats gehad. 

Sommigen hebben die schepping en dien val der engelen wel veel meer 

naar voren, in den tijd die aan Gen. 1 : 1 voorafging, verlegd, maar 

de Schrift geeft daarvoor geen grond. 
In Gen. 1 : 1 valt het begin van het gansche scheppingswerk, en in 

Gen. 1 : 31 wordt misschien nog van dat gansche scheppingswerk, en 

niet alleen van de aarde, gezegd, dat God al het werk zag, dat Hij 

gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. In dit geval moet de opstand 

en de ongehoorzaamheid der engelen nog na den zesden scheppingsdag 

hebben plaats gehad. 
Aan de andere zijde staat vast, dat die val der engelen aan dien der 

menschen is voorafgegaan. De zonde is niet het eerst op de aarde, 

maar in den hemel uitgebroken, in de onmiddellijke nabijheid Gods, 

aan den voet van zijn troon. De gedachte, de wensch, de wil, om God 

te weerstaan, is het eerst opgekomen in het hart der engelen; misschien 

is hoogmoed de eerste zonde en alzoo het begin en het beginsel van 

hun val geweest. In 1 Tim. 3 : 6 geeft Paulus den raad, om iemand, 

die nog maar een korten tijd lid van de gemeente is, niet terstond tot 

opziener te verkiezen, want dan wordt hij licht opgeblazen en valt hij 

in het oordeel des duivels. Indien met dit oordeel des duivels bedoeld 

wordt, gelijk de Kantteekening zegt, zulk oordeel, waar de duivel in 

gevallen is, toen hij zich over zijne wijsheid tegen God heeft verheven, 

dan hebben wij hierin eene vingerwijzing, dat de zonde bij den duivel 

met zelfverheffing en hoogmoed begonnen is. 
Doch hoe dit zij, de val der engelen is aan dien van den mensch 

voorafgegaan. Immers de mensch is niet geheel uit zichzelf, zonder 

eenige aanleiding van buiten, tot de overtreding van Gods gebod ge

komen, maar de vrouw, door de slang bedrogen en verleid zijnde, is 
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in overtreding geweest, 2 Cor. 11:3, 1 Tim. 2 : 14. Bij die slang 
hebben wij zeer zeker niet aan een eene symbolische inkleeding, maar 
aan eene werkelijke slang te denken, want er wordt uitdrukkelijk gezegd, 
dat zij listiger, schranderder was dan al het gedierte des velds, Gen. 
3:1, Matth. 10 : 16. Maar even zeker geeft de openbaring in haar 
verdere ontwikkeling ons te verstaan, dat eene daemonische macht zich 
van die slang heeft bediend, om den mensch te bedriegen en te ver
leiden. Reeds in het Oude Testament is enkele malen van den satan 
als van een aanklager en verleider der menschen sprake, Job 1, 1 
Chron. 21 : 1, Zach. 3. Maar de ontzettende macht der duisternis wordt 
eerst openbaar, als in Christus het Goddelijk, hemelsch licht over de 
wereld opgegaan is. Dan blijkt, dat er nog eene andere zondige wereld 
dan hier op aarde is. Er is een geestelijk rijk der boosheid, waarvan 
tallooze daemonen, booze, onreine geesten, de een nog erger dan de 
andere, Matth. 12 : 45, de onderdanen zijn, en waarvan satan het hoofd 
is; en deze satan wordt met verschillende namen genoemd. Hij heet 
niet alleen satan, dat is wederpartijder, maar ook de duivel, dat is de 
lasteraar, Matth. 13 : 39, de vijand, Matth. 13 : 39, Luk. 10 : 19, de 
booze, Matth. 6 : 13, 13 : 19, de aanklager, Openb. 12 : 10, de ver
zoeker, Matth. 4 : 3, Belial, dat is, slechtheid, nietswaardigheid, 2 Cor. 
6 : 15, beëlzebul, of beëlzebub, waarmede oorspronkelijk de in Ekron 
vereerde vliegengod werd aangeduid, 2 Kon. 1 : 2, Matth. 10 : 25, de 
overste der duivelen, Matth. 9 : 34, de overste van de macht der lucht, 
Ef. 2 : 2, de overste der wereld, Joh. 12 : 31, de god dezer eeuw, 2 

Cor. 4 : 4, de groote draak en de oude slang, Openb. 12 : 9. 
Dit rijk der duisternis bestond niet van het begin der schepping af, 

maar ontstond door den afval van satan en zijne engelen. Petrus zegt 
in het algemeen, dat de engelen gezondigd hebben en daarom door 
God gestraft zijn, 2 Petr. 2 : 4, maar Judas wijst in het zesde vers 
van zijn brief ook nader den aard hunner zonde aan en zegt, dat zij 
hun eigen beginsel, dat is, de hun door God geschonken heerschappij 
niet bewaard, maar hunne eigene woonstede in den hemel verlaten 
hebben ; zij waren met den staat, waarin God hen geplaatst had, niet 
tevreden, en hebben iets anders begeerd. En deze opstand had reeds 
in den aanvang plaats, want de duivel zondigt van den beginne, 1 Joh. 
3 : 8, en heeft het ook van den aanvang af op het verderf des menschen 
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toegelegd ; immers Jezus zegt uitdrukkelijk, dat hij een menschenmoor-

der was van den beginne af, en dat hij van dat begin af niet in de 

waarheid staat, omdat niet de waarheid, maar de leugen in hem woont, 

Joh. 8 : 44. 

Van hem ging dan ook de verleiding des menschen uit, en hij knoopte 

haar vast aan het gebod, dat God gegeven had, om 'niet te eten van 

den boom der kennis, des goeds en des kwaads. De apostel Jakobus 

betuigt, dat God boven alle verzoeking verheven is, en nooit iemand 

verzoekt, 1 : 13. Natuurlijk is de bedoeling hiervan niet, dat God nooit 

iemand beproeft of op de proef stelt; immers verhaalt de Schrift hier

van menigmaal, bij Abraham, bij Mozes, bij Job, bij Christus zeiven en 

ook reeds terstond bij den eersten mensch. Maar als iemand in de proef 

bezwijkt, heeft hij terstond de neiging, om de schuld van zijn val aan 

God te wijten en te zeggen, dat God hem verzocht heeft, dat is, hem 

beproefd heeft met het doel, dat hij vallen zou, of hem voor eene proef 

gesteld heeft, waarvoor hij bezwijken moest. 

Wij zien, dat Adam na den val terstond zoo te werk is gegaan; en 

dat is de heimelijke zucht van eiken mensch. Daartegen komt Jakobus 

op, en hij stelt er zoo beslist en zoo sterk mogelijk tegenover, dat God 

zelf boven alle verzoeking verheven is en ook nooit iemand verzoekt. 

Hij beproeft iemand nooit met de bedoeling, om hem te doen vallen, 

en Hij beproeft ook nooit boven vermogen, 1 Cor. 10 : 13. Het proefge

bod, aan Adam gegeven, had de strekking, om zijne gehoorzaamheid 

aan het licht te doen komen, en ging zijne krachten ook volstrekt niet 

te boven; menschelijk gesproken, had Adam het zeer gemakkelijk kun

nen houden, want het was een licht verbod en kwam schier in geen 

vergelijk met alwat hem geschonken en toegestaan werd. 

Maar datgene, wat door God ten goede wordt gedacht, wordt door 

satan altijd ten kwade gedacht. Hij misbruikt het proefgebod tot eene 

verzoeking, tot een geheimen aanval op de gehoorzaamheid van den 

eersten mensch, en hij bedoelt er kennelijk mede, om den mensch ten 

val te brengen. Eerst wordt daarom het verbod, dat God gegeven heeft, 

voorgesteld als een willekeurig opgelegde last, als eene ongegronde be

perking van 's menschen vrijheid, en alzoo in Eva's ziel het zaad van 

den twijfel gestrooid aangaande den Goddelijken oorsprong en de recht

matigheid van het verbod. Vervolgens wordt die twijfel tot ongeloof ont-
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wikkeld door de gedachte, dat God dat verbod alleen gegeven heeft 

uit vrees, dat menschen Hem gelijk zullen worden en ook goed en 

kwaad zullen kennen als Hij. Dit ongeloof werkt op zijne beurt de ver

beelding in de hand en doet de overtreding van het verbod voorkomen 

als een weg, die niet tot den dood, maar tot het waarachtige leven, 

tot de Godegelijkheid leidt. De verbeelding laat daarna haar invloed 

gelden op de neiging en het streven van den mensch, zoodat de ver

boden boom in een ander licht komt te staan, een lust voor de oogen 

en eene begeerlijkheid voor het hart wordt. En de begeerlijkheid, alzoo 

ontvangen hebbende, drijft den wil voort en baart de zondige daad; 

Eva nam van zijne vrucht en at, en zij gaf ook haren man met haar 

en hij at, Gen. 3 : 1—6. 

Op deze eenvoudige, maar diep-zielkundige wijze verhaalt de Schrift 

de geschiedenis van den val en den oorsprong der zonde. Zóó ont

staat nog altijd de zonde; ze begint met verduistering des verstands, 

zet zich voort in de prikkeling der verbeelding, wekt in het hart de 

begeerlijkheid op en voleindigt zich in de wilsdaad. Wel is waar be

staat er tusschen het ontstaan der eerste en het ontstaan van alle latere 

zonden een zeer groot verschil. Want terwijl alle latere zonden reeds 

eene zondige natuur in den mensch onderstellen en daarin een aan-

knoopingspunt vinden, was daarvan bij Adam en Eva geen sprake, om

dat zij naar Gods beeld geschapen waren. Maar men dient in het oog 

te houden, dat zij met al hunne volmaaktheid toch zóó geschapen wa

ren, dat zij vallen konden, en heeft voorts ook te bedenken, dat de zonde 

altijd krachtens haar aard een karakter van onredelijkheid en willekeur 

draagt. Als iemand gezondigd heeft, tracht hij wel altijd zichzelven te 

verontschuldigen of te rechtvaardigen, maar het gelukt hem nooit; voor 

de zonde bestaat er nimmer een redelijke grond; haar bestaan is en 

blijft steeds wederrechtelijk. Evenzoo beproeft men tegenwoordig wel 

te betoogen, dat een misdadiger door de omstandigheden of door zijn 

eigen aanleg tot de zondige daad gedwongen wordt, maar men dringt 

deze uit- of inwendige noodzakelijkheid aan den misdadiger op en vindt 

bij hem zeiven in zijn eigen consciëntie de sterkste tegenspraak. Noch 

redelijk noch zielkundig is de zonde te herleiden tot eene gezindheid en 

handeling, welke reden en recht hebben van bestaan. 
a 
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ln de sterkste mate geldt dit van de eerste zonde, welke in het Pa
radijs is gepleegd. Want thans zijn er dikwerf nog verzachtende om
standigheden, die niet de zonde goed maken, maar toch de maat harer 
schuld beperken. Maar bij de zonde van het eerste menschenpaar valt 
er geen enkele verzachtende omstandigheid te pleiten; integendeel, alles 
wat er bijgebracht kan worden, de bijzondere openbaring, die hun het 
proefgebod bekend maakte, de inhoud van het proefgebod, welke zoo 
weinig verloochening eischte, de ernst van de aan de overtreding ver
bonden bedreiging, de schrikkelijkheid der gevolgen, de heiligheid hun
ner natuur, al deze omstandigheden strekken slechts, om hunne schuld 

te verzwaren. 
Men kan de mogelijkheid van den val in het licht stellen, maar de 

overgang tot de werkelijkheid blijft in het duister gehuld. De Schrift 
wendt dan ook geene enkele poging aan, om dezen overgang voor 
ons begrijpelijk te maken. Maar daardoor laat zij de zonde ook on
verzwakt in haar zondig karakter staan; de zonde is er, maar zij 
mocht en mag er niet zijn: zij was en zij is en zij blijft eeuwiglijk met 
Qods wet en met het getuigenis onzer consciëntie in strijd. 

Door deze twee dingen met elkander te verbinden, dat is door eener-
zijds eene zielkundige beschrijving van het ontstaan der zonde te geven, 
waarvan de waarheid ieder oogenblik in ons eigen leven gevoeld wordt, 
en door andererzijds de zonde ten volle in hare onredelijke en onwet
telijke natuur te laten staan, verheft het verhaal van den val in Genesis 
3 zich hemelhoog boven alwat de wijsheid der menschen in den loop 
der eeuwen over den oorsprong van het kwaad heeft uitgedacht. Dat 
er zonde en dat er ellende is, dat weten wij immers niet alleen uit de 
Schrift, maar dat wordt ons dagelijks en ieder oogenblik gepredikt door 
het gansche zuchtend creatuur; heel de wereld staat in het teeken van 
den val. En als de wereld rondom ons heen het ons niet verkondigen 
zou, dan wordt het ons toch inwendig van uur tot uur in herinnering 
gebracht door de stem des gewetens, die voortdurend ons beschuldigt, 
en door de armoede des harten, welke getuigt van nameloos wee. 

Daarom drong overal en altijd aan de menschheid de vraag zich op: 
vanwaar dat kwaad, het kwaad der zonde en het kwaad der ellende? 
Dat is het raadsel, hetwelk meer nog dan dat aangaande den oorsprong 
van het zijn het peinzen der menschen heeft bezig gehouden en uur 
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aan uur hun hoofd en hun hart heeft vervuld. Maar vergelijkt nu eens 
de oplossingen, welke deze menschelijke wijsheid heeft beproefd, met 
het eenvoudig antwoord, dat de Schrift ervan geeft! 

Natuurlijk zijn die oplossingen onderling volstrekt niet gelijk, maar 
ze toonen toch verwantschap en kunnen dienovereenkomstig gerang
schikt worden. De meest voorkomende meening is die, volgens welke 
de zonde niet in den inensch woont en uit hem voortkomt, maar als 
het ware van buiten zich aan hem vasthecht; de mensch is van nature 
goed, zijn hart is onbedorven; het kwaad ligt alleen in de omstandig
heden, in de omgeving, in de maatschappij, in welke de mensch 
geboren en opgevoed wordt. Neem de misstanden weg, hervorm de maat
schappij, voer bijv. gelijke verdeeling der goederen in, en de mensch wordt 
vanzelf goed; alle reden valt voor hem weg, om nog eenig kwaad te doen! 

Deze gedachte over den oorsprong en het wezen der zonde heeft 
ten allen tijde vele voorstanders gevonden, omdat de mensch steeds 
geneigd is, al zijne schuld op de omstandigheden te werpen ; maar ze 
kwam vooral in eere, toen sedert de achttiende eeuw de oogen open
gingen voor het politieke en sociale bederf, en eene radicale omwente
ling van staat en maatschappij als het eenig geneesmiddel voor alle 
kwalen aangeprezen werd. Doch de negentiende eeuw heeft ten aan
zien van de natuurlijke goedheid van den mensch wel eenige ontnuch
tering gebracht; en niet gering is het aantal van hen, die den mensch 
van nature radicaal boos noemen en wanhopen aan zijne verlossing. 

Zoo kwam die verklaring weer in eere, welke van ouds den oorsprong 
der zonde zocht in de zinnelijke natuur van den mensch. De mensch 
heeft eene ziel, maar hij heeft ook een lichaam ; hij is geest, maar ook 
vleesch. En dit vleesch heeft altijd van zichzelf zinnelijke neigingen, 
min of meer onreine begeerten, lage hartstochten, en staat dus van nature 
tegen den geest met zijne voorstellingen, gedachten, idealen over. Wijl 
de mensch nu, wanneer hij geboren wordt, eigenlijk alleen nog een 
plantaardig en een dierlijk leven leidt en nog lange jaren aaneen een 
kind blijft, dat in zinnelijke aanschouwingen leeft; spreekt het vanzelf, 
dat het vleesch in den mensch jaren aaneen de heerschappij voert en 
den geest in gevangenis houdt. Eerst zeer langzaam ontworstelt zich de 
geest aan de macht van het vleesch, maar gestadig gaat toch in de 
menschheid en in den enkelen mensch de ontwikkeling voort. 
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der zonde gesproken; maar in den nieuweren tijd ontvingen zij een 

krachtigen steun in de leer, dat de mensch van het dier afstamt en 

eigenlijk in zijn hart nog een dier is. 
Enkelen leiden daaruit af, dat de mensch wel eeuwig een dier zal 

blijven, maar anderen koesteren de hoop, dat, waar de mensch het 

thans al zoo heerlijk ver heeft gebracht, hij het in de toekomst nog 

veel verder zal brengen en misschien nog wel eens een engel zal 

worden. Doch hoe dit zij, de dierlijke afstamming van den mensch 

scheen eene uitstekende oplossing van het probleem der zonde aan de 

hand te doen. Als de mensch afstamt van het dier, dan is het volkomen 

natuurlijk en baart het hoegenaamd geene verwondering, dat dat dier 

nog in hem nawerkt en meermalen weer de teugels van het fatsoen 

verbreekt. 
Zonde is daarom volgens veler tneening niets anders dan nawerking 

en overblijfsel van den vroegeren dierlijken toestand ; wellust, hoererij, 

diefstal, roof, moord enz. zijn gewoonten, welke aan de oudste menschen 

evenals aan de dieren dagelijks eigen waren, en die nu telkens nog bij 

achterlijke individuen, bij de zoogenaamde misdadigers, terugkeeren. 

Maar deze menschen, die in de oude en oorspronkelijke gewoonten 

terugvallen, zijn dan ook eigenlijk geene misdadigers, maar achterlijke, 

zwakke, zieke, min of meer krankzinnige wezens, die niet in eene ge

vangenis gestraft, maar in een hospitaal verpleegd moeten worden. Wat 

de wond is aan het lichaam, is de misdadiger in de maatschappij. Zonde 

is eene ziekte, welke de mensch uit zijn dierlijken toestand medebrengt 

en eerst langzaam te boven komt. 
Wanneer men deze lijn doortrekt en de verklaring der zonde uit de 

zinnelijkheid, uit het vleesch, uit het dier ten einde toe doordenkt, dan 

komt men vanzelf tot de ook reeds vroeger dikwerf verkondigde leer, 

dat de zonde haar oorsprong vindt in de stof, of meer algemeen uitge

drukt, in het eindig bestaan van alle schepsel. In de oudheid was deze 

voorstelling zeer geliefd. Geest en stof staan, als licht en duisternis, 

eeuwig tegenover elkander en kunnen nooit komen tot ware, volle ge

meenschap. De stof is niet geschapen en kan niet door den God des 

lichts geschapen zijn, maar zij bestond van eeuwigheid naast God, 

vormloos, donker, van alle licht en leven verstoken. Ook als ze later 
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door  God geformeerd  en  to t  opbouw van  deze  were ld  gebru ik t  word t ,  

b l i j f t  z i j  toch  onmacht ig ,  om de  volhe id  der  gees te l i jke  idee  in  z ich  

op  te  nemen en  weer  te  geven  ;  du is te r  in  z ichze lve ,  l aa t  z i j  he t  l i ch t  

der  idee  n ie t  door .  
Soms wordt  deze  donkere  s tof  dan  nog  verder  to t  een  e igen  God-

del i jken  oorsprong  her le id  ;  e r  komen dan  van  eeuwigheid  twee  Goden  

naas t  e lkander  te  s taan ,  een  God des  l ich ts  en  een  God der  du is 

te rn is ,  een  goede  en  een  kwade  God.  Of  ook  t rach t  men d ie  be ide  

eeuwige  beginse len  van  goed  en  kwaad  to t  ééne  Godheid  te rug  te  

b rengen ,  en  maakt  dan  van  God een  dubbel  wezen;  e r  i s  in  Hem 

een  onbewuste ,  donkere ,  verborgen  grond ,  u i t  welken  eene  bewuste ,  

he ldere  l i ch tna tuur  z ich  naar  boven  verhef t ;  gene  i s  de  d ieps te  oor 

sprong  van  de  duis te rn is  en  he t  kwaad  in  de  were ld ,  en  deze  i s  de  

bron  van  a l le  leven  en  l ich t .  
Ind ien  men dan  nog  één  s tap  verder  voor tgaa t ,  komt  men to t  de  in  

den  n ieuweren  t i jd  weder  door  sommige  wi j sgeeren  gepred ik te  l ee r ,  da t  

God in  z ichze lven  n ie t s  dan  eene  donkere  na tuur ,  een  b l inde  drang ,  

een  eeuwige  honger ,  een  onrede l i jke  wi l  i s ,  d ie  eers t  in  de  menschheid  

to t  bewus tz i jn  komt  en  l ich t  word t .  Daarmede  i s  dan  he t  l i jn rech te  

tegendee l  van  de  openbar ing  der  Schr i f t  bere ik t .  Deze  zegt ,  da t  God 

loute r  l i ch t  i s  zonder  een ige  du is te rn is  en  da t  in  den  beginne  a l le  d in

gen  door  he t  Woord  z i jn  gemaakt .  Maar  de  wi j sbegeer te  van  den  n ieu

weren  t i jd  zeg t ,  da t  God in  z ichze l f  donkerhe id ,  na tuur ,  a fgrond  i s ,  en  

da t  he t  l i ch t  voor  Hem eers t  in  de  were ld  en  de  menschheid  opgaa t .  

De  mensch  i s  dan  n ie t  onza l ig  en  moet  n ie t  door  God worden  ver los t ,  

maar  God i s  de  onza l ige  en  heef t  z i jne  ver loss ing  te  wachten  van  den  

mensch .  
Deze  u i te rs te  gevolg t rekking  word t  nu  wel  n ie t  door  ve len  zoo  kras  

en  zoo  zonder  omwegen u i tgesproken ,  maar  z i j  i s  toch  he t  u i te inde  van  

den  weg,  waarop  a l  de  bovengenoemde beschouwingen  over  den  oor 

sprong  der  zonde  z ich  voor tbewegen .  Hoe  z i j  onder l ing  ook  versch i l len ,  

z i j  hebben  a l le  d i t  met  e lkander  gemeen,  da t  z i j  den  oorsprong  en  den  

ze te l  der  zonde  n ie t  zoeken  in  den  wi l  van  he t  schepse l ,  maar  in  he t  

bes taan  en  wezen  der  d ingen ,  en  dus  in  den  Schepper ,  d ie  van  da t  

bes taan  en  wezen  de  oorzaak  i s .  Als  de  zonde  schui l t  in  de  omstandig

heden ,  in  de  maatschappi j ,  in  de  z in l i jkhe id ,  in  he t  v leesch ,  in  de  s tof ,  



250 

dan komt zij voor rekening van Hem, die de Schepper en Onderhouder 
van alle dingen is, en gaat de mensch vrij uit. De zonde begon dan 
niet met den val, maar dagteekent van het oogenblik der schepping ; schep
ping en val zijn dan één ; het zijn, het bestaan is dan zonde ; zedelijke on
volmaaktheid valt met eindigheid saam. En verlossing is dan of volstrekt 
onmogelijk, óf zij loopt op vernietiging van het bestaande, op nirvana, uit. 

Hoog boven deze gedachte der nienschen verheft zich de wijsheid 
Gods. Gene klaagt God aan en verontschuldigt den mensch; deze recht
vaardigt God en werpt den mensch in de schuld. De Schrift is het 
boek, dat van het begin tot het einde God in het gelijk en den mensch 
in het ongelijk stelt; zij is ééne groote, machtige theodicee, eene recht
vaardiging Gods, van al zijne deugden en van al zijne werken, en zij 
heeft daarmede het getuigenis der consciëntie van alle menschen op 
hare hand. Wel gaat de zonde niet buiten zijne voorzienigheid om; de 
val heeft niet plaats gehad buiten zijne voorkennis, zijn raad en zijn 
wil, en heel de ontwikkeling en geschiedenis van de zonde wordt door 
Hem geleid en blijft tot aan haar einde toe gebonden aan zijn bestuur. 
De zonde maakt God niet raad- en niet machteloos; ook tegenover 
haar blijft Hij God, ongeschonden in wijsheid, goedheid en macht. 

Ja, Hij is zóó wijs en goed en machtig, dat Hij uit het kwade het goede 
te voorschijn kan doen komen en de zonde dwingen kan, om, tegen 
hare eigene natuur in, mede te werken aan de verheerlijking van zijn 
naam en de vestiging van zijn rijk. Maar de zonde blijft desniettemin 
haar zondig karakter behouden. Als men in zekeren zin zeggen kan, 
dat God de zonde gewild heeft, omdat zonder en buiten zijn wil nooit 
iets ontstaan en bestaan kan, dan mag men daarbij toch nimmer ver
geten, dat Hij ze altijd als zonde gewild heeft, als iets, dat er niet 
behoorde te wezen en dus altijd wederrechtelijk, in strijd met zijn ge

bod, bestaat. 
Alzoo God rechtvaardigend, handhaaft de Schrift tegelijk daarmede 

de natuur van de zonde. Als de zonde haar oorsprong niet heeft in 
den wil van het schepsel, maar in het zijn, dat aan den wil voorafgaat, 
dan verliest zij terstond haar ethisch, haar zedelijk karakter en wordt zij 
een physisch, een natuurlijk, een van het bestaan en den aard der 
dingen onafscheidelijk kwaad. Zonde is dan een zelfstandig zijn, een 
oorspronkelijk beginsel, eene soort kwade stof, zooals in vroeger dagen 
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de ziekte beschouwd werd. Maar de Schrift onderwijst ons, dat de 

zonde dat niet is en niet wezen kan. Want God is de Schepper aller 

dingen, ook van de stof; en toen het scheppingswerk was afgeloopen, 

overzag Hij zijn maaksel en ziet, het was zeer goed. 

De zonde behoort dus niet tot de natuur der dingen ; zij ligt niet in 

het zijn, maar zij is een verschijnsel van zedelijken aard, behoort op zede

lijk terrein thuis en bestaat in afwijking van de zedewet, welke God aan 

het redelijk schepsel gegeven en voor zijn wil vastgesteld heeft. De eerste 

zonde bestond in de overtreding van het proefgebod en daarin van heel de 

zedewet, die met het proefgebod in dezelfde Goddelijke autoriteit rust. 

De velerlei namen, waarmede de H. Schrift de zonde aanduidt, over

treding, ongehoorzaamheid, ongerechtigheid, goddeloosheid, vijandschap 

tegen God enz., wijzen alle in dezelfde richting. Paulus zegt uitdrukke

lijk, dat door de wet de kennis der zonde is, Rom. 3 : 20, en Johannes 

verklaart, dat alle zonde, de kleinste zoowel als de grootste, ongerechtig

heid, wetteloosheid, onwettelijkheid is, 1 Joh. 3 : 4. 
Indien nu wetsovertreding het karakter der zonde is, kan zij niet in 

het wezen, in het zijn der dingen liggen, hetzij dit stof zij of geest, 

want de dingen hebben hun wezen en zijn alleen aan God te danken, 

die de fontein aller goeden is. Het kwade kan dan eerst na het goede 

komen, eerst door en aan het goede bestaan, en ook in niets anders 

dan in bederf van het goede gelegen zijn. Zelfs de kwade engelen, of

schoon de zonde hun gansche natuur bedorven heeft, zijn en blijven 

toch als schepselen goed. Ook wordt het goede, inzoover het in het 

wezen en het zijn der dingen gelegen is, door de zonde niet vernietigd, 

maar wel in eene andere richting gestuurd, en tot een ander doel mis

bruikt. De mensch heeft door de zonde niet zijn wezen, niet zijne 

menschelijke natuur verloren; hij heeft nog een ziel en lichaam, nog 

een verstand en wil, en nog allerlei aandoeningen en genegenheden. 

Maar al die gaven, in zichzelve goed en nederdalende van den Vader 

der lichten, worden nu door den mensch als wapenen tegen God ge

bruikt en in dienst der ongerechtigheid gesteld. De zonde is dus niet 

een bloot gemis en ook niet louter een verlies van wat de mensch oor

spronkelijk bezeten heeft, zooals bijv. een mensch, die rijk was en arm 

werd, een verlies lijdt en veel moet missen van wat hij vroeger genoot. 

Maar de zonde is eene berooving van datgene, wat de mensch, om 
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waarachtig mensch te zijn, deelachtig moest zijn ; en tegelijk daarmede 

de aanbrenging van een gebrek, dat de mensch niet hebben moest. 

Ziekte is volgens de tegenwoordige wetenschap geen bijzondere stof, 

maar een leven in gewijzigde omstandigheden en wel zoo, dat de wetten 

van het leven dezelfde blijven als in het gezonde lichaam, maar de 

organen en functies van dat leven in hun normale werking verstoord 

worden. Zelfs in het doode lichaam houdt de werking niet op, maar 

de werking, die dan intreedt, is van verwoestenden, ontbindenden aard. 

Zoo ook is de zonde geen stof, maar eene zoodanige verstoring van al 

de gaven en krachten, die aan den mensch geschonken zijn, dat zij nu 

werken in eene andere richting, niet naar God heen maar van God af. 

Verstand, wil, genegenheden, aandoeningen, hartstochten, zielsvermogens 

en lichaamskrachten, zij waren oorspronkelijk wapenen der gerechtigheid, 

maar zijn nu alle door de geheimzinnige macht der zonde in wapenen 

der ongerechtigheid omgezet. Het beeld Gods, dat de mensch bij zijne 

schepping ontving, was geen substantie, maar was toch zoo wezenlijk 

eigen aan zijne natuur, dat hij, dit verliezende, geheel en al gedefor
meerd, misvormd werd. 

Wie den mensch in- en uitwendig zien kon, gelijk hij waarlijk is, zou 

in zijn wezen trekken ontdekken, die hem meer op satan dan op God 

doen gelijken, Joh. 8 : 44. Voor de geestelijke gezondheid trad de geeste

lijke krankheid en dood in de plaats. Maar evenals gene, maakt ook 

deze geen bestanddeel van zijn wezen uit. Als de Schrift de zedelijke 

natuur van de zonde handhaaft, dan handhaaft zij daarin tegelijk de 
verlossingsvatbaarheid van den mensch. 

De zonde behoort niet tot het wezen der wereld, maar werd door 

den mensch in haar ingebracht; daarom kan zij door de macht der 

Goddelijke genade, welke sterker is dan alle schepsel, ook weder uit 
haar verwijderd worden. 

De eerste zonde, waaraan de mensch zich schuldig maakte, is niet 

op zichzelve blijven staan; ze was geene handeling, welke de mensch, 

na ze gepleegd te hebben, van zich afschudden kon; hij kon zich 

daarna niet meer gedragen, alsof er niets ware gebeurd. Op hetzelfde 

oogenblik, waarop de mensch aan de zonde in zijne gedachte en ver

beelding, in zijne begeerte en wil eene plaats gaf, had er eene ont-
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ze t t ende  ve rander ing  me t  hem p laa t s .  Da t  komt  daa r in  u i t ,  da t  Adam en  

Eva  t e r s tond  na  den  va l  z i ch  voor  God  en  voor  e lkander  zoch ten  t e  

ve rbe rgen .  Hun  be ide r  oogen  werden  geopend  en  z i j  werden  gewaar ,  da t  z i j  

naak t  waren ,  Gen .  3 :7 .  Z i j s tonden  eensk laps  t egenover  e lkander  in  eene  

andere  ve rhoud ing ;  z i j  zagen  e lkander ,  zooa l s  z i j  z i ch  nog  noo i t  had

den  aanschouwd;  z i j  du r fden  en  konden  e lkander  n ie t  v r i j  en  onbevangen  

meer  in  de  oogen  z i en ;  z i j  voe lden  z i ch  schu ld ig  en  onre in  en  hech t t en  

v i jgeboombladeren  t e  za tnen ,  om z ich  daa rmede  voor  e lkander  t e  be 

dekken .  Maar  ze  waren  toch  lo tgemeen  en  voe lden  z i ch  daa r in  één ,  da t  

z i j  s amen  vreesden  en  z ich  ve rbe rgden  voor  he t  aangez ich t  Gods  in  

he t  midden  van  he t  geboomte  des  hofs .  

Met  de  v i jgeboombladeren  konden  z i j  hun  schande  en  schaamte  t en  

dee le  voor  e lkander  ve rbe rgen ,  maar  daa rmede  konden  z i j  t och  voor  Gods  

aangez ich t  n ie t  bes t aan ,  en  zoo  v luch t t en  z i j  weg ,  d i ep  weg  in  he t  d i ch t s t  

van  he t  geboomte  des  hofs .  Schaamte  en  v reeze  hadden  z ich  van  hen  

mees te r  gemaak t ,  omda t  z i j  he t  bee ld  Gods  ve r lo ren  hadden  en  z i ch  

schu ld ig  en  onre in  gevoe lden  voor  z i jn  aangez ich t .  

En  da t  i s  a l t i jd  he t  gevo lg  de r  zonde ;  wi j  ve r l i ezen  e r  t egenover  God ,  

t egenover  ons  ze iven  en  onze  medemenschen  d ie  inne r l i jke ,  gees te l i jke  

v r i jmoed ighe id  door ,  we lke  a l l een  he t  bewus tz i jn  de r  onschu ld  in  onze  

ha r t en  ve rwekken  kan .  Maar  de  schr ikke l i jkhe id  de r  ee r s t e  zonde  word t  

nog  vee l  s t e rke r  daa r in  openbaar ,  da t  z i j  van  he t  ee r s t e  menschenpaar  

ove r  de  gansche  menschhe id  z ich  u i tb re id t .  De  ee r s t e  s t ap  in  de  ve r 

kee rde  r i ch t ing  i s  geze t ,  en  a l l e  nakomel ingen  van  Adam en  Eva  wan

de len  hen  na  in  he tze l fde  spoor .  De  a lgemeenhe id  de r  zonde  i s  een  

fe i t ,  da t  aan  i ede r s  bewus tz i jn  z i ch  opdr ing t ,  en  da t  zoowel  b l i jkens  he t  

ge tu igen i s  de r  e rva r ing  a l s  vo lgens  he t  onderwi j s  de r  H .  Schr i f t  onwe-

dersp reke l i jk  vas t s t aa t .  

He t  zou  we in ig  moe i t e  kos ten ,  om u i t  a l l e  oo rden  en  t i jden  de r  we

re ld  ge tu igen i s sen  t e  ve rzamelen ,  d i e  deze  a lgemeenhe id  de r  zonde  u i t 

sp reken .  De  eenvoud igs te  en  de  ge lee rds te  menschen  s t emmen  h ie r in  ove r 

een .  Niemand ,  hee t  he t  dan ,  word t  zonder  zonde  geboren ;  i ede r  hee f t  z i jne  

zwakheden  en  gebreken  ;  to t  de  kwalen  van  den  s t e r fe l i jken  mensch  be 

hoor t  ook  de  du i s t e rn i s  des  ve r s t ands ,  en  n ie t  a l l een  de  noodzake l i jkhe id ,  

om te  dwalen ,  maar  t evens  de  l i e fde  to t  de  dwal ing ;  n i emand  i s  v r i j  i n  

z i jne  consc iën t i e ,  he t  geweten  maak t  l a faa rds  van  ons  a l l en ;  de  zwaar -
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•  s t e  l a s t ,  d i en  dc  menschhe id  t e  d ragen  hee f t ,  i s  de  schu ld .  Zoo  k l ink t  

he t  in  ve r sch i l l ende  tonen  van  a l l e  kan ten  u i t  de  gesch ieden i s  de r  mensch

he id  ons  t egen ;  ze l f s  z i j ,  d i e  van  de  na tuur l i jke  goedhe id  des  menschen  

u i tgaan ,  z i en  z i ch  aan  he t  e inde  van  hun  onderzoek  genoodzaak t  to t  de  

e rken ten i s ,  da t  de  zaden  van  a l l e  zonden  en  misdaden  in  i ede r s  ha r t  

ve rborgen  z i jn  ;  en  wi j sgee ren  hebben  de  k lach t  ges laak t ,  da t  a l l e  men

schen  van  na tu re  r ad icaa l  boos  z i jn .  

De  H.  Schr i f t  beves t ig t  d i t  oo rdee l ,  da t  de  menschhe id  over  z i chze lvc  

u i t sp reek t .  Als  z i j  i n  he t  de rde  hoofds tuk  van  Genes i s  den  va l  hee f t  

ve rhaa ld ,  gaa t  z i j  i n  de  vo lgende  hoofds tukken  na ,  hoe  de  zonde  z ich  

in  he t  mensche l i jk  ges lach t  hee f t  u i tgebre id  en  ve rmeerde rd ,  en  e inde l i jk  

zu lk  eene  hoog te  be re ik te ,  da t  he t  ge r i ch t  van  den  zondv loed  noodza

ke l i jk  werd .  Van  he t  ges lach t  vóór  d ien  v loed  word t  ge tu igd ,  da t  de  

booshe id  des  menschen  men igvu ld ig  was  op  de  aa rde ,  en  a l  he t  ge -

d ich t se l  de r  gedach ten  z i jns  ha r t en  t en  a l l en  dage  a l l een l i jk  boos  was ,  

da t  de  aa rde  door  dc  menschen  ve rvu ld  werd  met  wreve l  en  ve rdorven  

was  voor  Gods  aangez ich t ,  Gen .  6 :5 ,  11 ,  12 .  Maar  de  zondv loed  b reng t  

in  he t  ha r t  des  menschen  geene  ve rander ing  aan ;  ook  daa rna  sp reek t  

God  aangaande  de  n ieuwe  menschhe id ,  d i e  u i t  Noachs  gez in  za l  voor t 

komen ,  he t  oo rdee l  u i t ,  da t  he t  ged ich t se l  van  ' s  menschen  ha r t e  boos  

i s  van  z i jne  j eugd  aan ,  Gen .  8 :21 .  

Bi j  d i t  Godde l i jk  ge tu igen i s  s lu i t en  a l l e  v romen  des  Ouden  Verbonds  

z i ch  aan .  Niemand ,  k laag t  Job ,  kan  een  re ine  geven  u i t  den  onre ine ,  Job  

14 :4 .  Daar  i s  geen  mensch ,  be l i jd t  Sa lomo in  z i jn  gebed  b i j  de  inwi j 

d ing  van  den  t empe l ,  daa r  i s  geen  mensch ,  d ie  n ie t  zond ig t ,  1  Kon .  8 :46 .  

Als  dc  Heere ,  l ezen  wi j  in  Ps .  14  en  53 ,  u i t  den  hemel  nederz ie t  op  dc  

mer i schenk inderen ,  om te  z i en ,  o f  i emand  ve r s t and ig  i s ,  d i e  God  zoek t ,  dan  

aanschouwt  z i jn  oog  n ie t s  dan  a fva l  en  ongerech t ighe id ;  z i j  z i jn  a l l en  a fge 

weken ,  t ezamen  z i jn  z i j  s t inkende  geworden  ;  e r  i s  n i emand ,  d ie  goed  doe t ,  

ook  n ie t  één .  Niemand  kan  dan  ook  voor  des  Heeren  aangez ich t  bes taan ,  

wan t  n iemand  d ie  l ee f t ,  i s  voor  Hem rech tvaa rd ig ,  Ps .  103 :3 ,  143 :2 .  

Wie  kan  ook  zeggen :  ik  heb  mi jn  ha r t  gezu ive rd ,  ik  ben  re in  van  mi jne  

zonde?  Spr .  20 :9 .  In  één  woord ,  e r  i s  geen  mensch  rech tvaa rd ig  op  

aarde, die goed doet en niet zondigt, Pred. 7 : 20. 

Al  deze  u i t sp raken  z i jn  zoo  a lgemeen ,  da t  z i j  geene  u i t zonder ing  toe -
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e igene  en  om andere r  zonden  d ikwer f  in  l i e t  gehee l  n ie t  bekommeren ,  

maar  z i j  komen  u i t  he t  ha r t  de r  v romen  op ,  d ie  z i chze lven  a l s  zonda

ren  hebben  l ee ren  kennen  voor  he t  aansch i jn  Gods .  En  z i j  ve l l en  d i t  

oo rdee l  n ie t  a l l een  en  n ie t  i n  de  ee r s t e  p laa t s  ove r  anderen ,  ove r  zu l -

ken ,  d i e  in  openbare  zonden  l even  o f  a l s  de  He idenen  van  de  kenn i s  Gods  

ve r s token  z i jn ;  maar  z i j  beg innen  b i j  z i chze lven  en  b i j  hun  e igen  vo lk .  

De  Schr i f t  beschr i j f t  ons  de  v romen  n ie t  a l s  menschen ,  d i e  vo l 

komen  he i l ig  op  aa rde  hebben  ge lee fd ,  maar  z i j  t eeken t  hen  a l s  zonda

ren ,  d i e  soms  aan  zee r  e rns t ige  over t r ed ingen  z i ch  hebben  schu ld ig  

gemaak t .  He t  z i jn  ju i s t  de  v romen ,  d ie ,  o f schoon  z i j  z i ch  bewus t  b l i jven  

van  de  rech tvaa rd ighe id  hunner  zaak ,  he t  d i eps t  hunne  schu ld  gevoe len  

en  met  oo tmoed ige  be l i jden i s  voor  des  Heeren  aangez ich t  ve r sch i jnen ,  

Ps .  6 ,  25 ,  32 ,  38 ,  51 ,  130 ,  143 .  Ook  dan ,  wanneer  z i j  t egen  he t  vo lk  

op t reden  en  he t  z i jn  a fva l  en  on t rouw onder  he t  oog  brengen ,  va t t en  

z i j  z i ch  toch  t en  s lo t t e  weer  me t  da t  vo lk  samen  en  sp reken  de  ge 

meenschappe l i jke  be l i jden i s  u i t :  w i j  l iggen  in  onze  schaamte  en  on / . e  

schande  overdek t  ons ,  wan t  wi j  hebben  t egen  den  l l ee re  onzen  God  

gezond igd ,  wi j  en  onze  vaderen ,  van  onze  j eugd  aan  to t  op  dezen  

dag ,  Je r .  3 :15 ,  Jes .  6  :  5 ,  53  :  4—6,  64  :  6 ,  Dan .  9  :  5  v . ,  F ' s .  

106 : 6. 
Ook he t  N ieuwe  Tes tament  l aa t  ove r  dezen  zond igen  toes tand  van  

hee l  he t  mensche l i jk  ges lach t  n i e t  den  mins ten  twi j f e l  bes t aan ;  de  gan-

sche  p red ik ing  van  he t  Evange l i e  i s  op  deze  onders t e l l ing  gebouwd.  

Als  Johannes  de  nab i jhe id  van  he t  kon inkr i jk  de r  hemelen  aankond ig t ,  

e i sch t  h i j ,  da t  men  z ich  bekee re  en  doopen  la t e ,  wan t  besn i jden i s ,  o f fe 

randen ,  we t sonderhoud ing  hebben  aan  he t  vo lk  I s raë l  n ie t  d i e  ge rech

t ighe id  kunnen  schenken ,  we lke  he t  behoef t ,  om in  t e  gaan  in  he t  ko 

n inkr i jk  Gods ;  zoo  g ing  dan  Je ruza lem en  a l  he t  Joodsche  l and  to t  hem 

u i t  en  werden  a l l en  van  hem gedoop t  in  den  Jo rdaan ,  be l i jdende  hunne  

zonden ,  Mat th .  3  :  5 ,  6 .  Met  deze l fde  p red ik ing  van  he t  kon inkr i jk  Gods  

t r ad  Chr i s tus  op ,  en  ook  Hi j  ge tu ig t ,  da t  a l l een  wedergeboor te ,  ge loof  en  

bekee r ing  den  toegang  to t  da t  kon inkr i jk  on t s lu i t en ,  Mark .  1  :  15 ,  6  :  12 ,  

Joh .  3  :  3 .  

Wel  zeg t  J ezus  in  Mat th .  9  :  12 ,  13 ,  da t  d i e  gezond  z i jn  den  me

d ic i jnmees te r  n i e t  van  noode  hebben ,  en  da t  Hi j  n i e t  gekomen  i s ,  om 
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t e  roepen  rech tvaa rd igen ,  maar  zondaren  to t  bekec r ing .  Maar  he t  

ve rhand  wi j s t  aan ,  da t  Jezus  b i j  d i e  gezonden  en  rech tvaa rd igen  

aan  de  Far i zeën  denk t ,  d i e  Hem z i jn  aanz i t t en  me t  de  to l l ena ren  en  

zondaren  ve rwe ten ,  z i ch  hoog  boven  dezen  ve rh ieven ,  en  in  hunne  

ingebee lde  ge rech t ighe id  aan  de  opzoekende  l i e fde  van  Jezus  geen  be 

hoef t e  gevoe lden .  

Trouwens ,  in  ve r s  13  zeg t  J ezus  u i td rukke l i jk ,  da t  wanneer  de  Fa r i 

zeën  ve r s tonden ,  da t  God  in  z i jne  we t  n ie t  u i twend ige  o f fe randen ,  maar  

inne r l i jke ,  gees te l i jke  ba rmhar t ighe id  e i sch t ,  z i j  we l  to t  de  over tu ig ing  

zouden  komen ,  da t  ook  z i j ,  evengoed  a l s  de  to l l ena ren  en  zondaren ,  

schu ld ig  en  onre in  waren  en  bekee r ing  in  z i jn  naam van  noode  hadden .  

Ze l f  bepe rk t  Chr i s tus  z i jn  a rbe id  nu  we l  to t  de  ve r lo rene  schapen ,  van  

he t  hu i s  I s raë l s ,  Mat th .  15  :  24 ,  maar  na  z i jne  ops tand ing  gee f t  H i j  aan  

z i jne  d i sc ipe len  den  las t ,  om u i t t egaan  in  de  gehee le  were ld  en  he t  

Evange l i e  t e  p red iken  aan  a l l e  c rea tu ren ,  wan t  de  za l ighe id  i s  voor  

a l l e  menschen  gebonden  aan  he t  ge loof  in  z i jn  naam,  Mark .  16 :  15 ,  16 .  

Hie rmede  in  ove reens temming  beg in t  de  apos te l  Pau lus  z i jn  b r i e f  aan  

de  Romeinen  me t  een  b reedvoer ig  be toog ,  da t  de  gansche  were ld  voor  

God  verdoemel i jk  i s  en  da t  daa rom geen  v leesch  u i t  de  werken  de r  

we t  ge rech tvaa rd igd  za l  worden ,  Rom.  3  :  19 ,  20 .  Nie t  a l l een  de  He i 

denen ,  d ie  God  n ie t  hebben  gekend  en  ve rhee r l i jk t ,  Rom.  1  :  18—32,  

maar  ook  de  Joden ,  d ie  z i ch  we l  op  hunne  voor rech ten  ve rhe f fen ,  maar  

in  den  g rond  de r  zaak  aan  deze l fde  zonden  z ich  schu ld ig  maken ,  2  :  1  — 

3  :  20 ,  a l l en  z i jn  z i j  t e  zamen  onder  de  zonde  bes lo ten ,  Rom.  3  :  9 ,  

11  :  32 ,  Ga l .  3  :  22 ,  opda t  a l l e  mond  ges top t  en  in  hunne  za l ighe id  

a l l een  de  ba rmhar t ighe id  Gods  ve rhee r l i jk t  zou  worden .  

Ja ,  zoozee r  l ig t  deze  a lgemeene  zond ighe id  in  he t  N .  Tes tament  aan  de  

p red ik ing  van  he t  Evange l i e  t en  g ronds lag ,  da t  he t  woord  were ld  e reene  

zee r  onguns t ige  be teeken i s  door  ve rk r i jg t .  Op  z ichze lve  beschouwd,  i s  

de  were ld  we l  me t  a lwa t  z i j  beva t  door  God  geschapen ,  Joh .  1  :  3 ,  Co l .  

1  :  16 ,  Hebr .  1  :  2  ;  maar  door  de  zonde  i s  z i j  zoo  bedorven ,  da t  z i j  t hans  

a l s  eene  v i j and ige  mach t  t egen  God  overs t aa t .  Z i j  ken t  he t  Woord  n ie t , -

waaraan  z i j  haa r  bes taan  hee f t  t e  danken ,  Joh .  1  :  10 ,  l ig t  gehee l  i n  he t  

booze ,  1  Joh .  5 :19 ,  s t aa t  onder  sa t an  a l s  haa r  ove r s t e ,  Joh .  14  :  30 ,  16  :  11 ,  

gaa t  me t  a l  ha re  begee r l i jkhe id  voorb i j ,  1  Joh .  2  :  16 ;  wie  haa r  l i e f 

hee f t ,  bewi j s t  daa rmede ,  da t  de  l i e fde  des  Vaders  n ie t  in  hem i s ,  1  Joh .  
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2 : 15; wie een vriend der wereld wil zijn, wordt een vijand üods 

gesteld, Jak. 4 : 4. 

Deze schrikkelijke toestand, waarin menschheid en wereld verkeeren, 

doet vanzelf de vraag opkomen, wat daarvan de oorsprong en de 

oorzaak is. Vanwaar niet alleen de eerste zonde, maar vanwaar ook 

de algemeene zondigheid, vanwaar de schuld en verdorvenheid van 

heel het menschelijk geslacht, waaraan ieder van zijne geboorte af on

derworpen is, met uitzondering van Christus alleen ? Bestaat er verband 

tusschen de eerste zonde, die in het Paradijs werd bedreven, en den 

stroom van ongerechtigheden, die daarna over de gansche aarde zich 

heeft uitgestort? En zoo ja, van welken aard is dit verband? 

Daar zijn er, die met Pelagius zulk een verband ten eenenmale ont

kennen. Volgens hen is elke zondige daad eene handeling, die volko

men los op zich zelve staat, hoegenaamd geene verandering in de men-

schelijke natuur teweegbrengt, en daarom het volgend oogenblik door 

eene goede, uitnemende daad vervangen kan worden. Nadat Adam het 

gebod Gods overtreden had, bleef hij, wat zijne innerlijke natuur, zijne 

gezindheid, zijn wil betreft, volkomen dezelfde; en zoo worden ook al 

de kinderen, die uit het eerste menschenpaar voortkomen, in volkomen 

dezelfde onschuldige en onverschillige natuur geboren, welke Adam van 

zijn oorsprong af deelachtig was. 
Er is geen zondige' natuur, geen zondige gezindheid of hebbelijk

heid, want alle natuur is door God geschapen en blijft goed, maar 

er zijn alleen zondige daden, die geen onafgebroken, samenhan

gende reeks vormen, maar die telkens door goede daden kunnen 

worden afgewisseld en met den persoon zeiven niet anders dan door 

eene volkomen vrije wilskeuze in verband staan. De eenige invloed, 

die van die zondige daden op den persoon zeiven of op anderen 

in zijne omgeving uitgaat, is die van het kwade voorbeeld. Als wij 

eens eene zondige handeling gepleegd hebben, doen wij dat licht 

nog eens weer, en anderen volgen dit voorbeeld na. De algemeene 

zondigheid van het menschelijk geslacht moet dan ook op deze wijze, 

uit navolging, worden verklaard. Van erfzonde is er geen sprake; ieder 

mensch wordt in onschuld geboren; maar het kwade voorbeeld, dat de 

menschen gewoonlijk geven, oefent op tijdgenoot en nakomeling een 
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s l ech ten  inv loed  u i t .  U i t  gewoonte  en  s l eu r  wande len  a l l en  in  he tze l fde  

zond ige  spoor ,  hoewel  he t  n i e t  onmoge l i jk  en  ook  n ie t  onwaarsch i jn l i jk  

i s ,  da t  h ie r  en  daa r  een  enke le  z ich  t egen  d ie  mach t  de r  gewoonte  

hee f t  ve rze t ,  z i jn  e igen  weg  i s  gegaan  en  vo lkomen  he i l ig  op  aa rde  

hee f t  ge lee fd .  

Deze  pog ing ,  om de  a lgemeene  zond ighe id  t e  ve rk la ren ,  i s  ech te r  n ie t  

a l l een  op  i ede r  pun t  me t  de  H.  Schr i f t  i n  s t r i jd ,  maar  z i j  i s  ook  zoo  

opperv lakk ig  en  ongenoegzaam,  da t  z i j ,  a l thans  in  theor i e ,  s l ech t s  ze lden  

gehee l  en  vo l l ed ig  in  bescherming  genomen  word t .  Ze  word t  door  fe i 

t en  u i t  onze  e igen  e rva r ing  en  u i t  ons  l even  weer l egd .  Wi j  we ten  he t  

a l l en  b i j  onderv ind ing ,  da t  eene  zond ige  hande l ing  n ie t  bu i t en  ons  s t aa t  

en  n ie t ,  a l s  een  onre in  gewaad ,  door  ons  kan  a fge legd  worden ;  maar  

z i j  hang t  nauw met  onze  inne r l i jke  na tuur  samen  en  l aa t  daa r  een  on-

u i twischbaar  spoor  ach te r ;  wi j  z i jn  na  e lke  zond ige  hande l ing  n ie t  meer  

deze l fden  a l s  vóór  d ien  t i jd ;  zonde  maak t  ons  schu ld ig  en  ook  onre in ,  

z i j  on tneemt  ons  den  v rede  des  gemoeds ,  word t  gevo lgd  door  sp i j t  en  

be rouw,  ve r s t e rk t  in  ons  de  ne ig ing ,  de  overhe l l ing  to t  he t  kwade ,  en  

maak t  dan  t en  s lo t t e ,  da t  wi j  aan  de  mach t  de r  zonde  hoegenaamd geen  

weers t and  meer  kunnen  b ieden  en  ze l f s  voor  de  ge r ings te  ve r l e id ing  be 

zwi jken .  

Voor t s  i s  he t  ook  met  a l l e  e rva r ing  in  s t r i jd ,  da t  de  zonde  enke l  en  

a l l een  van  bu i t en  a f  i n  den  mensch  pos t  zou  va t t en .  Zeker ,  he t  kwade  

voorbee ld  kan  een  mach t igen  inv loed  hebben ;  wi j  z i en  he t  aan  de  k in 

de ren ,  d i e  u i t  s l ech te  ouders  geboren  worden  en  in  eene  godde looze  

en  zede looze  omgev ing  opgroe ien ;  en  omgekeerd  i s  de  geboor te  u i t  

v rome  ouders  en  de  opvoed ing  in  een  godsd iens t ig -zede l i jken  k r ing  

een  n ie t  genoeg  t e  waardee ren  zegen .  Maar  da t  i s  a l l e s  toch  s l ech t s  de  

ééne  z i jde  de r  zaak .  D ie  s l ech te  omgev ing  zou  op  he t  k ind  n ie t  zu lk  

een  boozen  inv loed  kunnen  oe fenen ,  a l s  he t  ze l f  i n  z i jn  ha r t  zu lk  eene  

ne ig ing  to t  he t  kwade  n ie t  medebrach t ;  en  d ie  goede  omgev ing  zou  

n ie t  men igmaa l  t egenover  een  k ind  vo lkomen  mach te loos  s t aan ,  a l s  d i t  

ze l f  i n  z i jne  geboor te  een  re in  ha r t  had  on tvangen ,  da t  voor  a l  he t  

goede  on tvanke l i jk  was .  

Maar  wi j  we ten  a l l en  ander s  en  be te r ;  de  omgev ing  i s  s l ech t s  de  

aan le id ing ,  waardoor  de  zonde  in  ons  to t  on twikke l ing  komt ;  de  

wor te l  de r  zonde  l ig t  d i epe r  en  schu i l t  i n  ons  ha r t .  Van  b innen  
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eigenlijke zonde is, die liet karakter van schuld draagt, en daarom ook 

nog geene straf verdient. Zondig, schuldig, strafwaardig wordt deze ze

delijke verdorvenheid eerst, wanneer de mensch bij zijn opwassen vrij

willig in haar toestemt, ze als het ware voor zijne rekening neemt, en 

haar door zijn vrijen wil in zondige daden omzet. 

Deze semipelagiaansche voorstelling moge nu eene belangrijke con

cessie doen, zij blijkt toch bij eenig nadenken zeer ongenoegzaam te 

zijn. Want zonde bestaat altijd in onwettelijkheid, in overtreding en af

wijking van de wet, welke God aan het redelijk en zedelijk schepsel 

gesteld heeft. Die afwijking van de wet kan voorkomen in de daden 

van den mensch, maar ook in zijne gezindheden en hebbelijkheden, in 

de natuur, gelijk hij die bij zijne ontvangenis en geboorte medebrengt. 

Het semi-pelagianisme erkent dit en spreekt van eene zedelijke verdor

venheid, die aan de wilsdaden van den mensch voorafgaat. Maar in

dien men hiermede ernst maakt, kan men niet aan de gevolgtrekking 

ontkomen, dat die zedelijke bedorvenheid, welke der menschelijke natuur 

thans eigen is, ook werkelijk zonde en schuld, en dus strafwaardig is. 

Eén van beide toch: de natuur des menschen stemt met Gods wet over

een en is zoo, als ze behoort te wezen, maar dan is zij ook niet zede

lijk bedorven ; of zij is wel zedelijk bedorven, maar dan komt zij ook 

niet met de wet Gods overeen, is zij onwettelijk en ongerechtigd, en 

stelt zij den mensch dienvolgens ook schuldig en strafbaar. 
Tegen deze strenge redeneering valt zeker weinig in te brengen, maar 

velen trachten zich toch van haar klem te bevrijden, door de zedelijke 

bedorvenheid, welke de mensch bij zijne geboorte medebrengt, met den 

dubbelzinnigen term van begeerlijkheid te omschrijven. Natuurlijk is het 

gebruik van dit woord op zichzelf niet verkeerd; ook de Schrift bedient 

er zich menigmaal van, Rom. 1 : 24, 2 : 7, 13 : 14, Gal. 5 ; 16, Jak. 
1 • 14 1 Petr. 1 : 14, 1 Joh. 2 : 16 enz. Maar onder invloed der asce

tische richting, die langzamerhand in de Christelijke kerk opkwam, heeft 

de theologie dit woord menigmaal in zeer beperkten zin opgevat; zij 

dacht er schier uitsluitend bij aan den voortplantingsdrift, die aan den 

mensch eigen is, en kwam zoo verder tot de voorstelling, dat deze, wijl 

in de schepping aan den mensch geschonken, niet op zichzelf zondig 

was, maar hem toch eene zeer gemakkelijke aanleiding tot zondigen bood. 





des Heeren in een bijzonder gebod verboden wordt, Ex. 20 : 17. En 
Paulus zegt uitdrukkelijk, dat hij de begeerlijkheid niet als zonde gekend zou 
hebben, wanneer de wet niet zeide: gij zult niet begeeren, Rom.7:7. Toen 
Paulus zichzelf leerde kennen, en niet alleen zijne daden, maar ook zijne 
neigingen en begeerten aan de wet üods ging toetsen, toen bleek hem, 
dat ook deze bedorven en onrein waren en zich uitstrekten naar het 
verbodene. De wet Gods is voor Paulus de eenige kenbron en maatstaf 
der zonde, en dat behoort zij ook voor ons te zijn. Geen wenschen of 
inbeeldingen maken uit, wat zonde is, inaar alleen die wet üods, welke 
bepaalt, hoe de mensch uitwendig en inwendig, lichamelijk en geestelijk, 
in woord en daad, in gedachte en neiging voor Gods aangezicht behoort 
te staan. Aan die wet getoetst, is er geen twijfel mogelijk, of ook de 
natuur van den mensch bedorven en de begeerlijkheid zondig is. De 
mensch denkt en handelt niet alleen verkeerd, maar hij is verkeerd van 

zijne ontvangenis af aan. 
Trouwens, het is zielkundig ook eene onmogelijke voorstelling, dat de 

begeerlijkheid in zichzelve geene zonde zou zijn, maar eerst door den wil 
tot zonde worden zou. Want deze voorstelling gaat van de ongerijmde 
gedachte uit, dat de wil van den mensch neutraal buiten en tegenover 
die begeerlijkheid staat, zelf nog niet door de zonde is aangetast en nu 
vrij beslissen kan, of hij de begeerlijkheid zijner natuur al dan niet in
willigen zal. Nu is het blijkens de ervaring in vele gevallen zeker mo
gelijk, dat de mensch, op grond van allerlei overwegingen van gezond
heid, fatsoen, burgerlijke eerbaarheid enz., met zijn rede en wil tegen de 
zondige begeerlijkheid, welke opwelt in zijn hart, in verzet komt en ze 
belet, in zondige daden over te gaan; daar is ook in den natuurlijken 
mensch nog een strijd tusschen zijn lust en zijn plicht, tusschen zijn nei

ging en zijn geweten, tusschen zijne begeerte en zijne rede. 
Maar die strijd is principieel onderscheiden van dien, welke in den we

dergeborene tusschen vleesch en geest, tusschen ouden en nieuwen mensch 
wordt gevoerd ; het is n.1. alleen een strijd, die van buiten af, tegen de uit
barsting der begeerlijkheid, wordt gestreden, maar die niet in het hart 
der vesting binnendringt en het kwaad niet in zijn wortel aantast. Daar
om kan deze strijd de zondige begeerlijkheid wel inbinden en beteuge
len, maar niet inwendig reinigen en vernieuwen; het zondig karakter der 
begeerlijkheid wordt er niet door veranderd. En dat niet alleen; maar 
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a l  i s  he t ,  da t  r ede  en  wi l  somt i jds  de  begee r l i jkhe id  t e rugdr ingen  kun

nen ,  op  hun  beur t  worden  z i j  door  d ie  begee r l i jkhe id  men igmaa l  be -

hee r sch t  en  in  d iens t  genomen .  Z i j  s t aan  e r  n ie t  in  beg inse l  t egenover ,  

maar  hebben  e r  ze lve  van  na tu re  we lbehagen  in  ;  z i j  voeden ,  koes te ren ,  

ve ron t schu ld igen  en  rech tvaa rd igen  haa r .  En  z i j  l a t en  z i ch  n ie t  ze lden  

door  de  begeer l i jkhe id  zoo  medes lepen ,  da t  z i j  den  mensch  van  a l l e  

ze l f s t and ighe id  be rooven  en  hem to t  een  s l aa f  z i jne r  ha r t s toch ten  maken .  

Ui t  he t  ha r t  komen  de  booze  gedach ten  en  de  booze  begee r t en  op ,  d ie  

de  rede  ve rdu i s t e ren  en  den  wi l  ve ron t re in igen .  He t  ha r t  i s  zoo  a rg l i s 

t ig ,  da t  he t  ook  he t  ve r s t and igs te  hoofd  bedr i eg t .  

Be ide  pog ingen ,  om de  a lgemeene  zond ighe id  van  he t  mcnsche l i jk  ge 

s l ach t  t e  ve rk la ren ,  komen  h ie rop  nee r ,  da t  z i j  de  oorzaak  daa rvan  zoeken  

in  den  va l  van  i ede ren  mensch  a fzo  nder l i jk .  Vo lgens  he t  pe lag ian i sme  va l t  

i ede r  mensch  voor  z i chze l f ,  doorda t  h i j  gansch  v r i jwi l l ig  he t  kwade  voorbee ld  

van  anderen  navo lg t ;  vo lgens  he t  s emi -pe lag ian i sme  va l t  i ede r  mensch  

voor  z i chze l f ,  omda t  h i j  gehee l  naa r  e igen  keuze  de  aangeboren ,  maar  

n ie t  zond ige  begee r l i jkhe id  in  z i jn  wi l  opneemt  en  in  eene  zond ige  daad  

omze t .  Be ide  miskennen  ech te r  de  zede l i jke  f e i t en ,  d i e  voor  i ede r s  con

sc iën t i e  vas t s t aan ,  en  be ide  l a t en  onverk laa rd ,  hoe  u i t  mi l l ioenen  maa l  

mi l l ioenen  toeva l l ige  wi l sbes l i s s ingen  de  vo l s t r ek t  a lgemeene  zond ighe id  

van  he t  mensche l i jk  ges lach t  voor tkomen  kan .  

Desn ie t t emin  hebben  deze  pog ingen  in  den  n ieuweren  t i jd ,  z i j  he t  ook  

in  een  anderen ,  v reemden  vorm,  wederom b i j  ve len  ingang  gevonden .  

Ook  v roeger  kwamen  e r  we l  enke len  voor ,  d i e  ge loof  hech t t en  aan  een  

vóórbes taan  van  den  mensch ;  maar  de  Buddh i s t i sche  inv loeden  hebben  

in  de  l aa t s t e  j a ren  aan  d i t  ge loof  eene  g roo te  u i tb re id ing  geschonken .  

Men  s t e l t  he t  dan  zoo  voor ,  da t  a l l e  menschen  eeuwig  of  a l thans  reeds  

eeuwen  vóór  hun  ve r sch i jn ing  op  aa rde  hebben  bes taan ,  o f  da t ,  in  meer  

wi j sgee r igen  vorm,  he t  z in l i jk -waarneembare  l even  van  den  mensch  op  

aa rde  van  z i jn  n ie t  voors t e lbaa r ,  maar  toch  denkbaar  bes taan  onder 

sche iden  moe t  worden .  

En  men  ve rb ind t  daa rmede  dan  ve rde r  de  gedach te ,  da t  de  men

schen  in  d i t  werke l i jke  o f  gedach te  vóórbes taan  a l l en  hoofd  voor  

hoofd  geva l l en  z i jn  en  to t  s t r a f  daa rvoor  h ie r  op  aa rde  in  g rove ,  s to f 

fe l i jke  l i chamen  leven  moe ten ,  om z ich  voor  een  ander  l even  h ie rna -
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maals voor te bereiden, en ook daar weder loon naar werken te 

ontvangen. Daar is dus maar ééne wet, die heel het menschelijk leven 

vóór, op en na deze aarde beheerscht, en dat is de wet der vergelding ; 

ieder ontving, ontvangt en zal ontvangen, datgene, wat hij door zijne 

werken verdiend heeft; elk zaait, wat hij gemaaid heeft. 

Deze Indisch-wijsgeerige voorstelling is daarom merkwaardig, omdat 

zij stilzwijgend uitgaat van de erkentenis, dat er in dit aardsche leven 

voor een val van eiken afzonderlijken mensch geene plaats te vinden is. 

Maar overigens geeft zij van de algemeene zondigheid evenmin eene 

verklaring, als de Pelagiaansche theorie. Immers zij verschuift de moei

lijkheid slechts, uit het leven hier op aarde naar een vóórbestaan, waar

van niemand zich iets herinnert, waarvoor geen enkele grond bestaat, 

en dat louter een droombeeld is. Voorts is de leer, dat er alleen eene 

wet der vergelding bestaat en dat deze alles beheerscht, voor de armen 

en de kranken, voor de ellendigen en de nooddruftigen onder de men-

schen  eene  meedoogenlooze ,  harde  l eer ,  d i e  donker  a f s teekt  tegcnovei  

den glans der Goddelijke genade, waarmede de Schrift ons bekend 

maakt. 
Maar — wat hier vooral in aanmerking komt — deze Indische 

wijsheid stemt met de leer van Pelagius ten volle daarin overeen, dat 

zij de oorzaak voor de algemeene zondigheid in den val van ieder 

mensch afzonderlijk zoekt. Beide voorstellingen rusten op de gedachte, 

dat de menschheid uit eene willekeurige hoop zielen bestaat, die eeuwig 

of eeuwen lang naast elkander hebben geleefd, die noch in oorsprong 

noch in wezen iets met elkander te maken hebben, en die ieder voor 

zichzelf te zorgen hebben, leder viel voor zichzelf, ieder ontvangt zijn 

eigen verdiende lot, en ieder tracht zoo goed mogelijk zichzelf te zali

gen. Wat de menschen samenbrengt, is eigenlijk alleen de ellende, 

waarin zij allen te zamen verkeeren, en het mede-lijden heet daarom 

ook de voornaamste deugd. Maar bij nadere overweging ligt het nog 

meer voor de hand, dat degenen, die hier op aarde een gelukkig leven 

leiden, zich naar de wet der vergelding op hunne deugden verhoovaar-

digen en uit de hoogte op de ellendigen nederzien, die immers naar 

diezelfde wet ontvingen wat zij verdienden. 

Men moet dit alles helder inzien, om de Schrift te waardeeren, als 
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z i j  ove r  de  a lgemeenc  zond ighe id  van  he t  mensche l i jk  ges lach t  haa r  

l i ch t  ve r sp re id t .  Z i j  houd t  z i ch  me t  geenc  i jdc le  besp iege l ing  op ,  maar  

e rken t  en  ee rb ied ig t  de  fe i t en ,  d i e  voor  ons  a l l e r  bewus tz i jn  en  geweten  

vas t s t aan ;  z i j  phan tasee r t  n ie t  ove r  een  vóórbes taan  de r  z i e l en ,  voorda t  

z i j  i n  he t  aa rdsche  l i chaam haa r  in t r ek  nemen ,  en  z i j  wee t  n ie t  van  een  

va l ,  d i e  in  he t  l even  van  i ede ren  a fzonder l i jken  mensch ,  he tz i j  dan  vóór ,  

he tz i j  i n  he t  aa rdsche  bes taan ,  zou  hebben  p laa t s  gehad .  In  p l aa t s  van  

de  ind iv idua l i s t i sche  en  a tomis t i sche  opva t t ing  s t e l t  z i j  de  o rgan i sche  

beschouwing  van  he t  mensche l i jk  ges lach t .  

De  menschhe id  bes taa t  n ie t  u i t  eene  hoop  z ie l en ,  d i e  van  a l l e  kan ten  

toeva l l ig  b i j  e lkaa r  z i jn  gekomen  en  he t  nu ,  zoo  goed  en  zoo  kwaad  a l s  he t  

gaa t ,  door  a l l e r l e i  con t rac ten  met  e lkander  moe ten  v inden .  Maarz i j  i s  eene  

eenhe id ,  een  l i chaam met  ve le  l eden ,  een  boom met  ve le  t akken ,  een  r i jk  

me t  ve le  burge r s .  En  zu lk  eene  eenhe id  word t  z i j  n i e t  ee r s t  in  de  toekomst ,  

door  u i twend ige  samenvoeg ing ;  maar  z i j  was  he t  en  z i j  i s  he t  nog ,  t ro t s  

aHe  ve rdee ldhe id  en  scheur ing ,  wan t  z i j  hee f t  één  oorsp rong  en  ééne  na tuur .  

Phys i sch  i s  de  menschhe id  ééne ,  omda t  z i j  voor tkomt  u i t  éénen  b loede ;  en  ju 

r id i sch  en  e th i sch  i s  z i j  ééne ,  omda t  z i j ,  op  den  g ronds lag  de r  na tuur l i jke  een

he id ,  onder  deze l fde  Godde l i jke  we t ,  de  we t  van  he t  werkverbond ,  i s  ges te ld .  

Hie ru i t  l e id t  de  H.  Schr i f t  nu  a f ,  da t  de  menschhe id  ook  één  b l i j f t  

i n  haa r  va l .  Zóó  beschouwt  z i j  he t  mensche l i jk  ges lach t ,  a l t i j d  door ,  

van  haa r  ee r s t e  to t  haa r  l aa t s t e  b l adz i jde .  Al s  e r  ondersche id  i s  onder  

de  menschen ,  in  r ang ,  s t and ,  ambt ,  ee re ,  gaven ,  a l s  I s raë l  me t  voorb i j 

gang  van  andere  vo lken  to t  ' s  Heeren  e r fdee l  i s  ve rkoren ,  dan  i s  da t  

aan  Gods  genade  t e  danken ;  deze  a l l een  maak t  ondersche id ,  1  G>r .  

4 :17 ,  maar  in  z i chze lvcn  z i jn  a l l e  menschen  voor  God  ge l i jk ,  wan t  z i j  

z i jn  a l l en  zondaren ,  dee lend  in  gemeenschappe l i jke  schu ld ,  door  deze l fde  

onre inhe id  besmet ,  denze l fden  dood  onderworpen  en  behoef t e  heb

bende  aan  deze l fde  ve r loss ing .  God  hee f t  ze  a l l en  onder  de  ongehoor 

zaamhe id  bes lo ten ,  opda t  Hi j  hun  a l l en  ba rmhar t ig  zoude  z i jn ,  Rom.  

11  :32 .  Daar  i s  voor  n iemand  reden ,  om hoogmoed ig  t e  z i jn ;  voor  n ie 

mand  g rond  ook ,  om aan  wanhoop  z ich  over  t e  geven .  

Da t  d i t  de  door loopende  beschouwing  i s  van  de  H.  Schr i f t  ove r  he t  

mensche l i jk  ges lach t ,  behoef t  geen  nader  be toog ;  he t  b l i jk t  genoegzaam 

u i t  he tgeen  boven  over  de  a lgemeene  zond ighe id  in  he t  midden  i s  ge 

brach t .  Maar  deze  o rgan i sche  eenhe id  van  he t  mensche l i jk  ges lach t  in  
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rech te l i jk  en  zede l i jk  opz ich t  v ind t  nu  b i j  den  apos te l  Paulus  nog  eene  

opze t te l i jke ,  d iepz innige  behandel ing .  
Als  h i j  in  z i jn  b r ie f  aan  de  Romeinen  eers t  de  verdoemel i jkhe id  

der  gansche  were ld  voor  Gods  aangez ich t  in  he t  l i ch t  ges te ld  heef t ,  
1  .  18—3 :  20,  en  daarna  heef t  u i teengeze t ,  hoe  a l le  gerecht ighe id  

en  vergeving  der  zonden ,  a l le  verzoening  en  leven  door  Chr i s tus  

verworven  en  in  Hem voor  den  ge loovige  aanwezig  z i jn ,  3 :21  5 :11 ,  

va t  h i j  aan  he t  s lo t  in  hoofds tuk  5 :  12—21 (voorda t  h i j  in  he t  zesde  

hoofds tuk  de  zede l i jke  vruchten  van  de  gerecht ighe id  des  ge loofs  be

schr i jven  gaa t )  nog  eens  kor te l i jk  he t  gansche  he i l  t e  zan ien ,  da t  wi j  

aan  Chr i s tus  te  danken  hebben ,  en  s te l t  he t  zoo ,  in  een  were ld-h is tor i -

schen  samenhang,  tegenover  a l  de  schuld  en  e l lende ,  welke  ons  u i t  Adam 

zi jn  toegekomen.  
Door  één  mensch  kwam de  zonde  in  de  were ld ,  en  g ing  met  den  

dood to t  a l le  menschen  door .  Want  d ie  zonde ,  waaraan  de  eers te  

mensch  z ich  schuld ig  maakte ,  d roeg  een  gansch  b i jzonder  karak te r ;  

z i j  hee t  eene  over t red ing ,  ondersche iden  in  aard  van  d ie  zonden ,  waar 

aan  de  menschen  z ich  in  den  t i jd  van  Adam to t  Mozes  schuld ig  maak

ten ,  5 :  12 ,  een  misdaad  of  vergr i jp ,  5 :  15  v . ,  eene  ongehoorzaamheid ,  

5 :19 ,  en  vormt  a l s  zoodanig  d e  s c h e r p s t e  t egens te l l ing  met  de  vols t rek te ,  

to t  in  den  dood be toonde  gehoorzaamheid  van  Chr i s tus ,  5 :19 .  
Daarom bleef  de  zonde ,  waaraan  Adam z ich  schuld ig  maakte ,  ook  n ie t  

to t  z i jn  persoon  beperk t ;  ze  werk te  door  in  hee l  he t  mensche l i jk  ges lach t .  

Immers ,  dooréén  mensch  kwam de  z o n d e  nie t  maar  in  z i jn  persoon ,  doch  

in  de  were ld ,  5 :  12 ,  en  a l s  gevolg  daarvan  ook  de  dood ,  d ie  to t  a l le  

menschen  doorg ing  en  rech tvaard ig  kon  doorgaan ,  naard ien  de  menschen  

a l len  in  d ien  éénen  zondigden .  
Dat  d i t  de  gedachte  van  Paulus  i s ,  word t  h ie ru i t  bewezen ,  da t  h i j  den  

dood  van  d ie  menschen ,  d ie  leefden  van  Adam to t  Mozes  en  d ie  n ie t  

konden  zondigen  met  eene  over t red ing ,  ge l i jk  aan  d ie  van  Adam (omdat  

e r  in  d ien  t i jd  geene  pos i t ieve  wet  bes tond ,  da t  i s  geene  wet  des  ver -

bonds ,  waaraan  eene  bepaa lde  voorwaarde  en  bedre ig ing  verbonden  was) ,  

ju i s t  u i t  de  over t red ing  van  Adam af le id t .  Maar  ind ien  Rom.  5 :12  v .  t e  
dezen  opz ich te  nog  eenige  onzekerhe id  zou  la ten  bes taan ,  deze  word t  

gehee l  weggenomen door  he tgeen  Paulus  in  1  Cor .  15  :  22  zegt .  

'  Hier  toch  lezen  wi j ,  da t  a l le  menschen  s te rven ,  n ie t  in  z ichze lven ,  n ie t  in  
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hunne ouders of voorouders, maar in Adam; dat wil zeggen, de men-

schen zijn niet eerst aan den dood onderworpen, doordat zij zeiven per

soonlijk of hunne ouders of voorouders zich schuldig gemaakt hebben; 

maar zij zijn allen al in Adam gestorven ; in Adam is reeds beslist, dat 

zij allen sterven zouden ; de oorzaak en het beginsel van hun dood is 

reeds bij Adam te vinden ; in dien éénen zijn zij niet maar sterfelijk 

geworden, doch zijn zij allen eigenlijk reeds in voorwerpelijken zin ge

storven ; het vonnis des doods is toen reeds uitgesproken, ofschoon de 

voltrekking ervan eerst eenigen tijd later volgde. Nu kent Paulus geen 

anderen dood in de menschheid, dan die gevolg is van de zonde, Rom. 

G: 23. Als alle menschen in Adam gestorven zijn, dan hebben zij ook 

allen in hem gezondigd. Zonde en dood konden door de overtreding 

van Adam in de wereld komen en tot alle menschen doorgaan, omdat 

die overtreding een bijzonder karakter droeg, n.1. overtreding was van 

eene bijzondere wet, en door Adam niet uitsluitend persoonlijk, maar als 

hoofd van het menschelijk geslacht bedreven werd. 

Alleen, wanneer de gedachte van den Apostel in Rom. 5:12—14 zoo 

wordt verstaan, komt alles tot zijn recht, wat in de volgende verzen over 

de gevolgen van Adams overtreding wordt gezegd ; het is alles uitwer

king van dezelfde grondgedachte. Door de misdaad van den éénen (mensch 

Adam) zijn de velen (n.1. al de nakomelingen) gestorven, vs. 15; de 

schuld (het oordeel, dat God als rechter uitspreekt) werd uit éénen, 

die zondigde, tot een veroordeelend vonnis, dat tot het gansche men

schelijk geslacht zich uitstrekte, vs. 16; door de misdaad of het vergrijp 

van den éénen mensch heerschte de dood in de wereld over alle men

schen, vs. 17 ; door ééne misdaad kwam het voor alle menschen tot 

een veroordeelend vonnis, vs. 18; en dan ten slotte alles in deze sen

tentie samengevat: door de ongehoorzaamheid van den éénen mensch 

werden de velen (dat is, alle nakomelingen van Adam) tot zondaren 

gesteld, kwamen zij allen in eens als zondaren voor Gods aangezicht 

te staan, vs. 19. 
Het zegel op deze uitlegging van Paulus' gedachtengang wordt ge

drukt door de vergelijking, welke hij tusschen Adam en Christus trekt. 

De apostel handelt in het verband van Rom. 5 niet over den oorsprong 

der zonde in Adam, maar over de volheid des heils, dat door Christus 

verworven is. Om dit heil in al zijne heerlijkheid te doen uitkomen, 
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vergelijkt hij het met en stelt hij het tegenover de zonde en den dood, 
welke uit Adam over het menschelijk geslacht zich hebben uitgebreid. 
Adam doet hier dienst als voorbeeld, als type, van dengene, die komen 
zoude, vs. 14. 

In den éénen Adam en door zijne ééne overtreding werd het 
menschelijk geslacht veroordeeld, in den éénen mensch Jezus Chris
tus is het door ééne rechterlijke uitspraak Gods vrijgesproken en ge
rechtvaardigd ; door éénen mensch is de zonde als eene macht in de 
wereld gekomen en heeft zij over alle menschen geheerscht, en evenzoo 
heeft één mensch aan de Goddelijke genade de heerschappij in de 
menschheid verschaft; door één mensch kwam de dood in de wereld, 
als bewijs van de heerschappij der zonde, door één mensch, Christus 
Jezus onzen Heere, is ook de genade gaan heerschen in den weg van 
eene gerechtigheid, die tot het eeuwige leven leidt. De vergelijking tus-
schen Adam en Christus gaat in alle deelen op; alleen is er dit ver
schil: de zonde is machtig en sterk, maar de genade wint het verre 
van haar in rijkdom en overvloed. 

In de leer der erfzonde heeft de Christelijke theologie deze gedachten 
der H. Schrift kortelijk samengevat. Men kan deze leer wel bestrijden 
en ontkennen, of er ook den spot mede drijven. Maar daarmede brengt 
men het getuigenis der Schrift niet tot zwijgen en doet men evenmin 
de feiten teniet, waarop deze leer is gebouwd. De gansche geschiedenis 
der wereld is er immers een bewijs voor, dat de menschheid, in haar 
geheel en dies ook in al hare leden, schuldig voor Gods aangezicht 
staat; eene zedelijk bedoren natuur deelachtig, en ten allen tijde aan 
de verderfenis en den dood onderworpen is. De erfzonde sluit dus eerst 
de er/schuld in : in den eersten mensch zijn om en terwille van zijne 
ongehoorzaamheid de velen, die uit hem zijn voortgekomen, door het 
rechtvaardig oordeel Gods tot zondaren gesteld, Rom. 5 : 19. 

De erfzonde is ten tweede erf smet: alle menschen worden in zonde 
ontvangen en in ongerechtigheid geboren, Ps. 51 : 7, zijn boos van hunne 
jeugd aan, Gen. 6:5, 8:21, Ps. 25:7, omdat uiteen onreine geen reine 
en uit vleesch slechts vleesch geboren kan worden, Job 14 :4, Joh. 3: 6; 
en deze onreinheid strekt zich niet alleen tot alle menschen' uit, maar 
zij breidt zich ook in iederen mensch over heel zijn wezen uit; zij tast 
het hart aan, dat bedriegelijker is dan eenig ding, doodelijk krank, voor 
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nimmer te doorgronden, Jes. 17 : 9, en als uitgang van het leven, Spr. 

4 : 23, ook bron is van alle ongerechtigheid, Mark. 7 : 22; en dan 

van dit middelpunt uit verduistert zij het verstand, Rom. 1 : 21, Ef. 

2 : 18, neigt den wil ten kwade en maakt hem tot het waarachtig goede 
machteloos, Joh. 8 : 34, Rom. 8 : 7, bevlekt het geweten, Tit. 1 : 15, 

en stelt het lichaam met al zijne leden, oogen en ooren, handen en 

voeten, mond en tong, tot wapenen der ongerechtigheid, Rom. 3 : 13— 

17, 6 . 13. En deze zonde maakt, dat ieder mensch niet eerst door zijne 
eigene, „dadelijke zonden, maar reeds van zijne ontvangenis af aan 
de verderfenis en den dood onderworpen is, Rom. 5 : 14; alle men-
schen zijn reeds in Adam gestorven, 1 Cor. 15 : 22. 

Hoe hard deze erfzonde nu ook schijnen moge, zij berust op eene 

wet, welke in heel het menschelijk leven heerscht, wier bestaan door 

niemand ontkend kan worden en tegen welke ook niemand eenige be
denking oppert, zoolang zij in zijn voordeel is. 

Als ouders schatten vergaderd hebben voor de kinderen, maken de 

kinderen nooit bezwaar, om deze schatten bij den dood der ouders te 

aanvaarden, ook al hebben zij deze hoegenaamd niet verdiend, ja of

schoon zij ze somtijds door hun schandelijk gedrag ten eenenmale 

onwaardig zijn en ze in ongerechtigheid doorbrengen, levende overdadig-

'ijk. En als er geene kinderen zijn, komen de verste bloedverwanten, 
achterneven en achternichten, opdagen, om, zonder eenig gewetens

bezwaar, te deelen in de erfenis, die onbekende en verwaarloosde 
familieleden hun onverwacht hebben nagelaten. Dat geldt van de 

stoffelijke goederen. Maar er zijn ook geestelijke goederen, goederen van 

rang en stand, van eere en goeden naam, van wetenschap en kunst, 

welke de kinderen van hunne ouders erven, die zij op geenerlei wijze 

hebben verdiend, en toch zonder protest aanvaarden en ook dankbaar 

aanvaarden mogen. Zulk eene wet der erfelijkheid heerscht er nu alom, 

in de gezinnen, in de familiën, in de geslachten, in de volken, in den 

staat en de maatschappij, in de wetenschap en de kunst, en in heel de 

menschheid. Het volgend geslacht leeft van de goederen, die de vooraf

gaande geslachten verzameld hebben; de nakomelingen gaan in alle 

kringen des levens tot den arbeid der vaderen in; en niemand is er, 

die, zoolang hij er voordeel van trekt, tegen deze genadige beschikking 
uods in verzet komt. 

24 
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Maar  a l les  verander t ,  wanneer  deze  ze l fde  wet  der  e r fe l i jkhe id  in  

i emands  nadee l  werken  gaa t .  Als  k inderen  aangesproken  worden ,  om 

hunne  a rme ouders  te  onders teunen ,  sn i jden  z i j  p lo t se l ing  a l len  band  

der  gemeenschap  door  en  verwi jzen  hen  naar  d iakonie  of  a rmenhuis .  

Als  b loedverwanten  z ich  be leed igd  gevoelen ,  omdat  een  hunner  een  

huwel i jk  ges lo ten  heef t  beneden  z i jn  s tand  of  aan  eene  oneerbare  daad  

z ich  heef t  schuld ig  gemaakt ,  t rekken  z i j  eensk laps  de  hand  van  hem af  

en  doen  hem dee len  in  hunne  ongenade .  Bi j  i eder  mensch  werk t  in  

s te rker  of  zwakker  mate  de  ne ig ing ,  om van  de  lus ten  der  gemeenschap  

te  gen ie ten ,  maar  hare  las ten  van  z ich  te  werpen .  Die  ne ig ing  i s  ech te r  

ze lve  een  kracht ig  bewi js ,  da t  e r  onder  de  menschen  eene  derge l i jke  

gemeenschap  van  lus ten  en  las ten  bes taa t .  Daar  i s  eene  eenhe id ,  eene  

gemeenschap ,  eene  so l idar i te i t ,  wier  bes taan  en  werk ing  door  n iemand 

kan  worden  ontkend .  
Wi j  weten  wel  n ie t ,  hoe  he t  met  haar  toegaa t ,  op  welke  wi jze  en  

langs  welken  weg z i j  in  de  breedte  of  in  de  lengte ,  op  menschen  d ie  

naas t  o f  d ie  na  e lkander  leven ,  haar  inv loed  u i toefen t .  De  wet ten  der  

e r fe l i jkhe id  b i jv . ,  waarnaar  l i chamel i jke  en  gees te l i jke  e igenschappen  van  

ouders  op  k inderen  en  k le ink inderen  overgaan ,  z i jn  ons  nog  gehee l  

onbekend .  Wi j  doorgronden  he t  gehe im n ie t ,  da t  een  ind iv iduee l  mensch ,  

u i t  de  gemeenschap  geboren  en  door  haar  opgevoed ,  s t raks  weer  to t  

ze l f s tandighe id  en  vr i jhe id  opgroe i t  en  in  de  gemeenschap ,  eene  e igene ,  
soms zeer  macht ige  en  inv loedr i jke  pos i t i e  inneemt .  Wi j  kunnen  de  

grens  n ie t  aanwi jzen ,  waar  de  gemeenschap  ophoudt  en  de  persoon

l i jke  ze l f s tandighe id  en  ind iv iduee le  veran twoorde l i jkhe id  begin t .  Maar  

da t  a l les  maakt  geen  inbreuk  op  he t  fe i t ,  da t  e r  zu lk  eene  gemeenschap  

bes taa t ,  en  da t  de  menschen  in  k le iner  of  g rooter  k r ing  so l ida i r  met  

e lkander  verbonden  z i jn .  Daar  z i jn  ind iv iduen ,  maar  daar  i s  ook  een  

onz ien l i jke  band ,  d ie  gez in ,  fami l ie ,  ges lach t ,  vo lk  enz .  samenbindt  en  to t  

eene  macht ige  eenhe id  maakt .  Daar  i s  eene  ind iv iduee le ,  maar  daar  i s  

ook ,  z i j  he t  in  overdrachte l i jken  z in ,  eene  „volksz ie l"  ;  daar  z i jn  per 

soonl i jke ,  maar  e r  z i jn  ook  soc ia le  e igenschappen ,  d ie  aan  een  bepaa lden  

kr ing  e igen  z i jn ;  daar  z i jn  b i jzondere ,  en  e r  z i jn  a lgemeene ,  vo lkszonden;  

e r  i s  eene  ind iv iduee le  en  e r  i s  eene  gemeenschappel i jke  schuld .  

Deze  so l idar i te i t ,  d ie  op  duizendvoudige  wi jze  tusschen  de  menschen  

bes taa t ,  b rengt  nu  te lkens  en  langs  zeer  na tuur l i jken  weg de  ver tegen-





analogieën (overeenkomsten) van hun plaats, beteekenis en invloed in al de 
vormen van solidariteit, welke onder de menschen in gezin, familie, volk 
enz. voorkomen. En al deze analogieën kunnen en mogen tot ophelde
ring dienen van de werking, die van Adam en Christus op heel het mensche-
lijk geslacht is uitgegaan; zij kunnen ons tot zekere hoogte ermede ver
zoenen, dat de wet der erfelijkheid, ook in het hoogste, godsdienstig-
zedelijk, leven geldt, omdat deze wet hier niet op zichzelve staat maar 
allerwege heerscht en in het organisch bestaan der menschheid ligt 
opgesloten. Maar desniettemin, Adam en Christus nemen eene eigene, 
geheel eenige plaats in; zij hebben eene beteekenis voor het menschelijk 
geslacht, gelijk niemand, geen wereldveroveraar of eerste-rangs-genie, die 
ooit verwerven kon. Met het lot, waarin Adam ons door zijne overtreding 
deelen deed, worden wij alleen ten volle in Christus verzoend. 

Het is immers dezelfde wet, die in den eersten mensch ons veroor
deelt en in den tweeden mensch ons vrijspreekt. Indien wij niet zonder 
ons weten der verdoemenis in Adam deelachtig konden worden, ware 
het ook niet mogelijk, dat wij op dezelfde wijze wederom in Christus 
tot genade werden aangenomen. Als wij geen bezwaar maken, om zon
der eenige verdienste onzerzijds het goede in ontvangst te nemen, dat 
door gave en erfenis ons geschonken wordt, hebben wij het recht ver
loren, om tegen diezelfde wet in verzet te komen, als zij het kwade 
over ons brengt. Het goede nemen wij van God aan, zouden wij dan 
het kwade niet aannemen? Job 2: 10. Zoo dan, laten wij Adam niet 
beschuldigen, maar Christus danken, die ons zoo uitnemend heeft lief 
gehad. Laten wij niet terugzien naar het paradijs, maar vooruitzien naar 
het kruis; achter dat kruis hangt de onverwelkelijke kroon. 

De erfzonde, waarin de mensch ontvangen en geboren wordt, is geene 
rustende, werkelooze eigenschap, maar een wortel, waaruit allerlei zon
den voortspruiten, eene onzalige fontein, waaruit de zonde voortdurend 
als opwellend water opspringt, eene kracht, die den mensch altijd in 
de verkeerde richting van zijn hart voortdrijft, van God en zijne gemeen
schap af, zijn eigen verderf en ondergang tegemoet. Van de erfzonde 
zijn daarom die zonden onderscheiden, welke vroeger met den naam 
van dadelijke zonden werden aangeduid en al die overtredingen van de 
Goddelijke wet omvatten, die door den mensch zelf persoonlijk, met 

1T> 
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minder of meer bewustheid, met zwakker of sterker wil en opzet, be

dreven wonden. Al die persoonlijke zonden hebben een gemeenschap-

pelijken oorsprong; zij komen voort uit het hart van den inensch, Mark. 

7 :22. En dat hart is bij alle menschen op alle plaatsen en in alle 

tijden hetzelfde, zoolang het n.l. niet door wedergeboorte veranderd en 

vernieuwd is. Daar is ééne menschelijke natuur aan alle nakomelingen 

van Adam gemeen, en die natuur is bij allen schuldig en onrein. Er 

bestaat dus geen enkele reden voor eenig mensch, om zich van alle 

anderen af te zonderen en te zeggen: gaat weg van mij, ik ben heiliger 

dan gij! De hoogmoed van den eigengerechtige, de trots van den edele, 

de zelfverheffing van den wijze is met het oog op de menschelijke na

tuur, die allen eigen is, van allen grond ontbloot. Daar bestaat onder 

de duizenden zonden geene enkele, waarvan eenig mensch zou kunnen 

zeggen, dat hij er vreemd aan is en er niets mede te maken heeft. De 

zaden van alle ongerechtigheden, ook de snoodste, liggen in het hart, 

dat ieder in zijn boezem omdraagt. De misdadigers zijn geen bijzonder 

ras, maar komen voort uit die maatschappij, waarvan wij allen leden 

zijn; zij openbaren slechts, wat er omgaat, woelt en broeit in het ver
borgen wezen van iederen mensch. 

Wijl opkomende uit een gemeenschappelijken wortel, staan alle zon

den in het leven van elk niensch afzonderlijk en zoo ook in het leven 

van een gezin, familie, geslacht, volk, maatschappij en in de gansche 

menschheid, met elkander in organisch verband. De zonden zijn on

noemlijk vele in aantal, zoodat men ook naar eene indeeling en groe

peering gestreefd heeft. Men spreekt dan van zeven hoofdzonden (hoog

moed, gierigheid, onmatigheid, onkuischheid, traagheid, nijd, toorn); of 

naar het instrument, waarmede zij bedreven worden, van zonden met 

gedachten, woorden en werken, van zonden des vleesches en des gees-

tes; of naar de geboden, waartegen zij in verzet komen, van zonden tegen 

de eerste en de tweede tafel, tegen God, den naaste en onszelven; of naar 

den vorm, waarin zij zich voordoen, van zonden van nalatigheid of be

drijf; of naar den graad, waarin zij onderscheiden zijn, van verborgen 

en openbare, stille en roepende, menschelijke en duivelsche zonden enz. 

Maar hoe ook verschillende, zij staan nooit, als loutere, willekeurige 

daden, ieder op zich zelve, ze hangen altijd in den wortel saam en 

werken voortdurend op elkander in. Gelijk in de krankheid de wet van 
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het gezonde leven bewaard blijft maar nu tot verstoring werkzaam is, 

zoo komt het organische leven van niensch en menschheid ook in de 

zonde uit, maar zoo, dat het nu door die zonde in eene richting zich 

ontwikkelt, welke aan zijne oorspronkelijke bestemming lijnrecht tegen
overgesteld is. 

Wij allen drukken deze gedachte uit in het bekende spreekwoord : 

de zonde is een hellend vlak; men kan niet een eindweegs medegaan 

en dan op een willekeurig punt stilstaan en omkeeren. Dieper en schoo-

ner sprak een beroemd dichter van de vloek der booze daad, die daarin 

bestaat, dat zij voortdurend het booze baren moet. Maar de Schrift laat 

ons hier weer het volle licht over opgaan. Zij beschrijft bij Jakobus 

1 : 14, 15, hoe de zondige daad bij den mensch op eene organische wijze 

ontstaat; als iemand verzocht wordt ten kwade, dan ligt de oorzaak 

daarvan niet in God, maar in zijne eigene begeerlijkheid ; deze is de 

moeder der zonde. Maar deze begeerlijkheid brengt juist daarom, zon

der meer, de zonde (de zondige daad, hetzij met gedachte, woord of 

werk) nog niet voort. Daartoe is noodig, dat zij eerst ontvangt, bevrucht 

en zwanger wordt. Dat geschiedt, als het verstand en de wil zich met 

haar in verbinding stelt. En wanneer dan alzoo de begeerlijkheid door 

den wil bevrucht is, dan brengt zij de zondige daad voort; en als deze 

zonde zichzelve uitleeft, zich ontwikkelt en voleindigt, dan baart zij op 
hare beurt weder den dood. 

Zoo gaat het met elke bijzondere zonde, maar op dergelijke wijze 

hangen ook de verschillende zonden onderling saam. Dezelfde apostel 

wijst hierop, als hij in 2 : 10 zegt, dat wie de geheele wet zal 

houden en in één (gebod) zal struikelen, aan alle geboden schuldig 

is geworden. Want dezelfde Wetgever, die het ééne gebod heeft 

voorgeschreven, heeft ze alle gegeven ; de overtreder tast in het ééne 

gebod den Wetgever van alle geboden aan en ondermijnt dus aller 

gezag en kracht; de wet is krachtens haar oorsprong en voorts ook 

krachtens haar wezen één; zij is een organisch lichaam, dat, in één 

lid geschonden, geheel misvormd wordt; eene keten, die, wanneer er 

één schakel uit losgemaakt wordt, geheel uiteenvalt. De mensch, die 

één gebod overtreedt, zet in beginsel alle geboden op zij, en komt dus 

van kwaad tot erger; hij wordt, gelijk Jezus zegt, een dienstknecht, 

een slaaf der zonde, Joh. 8:34, of, gelijk Paulus het uitdrukt, verkocht 
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onder  de  hee r schapp i j  de r  zonde ,  zooda t  h i j  van  de  zonde  even  a fhan

ke l i jk  i s ,  a l s  een  s l aa f  van  den  mees te r ,  d i e  hem koch t ,  Rom.  7  :  14 .  

Deze l fde  o rgan i sche  beschouwing  i s  ook  van  toepass ing  op  de  zon

den ,  d ie  in  bepaa lde  k r ingen  van  he t  mensche l i jk  l even  z ich  ve r toonen .  

Er  z i jn  pe r soon l i jke ,  ind iv iduee le ,  maar  e r  z i jn  ook  gemeenschappe l i jke ,  

soc ia l e  zonden ,  zonden  van  bepaa lde  gez innen ,  f ami l i ën ,  vo lken  enz .  

E lke  s t and  en  k las se  in  de  maa t schapp i j ,  e lk  be roep  en  bedr i j f ,  e lk  

ambt  en  i ede re  be t rekk ing  b reng t  z i jn  e igen  zede l i jke  gevaren  en  z i jne  

e igene  zonden  mede .  De  zonden  de r  s t ede l ingen  z i jn  van  d ie  de r  do rps 

bewoners ,  de  zonden  de r  l andbouwers  van  d ie  de r  koop l i eden ,  de  zon

den  de r  ge lee rden  van  d ie  de r  onon twikke lden ,  de  zonden  de r  r i jken  

van  d ie  de r  a rmen ,  de  zonden  de r  k inderen  van  d ie  de r  vo lwassenen  

ondersche iden .  Maar  d i t  bewi j s t  ju i s t ,  da t  a l  d i e  zonden  in  e iken  k r ing  

onder l ing  samenhangen .  En  de  s t a t i s t i ek  beves t ig t  d i t ,  a l s  z i j  aan toon t ,  

da t  bepaa lde  misdaden  in  bepaa lde  l ee f t i jden ,  j aa r se izoenen ,  ges lach ten ,  

s t anden  en  k r ingen  met  zeke re  ry thmische  rege lmat ighe id  voorkomen .  

Nu  nemen  wi j  van  d i t  o rgan i sch  ve rband  de r  zonden  met  onzen  be 

perk ten  k r ing  s l ech t s  een  zee r  k le in  gedee l t e  en  aan  de  opperv lak te  

waar .  Maar  a l s  wi j  konden  doordr ingen  to t  he t  wezen  de r  ve r sch i jnse 

l en ,  en  in  de  ha r t en  de r  menschen  den  wor te l  de r  zonden  konden  op

sporen ,  dan  zouden  wi j  zonder  twi j f e l  t o t  de  on tdekk ing  komen ,  da t  e r  

ook  in  de  zonde  eenhe id ,  gedach te ,  p l an ,  gang ,  in  één  woord ,  da t  e r  

ook  in  de  zonde  sys teem i s .  

De  Schr i f t  he f t  een  t ip  van  den  s lu ie r  op ,  a l s  z i j  de  zonde  in  de  

menschhe id ,  zoowel  wa t  haa r  oor sp rong ,  a l s  wa t  haa r  on twikke l ing  en  

ha re  vo le ind ing  be t re f t ,  me t  he t  r i jk  van  sa tan  in  ve rband  b reng t .  Se 

de r t  sa t an  den  mensch  ve r l e id  en  t en  va l  gebrach t  hee f t ,  Joh .  8 :44 ,  i s  

h i j  i n  zede l i jken  z in  de  over s t e  de r  were ld  en  de  god  deze r  eeuw ge 

worden ,  Joh .  16 :11 ,  2  Cor .  4 :4 .  Sc l ioon  door  Chr i s tus  ve roordee ld  en  

bu i t en  geworpen ,  Joh .  12 :31 ,  16 :11 ,  en  dus  voornamel i jk  in  de  He i 

denwere ld  werkende ,  Hand .  26 :18 ,  Ef .  2 :2 ,  va l t  h i j  t och  voor tdurend  

de  gemeen te  van  bu i t en  aan ,  d i e  me t  haa r  gansche  wapenrus t ing  t egen  

hem den  s t r i jd  moe t  aanb inden ,  F f .  6 :  12 ,  en  o rgan i see r t  h i j  t egen  he t  

e inde  de r  dagen  z i jne  gansche  mach t  nog  eenmaa l  to t  een  l aa t s t en ,  

bes l i s senden  aanva l  op  Chr i s tus  en  z i jn  r i jk ,  Openb .  12  v .  Nie t  a l s  wi j  

op  eene  enke le  zonde ,  o f  op  de  zonden  b i j  een  enke l  mensch  of  b i j  
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een enkel volk de aandacht vestigen, maar als wij het gansche rijk der 

zonde in de 'menschheid overzien, bij het licht dat de Schrift daarover 

vespreidt, dan verstaan wij eerst, wat de eigenlijke aard en bedoeling 

der zonde is. Zij is in haar beginsel en wezen niets minder dan vijand

schap tegen God en dingt in de wereld naar de opperheerschappij. 

Elke zonde, ook de kleinste, doet als overtreding van de Goddelijke 

wet, in het verband van het geheel, tot dit einddoel dienst. De geschie

denis der wereid is geen blindwerkend evolutieproces, maar een ont

zaglijk drama, eene eeuwenlange, geestelijke worsteling tusschen den 

Geest van boven en den geest van beneden, tusschen Christus en anti
christ, tusschen God en satan. 

Doch, al moet deze principiëele beschouwing van de zonde voorop

gaan, ze mag ons niet tot de eenzijdigheid verleiden, om alle on

derscheid, dat tusschen de verschillende zonden bestaat, uit het oog te 

verliezen. Wel zijn de zonden, evenals de deugden, één en ondeelbaar, 

zoodat, wie er ééne heeft, ze in beginsel alle heeft, Jak. 2:10, maar 

daarom zijn toch niet alle zonden in maat en graad gelijk. Er is on

derscheid tusschen zonden door afdwaling en zonden met opgehevene 

hand, Num. 15:27,30, tusschen zonden, die in onwetendheid, en zon

den, die met vol bewustzijn en opzet worden gedaan, Matth. 11:21, 

Luk. 12:47, 23:34, Hand. 3:17, 17:30, tusschen zonden tegen de 

eerste en tegen de tweede tafel, Matth. 22:37,38, tusschen zinnelijke 

en geestelijke, menschelijke en duivelsche zonden enz. Wijl de geboden 

der ééne wet verschillend zijn, en de overtredingen daarvan in zeer 

verschillende omstandigheden en met meerder of minder toestemming 

van bewustzijn en wil begaan kunnen worden, daarom zijn niet alle 

zonden even zwaar en niet alle dezelfde straf waardig. De zonden, die 

tegen de zedewet begaan worden, zijn ernstiger dan die tegen de cere-

moniëele geboden, want gehoorzaamheid is beter dan offerande, 1 Sam. 

15:22; wie uit armoede steelt, staat veel minder schuldig, dan wie het 

doet uit hebzucht, Spr. 6:30; er zijn graden in den toorn, Matth. 5 : 22; 

en, al is het begeeren van eene gehuwde vrouw reeds overspel in het 

hart, wie die begeerte niet bestrijdt maar opvolgt, pleegt ook nog over
spel met de daad, Matth. 5 : 28. 

Indien wij dit onderscheid tusschen de zonden miskenden, zouden 
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wij met dc Schrift en ook met de werkelijkheid in ernstigen strijd 

komen. Want de menschen worden in zedelijken zin wel gelijk geboren; 

ze dragen bij hun oorsprong dezelfde schuld en zijn verontreinigd door 

dezelfde smet. Maar bij het opwassen gaan zij toch ver uiteen. Geloo-

vigen vallen soms in zware zonden, hebben voortdurend tegen den 

ouden mensch te strijden, en brengen het hier op aarde niet verder dan 

tot een klein beginsel der volmaakte gehoorzaamheid. En onder degenen, 

die den naam van Christus niet gekend of niet in Hem geloofd hebben, 

zijn er velen, die zich overgeven aan alle uitspatting van goddeloosheid 

en de zonde indrinken als water; maar daar zijn er ook velen onder 

hen, die zich onderscheiden door een burgerlijk eerbaar en hoog zede

lijk leven en zelfs aan Christenen ten voorbeeld van deugd kunnen 

strekken. De zaden van alle boosheid liggen wel in ieder menschelijk 

hart; en hoe meer wij toenemen in zelfkennis, des te meer zien wij de 

waarheid der belijdenis in, dat wij van nature geneigd zijn, God en 

onzen naaste te haten, onbekwaam zijn tot eenig goed en geneigd tot alle 

kwaad. Maar die booze neiging gaat niet bij alle menschen in dezelfde 

mate tot booze daden over; op den breeden weg wandelen allen niet 
even hard en vorderen allen niet even snel. 

De oorzaak van dit onderscheid ligt niet in den mensch, maar in de 

wederhoudende genade Gods. Het hart is bij alle menschen gelijk ; er 

komen altijd, overal, en bij allen dezelfde booze bedenkingen en be

geerten uit op ; het gedichtsel van dat hart is ten allen dage alleenlijk 

boos van der jeugd aan. Als God de menschen losliet en hen overgaf 

in de begeerlijkheden hunner harten, dan werd het eene hel op aarde 

en zou er geen menschelijke maatschappij en geene menschelijke ge

schiedenis mogelijk zijn. Maar evenals het vuur in de aarde door den 

harden aardkorst in bedwang wordt gehouden en slechts van tijd 

tot tijd en op sommige plaatsen in de vulkanen tot geweldige uitbarsting 

komt, zoo worden de booze gedachten en lusten van het menschelijk 

hart van alle kanten door de samenleving onderdrukt en tegengehouden. 

God heeft den mensch niet losgelaten maar legt het wilde dier, dat in 

hem woont, aan banden, opdat Hij zijn raad met het menschelijk ge

slacht zou kunnen handhaven en ten uitvoer brengen. Hij houdt in den 

mensch nog staande de natuurlijke liefde en den trek naar gezelligheid, 

de beseffen van godsdienst en zedelijkheid, het geweten en het rechts-
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gevoe l ,  de  rede  en  den  wi l  ;  en  Hi j  p l aa t s t  hem in  he t  midden  van  een  

gez in ,  eene  maa t schapp i j ,  een  s t aa t ,  d i e  me t  hunne  pub l i eke  op in ie ,  

f a t soensbegr ippen ,  a rbe idsdwang ,  tuch t ,  s t r a f  enz .  hem in toomen  en  to t  

een  burge r l i jk  ee rbaa r  l even  ve rp l i ch ten  en  opvoeden .  

Door  a l  deze  men igvu ld ige  en  mach t ige  inv loeden  word t  de  zond ige  

mensch  in  s t aa t  ges te ld ,  om nog  vee l  goeds  to t  s t and  t e  b rengen .  Als  

de  He ide lbe rge r  Ca tech i smus  zeg t ,  da t  de  mensch  ganschc l i jk  onbe

kwaam i s  to t  een ig  goed  en  gene igd  to t  a l l e  kwaad ,  dan  moe t  onder  

d i t  goed ,  ge l i jk  de  Ar t ike len  t egen  de  Remons t ran ten  du ide l i jk  zeggen ,  

he t  za l igmakend  goed  worden  ve r s t aan .  

To t  d i t  za l igmakend  goede  i s  de  mensch  van  na tu re  gansche l i jk  on 

bekwaam ;  h i j  kan  geen  goed  doen ,  da t  inwend ig ,  gees te l i jk  goed  i s ,  

da t  vo lkomen  re in  i s  in  de  oogen  Gods ,  d i e  he t  ha r t  doorz ie t ,  da t  t en  

vo l l e  in  ove reens temming  i s  zoowel  me t  den  gees te l i jken  a l s  me t  den  

l e t t e r l i jken  z in  de r  we t ,  en  da t  dus  naa r  de  be lo f t e  d ie r  we t  he t  eeuwig  

l even  en  de  hemelsche  za l ighe id  zou  kunnen  ve rd ienen .  Maar  daa rmede  

i s  vo l s t r ek t  n i e t  gezegd ,  da t  de  mensch  n ie t  door  de  a lgemeene  genade  

Gods  in  s t aa t  zou  z i jn ,  om ve le r l e i  goeds  to t  s t and  t e  b rengen .  Hi j  kan  

in  z i jn  pe r soon l i jk  l even  door  rede  en  wi l  z i jne  booze  bedenk ingen  en  

lus t en  t en  onder  houden  en  z ich  sch ikken  to t  deugd  :  h i j  kan  in  he t  

hu i se l i jk  l even  z i jne  v rouw,  z i jne  k inderen ,  z i jne  ouders ,  z i jne  b roeder s  

en  zus te r s  l i e fhebben  en  voor  hen  he t  goede  zoeken ;  h i j  kan  in  de  

maa t schapp i j  ee r l i jk  en  t rouw z i jne  roep ing  ve rvu l l en  en  mede  a rbe iden  

aan  de  ve rmeerde r ing  van  we lvaa r t  en  beschav ing ,  we tenschap  en  kuns t .  

In  één  woord ,  door  a l  de  mach ten ,  waarmede  God  den  na tuur l i jken ,  

zond igen  mensch  omgeef t ,  bekwaamt  Hi j  hem nog ,  om h ie r  op  aa rde  

een  mensche l i jk  l even  t e  l e iden .  

Maar  a l  deze  mach ten  z i jn  n i e t  in  s t aa t ,  om den  mensch  inne r l i jk  t e  ve r 

n ieuwen ,  en  b l i jken  men igmaa l  ze l f s  ongenoegzaam,  om de  ongerech t ig 

he id  t en  onder  t e  houden .  Wi j  behoeven  h ie r  nog  n ie t  eens  t e  denken  

aan  de  misdad ige r swere ld ,  d i e  in  e lke  maa t schapp i j  voorkomt  en  haa r  

e igen  l even  l e id t .  Maar  b i j  ve rover ings toch ten ,  co lon i§a t i e s ,  godsd iens t 

en  r a s senoor logen ,  vo lksoproe ren ,  s t aa t somwente l ingen ,  schandaa lp ro 

cessen  enz .  komt  he t  soms  to t  openbar ing ,  we lke  schr ikke l i jke  onge

rech t ighe id  e r  in  he t  ha r t  des  menschen  woon t .  De  ve r f i jn ing  de r  cu l tuur  

roe i t  haa r  n ie t  u i t ,  maar  werk t  de  schaamte looshe id ,  waarmede  z i j  ge -
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p leegd  word t ,  in  de  hand .  De  sch i jnbaa r  ede l s t e  daden  b l i jken  b i j  d i epe r  

onderzoek  n ie t  ze lden  door  a l l e r l e i  zond ige  overweg ingen  van  ze l fzuch t  

en  hee r schzuch t  ingegeven  t e  z i jn .  Wie  i e t s  ve r s t aa t  van  de  booshe id  

en  de  a rg l i s t ighe id  van  he t  mensche l i jk  ha r t ,  ve rbaas t  e r  z i ch  n ie t  ove r ,  

da t  e r  zoovee l  s l ech the id  in  de  were ld  i s ,  maar  h i j  ve rwonder t  z i ch ,  

da t  e r  nog  zoovee l  goeds  in  haa r  word t  aange t ro f fen ;  en  h i j  aan 

b id t  de  wi j she id  Gods ,  d ie  me t  zu lk  een  mensche l i jk  ges lach t  nog  zoo

vee l  u i t  t e  r i ch ten  wee t .  He t  z i jn  de  goeder t i e renheden  des  Heeren ,  da t  

wi j  n i e t  ve rn ie ld  z i jn ,  da t  z i jne  ba rmhar t igheden  geen  e inde  hebben ,  

Klaag l .  3  :  22 .  Daar  i s  eene  voor tdurende  wors te l ing  tusschen  de  zonde  

des  menschen ,  d i e  zoek t  u i t  t e  b reken ,  en  de  genade  Gods ,  d ie  haa r  

inb ind t  en  he t  mensche l i jk  denken  en  hande len  aan  de  u i tvoe r ing  van  
z i jn  r aad  d iens tbaa r  n iaak t .  

Deze  genade  Gods  kan  den  mensch  to t  ve roo tmoed ig ing  l e iden ,  a l  i s  

he t  maar  in  den  z in  van  Achab ,  I  Kon .  21  :  29 ,  o f  van  de  inwoners  

van  Nineve ,  Jon .  3  :  5  v . ,  maar  h i j  kan  z ich  t egen  d ie  genade  ook  b i j  

den  voor tduur  ve rze t t en ;  en  dan  t r eed t  da t  on tze t t end  ve r sch i jnse l  in ,  

da t  in  de  H.  Schr i f t  me t  den  naam van  ve rha rd ing  o f  ve r s tokk ing  word t  

aangedu id ,  en  waarvan  Pharao  he t  typ i sch  voorbee ld  i s .  Wel  komt  deze  

ook  b i j  anderen  in  de  Schr i f t  voor ,  maar  de  aa rd  en  voor tgang  de r  ve r 

ha rd ing  t r eden  toch  b i j  Pha rao  he t  du ide l i jks t  aan  he t  l i ch t .  Hi j  was  een  

mach t ig  vors t ,  s t aande  aan  he t  hoofd  van  een  g roo t  r i jk ,  t ro t sch  van  

ha r t  en  z ich  n ie t  w i l l ende  bukken  voor  de  t eekenen  van  Gods  mogend

he id .  D ie  t eekenen  vo lgden  e lkander  in  eene  ge rege lde  o rde  op ,  z i j  na 

men  toe  in  wonderdad ige  k rach t  en  ve rn ie l ende  werk ing ;  maar  in  de 

ze l fde  ma te  werd  Pharao  e r  boos  t egen  in ;  z i jne  opwel l ingen ,  om toe  

t e  geven  en  t e  bu igen ,  ve r lo ren  s t eeds  meer  aan  oprech the id ;  t en  s lo t t e  

wande lde  h i j  z i ender  oogen  z i jn  e igen  ve rde r f  t e  gemoe t .  

He t  i s  een  on tze t t end  z ie l ed rama ,  da t  in  Pharao ' s  pe r soon  voor  onze  

oogen  opgevoerd  word t  en  zoowel  van  Gods  a l s  van  ' s  menschen  z i jde  kan  

worden  bez ien .  Nu  eens  hee t  he t ,  da t  de  Heere  Pharao ' s  ha r t  ve rha rd t ,  

Ex .  4  :  21 ,  7  :  3 ,  9  :  12 ,  10  :  20 ,  27 ,  dan  weder ,  da t  h i j  z i jn  e igen  ha r t  ve rha rd t ,  

Ex .  7  :  13 ,  22 ,  8  :  | 5 ,  19 ,  32 ,  9  :  34 ,  o f  ook  we l ,  da t  z i jn  ha r t  ve rha rd  

word t ,  Ex .  7  :  14 ,  9  :  7 ,  9  :  35 .  Daar  i s  in  de  ve rha rd ing  eene  God

de l i jke  en  mensche l i jke  werk ing ;  eene  werk ing  van  Godde l i jke  genade ,  
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die  s teeds  meer  to t  een  oordee l  word t ,  en  eene  werk ing  van  mensche-

l i jk  verze t ,  da t  s teeds  meer  he t  karak te r  van  bewuste  en  bes l i s te  v i jand

schap  tegen  God aanneemt .  En  op  d ieze l fde  wi jze  beschr i j f t  de  Schr i f t  

de  verhard ing  op  andere  p laa t sen :  de  Heere  verhard t ,  Deut .  2  :  30 ,  

Joz .  11  :  20 ,  Jes .  63  :  17 ,  en  de  mensch  verhard t  z ichze lven ,  1  Sam.  

6 :6 ,  2Chron .  36  :  13 ,  Ps .  95  :  8 ,  Mat th .  13  :  15 ,  Hand.  19  :  9 ,  Rom.  

11  :  7 ,  25 ;  daar  i s  eene  wisse lwerk ing ,  een  twis t ,  eene  wors te l ing  tus -

schen  be iden ,  welke  van  de  openbar ing  der  Goddel i jke  genade  onaf 

sche ide l i jk  i s .  Aan  de  a lgemeene  genade  i s  zu lk  eene  werk ing  verbon

den ,  maar  inzonderhe id  heef t  de  b i jzondere  genade  deze  e igenschap ,  da t  

z i j  een  oordee l ,  eene  sch i f t ing  en  sche id ing  onder  de  menschen  te  weeg  

brengt ,  Joh .  1  :  5 ,  3  :  19 ,  9  :  39 .  Chr i s tus  i s  geze t  to t  een  va l  en  to t  

eene  ops tanding ,  Luk .  2  :  34;  Hi j  i s  een  ro tss teen  des  he i l s  of  een  

s teen  des  aans toots  en  der  e rgern is ,  Mat th .  21  :  44 ,  Rom.  9  :  32 ;  he t  

Evangel ie  i s  ten  doode  of  t en  leven ,  2  Cor .  2  :  16 ;  he t  verberg t  z ich  

voor  de  wi jzen  en  vers tandigen ,  en  onthul t  z ich  aan  de  k inderkens ,  

Mat th .  11  :  25 .  En  in  d i t  a l les  word t  he t  welbehagen  Gods  en  tevens  

de  wet  van  he t  godsdiens t ig -zede l i jk  leven  openbaar .  

De  zonde  der  verhard ing  loopt  in  hare  u i te rs te  gevolg t rekking  u i t  op  

de  las te r ing  tegen  den  H.  Gees t .  Jezus  spreekt  daar  eenmaal  van  naar  

aan le id ing  van  een  e rns t igen  twis t  met  de  Far izeën .  Toen  Hi j  n . l .  eens  

een  mensch  genezen  had ,  d ie  b l ind  en  s tom en  van  den  duive l  beze ten  

was ,  waren  de  scharen  daarover  zoo  verwonderd ,  da t  z i j  u i t r iepen ,  i s  

deze  n ie t  de  Zone  Davids ,  de  Mess ias ,  d ie  door  God aan  de  vaderen  
werd  be loofd  ?  

Maar  deze  hu ld ig ing  van  Chr i s tus  wekte  b i j  de  Far izeën  n ie t s  dan  

haa t  en  v i jandschap  op ,  en  z i j  verk laarden  daar tegenover ,  da t  Jezus  den  

duive l  door  n iemand anders  dan  door  Beëlzebul ,  den  overs te  der  du i 

ve len ,  u i twierp .  Z i j  g ingen  dus  v lak  aan  den  tegenoverges te lden  kant  

s taan  ;  in  p laa t s  van  Jezus  te  e rkennen  a l s  den  Zone  Gods ,  den  Mess ias ,  

d ie  door  den  Gees t  Gods  de  du ive len  u i twierp  en  Gods  koninkr i jk  op  

aarde  s t ich t te ,  zeggen  z i j ,  da t  Jezus  een  handlanger  van  sa tan  en  z i jn  

werk  een  duive lsch  werk  i s .  Jezus  bewaar t  tegenover  deze  schr ikke l i jke  

l as te r ing  z i jne  vo l le  hoogheid ;  Hi j  weer leg t  ze  ze l f s  en  toont  hare  on

ger i jmdheid  aan ,  maar  Hi j  voegt  e r  toch  ten  s lo t te  deze  erns t ige  waar 

schuwing  aan  toe :  a l le  zonde  en  las te r ing  za l  den  menschen  vergeven  
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worden, maar de lastering tegen den Geest zal den menschen niet verge

ven worden, noch in deze eeuw noch in de toekomende, Matth. 12 : 31, 32. 

De woorden zelve en het verband, waarin zij voorkomen, doen dui-

lijk zien, dat de lastering tegen den H. Geest niet aan het begin en in 

het midden, maar aan het einde van den weg der zonde bedreven wordt. 

Ze bestaat niet in twijfel of ongeloof aangaande de waarheid, welke 

God geopenbaard heeft, noch ook in een wederstaan en bedroeven van 

den H. Geest, want deze zonden kunnen zelfs door de geloovigen be

dreven worden en worden ook menigmaal door hen begaan. Maar de 

lastering tegen den H. Geest kan dan eerst plaats hebben, als er zulk 

eene rijke openbaring Gods en zulk eene krachtige verlichting des H. 

Geestes in het bewustzijn is voorafgegaan, dat de mensch ten volle in 

zijn hart en geweten van de waarheid der Goddelijke openbaring over

tuigd is, Hebr. 6 : 4—8, 10 : 25—29, 12 : 15—17. 

En zij bestaat dan daarin, dat zulk een mensch, niettegenstaande alle voor-

werpelijke openbaring en onderwerpelijke verlichting, in weerwil dat hij de 

waarheid als waarheid erkend en gesmaakt heeft, toch met volle bewust

heid en opzettelijken wil haar met hart en mond voor leugen uitmaakt en 

Christus scheldt als een werktuig van satan. In haar gaat de mensche-

lijke zonde in de daemonische over; zij bestaat niet in twijfel en onge

loof, maar sluit deze evenals alle berouw en gebed ten eenemale uit, 

1 Joh. 5 : 16; ze is over alle twijfel en ongeloof, over alle berouw en gebed 

verre heen; niettegenstaande de H. Geest als Geest des Vaders en des 

Zoons geloofd en erkend wordt, wordt Hij induivelsche boosheid gelasterd. 

De zonde wordt in hare voleindiging zoo goddeloos brutaal, dat zij alle 

schaamte uitschudt, alle bedekselen van zich werpt, alle schijngronden 

versmaadt en uit zuiver lust in de boosheid zich tegenover Gods waar

heid en genade stelt. Het is dus eene hoogst ernstige waarschuwing, 

welke Jezus in dit onderwijs over de lastering tegen den H. Geest ons 

voorhoudt; maar men vergete den troost niet, die erin opgesloten ligt. 

Want als deze de ééne onvergefelijke zonde is, dan zijn alle andere 

zonden, ook de grootste en snoodste, vergefelijk; vergefelijk niet door 

menschelijke boetedoeningen, maar door den rijkdom der Goddelijke 
genade. 

Als zonde alleen door genade vergeven en uitgewischt kan worden, 
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dan ligt daarin opgesloten, dat zij in zichzelve straf verdient. De Schrift 

gaat daarvan uit, als zij, voordat de zonde in de wereld is gekomen, 

haar reeds met de straf des doods bedreigt, Oen. 2:7, en telkens over 

de zonden het oordeel Gods aankondigt, hetzij dit zich reeds in dit 

leven. Ex. 20:5, of in den grooten dag des gerichts, Rom. 2:5—10, 

voltrekt. Want God is de Rechtvaardige en de Heilige, die alle godde

loosheid haat, Job 34:10, Ps. 5:5, 45:8, den schuldige geenszins on

schuldig houdt, Ex. 34:7, Num. 14:18, maar alle ongerechtigheid be

zoekt met zijn toorn, Rom. 1:18, vloek, Deut. 27:26, Gal. 3:10, en 

wraak, Nah. 1 : 2, 1 Thess. 4:6, en een iegelijk vergelden zal naar zijne 

werken, Ps. 62: 13, Job 34: 11, Spr. 24: 12, Jer. 32: 19, Ezech. 33:20, 

Matt. 16:27, Rom. 2:6, 2 Cor. 5:10, 1 Petr. 1:17, Openb. 22:12. 

Het geweten geeft hier in ieder rnensch getuigenis aan, als het hem 

vanwege zijne booze gedachten, woorden en werken veroordeelt, en 

hem menigmaal met schuldbewustzijn, berouw, wroeging en vrees voor 

het oordeel achtervolgt. En de rechtspraak is bij alle volken op deze 

onderstelling van de strafwaardigheid der zonde gebouwd. 

Maar het menschelijk hart komt ten allen tijde tegen dit strenge oor

deel in verzet, omdat het zichzelf er door veroordeeld voelt. En weten

schap en wijsbegeerte zijn menigmaal in dienst van dit hart getreden, 

en hebben onder schoonschijnende redenen het goede van alle loon, 

en het kwade van alle straf trachten los te maken. Evenals de kunst 

om zichzelve beoefend moet worden, zoo behoort naar deze voorstelling 

het goede alleen om zichzelve, en niet uit hoop op loon, te worden be

tracht, en het kwade dient om zichzelf, en niet uit vrees voor straf, te 

worden nagelaten. Daar is ook geen loon voor de deugd, en geen straf 

voor de zonde; de eenige straf, die op de zonde staat, is het gevolg, 

dat zij krachtens haar aard, met de noodwendigheid van eene natuur

wet, medebrengt. Evenals de deugdzame vrede heeft in zijn gemoed, zoo 

wordt de zondaar door schuldbewustzijn, angst en vreeze gekweld en 

ook wel met die lichaamskwalen bezocht, die uit vele zonden, zooals 
dronkenschap en wellust, voortvloeien. 

In den nieuweren tijd heeft deze wijsbegeerte van het zondige en 

dwalende hart steun gezocht bij de evolutieleer, volgens welke de mensch 

van het dier afstamt, in de kern van zijn wezen altijd een dier blijft 

en met noodwendigheid is en doet al datgene, wat hij is en wat hij doet. 
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De mensch  i s  geen  vr i j ,  r ede l i jk -zede l i jk  wezen ,  h i j  i s  n ie t  ve ran twoor 

de l i jk  voor  z i jne  daden ,  z i jne  hande l ingen  kunnen  hem n ie t  a l s  schu ld  

worden  aangerekend ;  h i j  i s  eenvoud ig  wa t  h i j  moe t  z i jn .  Zooa l s  e r  

b loemen  z i jn ,  d i e  eene  aangename  en  d ie  eene  onaangename  geur  

ve r sp re iden ;  zooa l s  e r  zach taa rd ige  en  ve r scheurende  d ie ren  z i jn ,  

zoo  z i jn  e r  ook  menschen ,  d i e  nu t t ig  en  d ie  schade l i jk  z i jn  voor  de  

maa t schapp i j .  De  maa t schapp i j  hee f t  u i t  ze l fbehoud  we l  he t  r ech t ,  om 

d ie  schade l i jke  ind iv iduen  t e  ve rwi jde ren  en  op  t e  s lu i t en ,  maar  s t r a f  

i s  d i t  n ie t .  De  eene  mensch  hee f t  geen  rech t ,  om over  den  ander  de  

v ie r schaa r  t e  spannen  en  hem te  ve roordee len .  Misdad ige r s  z i jn  ook  

geen  boosdoeners ,  maar  vee lee r  k rankz inn igen ,  d i e  aan  een  e r fe l i jk  ge 

b rek  l i jden  o f  door  de  maa t schapp i j  ze lve  gekweek t  en  voor tgebrach t  

z i jn ,  en  d ie  daa rom e igen l i jk  n ie t  in  een  ke rke r ,  maar  in  een  hosp i t aa l  

o f  ve rbe te r ingsges t i ch t  thu i s  behooren ,  en  op  eene  mensch l i evende ,  ge 

neeskund ige  o f  opvoedkund ige ,  behande l ing  aanspraak  mogen  maken .  

B i l l i jkhe idsha lve  moe t  men  e rkennen ,  da t  deze  n ieuwe  s t r a f rech te l i jke  

theor i e  t en  dee le  eene  reac t i e  i s  t egen  een  ander  u i t e r s t e ,  waar toe  men  

v roeger  ove r s loeg .  Te rwi j l  men  thans  in  de  misdad ige r s  een  soor t  van  

k rankz inn igen  z ie t ,  behande lde  men  ee r t i jds  de  k rankz inn igen  en  a l l e r l e i  

andere  onge lukk igen  d ikwer f  a l s  misdad ige r s ,  en  sche rp te  men  z i jn  

ve r s t and ,  om menschen ,  d ie  men  voor  s t r a fwaard ig  h ie ld ,  door  a l l e r l e i  

fo l t e rwerk tu igen  de  schr ikke l i jks t e  p i jnen  aan  t e  doen .  Maar  a l  mag  d i t  

t o t  ve rgoe l i jk ing  s t r ekken ,  de  n ieuwe  theor i e  word t  e r  toch  ze lve  n ie t  

goed  door ;  z i j  i s  even  eenz i jd ig  a l s  de  voora fgaande ,  omda t  z i j  den  

e rns t  de r  zonde  misken t ,  den  mensch  van  z i jne  zede l i jke  v r i jhe id  be roof t  

en  to t  eene  mach ine  ve r l aag t ,  de  zede l i jke  na tuur  van  den  mensch  met  

z i jn  geweten  en  schu ldbewus tz i jn  in  he t  aangez ich t  s l aa t ,  en  in  beg inse l  

a l l en  g rond  van  gezag ,  ove rhe id  en  rech t sp raak  ondermi jn t .  

Welke  pog ingen  de  we tenschap  ook  in  he t  werk  s t e l l e ,  om de  na tuur 

noodwendighe id  van  de  zonde  t e  bewi jzen  ;  i ede r  mensch ,  b i j  w ien  he t  ge 

we ten  nog  n ie t  toegeschroe id  i s ,  voe l t  z i ch  to t  he t  doen  van  he t  goede  

ve rp l i ch t  en  voor  z i jne  booze  daden  ve ran twoorde l i jk .  Zeker  i s  de  hoop  

op  loon  n ie t  he t  een ige  en  n ie t  he t  voornaams te  mot ie f  t o t  he t  doen  van  he t  

goede ,  evenmin  a l s  de  v rees  voor  s t r a f  de  een ige  beweegreden  mag  z i jn ,  

om he t  kwade  t e  l a t en .  Maar  wie  om deze  ondergesch ik te  beweegredenen  

he t  goede  doe t  en  he t  kwade  na laa t ,  z i j  he t  ook  4n  u i twend igen  z in ,  
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is er altijd nog beter aan toe, dan wie, deze motieven verachtend, nu 

maar gaat leven naar den lust van zijn hart. En dan : niet eerst ten

gevolge van eene uitwendige berekening, maar van den beginne af zijn 

in het zedelijk bewustzijn deugd en geluk, en zoo ook zonde en straf 

onlosmakelijk met elkander verbonden. De waarachtige liefde tot het 

goede, dat is, de volle gemeenschap met God, sluit in, dat de mensch 

geheel en al, in- en uitwendig, in die gemeenschap wordt opgenomen ; 

en de zonde brengt in hare voleinding mede, dat zij den mensch, beide 
naar lichaam en ziel, verderft. 

De straf, door God op de zonde bepaald, is de dood, Gen. 2 : 7, 

maar deze tijdelijke, lichamelijke dood staat volstrekt niet op zichzelf, 

hij wordt door vele andere straffen voorafgegaan en gevolgd. 

Zoodra de mensch gezondigd had, werden zijne oogen geopend ; 

hij schaamde zich over zijne naaktheid en verbergde zich uit vreeze voor 

het aangezicht Gods, Gen. 3 : 7, 8. Schaamte en vreeze zijn bij den 

mensch van de zonde onafscheidelijk, omdat hij zich door de zonde 
terstond schuldig en onrein gevoelt. 

Schuld, dat is verbintenis tot straf, en onreinheid, dat is zedelijke 

verdorvenheid, zijn de gevolgen, die onmiddellijk na den val intreden. 

Maar aan deze natuurlijke straffen worden door God nog allerlei stellige 

straffen toegevoegd. De vrouw wordt als vrouw en ook als moeder 

gestraft; ze zal met smart kinderen baren, en toch zal steeds naar den 

man hare begeerte zijn, Gen. 3:16. En de man wordt gestraft in de 

roeping, die hem bepaald is toebetrouwd, in de bebouwing van het 

aardrijk, in den arbeid zijner handen, Gen. 3 : 17-19. Wel is waar 

treedt de dood niet plotseling na de overtreding in ; hij wordt zelfs nog 

honderden jaren uitgesteld, omdat God zijn voornemen met het menschelijk 

geslacht niet opgeeft. Maar het leven, dat nu aan den mensch geschon

ken wordt, wordt een leven van lijden, vol moeite en verdriet, cene 

voorbereiding tot het sterven, een gestadige dood. De mensch is door 

de zonde niet slechts sterfelijk, inaar stervende geworden; hij sterft altijd 

door, van de wieg tot het graf. Zijn leven is niets anders dan eene 
korte en ijdele worsteling met den dood. 

Dat komt uit in de menigvuldige klachten, welke in de Schrift over 

de broosheid, de vergankelijkheid, de ijdelheid van het menschelijk 
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leven worden geslaakt. De menseh was stof, ook vóór den val; hij was 

naar het lichaam uit het stof der aarde gevormd, en dus aardsch uit 

de aarde, eene levende ziel, 1 Cor. 15 : 45, 47. Maar dat leven van 

den eersten mensch was bestemd, om in den weg van de onderhouding 

der Goddelijke wet door den geest beheerscht, vergeestelijkt en verheer

lijkt te worden. Thans echter treedt, tengevolge der overtreding, de wet 

in werking: uit stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeeren, Gen. 3 : 19. 

In plaats van geest, is hij vleesch geworden door de zonde. En nu is 

zijn leven een schaduw, een droom, eene nachtwake, een handbreed, 

eene schrede, een golf in den oceaan, die opkomt en breekt, eene 

lichtstraal, die schijnt en verdwijnt, eene bloem, die bloeit en verwelkt. 

Het is eigenlijk den vollen, heerlijken naam van leven niet waard, het 

is een voortdurend sterven in de zonde, Joh. 8 : 21, 24, een dood in 
zonden en misdaden, Ef. 2 : 1. 

Dat is het leven van binnen beschouwd, zooals het innerlijk door de 

zonde bedorven, verwoest, ontbonden en opgelost wordt. En van buiten 

wordt het voortdurend van alle kanten bedreigd. Terstond na de over

treding werd de mensch uit het paradijs verdreven; hij mag er niet 

eigenmachtig in terugkeeren, omdat hij het recht op het leven verbeurd 

heeft en zulk een oord van vrede en rust voor den gevallen mensch niet 

meer past. Hij moet de wijde wereld in, om in het zweet des aanschijns 

zijn brood te verdienen en zijne roeping te volbrengen. De ongevallen 

mensch behoort thuis in een paradijs, de zaligen wonen in den hemel, 

maar de zondige en toch nog voor verlossing vatbare mensch krijgt tot 
verblijfplaats eene aarde, die deelt in zijn val, die om zijnentwil wordt 

vervloekt, en die met hem der ijdelheid onderworpen is, Rom. 8 : 20. 

Zoo stemmen het in- en het uitwendige weder met elkander overeen; 
daar is harmonie tusschen den mensch en zijne omgeving; de aarde, 

waarop wij wonen, is geen hemel, maar zij is ook nog geene hel; zij 

staat tusschen beiden in en heeft aan beide deel. Wij kunnen in bijzon

derheden het verband niet aanwijzen, dat tusschen de zonden der men-

schen en de rampen des levens bestaat. Jezus waarschuwt daar zelfs 

tegen, en zegt, dat de Galileërs, wier bloed door Pilatus met hunne 

offeranden vermengd werd, geene zondaren boven anderen waren, Luk. 

13 : 1—3, en dat de blindgeboren zoon niet gestraft werd om zijne 
eigene zonden of de zonden zijner ouders, maar alzoo bezocht werd, 
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opdat de werken Gods in hem geopenbaard zouden worden, Joh. 9 : 3. 

Uit de rampen of onheilen, die iemand treffen, mogen wij dus niet met 

de vrienden van Job tot eene bijzondere, persoonlijke schuld besluiten. 

Maar zonder twijfel bestaat er toch naar heel de leer der Schrift een 

innig verband tusschen het gevallen menschelijk geslacht aan de eene 

en de gevallen aarde aan de andere zijde. Zij zijn in overeenstemming 

met elkander geschapen, werden beide te zamen aan de ijdelheid on

derworpen, zijn beide in beginsel door Christus verlost en worden eens 

met elkander opgericht en verheerlijkt. De tegenwoordige wereld is noch 

de best noch de slechtst mogelijke, maar zij is voor den gevallen mensch 

eene goede wereld; omdat zij uit zichzelve slechts doornen en distelen 

voortbrengt, dwingt zij den mensch tot den arbeid, bewaart zij hem 

voor ondergang, en houdt zij op den bodem van zijn hart de onver

gankelijke hope nog levendig op een duurzaam goed en op een eeuwig 

geluk. Die hoop doet hem leven, al is het dan ook slechts een leven, 

kort van dagen en zat van onrust. 
Want alle leven, dat den mensch nog van nature eigen is, gaat onder 

in den dood. Als het sterk is, houdt het den strijd een zeventig of 

tachtig jaren uit, maar meestal wordt het veel vroeger afgesneden, in 

de kracht der jaren, in den bloei der jeugd, korten tijd na of zelfs vóór 

de geboorte. De Schrift zegt, dat die dood een oordeel Gods, een be

zoldiging en straf der zonde is, Gen. 2:17, Rom. 5:12, 6:23, 1 Cor. 
15:21, Jak. 1:15, en vindt, alzoo sprekende, weerklank in het gemoed 

der gansche menschheid en van iederen bijzonderen mensch. Zelfs de 

zoogenaamde natuurvolken gaan uit van de gedachte, dat de mensch 

naar zijn wezen onsterfelijk Is, en dat niet de onsterfelijkheid bewezen, 

maar de dood verklaard moet worden. Desniettemin hebben velen in 

vroeger en later tijd gemeend, dat de dood, n.1. niet door geweld van 

buiten af, maar als innerlijk ontbindingsproces van het leven, volkomen 

natuurlijk en noodwendig is; de dood is op zichzelf dan ook niet ver

schrikkelijk, maar schijnt den mensch alleen zoo toe, omdat het levens
instinct er tegen strijdt. Wanneer de wetenschap met hare overwinningen 

voortschrijdt, zal zij den ontijdigen dood meer en meer beperken en het 

natuurlijk sterven aan verval van krachten ten regel verheffen; en dan 

zullen de menschen even rustig en vredig sterven als de plant, die weg

kwijnt, en het dier, dat uitleeft. 
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Maar al zijn er enkelen, die zoo spreken, daar zijn anderen, die een 

gansch anderen toon laten hooren. De mannen der wetenschap zijn het 

ook over de oorzaken en het wezen van den dood volstrekt niet eens. 

Tegenover de meening van hen, die in den dood een natuurlijk en 

noodzakelijk uiteinde van het leven zien, staat het gevoelen van velen, 

die den dood voor een nog grooter raadsel dan het leven houden en 

die ronduit verklaren, dat er geen enkele reden is, waarom levende 

wezens krachtens hunne innerlijke natuur zouden moeten sterven. Zij spre

ken er zelfs van, dat het heelal oorspronkelijk een onmetelijk, levend wezen 

was, dat de dood eerst later is ingetreden, en dat er nog onsterfelijke 

dieren zijn. En deze taal vindt dan weer gaarne ingang bij allen, die 

in den tegenwoordigen tijd aan een vóórbestaan der zielen gelooven en 

den dood beschouwen als eene gedaanteverwisseling, welke de menscli 

ondergaat, om in een hooger leven op te stijgen, evenals de rups, die 
in eene vlinder verandert. 

Deze tegenstrijdigheid der meeningen bewijst op zichzelve reeds, dat 

de wetenschap tot de diepste en laatste oorzaken van de verschijnselen 

niet doordringen en evenmin den dood als het leven verklaren kan. 

Beide blijven voor haar eene verborgenheid. Zoodra zij eene poging 

tot verklaring aanwendt, loopt zij gevaar, om aan de realiteit van het 

leven of aan de realiteit van den dood te kort te doen ; zij zegt, dat 

het leven oorspronkelijk en eeuwig is, maar staat dan voor de vraag, 

waar de dood vandaan gekomen is, en lost hem op in schijn, in eene 

eenvoudige gedaanteverwisseling; of zij tracht den dood als volkomen 

natuurlijk te begrijpen, maar weet dan met het leven geen raad en ziet 

zich tot loochening der onsterfelijkheid genoodzaakt. In beide gevallen 

wischt zij de grenslijn tusschen dood en leven, evenals die tusschen 
zonde en heiligheid, uit. 

De belijdenis, dat de dood eene bezoldiging der zonde is, wordt 

daarom door de wetenschap niet bewezen, maar evenmin omver gewor

pen; zij ligt eenvoudig buiten haar gebied en boven haar bereik, en 

heeft ook haar bewijs niet noodig. Want zij rust in het Goddelijk getui

genis, en wordt van uur tot uur bevestigd door de vreeze des doods, 

waarmede de menschen, al hun leven door, der dienstbaarheid onder

worpen zijn, Hebr. 2:15. Wat men ten betooge van zijne noodzakelijkheid 

en ter verdediging van zijn goed recht moge inbrengen, de dood blijft 
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onnatuurlijk. Hij is dit met het oog op het wezen en de bestemming 

van den mensch, in verband met zijne schepping naar Gods beeld, 

want gemeenschap met God is met den dood onvereenigbaar; God is 

niet een God der dooden, maar der levenden, Matth. 22:32. Daaren

tegen is hij volkomen natuurlijk voor den gevallen mensch, want de 

zonde, voleindigd zijnde, baart den dood, Jak. 1:15. Dood staat toch 

in de H. Schrift niet met vernietiging gelijk, evenmin als leven niets 

meer zou insluiten dan het naakte bestaan. Maar leven is genieten, 

zaligheid, overvloed, en dood is ellende, armoede, honger, onvrede, 

onzaligheid; dood is ontbinding, scheiding, van wat bijeen behoort. De 
mensch, naar Gods beeld geschapen, behoort in Gods gemeenschap 

thuis, en dan leeft hij, volop, eeuwig, zalig. Maar als hij die gemeen

schap verbreekt, sterft hij op datzelfde oogenblik en sterft hij altijd 

door; zijn leven is van vrede, vreugde, zaligheid beroofd, het is gewor

den tot een sterven in de zonde. En deze geestelijke dood, scheiding 

tusschen God en mensch, zet zich voort in den lichamelijken en vol

eindigt zich in den eeuwigen dood. Want met de scheiding tusschen 

ziel en lichaam is des menschen lot wel beslist, maar zijn bestaan niet 

afgeloopen. Het is den mensch gezet, eenmaal te sterven en daarna het 

oordeel, Hebr. 9 : 27. 
En wie kan in dat oordeel bestaan? 

§ 14. Het verbond der  Genade.  

Op die vraag heeft de gansche menschheid ten allen tijde en in alle 

plaatsen het antwoord gegeven, dat zij, zooals zij was, niet voor Gods 

aangezicht verschijnen en niet in zijne tegenwoordigheid wonen mocht. 

Daar is niemand, die zeggen kan of zeggen durft: ik heb mijn hart 

gezuiverd en ik ben vrij van overtredingen? Spr. 20:9. Allen voelen 

zich schuldig en onrein, en allen erkennen, indien niet voor anderen, 

dan toch inwendig voor zichzelven, dat zij niet zijn, die zij behoorden 

te wezen; de verstokte zondaar beleeft oogenblikken, waarin onvrede 
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cn onrust zich van zijn hart meester maakt, en de eigengerechtige hoopt 

ten slotte altijd nog, dat God het ontbrekende door de vingers zal zien 
en den wil zal nemen voor de daad. 

Wel is waar spannen velen zich in, om deze ernstige gedachten uit 
het hoofd te bannen en rustig voort te leven, alsof er geen God en 
geen gebod bestond. Zij vleien zich met de hoop, dat er geen God is, 

Ps. 14:1, dat Hij om de zonden der menschen zich niet bekommert, 

zoodat alwie kwaad doet, goed in zijne oogen is, Mal. 2:17, dat Hij 
het kwade niet ziet en niet gedenkt, Ps. 10: 11, 94:7, of ook, dat Hij 

als de volmaakte liefde het kwade niet zoeken en niet straffen mag, 

Ps. 10 : 13. Maar de Schrift zegt van al deze redeneeringen, dat ze 
dwaasheid zijn, Ps. 14 : 1, en zelfs eene lastering inhouden van Gods heili

gen naam, Ps. 10:13. En wie den eisch der zedelijke wet handhaaft 
en het zedelijk ideaal in zijne hoogheid laat staan, kan niet anders dan 
hiermede ten volle instemmen. God is liefde, voorzeker, maar deze 

heerlijke belijdenis komt dan alleen ten volle tot haar recht, wanneer 

de liefde in het Goddelijk wezen als eene heilige liefde wordt opgevat 
en met de gerechtigheid in volmaakte overeenstemming is. Voor de 

genade Gods komt er eerst plaats, als van te voren het recht Gods 
onveranderlijk vast staat. 

Trouwens, heel de geschiedenis der wereld legt van dit recht Gods 
een onwedersprekelijk getuigenis af. Wij kunnen de bijzondere open

baring in Christus, welke ons met de liefde Gods bekend maakt, uit 

de wereld niet wegdenken, want met haar zou ook de algemeene open

baring met hare weldaden en zegeningen aanstonds komen te vervallen. 
Maar indien wij voor een oogenblik in onze gedachten van de open

baring in Christus afzien, zou er voor het geloof aan een God der liefde 
weinig grond over blijven. Want indien de geschiedenis der wereld 
ons iets te verstaan geeft, dan is het wel dit, dat God een twist met 

zijn schepsel heeft. Daar bestaat oneenigheid, verwijdering, strijd tus-
schen God en zijne wereld. God is het niet met den mensch eens, en 

de mensch is het niet eens met God. Zij gaan ieder een eigen kant uit 
en hebben over alles een eigen gedachte en wil. De gedachten Gods 

zijn niet onze gedachten, en zijne wegen zijn niet onze wegen, Jes. 55 : 8. 
Daarom is de geschiedenis der wereld ook een wereldgericht; zij is 

niet naar het woord van den dichter het wereldgericht, want dit volgt 
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eerst aan het einde der dagen, en zij is ook niet enkel gericht, want 

het aardrijk is nog vol van goederen Gods, Ps. 104:24. Maar de ge

schiedenis der wereld is toch een gericht, eene geschiedenis, vol van 

gerichten, eene geschiedenis van twist en strijd, bloed en tranen, ram

pen en oordeelen. Boven haar staat het woord geschreven, dat Mozes 

eenmaal uitsprak, toen hij het geslacht der Israëlieten in de woestijn 

voor zijne ooger wegsterven zag: wij vergaan door uwen toorn en door 

uwe grimmigheid worden wij verschrikt, Ps. 90: 7. 

Dit getuigenis der historie wordt daardoor bevestigd, dat de mensch-

heid voortdurend heeft gezocht en nog altijd zoekt naar een verloren 

paradijs, naar een duurzaam geluk, naar eene verlossing van alle kwaad, 

dat haar drukt. Daar is in alle menschen eene behoefte aan en een 

zoeken naar verlossing, hetwelk bepaaldelijk in den godsdienst tot uiting 

komt. Wel kan men de verlossingsgedachte zoo ruim nemen, dat ook 

alle arbeid, dien de mensch op aarde verricht, tot haar gebied behoort. 

Want als de mensch door het werk zijner handen in de behoeften zijns 

levens tracht te voorzien, als hij tegen allerlei vijandige machten in de 

natuur en in de menschenwereld zich zoekt te verdedigen, als hij door 

wetenschap en kunst er naar streeft, om de gansche aarde zich te on

derwerpen, dan heeft dat altemaal ook ten doel, om van eenig kwaad 

verlost en eenig goed deelachtig te worden. 

Maar toch wordt op dezen menschelijken arbeid nooit het begrip der 

verlossing toegepast. Hoezeer hij strekken moge, om het leven des men

schen te veraangenamen en rijker te maken, er leeft in de menschheid 

een besef, dat al deze vooruitgang en beschaving niet in haar diepste 

behoeften voorzien en niet uit de grootste nooden haar redden kunnen. 

Verlossing is een religieus begrip en behoort op het terrein van den 

godsdienst thuis. Aan alle beschaving ging de godsdienst vooraf, en tot 

op den huidigen dag toe blijft de godsdienst naast wetenschap, kunst 

en techniek zijne zelfstandige plaats innemen. Hij kan door geen men-

schelijke inspanning en door geene schitterende uitkomsten van mensche

lijken arbeid vervangen of vergoed worden. De godsdienst voorziet in 

eene gansch bijzondere behoefte van den mensch, en strekt na den val 

ook altijd, om hem te redden uit een bijzonderen nood. 

Daarom komt de gedachte der verlossing ook in alle godsdiensten voor. 

Wel worden deze door sommigen in natuur-, zedelijkheids- en verlos-
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sings-godsdiensten ingedeeld en de laatstgenoemde dan van de andere als 

eene bijzondere soort onderscheiden. Maar deze indeeling wordt door 

anderen terecht weersproken. In algemeenen zin genomen, is het denk

beeld van verlossing aan alle godsdiensten eigen; alle godsdiensten der 

volken willen verlossingsgodsdiensten zijn. Over het kwaad, waarvan 

verlossing gezocht wordt, over den weg, waarlangs deze verkregen 

wordt, en over het hoogste goed, dat nagestreefd wordt, moge verschil 

van meening bestaan. Maar om verlossing van het kwaad en om ver

krijging van het hoogste goed is het in alle godsdiensten te doen. De 

groote vraag in den godsdienst is altijd: wat moet ik doen, om zalig te 

worden ? Wat men door geen beschaving of ontwikkeling, door geen 

onderwerping en beheersching der aarde verkrijgen kan, dat is het juist, 

wat men in den godsdienst zoekt: duurzaam geluk, eeuwige vrede, vol

maakte zaligheid. In den godsdienst is het den mensch altijd om üod te 

doen. Hij stelt zich in zijn zondigen toestand God wel altijd gansch anders 

voor dan Hij werkelijk is, hij zoekt Hem met eene verkeerde bedoe

ling, langs een verkeerden weg en op eene verkeerde plaats, maar 

hij zoekt God toch altijd, of hij Hem tasten en vinden mocht, Hand. 
17 : 27. 

Deze behoefte aan verlossing, die der gansche menschheid eigen is 

en in de vele eigenwillige godsdiensten der volken bevrediging zoekt, 

is op zichzelve en voor het Christendom van zeer groote beteekenis. 

Want deze behoefte wordt voortdurend door God zeiven in het hart der 

menschheid gewekt en levendig gehouden. Ze wijst er op, dat God het 

gevallen menschelijk geslacht nog niet geheel aan zichzelf heeft over

gegeven. Zij is eene onuitroeibare hope, welke de menschheid op haar 

langen, bangen tocht door de wereld doet leven en arbeiden. En zij 

strekt tot een waarborg en profetie, dat er zulk eene verlossing is en 

dat ze, waar inenschen te vergeefs naar haar zoeken, uit loutere ont
ferming door God wordt geschonken. 

Tot recht verstand en tot betere waardeering van de verlossing, welke 

Gods genade in Christus heeft bereid, is het daarom dienstig, enkele 

oogenblikken stil te staan bij de pogingen, welke door de menschheid, 

buiten de bijzondere openbaring om, zijn aangewend, om van het kwaad 

verlost en het hoogste goed deelachtig te worden. Zoodra wij dat doen, 
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worden wij getroffen door de groote verscheidenheid en tegelijk door 

de groote eenvormigheid, welke al deze pogingen kenmerkt. 

De groote verscheidenheid wordt reeds openbaar in het groote aantal 

godsdiensten, dat er alle eeuwen door en ook thans nog in de mensch-

heid bestaat en dat de veelheid der volken en der talen schier nog over

treft. Zooals de doornen en distelen voortkomen uit de aarde, groeien 

de valsche godsdiensten uit de menschelijke natuur in het wilde op. Zij 

zijn zoo vele in aantal en zoo verscheiden, dat zij bijna niet te over

zien en ook voor geene bevredigende indeeling vatbaar zijn. Wijl de 

godsdienst eene centrale plaats inneemt, neemt hij een ander karakter 

aan, naarmate de verhouding van God en wereld, natuur en geest, vrij

heid en noodzakelijkheid, lot en schuld, geschiedenis en ontwikkeling, 

zijn en anders worden opgevat. Al naarmate het kwaad stellig of ont

kennend, als eene zelfstandigheid of als een verdwijnend moment in de 

ontwikkeling, natuurlijk of zedelijk, zinnelijk of geestelijk beschouwd 

wordt, wijzigt zich het begrip der verlossing en komt er verandering in 

de richting, waarin deze verlossing gezocht wordt. 

En toch, wanneer wij in het wezen van al deze godsdiensten trachten 

in te dringen, blijken zij allerlei trekken van overeenstemming en ver

wantschap te hebben. In de eerste plaats bevat elke godsdienst een ge

heel van voorstellingen over God en wereld, geesten en menschen, ziel 

en lichaam, over oorsprong, wezen en einddoel der dingen; elke gods

dienst brengt eene leer, eene wereldbeschouwing, een dogma mede. 

Ten tweede is geen enkele godsdienst ermede tevreden, dat deze voor

stellingen bloot verstandelijk worden aangenomen, maar dringt er steeds 

op aan, dat de mensch door middel en met behulp van die voorstellin

gen tot de bovennatuurlijke wereld van Godheid en geesten in verbin

ding trede en er zich mede in gemeenschap stelle; godsdienst is nooit 

alleen leer of dogma, maar voorts altijd ook aandoening des gemoeds, 

stemming des harten, genieting van Goddelijke gunst. Maar nu weet de 

mensch overal en altijd, dat hij deze gunst der Godheid niet vanzelf 

en niet van nature deelachtig is; hij heeft eenerzijds een besef, dat hij 

voor zijn eeuwig geluk, voor de zaligheid zijner ziel die gunst bezitten 

moet, en hij gevoelt anderzijds toch even diep, dat hem die gunst ont
breekt, dat hij vanwege zijne zonde de gemeenschap met God mist. 

Daarom komt er in eiken godsdienst een derde bestanddeel bij, n.1. eene 
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poging ,  om op  eene  of  andere  wi jze  d ie  guns t  en  gemeenschap  z ich  te  
verwerven  of  b i j  den  voor tduur  z ich  te  verzekeren ;  e lke  godsdiens t  b rengt  
een  g roep  van  voors te l l ingen  mede ,  t rach t  bepaa lde  aandoeningen  te  
kweeken ,  en  schr i j f t  ook  eene  reeks  van  handel ingen  voor .  

Deze  godsdiens t ige  handel ingen  z i jn  weder  in  twee  soor ten  te  onder 
sche iden .  Tot  de  eers te  soor t  behooren  d ie ,  welke  onder  den  naam van  
eered iens t  worden  samengevat  en  voornamel i jk  in  godsdiens t ige  samen
komsten ,  of fe randen ,  gebeden  en  zangen  bes taan .  Maar  de  godsdiens t  
b l i j f t  nooi t  to t  deze  rech ts t reeks  godsdiens t ige  handel ingen  beperk t ;  omdat  
h i j  in  he t  leven  eene  cen t ra le  p laa t s  inneemt  en  den  ganschen  mensch  
omvat ,  d r ing t  h i j  ook  in  hee l  he t  l even  door  en  t rach t  d i t  met  z ichze l f  
in  overeens temming te  b rengen .  Elke  godsdiens t  hef t  een  zede l i jk  ideaa l  
omhoog en  kondig t  eene  zedewet  a f ,  waarnaar  de  mensch  ook  in  z i jn  
persoonl i jk ,  hu ise l i jk ,  burger l i jk  en  maatschappel i jk  leven  z ich  te  gedragen  
heef t .  In  iederen  godsdiens t  z i jn  benevens  voors te l l ingen  en  aandoenin
gen ,  ook  handel ingen  begrepen ,  d ie  dee ls  op  den  eered iens t ,  dee ls  op  

•  he t  zede l i jk  leven  be t rekking  hebben ,  en  dus  in  cu l t i sche  en  e th i sche  
ondersche iden  z i jn .  

Daar  i s  geen  enke le  godsdiens t ,  waar in  n ie t  a l  deze  bes tanddee len  
voorkomen.  Maar  wel  bes taa t  e r  groot  versch i l  over  den  inhoud,  welke  
in  e lk  van  deze  bes tanddee len  i s  verva t ,  over  de  be t rekking  waar in  z i j  
to t  e lkander  s taan ,  en  over  de  waarde ,  d ie  aan  e lk  hunner  toekomt .  
Paulus  zeg t ,  da t  he t  wezen  van  he t  Heidendom daar in  bes taa t ,  da t  de  
menschen  de  heer l i jkhe id  des  onverder fe l i jken  Gods  veranderd  hebben  
in  de  ge l i jken is  eens  bee lds  van  een  of  ander  schepse l ,  Rom.  1  :  23 .  
Daarmede  i s  he t  beg inse l  van  he t  Heidendom omschreven ,  en  geen  
s tud ie  der  godsdiens ten  kan  de  waarhe id  van  d i t  beg inse l  omvers too ten .  

Maar  d i t  beginse l  l aa t  versch i l lende  u i twerk ing  toe  ;  de  apos te l  zeg t  ze l f ,  
da t  de  Heidenen  de  heer l i jkhe id  Gods  nu  eens  veranderd  hebben  in  de  
ge l i jken is  eens  bee lds  van  een  verder fe l i jk  mensch ,  en  dan  weder  in  d ie  
van  gevogel te  en  s t raks  weer  in  d ie  van  v ie rvoe t ige  en  kru ipende  d ie ren .  
Naarmate  de  Godheid  vereenze lv igd  word t  met  he t  were ldgehee l ,  met  
de  na tuur ,  met  gees ten  of  z ie len ,  met  menschen  of  d ie ren ,  veranderen  
daarmede  de  godsdiens t ige  voors te l l ingen ,  maar  voor t s  ook  de  godsdien
s t ige  aandoeningen  en  handel ingen .  

Dr ie  hoofdvormen z i jn  daarb i j  t e  ondersche iden .  Als  he t  Goddel i jke  
met  de  gehe imzinnige  na tuurkrachten  vereenze lv igd  wordt ,  on taard t  de  
godsdiens t  in  grof  b i jge loof  en  bange  toover i j ;  waarzeggers  en  toovenaars  
doen  dan  d iens t ,  om den  mensch  macht  over  de  wi l lekeur  der  onz ich tbare ,  

26 
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goddelijke wezens te verschaffen. Wordt het Goddelijke aan het men-
schelijke gelijk gedacht, dan neemt de godsdienst wel een meer humaan 
karakter aan, maar valt hij ook licht tot ritualistischen vormendienst of 
nuchter moralisme. En wanneer het Goddelijke wordt opgevat als de 
idee, de ziel of de substantie der wereld, dan trekt de godsdienst zich 
van den schijn der dingen in de mystiek van het hart terug, en zoekt 
gemeenschap met de Godheid in den weg van ascese (onthouding) en 
extase (zielsvervoering). In de verschillende godsdiensten treedt de eene 
of de andere van deze hoofdvormen op den voorgrond, maar nooit zoo, 
dat hij de andere ten eenenmale uitsluiten zou. Verlossing wordt altijd 
in den weg van verstand en kennis, van wil en daad, of van hart en 

gevoel gezocht. 
De wijsbegeerte sluit zich hierbij aan; ook zij houdt zich met het 

probleem der verlossing bezig en zoekt altijd naar eene wereldbeschou
wing, die beide het verstand en het gemoed bevredigt. Zij is trouwens 
ook uit den godsdienst ontstaan, neemt voortdurend elementen uit den 
godsdienst in zich op en doet bij velen ook als eene soort godsdienst 
dienst. Met al haar nadenken komt zij toch niet boven de grondideeën 
van den godsdienst uit. Zoodra zij uit hare wereldbeschouwing eene 
regel voor het leven afleidt, tracht zij altijd in de kennis van het ver
stand, in de zedelijke daden van den wil, of in de ervaringen van het 
hart een weg tot de verlossing te ontsluiten. Zonder de bijzondere 
openbaring heeft de godsdienst van den mensch, noch de wijsbegeerte 
van den denker eene rechte kennis van God, en dies ook niet van den 
mensch en de wereld, van de zonde en de verlossing. Beiden zoeken 
wel naar God, of zij Hem tasten en vinden mochten, maar zij vinden 

Hem niet. 

Daarom komt nu bij de algemeene den bijzondere openbaring; en deze 
is het, waardoor God zijnerzijds uit zijne verborgenheid te voorschijn 
treedt en zichzelven bekend maakt aan en woning komt maken in den 
mensch. Tusschen de zelfuitgedachte en eigenwillige godsdiensten der 
volken en den godsdienst, die op de bijzondere openbaring aan Israël 
en in Christus rust, bestaat dus een principieel onderscheid. In gene is 
het altijd de mensch, die God tracht te vinden, maar zich steeds eene 
valsche voorstelling van Hem vormt, en daarom ook nooit een recht 
inzicht verkrijgt in het wezen der zonde en den weg der verlossing; 
maar in de religie der H. Schrift is het altijd God, die den mensch 
zoekt, die hem aan zichzelf in zijne schuld en onreinheid ontdekt, maar 
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daar tegenover  ook  z ichze lven  in  z i jne  genade  en  ont fe rming  bekend  
maakt .  Daar  s t i jg t  u i t  de  d iep te  van  he t  mensche l i jk  har t  de  verzucht ing  
omhoog:  Och of  God de  hemelen  scheurde  en  nederkwam ;  h ie r  gaan  
de  hemelen  open  en  daa l t  God ze l f  op  aarde  neer .  Daar  z ien  wi j  a l t i jd  
den  mensch  aan  he t  werk ,  of  h i j ,  door  he t  verwerven  van  kennis ,  door  
he t  onderhouden  van  a l le r le i  geboden  of  door  he t  z ich  te rugt rekken  u i t  
de  were ld  in  de  verborgenheid  van  z i jn  e igen  gemoed,  de  ver loss ing  
van  he t  kwaad  en  de  gemeenschap  met  God dee lach t ig  zou  kunnen  
worden;  h ie r  va l t  a l le  werk  des  menschen  weg,  en  i s  he t  God ze l f ,  d ie  
handelend  opt reed t ,  in  de  geschiedenis  ingr i jp t ,  den  weg der  ver loss ing  
in  Chr i s tus  baant  en  door  de  kracht  z i jner  genade  den  mensch  daar in  
overbrengt  en  wandelen  doe t .  De  b i jzondere  openbar ing  i s  he t  an twoord  
da t  God ze l f  in  woord  en  daad  doe t  hooren  op  de  vragen ,  d ie  door  z i jn  
e igen  le id ing  opr i jzen  in  he t  mensche l i jk  har t .  

Reeds  te rs tond  na  den  va l  z ien  wi j ,  da t  God to t  den  mensch  komt .  
De  mensch ,  d ie  gezondigd  heef t ,  word t  op  da tze l fde  oogenbl ik  door  
schaamte  en  vrees  bevangen;  h i j  on tv lucht  z i jn  schepper  en  verberg t  
z ich  in  he t  d ich te  geboomte  van  den  hof .  Maar  God vergee t  den  
mensch  n ie t ;  Hi j  l aa t  hem n ie t  los ,  daa l t  neder ,  zoekt  hem op ,  spreekt  
met  hem,  en  le id t  hem in  z i jne  gemeenschap  te rug ,  Gen  3 :7—15.  

En wat  a lzoo  te rs tond  na  den  va l  p laa t s  had ,  ze t  z ich  van  ges lach t  to t  
ges lach t  in  de  geschiedenis  voor t ;  zooa ls  he t  daar  toeging ,  zoo  z ien  wi j  
he t  a l t i jd  gebeuren  ;  in  he t  gansche  werk  der  ver loss ing  i s  he t  God en  
God a l leen ,  d ie  a l s  de  zoekende  en  roepende ,  a l s  de  sprekende  en  han
de lende  op t reed t ;  de  gansche  ver loss ing  gaa t  van  Hem ui t  en  keer t  to t  
Hem terug .  Hi j  i s  he t ,  d ie  Se t l i  in  p laa t s  van  Abel  s te l t ,  Gen .  4  :  25  
d ie  Noach  in  z i jne  guns t  doe t  dee len ,  Gen .  6 :8 ,  en  in  he t  ger ich t  van ,  
den  zondvloed  bewaar t ,  Gen .  6 :  12  v . ,  d ie  Abram roept  en  in  z i jn  ver 
bond opneemt ,  Gen .  12 :1 ,  17 :1 ,  d ie  he t  vo lk  van  Is raë l  u i t  lou te r  
genade  z ich  ten  e rve  verk ies t ,  Deut .  4 :20 ,7 :6-8 ,  die  in  de  volhe id  
des  t i jds  z i jn  een iggeboren  Zoon in  de  were ld  zendt ,  Gal .  4 :4 ,  en  
thans  in  deze  bedee l ing  u i t  he t  gansche  mensche l i jke  ges lach t  z ich  
eene  gemeente  vergader t ,  welke  Hi j  u i tverkoren  heef t  t en  eeuwigen  leven  
en  voor  de  hemelsche  e r fen is  t en  e inde  toe  bewaar t ,  Ef .  1  :  10 ,  1  Pe t r .  
1  :  5 .  Evenals  in  he t  werk  der  schepping  en  der  voorz ien ighe id ,  zoo  i s  
God ook  in  da t  der  herschepping  de  a lp l ia  en  de  omega ,  de  eers te  en  
de  laa t s te ,  he t  beg in  en  he t  e inde ,  Jes .  44 :6 ,  Op.  22 :  13 .  Hi j  kan  n ie t  
anders  en  n ie t  minder  z i jn ,  dewi j l  Hi j  God i s ;  u i t  en  door  en  to t  Hem 
zijn alle dingen, Rom. 11 : 36. 
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Dat  God in  he t  werk  der  za l ighe id  de  eers te  i s ,  b l i jk t  n ie t  a l leen  daar 
u i t ,  da t  de  b i jzondere  openbar ing  gehee l  van  Hem ui tgaa t ,  maar  t reed t  ook  
k laar l i jk  daar in  aan  he t  l i ch t ,  da t  hee l  da t  werk  op  een  eeuwigen  raad  der  
ver loss ing  berus t .  Vroeger  hebben  wi j  aange toond,  da t  de  gansche  schep
p ing  en  voorz ien ighe id  Gods  u i t  zu lk  een  raad  opkomt ;  maar  zoo  mogel i jk  
in  nog  duide l i jker  taa l  en  in  nog  s te rker  bewoordingen  worden  wi j  door  
de  Schr i f t  onderwezen ,  da t  zu lk  een  eeuwige  en  onverander l i jke  raad  
ook  aan  he t  gansche  werk  der  herschepping  ten  gronds lag  l ig t .  

Daar  i s  immers  in  de  Schr i f t ,  meermalen  sprake  van  een  raad ,  d ie  aan  
a l le  d ingen  voorafgaa t ,  Jes .  46 :  10 ,  a l le  d ingen  werk t ,  Ef .  1  :  11 ,  en  
voora l  he t  werk  der  ver loss ing  to t  inhoud heef t ,  Luc .  7  :  30 ,  Hand.  20  :  27 ,  
Hebr .  6 :  17 ;  d ie  voor t s  a l s  raad ,  n ie t  a l leen  van  Gods  vers tand  maar  
ook  van  z i jn  a lmacht igen  wi l ,  Ef .  1 :5 ,  11 ,  onverbreekbaar ,  Jes .  14 :27 ,  
46  :  10 ,  en  onverander l i jk  i s ,  Hebr .  6  :  17 ,  en  eeuwig  za l  bes taan ,  Ps .  
33  :  11 ,  Spr .  19  :  21 .  Andere  namen l ich ten  deze  gedachte  toe :  wi j  
v inden  n ie t  a l leen  gewag gemaakt  van  een  raad  Gods ,  maar  ook  van  
een  welbehagen ,  da t  God in  Chr i s tus  jegens  menschen  heef t  geopen
baard ,  Luk.  2  :  14,  en  in  hunne  toebrenging  en  aanneming  to t  k inderen  
z ich  ver lus t ig t ,  Mat th .  11  :  26 ,  Ef .  1  :  5 ,  9 ;  van  een  voornemen,  da t  
verk iezend  te  werk  gaa t ,  Rom.  9  :  11 ,  Ef .  1  :  9 ,  in  Chr i s tus  gemaakt  i s ,  
Ef .  3  :  11 ,  en  z ich  in  de  roeping  rea l i seer t ,  Rom.  8  :  28;  van  eene  ver 
k iez ing  en  voorkennis ,  d ie  in  genade  haar  oorsprong ,  Rom.  11  :  5 ,  en  
Chr i s tus  haar  midde lpunt ,  Ef .  1  :4 .  bepaa lde  personen  to t  voorwerp ,  
Rom.  8 :29 ,  en  hunne  za l ighe id  ten  doe l  heef t ,  Ef .  1 :4 ;  van  eene  
verord ineer ing  e inde l i jk ,  welke  door  midde l  van  de  verkondig ing  der  
wi j she id  Gods ,  1  Cor .  2  :  7 ,  op  de  aanneming  to t  k inderen  op  de  ge
l i jkvormigheid  van  Chr i s tus ,  op  he t  eeuwige  leven  u i t loopt ,  Hand.  13 :48 ,  

Rom.  8  :  29 ,  Ef .  1  :  5 .  
Wanneer  wi j  a l  deze  gegevens  der  H.  Schr i f t  samenvat ten ,  b l i jk t  he t ,  

da t  de  raad  Gods  voora l  d r ie  zaken  to t  inhoud heef t .  
Ten  eers te  l ig t  e r  de  u i tverk iez ing  in  opges lo ten ,  da t  i s  da t  genadig  

voornemen Gods ,  waarnaar  Hi j  degenen ,  d ie  Hi j  in  l i e fde  t e  voren  ge
kend  heef t ,  ook  te  voren  verord ineerd  heef t  den  bee lde  z i jns  Zoons  
ge l i jkvormig  t e  z i jn ,  Rom.  8 :  29 .  Men kan  ook  wel  van  eene  verk iez ing  
der  vo lken  spreken ,  want  in  de  dagen  des  Ouden  Tes taments  werd  
Is raë l  a l leen  u i t  a l le  vo lken  door  den  Heere  to t  z i jn  e r fdee l  aangenomen ;  
en  in  de  Nieuw- tes tament i sche  bedee l ing  word t  he t  eene  volk  vee l  v roeger  
dan  he t  andere  met  he t  Evangel ie  bekend  gemaakt .  Maar  b i j  deze  aan
neming  der  vo lken  b l i j f t  toch  de  verk iez ing  der  Schr i f t  n ie t  s taan .  Ze  
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gaat in de tnenschheid naar de volken en in de volken tot de personen 
door, zoodat een Ezau verworpen en een Jakob aangenomen wordt, 
Rom. 9 : 13, en dezelfde personen, die te voren gekend zijn, ook in 
den tijd geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt worden, Rom. 8 : 30. 

Maar al is het, dat de verkiezing bepaalde personen tot voorwerp heeft, 
zij heeft niet in die personen, maar alleen in Gods genade haar grond; 
de Heere ontfermt zich, diens Hij zich ontfermt en Hij is barmhartig, 
dien Hij barmhartig is, zoodat het niet desgenen is, die wil, noch des
genen, die loopt, maar des ontfermenden Gods, Rom. 9 : 15, 16. Ook 
het geloof komt hierbij niet in aanmerking, want het geloof kan niet de 
voorwaarde of de grond der verkiezing zijn, wijl het haar gevolg en vrucht 
is. Immers is dat geloof eene gave Gods, Ef. 2 : 8; de geloovigen zijn 
juist voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren, opdat zij 
in den tijd tot het geloof zouden komen en door dat geloof heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor Gods aangezicht, Ef. 1 : 4; zoo dat er 
dan ook altijd zoovelen gelooven als er door God verordineerd zijn tot 
het eeuwige leven, Hand. 13 : 4S. De wil Gods is voor ons de laatste 
grond van al wat bestaat en geschiedt, en zoo is ook zijn welbehagen, 
de diepste oorzaak, waartoe het onderscheid in de eeuwige bestemming 
der menschen herleid worden kan. 

Ten tweede is in den raad der verlossing de verwerving vastgesteld 
van die gansche zaligheid, welke God aan zijne uitverkorenen schenken 
wil. In het plan der verlossing zijn niet alleen de personen opgenomen, 
die de eeuwige zaligheid beërven zullen, maar is ook de Middelaar aan
gewezen, die hun die zaligheid bereiden zal. In zoover kan Christus 
zelf het voorwerp van Gods verkiezing heeten ; natuurlijk niet in dien 
zin, dat Hij, gelijk de leden zijner gemeente uit een toestand van zonde 
en ellende tot een staat van verlossing van zaligheid verkoren zou zijn; 
maar toch wel in deze andere beteekenis, dat Hij, die de Middelaar der 
schepping was, ook de Middelaar der herschepping zou wezen en haar 
geheel en al door zijn lijden en sterven tot stand brengen zou Daarom 
heet Christus de knecht des Heeren, die door God is uitverkoren, Jes. 
42 v., Matth. 12 : 18, als Middelaar aan den Vader ondergeschikt en 
gehoorzaam is, Matth. 26 : 42, Joh. 4 : 34, Phil. 2 : 8, Hebr. 5 :8, een 
gebod en een werk heeft te volbrengen, dat de Vader hem opgedragen 
heeft, Jes. 53 : 10, Joh. 6 : 38-40, 10 : 18, 12 : 49, 17 : 4, en als loon 
voor zijn volbrachte werk zijn eigen heerlijkheid, de zaligheid van zijn 
volk, en de hoogste macht in hemel en aarde ontvangt, Ps. 2 : 8, Jes. 
53 : 10, Joh. 17 : 4, 24, Phil. 2 : 9. 



298 

Evenmin  a l s  de  raad  van  schepping  en  voorz ien ighe id  gaa t  dus  ook  
d ie  over  de  herschepping  bui ten  den  Zoon om.  Trouwens ,  wi j  l ezen  
u i tdrukkel i jk ,  da t  he t  eeuwig  voornemen in  Chr i s tus  i s  gemaakt ,  Ef .  3  :  11 ,  
en  da t  degenen ,  d ie  in  den  t i jd  to t  he t  ge loof  komen,  vóór  de  grondlegging  
der  were ld  in  Chr i s tus  z i jn  u i tverkoren ,  Ef .  1 :4 .  Dat  wi l  na tuur l i jk  n ie t  
zeggen ,  da t  Chr i s tus  he t  fundament  of  de  oorzaak  der  verk iez ing  i s ,  
want  Hi j  i s  immers  ze l f  voorwerp  van  de  verk iez ing  des  Vaders  in  den  
boven  omschreven  z in ,  en  kan  dus  evenmin  in  de  herschepping  a l s  
grond  en  oorzaak  op t reden ,  a l s  d i t  b i j  de  schepping  en  de  voorz ien ighe id  
he t  geva l  i s .  De  raad  Gods  heef t  evena ls  a l le  d ingen  in  den  Vader  z i jn  
u i tgangspunt  en  gronds lag .  M a a r  e v e n a l s  de  schepping  en  voorz ien ighe id ,  
be ide  in  he t  bes lu i t  en  in  de  werke l i jkhe id  u i t  den  Vader  door  den  Zoon 
to t  s tand  komen,  zoo  wordt  he t  p lan  der  ver loss ing  door  den  Vader  ook  
in  en  met  den  Zoon gemaakt .  Met  den  Vader  wi j s t  Hi j  z ichze lven  a l s  
den  Middelaar  der  za l ighe id  en  a l s  he t  Hoofd  z i jner  gemeente  aan .  En  
h ie ru i t  mogen  wi j  a f le iden ,  da t  de  verk iez ing ,  a l  heef t  z i j  bepaa lde  per 
sonen  to t  voorwerp ,  toch  a l le  toeva l  en  wi l lekeur  u i t s lu i t .  Want  d ie  
verk iez ing  heef t  n ie t  t en  doe l ,  om enkele  menschen  in  he t  wi lde  weg  
to t  de  za l ighe id  te  b rengen  en  hen  a l s  enke l ingen  los  naas t  e lkaar  t e  
la ten  s taan ;  maar  God beoogt  e r  n ie t s  minder  mede ,  dan  om Chr is tus  
den  Middelaar  ook  aan  te  s te l len  to t  Hoofd  der  gemeente ,  en  de  ge
meente  te  vormen to t  l i chaam van  Chr i s tus ,  1  Cor .  12 :  12 ,  27 .  Ef .  1  :22 ,  
23 ,  4 :16 .  In  de  gemeente  word t  in  organischen  z in  de  menschheid  
behouden ,  en  in  den  n ieuwen hemel  en  aarde  de  were ld  hers te ld .  

Daarom is  in  de  d t  rde  p laa t s  in  den  raad  Gods  ook  de  u i twerk ing  
en  toepass ing  van  de  door  Chr i s tus  verworven  za l ighe id  bepaa ld .  Het  
p lan  der  ver loss ing  i s  door  den  Vader  in  den  Zoon,  maar  ook  in  
de  gemeenschap  des  Gees tes  vas tges te ld .  Gel i jk  toch  de  schepping  
in  de  voorz ien ighe id  u i t  den  Vader ,  door  den  Zoon en  in  den  Gees t  to t  
s tand  komt ,  zoo  v ind t  ook  de  herschepping  a l leen  door  de  toepassende  
werkzaamheid  des  Hei l igen  Gees tes  p laa t s .  Hi j  i s  he t  immers ,  d ie  door  
Chr i s tus  verworven ,  be loofd  en  geschonken  wordt ,  Joh .  16 :7 ,  Hand.  
2 :4 ,  17 ,  d ie  van  Chr i s tus  ge tu ig t  en  a l l e s  ui t  Chr i s tus  neemt ,  Joh .  15  :  26 ,  
16 :13 ,  14 ,  en  d ie  nu  in  de  gemeente  werk t  de  wedergeboor te ,  Joh .  3 :  3 ,  
he t  ge loof ,  1  Cor .  12 :3 ,  he t  k indschap ,  Rom.  8 :15 ,  de  vern ieuwing ,  
T i t .  3 :5 ,  de  verzege l ing  to t  den  dag  der  ver loss ing ,  Ef .  1 :13 ,  4 :30 .  
En  da t  a l les  kan  de  H.  Gees t  u i twerken  en  to t  s tand  brengen ,  omdat  
Hi j  met  den  Vader  en  den  Zoon de  een ige  waaracht ige  God is ,  d ie  leef t  
en  regeer t  in  eeuwigheid .  De  l ie fde  des  Vaders ,  de  genade  des  Zoons  
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en  de  gemeenschap  des  He i l igen  Qees tes  l iggen  voor  he t  vo lk  des  Heeren  
vas t  in  den  eeuwigen  en  onverander l i jken  r aad  Gods .  

Deze  raad  Gods  i s  daa rom ook  onu i t sp reke l i jk  r i jk  aan  ve r t roos t ing .  
Dikwer f  word t  h i j  gansch  anders  beschouwd en  a l s  eene  oorzaak  van  
moede looshe id  en  ve r twi j f e l ing  voorges te ld .  Men  breng t  e r  dan  t egen  in ,  
da t .  wanneer  a l l e s  van  eeuwighe id  i s  bepaa ld ,  de  mensch  een  spee lba l  in  de  
de  handen  van  Godde l i jke  wi l l ekeur  word t .  Wat  baa t  he t  een  mensch ,  

o f  h i j  z i ch  inspan t  en  op  een  deugdzaam leven  z ich  toe leg t ;  i nd ien  h i j  
ve rworpen  i s ,  zoo  gaa t  h i j  t och  ve r lo ren ;  en  omgekeerd ,  wa t  schaad t  

he t  den  mensch ,  da t  h i j  i n  de  zonde  l ee f t  en  aan  de  schr ikke l i jks t e  godde
looshe id  en  zede looshe id  z i ch  overgee f t ;  i nd ien  h i j  ve rkoren  i s ,  zoo  word t  
h i j  t och  behouden  !  Voor  de  vr i jhe id  en  ve ran twoorde l i jkhe id  van  den  
mensch  l aa t  zu lk  een  r aad  Gods  n ie t  de  mins te  ru imte  meer  ove r ;  
da t  h i j  dan  l eve  naa r  he t  goeddunken  van  z i jn  ha r t  en  de  zonde  doe ,  
opda t  de  genade  t e  meerde r  moge  worden  !  

Da t  de  be l i jden i s  van  den  raad  Gods  men igmaa l  op  deze  wi jze  mis 
b ru ik t  i s ,  kan  vo lmondig  worden  toeges temd.  En  zu lk  een  misbru ik  
werd  e r  n ie t  ee r s t  sede r t  Augus t inus  en  Ca lv i jn  van  gemaak t ,  maar  kwam 
ook  reeds  in  de  dagen  van  Jezus  en  de  apos te l en  voor .  Want  van  de  
fa r i zeën  en  we tge lee rden  s t aa t  opge teekend ,  da t  z i j  den  r aad  Gods ,  
d i e  in  den  doop  van  Johannes  openbaar  werd ,  t en  opz ich te  van  z ich -
ze lven  ve rwie rpen ,  zooda t  he tgeen  hun  to t  een  midde l  t e r  bekee r ing  had  
moe ten  s t r ekken ,  door  hen  in  een  ins t rument  to t  hun  ve rde r f  ve randerd  
werd ,  Luk  7 :30 .  En  de  apos te l  Pau lus  noemt  he t  l a s t e r ,  a l s  hem 
verwe ten  word t ,  da t  h i j  he t  doen  van  he t  kwade  zou  aanpr i j zen ,  opda t  
he t  goede  daa ru i t  voor tkomen  zou ,  Rom.  3 :8 ,  en  leg t  den  n ie t igen  
mensch ,  d i e  God  dur f t  aank lagen  de  hand  op  den  mond ,  Rom.  9 :  19 ,20 .  
Daar toe  hee f t  h i j  ook  he t  vo l s t e  r ech t ;  wan t  de  raad  Gods  s t e l t  n ie t  

a l l een  de  u i tkoms t ,  maar  ook  a l l e  midde len  in  wegen  vas t ;  h i j  neemt  
n ie t  a l l een  de  gevo lgen ,  maar  ook  de  oorzaken  op ,  en  l eg t  tu s schen  

be ide  zu lk  een  ve rband ,  a l s  en  de  werke l i jkhe id  van  he t  l even  ze lve  aan  
he t  l i ch t  t r eed t .  Hi j  ve rn ie t ig t  dus  de  rede l i jke  en  zede l i jke  na tuur  des  
menschen  n ie t ,  maar  schep t  en  waarborg t  ze  ju i s t ,  en  a l t i jd  in  d ieze l fde  
ma te ,  a l s  de  gesch ieden i s  ze  ons  kennen  doe t .  

He t  misb ru ik ,  da t  van  deze  be l i jden i s  gemaak t  word t ,  i s  t e  e rns t ige r ,  
omda t  de  raad  Gods  in  de  Schr i f t  geopenbaard  en  gepred ik t  word t ,  n ie t  
opda t  wi j  de  werke l i jkhe id  daa rvan  on tkennen  en  e r  ons  t egen  ve rha rden  
zouden ,  maar  ju i s t  i n t egendee l ,  opda t ,  w i j  onze  schu ld  en  onmach t  
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gevoe lende ,  me t  k inder l i jk  ge loof  op  d ien  r aad  Gods  ons  ve r l a t en  en  in  
a l l en  nood  en  dood  daa rop  met  vo l l e  ve rzekerdhe id  des  ha r t en  a l  ons  

ve r t rouwen  s t e l l en  zouden .  Want  ind ien  de  za l ighe id  voor  een  g roo te r  
o f  k l e ine r  dee l  van  den  mensc l i  a fh ing ,  van  z i jn  ge loof  en  van  z i jne  

goede  werken ,  dan  ware  ze  eeuwig  voor  hem ver lo ren .  Maar  nu  l ee r t  
ons  de  raad  Gods ,  da t  de  ve r loss ing  van  he t  beg in  to t  he t  e inde  Gods  

werk  i s ,  he t  Godde l i jk  werk  b i j  u i tnemendhe id .  De  he r schepp ing  i s ,  
evena l s  de  schepp ing  in  de  voorz ien ighe id ,  een  werk  van  God  a l l een ;  

geen  mensc l i  i s  z i jn  r aadsman  gewees t ,  o f  hee f t  Hem ee r s t  gegeven ,  da t  he t  
hem zou  wederve rgo lden  worden ,  Rom.  11  :  34 ,  35 .  Vader ,  Zoon  en  Gees t  

t e  zamen  hebben  he t  gansche  werk  de r  za l ighe id  u i tgedach t  en  vas t 
ges te ld ,  en  z i j  z i jn  he t  ook ,  d ie  he t  u i tvoe ren  en  vo lkomen  to t  s t and  

b rengen .  E r  komt  n ie t s  in  van  den  mensch .  Ui t ,  door  en  to t  God  z i jn  
a l l e  d ingen .  En  daa rom kan  onze  z ie l  daa r in  rus ten  me t  ongeschok te  
zeke rhe id ;  he t  i s  z i jn  wi l ,  z i jn  eeuwige ,  ona fhanke l i jke  en  onverander l i jke  
wi l ,  da t  in  de  gemeen te  de  menschhe id  he r s t e ld  en  geza l igd  word t .  

Van  dezén  t roos t  de r  ve rk iez ing  worden  wi j  nog  s t e rke r  ove r tu igd ,  
wanneer  wi j  bedenken ,  da t  de  raad  Gods  n ie t  a l l een  een  werk  van  z i jn  
ve r s t and ,  maar  ook  een  werk  van  z i jn  w i l  i s ,  n i e t  eene  gedach te  a l l een ,  

d i e  in  de  eeuwighe id  t ehu i s  behoor t ,  maar  ook  eene  a lmach t ige  k rach t ,  
d i e  in  den  t i jd  z i chze l f  ve rwezen l i jk t .  T rouwens ,  zoo  i s  he t  me t  a l  

Gods  deugden  en  vo lmaak theden  ges te ld  ;  he t  z i jn  geen  rus tende ,  zwi j 
gende ,  werke looze  e igenschappen ,  maar  a lmach t ige  k rach ten ,  vo l  van  
l even  en  daad ;  e lke  e igenschap  i s  z i jn  wezen .  Als  God  de  Rech tvaa r 
d ige  en  He i l ige  hee t ,  dan  s lu i t  d i t  i n ,  da t  Hi j  zoo  z ich  openbaar t ,  en  
da t  Hi j  z i jn  r ech t  in  de  were ld ,  in  de  gesch ieden i s  de r  were ld  en  in  
he t  geweten  van  i ede ren  mensch  indraag t  en  handhaaf t .  A l s  Hi j  de  
L ie fde  hee t ,  w i l  da t  n ie t  a l l een  zeggen ,  da t  Hi j  in  Chr i s tus  me t  we lge 
va l l en  aan  ons  denk t ,  maar  da t  Hi j  d i e  l i e fde  ook  be toon t  en  in  
onze  ha r t en  u i t s to r t  door  den  He i l igen  Gees t .  Al s  Hi j  z i ch  onzen  Vader  
noemt ,  dan  houd t  d i t  ook  in ,  da t  Hi j  ons  wederbaa r t ,  t o t  z i jne  k inderen  
aanneemt  en  door  z i jn  Gees t  me t  onzen  gees t  ge tu ig t ,  da t  wi j  z i jne  k in 

de ren  z i jn .  A l s  Hi j  z i ch  a l s  de  Genad ige  en  Barmhar t ige  bekend  maak t ,  
dan  zeg t  Hi j  d i t  n ie t  a l l een ,  maar  dan  toon t  Hi j  da t  ook  daa r in ,  da t  Hi j  
daadwerke l i jk  onze  zonden  ve rgee f t  en  in  a l l e  e l l enden  ons  t roos t .  En  
zoo  ook ,  a l s  de  Schr i f t  ons  sp reek t  van  den  raad  Gods ,  dan  ve rkond ig t  
z i j  ons  daa r in ,  da t  God  d ien  raad  ze l f  u i tvoe r t  en  t en  vo l l e  ve rwezen
l i jk t .  De  raad  de r  ve r loss ing  i s  ze l f  a l s  bes lu i t  een  werk  Gods  in  de  
eeuwighe id ,  maar  a l s  zoodan ig  ook  he t  beg inse l ,  de  d r i j fk rach t ,  en  de  
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waarborg  van  he t  werk  der  za l ighe id  in  den  t i jd .  Daarom,  wat  e r  ook  
gebeure  met  were ld  en  menschheid  en  ook  met  onzen  e igen  persoon ,  
de  a l toos  wi jze  raad  des  Heeren  houdt  eeuwig  s tand ,  heef t  a l toos  kracht .  
Nie t s  kan  z i jn  hoog  bes lu i t  oo i t  keeren ,  ' t  b l i j f t  van  ges lach te  to t  ges lach t .  
Voor  moedelooshe id  en  ver twi j fe l ing  bes taa t  e r  n ie t  de  mins te  g rond .  
Het  komt  a l les  zeker  en  gewis ,  zooa ls  God he t  in  z i jne  wi j she id  en  
l ie fde  bepaa ld  heef t .  Z i jne  a lmacht ige  en  genadige  wi l  i s  de  waarborg  
van  de  ver loss ing  der  menschheid  en  de  redding  der  were ld .  In  de  
groots te  smar ten  b l i jven  d ies  onze  har ten  in  den  Heer  gerus t .  

Zoodra  de  mensch  geva l len  i s ,  beg in t  dan  ook  de  raad  der  ver loss ing  
te  werken .  Gehee l  en  a l  u i t  e igen  beweging  daa l t  God neder ,  zoekt  
den  mensch  op  en  roept  hem to t  z ich  te rug .  En  wel  heef t  e r  dan  eene  
ondervrag ing  en  een  verhoor ,  eene  schuld igverk la r ing  en  eene  aankon
d ig ing  van  s t ra f  p laa t s .  Maar  de  s t ra f ,  d ie  over  de  s lang ,  over  de  vrouw 
en  den  man word t  u i tgesproken ,  i s  tege l i jk  een  zegen  en  een  middel  
to t  behoud.  Immers ,  in  de  moederbe lof te ,  Gen .  3  :  14 ,  15  wordt  n ie t  
a l leen  de  s lang  vernederd  en  de  booze  macht ,  wier  ins t rument  z i j  was ,  
veroordee ld .  Maar  e r  word t  ook  in  aangekondigd ,  da t  e r  van  nu  voor taan  
v i jandschap  za l  heerschen  tusschen  s langenzaad  en  vrouwenzaad  ;  da t  
he t  God ze l f  i s ,  d ie  deze  v i jandschap  in  he t  l even  roept  en  beves t igen  
za l ;  en  da t  deze  v i jandschap  en  s t r i jd  daarop  u i t loopen  za l ,  da t  he t  
s langenzaad  wel  aan  he t  v rouwenzaad  de  verzenen ,  maar  da t  toch  om
gekeerd  he t  v rouwenzaad  aan  he t  s langenzaad  den  kop  vermorze len  za l .  

Er  l ig t  h ie r  n ie t s  minder  in  opges lo ten  dan  de  aankondig ing  en  de  
ins te l l ing  van  he t  verbond der  genade .  Wel  i s  waar  komt  h ie r  he t  woord  
verbond nog  n ie t  voor ;  d i t  kan 'eers t  in  la te r  t i jd ,  b i j  Noach ,  Abraham 
enz .  gebru ik t  worden ,  a l s  de  menschen  in  hun  ve le r le i  s t r i jd  t egen  de  
na tuur ,  t egen  de  d ie ren  en  ook  onder l ing  de  noodzake l i jkhe id  en  de  
nut t ighe id  van  verdragen  en  verbonden  door  prac t i sche  levenservar ing  
hebben  leeren  kennen .  Maar  in  beg inse l  en  wezen  komt  in  demoeder -
be lof te  toch  a l les  voor ,  wat  den  inhoud van  he t  genadeverbond u i tmaakt .  
Door  z i jne  over t red ing  heef t  de  mensch  namel i jk  aan  God de  gehoor
zaamheid  opgezegd ,  z i jne  gemeenschap  ver la ten  en  daaren tegen  vr iend
schap  met  Sa tan  gezocht  en  met  hem een  bondgenootschap  ges lo ten .  
En  nu  komt  God in  z i jne  genade ,  om di t  bondgenootschap  tusschen  
mensch  en  sa tan  weer  te  verbreken  en  om in  p laa t s  van  de  tusschen  
hen  ges lo ten  vr iendschap  v i jandschap  te  ze t ten .  God brengt  he t  v rouwen
zaad ,  da t  in  de  vrouw aan  sa tan  z ich  had  overgegeven ,  weer  door  eene  
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a lmacht ige  daad  van  z i jn  genadigen  wi l  aan  z i jne  z i jde  over  en  voegt  
e r  de  be lof te  aan  toe ,  da t  he t ,  t ro t s  ve le r le i  t egens tand  en  verdrukking ,  
toch  eenmaal  zeker  over  he t  s langenzaad  de  volkomene  ove iwinning  be
ha len  za l .  Er  i s  h ie r  n ie t s  voorwaarde l i jks  en  n ie t s  onzekers .  God ze l f  
komt  to t  den  mensch ,  Hi j  ze l f  ze t  v i jandschap ,  Hi j  opent  den  s t r i jd ,  Hi j  
be loof t  de  overwinning;  de  mensch  heef t  n ie t  anders  t e  doen ,  dan  d i t  
aan  te  hooren  en  in  k inder l i jk  ge loof  aan  te  nemen.  Belof te  en  ge loof  
z i jn  de  inhoud van  he t  genadeverbond,  da t  thans  met  den  mensch  word t  
opger ich t  en  voor  hem,  den  geva l lene  en  den  a fgedoolde  wederom den  
weg to t  he t  Vaderhuis  on ts lu i t  en  den  toegang  to t  de  eeuwige  za l ighe id  

opent .  
Daar  i s  dus  een  groot  versch i l  in  de  wi jze ,  waarop  de  mensch  vóór  

den  va l  he t  eeuwige  leven  dee lach t ig  moes t  worden ,  en  d ie ,  waar in  h i j  
he t  thans  na  den  va l  a l leen  verkr i jgen  kan .  Toen  gold  de  rege l :  doe  
da t  en  g i j  zu l t  l even  ;  in  den  weg der  volmaakte  gehoorzaamheid  aan  
Gods  gebod moes t  h i j  he t  eeuwige  leven  z ien  te  beërven .  Dat  was  op  
z ich  ze l f  een  goede  weg.  d ie ,  ind ien  de  mensch  hem ten  e inde  toe  be
wandeld  had ,  hem ook  onfe i lbaar  zeker  to t  de  hemelsche  za l ighe id  zou  
hebben  ge le id  God heef t  z i jnerz i jds  d ien  rege l  ook  n ie t  verbroken ,  Hi j  
houdt  e r  z ich  nog  aan ;  ind ien  e r  een  mensch  wezen  kon ,  d ie  Gods  
gebod volkomen onderh ie ld ,  h i j  zou  nog  a l s  loon  he t  eeuwige  leven  on t 
vangen ,  Lev .  18  :  5 ,  Ezech .  20  :  11 ,  13 ,  Mat th .  19  :  16  v . ,  Rom.  10 :5 ,  

Gal .  3  :  12 .  
Maar  de  mensch  heef t  ze l f  d ien  weg ten  leven  voor  z ich  onmogel i jk  

gemaakt ;  h i j  kan  de  wet  n ie t  meer  onderhouden ,  omdat  h i j  de  gemeen
schap  met  God verbroken  heef t  en  z i jne  wet  n ie t  meer  l ie fheef t  maar  
haa t ,  Rom.  8 :7 .  En nu  opent  hem'he t  genadeverbond een  anderenen  
een  ve i l iger  weg ,  waarop  de  mensch  n ie t  meer  te  werken  heef t  om ten  
leven  in  t e  gaan ,  maar  waar in  h i j  ee rs t ,  t e r s tond  b i j  den  ingang ,  he t  
eeuwige  leven  ontvangt ,  d i t  door  k inder l i jk  ge loof  aanneemt ,  en  nu  u i t  
da t  ge loof  goede  werken  voor tbrengt .  De  orde  i s  dus  omgekeerd  .  vóór  
den  va l ,  door  de  werken  to t  he t  eeuwige  leven;  thans ,  na  den  va l  en  
in  he t  genadeverbond eers t  he t  eeuwige  leven  en  u i t  da t  leven  de  goede  
werken  a l s  vruchten  des  ge loofs .  Toen  had  de  mensch  to t  God,  to t  
z i jn  vo l le  gemeenschap ,  op  te  s t i jgen  ;  nu  daa l t  God to t  den  mensch  
neer  en  zoekt  woning  in  z i jn  har t .  Toen  g ingen  de  werkdagen  aan  den  
Sabbat  vooraf ;  nu  wordt  de  week  met  den  Sabbat  geopend ,  en  in  a l  

hare  dagen  door  den  Sabbat  gehe i l igd .  
Dat  e r  nu  voor  den  geva l len  mensch  z u l k  e e n  versche  of  n ieuw ge legde  
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en  zu lk  een  levende ,  of  onfe i lbaar  zeker  to t  he t  e inddoel  l e idende  weg 
to t  he t  hemelsche  he i l igdom i s ,  Hebr .  10  :  20 ,  da t  i s  a l leen  aan  Gods  ge
nade  en  aan  den  raad  der  ver loss ing  te  danken .  De  raad  der  ver los 
s ing ,  d ie  in  de  eeuwigheid  l ig t ,  en  he t  verbond der  genade ,  da t  te rs tond  
na  den  va l  aan  den  mensch  bekend  gemaakt  en  met  hem opger ich t  
word t ,  s taan  be ide  met  e lkander  in  he t  nauwste  verband .  Zi j  s taan  in  
zoo  inn ige  be t rekking ,  da t  he t  eene  s taa t  en  va l t  met  he t  ander .  Daar  
z i jn  wel  ve len  eene  andere  meening  toegedaan  ;  hun  s tandpunt  nemend 
in  he t  verbond der  genade ,  on tkennen  en  bes t r i jden  z i j  den  raad  der  
ver loss ing ;  in  naam van  de  zu iverhe id  van  he t  Evangel ie  verwerpen  z i j  
de  be l i jden is  der  verk iez ing .  Maar  fe i te l i jk  verderven  z i j  daarmede  he t  
verbond der  genade  en  veranderen  he t  Evangel ie  weder  in  een  n ieuwe 
wet .  

Immers ,  a l s  he t  verbond der  genade  van  de  verk iez ing  word t  losge
maakt ,  houdt  he t  ze l f  op  een  verbond der  genade  te  z i jn  en  gaa t  he t  
weer  in  een  werkverbond over .  De  verk iez ing  houdt  toch  in ,  da t  God 
de  za l ighe id ,  d ie  de  mensch  heef t  verbeurd  en  nooi t  meer  in  e igen  kracht  
verwerven  kan ,  hem nochtans  om nie t  en  u i t  genade  schenkt .  Maar  a l s  
d ie  za l ighe id  geen  lou te re  gave  van  genade  i s  doch  op  eeniger le i  wi jze  
van  he t  gedrag  der  menschen  afhangt ,  word t  he t  verbond der  genade  
weder  in  een  verbond der  werken  omgeze t ;  de  mensch  heef t  dan  eers t  
aan  een ige  voorwaarde  te  vo ldoen ,  om he t  eeuwige  leven  dee lach t ig  te  
worden .  Genade  en  werk  s taan  h ie r  t egenover  e lkander  en  s lu i ten  
e lkander  t en  eenenmale  u i t .  Ind ien  he t  door  genade  i s ,  zoo  i s  he t  n ie t  
meer  u i t  de  werken ,  andersz ins  i s  de  genade  geene  genade  meer .  En  
ind ien  he t  i s  u i t  de  werken ,  zoo  i s  he t  geene  genade  meer ,  andersz ins  
i s  he t  werk  geen  werk  meer ,  Rom.  11 :6 .  De Chr is te l i jke  re l ig ie  heef t  
to t  e igenaard ig  kenmerk ,  da t  z i j  de  godsdiens t  der  ver loss ing ,  lou te re  
genade ,  zu ivere  re l ig ie  i s .  Maar  z i j  kan  a l s  zoodanig  a l leen  e rkend  en  
gehandhaafd  worden ,  a l s  z i j  enke l  gave  i s  en  gehee l  en  a l  u i t  den  raad  
Gods  opkomt .  Verk iez ing  en  genadeverbrmd vormen dus  zoo  wein ig  eene  
tegens te l l ing ,  da t  de  verk iez ing  vee lmeer  de  gronds lag  en  de  waarborg  
he t  har t  en  de  kern  van  he t  genadeverbond i s .  En  zoozeer  i s  he t  van  
be lang ,  d i t  inn ig  verband  vas t  te  houden ,  da t  de  mins te  verzwakking  
daarvan  n ie t  a l leen  he t  rech te  inz ich t  in  de  verwerv ing  en  de  toepass ing  
der  za l ighe id  beneemt ,  maar  ook  de  ge loovigen  van  hun  een igen  en  
zekeren  t roos t  in  de  prac t i jk  van  hun  gees te l i jk  leven  beroof t .  

Er  va l t  nog  r i jker  l i ch t  op  d i t  verband ,  wanneer  he t  verbond der  ge
nade  n ie t  u i t s lu i tend  to t  de  verk iez ing ,  maar  to t  den  ganschen  raad  der  
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verlossing in betrekking wordt gesteld. De verkiezing is niet de gansche 
raad der verlossing, maar is er een deel, het eerste en principiëele deel 
van; in dien raad is ook opgenomen en vastgesteld de wijze, waarop 
die 'verkiezing zal worden verwezenlijkt, de gansche verwerving en toe
passing der zaligheid. De verkiezing is immers in Christus gemaakt, en 
de raad Gods is niet aile:n een werk van den Vader, maar ook een 
werk van den Zoon en van den Heiligen Geest, een Goddelijk werk der 

gansche Dricëtnheid. De raad der verlossing is met andere woorden 
zelf een verbond ; een verbond, waarin elk der drie personen, om zoo 
te zeggen, zijn eigen taak ontvangt en zijn eigen werk verricht. En het 
verbond der genade, dat in den tijd wordt opgericht en voortgeplant 

wordt van geslacht tot geslacht, is niets anders dan de uitwerking en de 
afdruk van dat verbond, dat vastligt in het Eeuwige Wezen. Zooals in 
den raad Gods, zoo treedt in de historie elk der personen op. De Vader 
is de oorsprong, de Zoon is de Verwerver en de Heilige Geest is de 
Toepasser onzer zaligheid. En daarom doet elk terstond en in dezelfde 
mate aan het werk van den Vader, den Zoon of den Geest te kort, als 
hij onder den tijd den grondslag d e r  eeuwigheid wegschuift en de historie 

losmaakt van den genadigen en almachtigen, Goddelijken wil. 

Maar desniettemin, al kan de tijd de eeuwigheid niet missen en al 
staat de geschiedenis met Gods gedachte en wil in het nauwste ver
band, beide zijn toch niet in alle opzichten hetzelfde. Er bestaat dit 

groot'e onderscheid tusschen, dat in de historie van den tijd de eeuwige 
gedachte Gods tot openbaring en verwezenlijking komt. En zoo ook, 
raad der verlossing en verbond der genade kunnen en mogen niet ge
scheiden worden, maar ze verschillen toch in dit opzicht, dat gene in 
het laatste zijne verwerkelijking erlangt. Het plan der verlossing is niet 
genoeg, het moet ook uitgevoerd worden; en als besluit draagt het die 
uitvoering in zich en brengt het deze uit zichzelve voort. Het zou zelf zijn 
karakter als raad en besluit verliezen, wanneer het niet in den tijd tot 

openbaring en verwezenlijking kwam. Zoo zien wij het dan ook ook ge
beuren, dat het verbond der genade terstond na den val aan den mensch 
bekend gemaakt en met hem opgericht wordt, en dan in de historie zich 

voortzet van geslacht tot geslacht. Wat éen is in het besluit, ontvouwt 
zich in de breedte der wereld en ontwikkelt zich in de lengte der eeuwen. 

Wanneer wij nu op deze historische ontwikkeling van het genade-
verbond onze aandacht vestigen, merken wij daarin een drietal eigen

aardigheden op. 
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Ten eers te  i s  he t  genadeverbond overa l  en  ten  a l len  t i jde  in  z i jn  
wezen  één ,  maar  t reed t  he t  toch  te lkens  in  n ieuwe vormen op  en  door 
loopt  he t  versch i l lende  bedee l ingen .  Wezenl i jk  en  zake l i jk  b l i j f t  he t  
één ,  vóór  en  onder  en  na  de  wet .  Het  i s  a l t i jd  genadeverbond ;  l i e t  
hee t  zoo ,  omdat  he t  u i t  de  genade  Gods  voor tv loe i t ,  genade  to t  inhoud 
heef t ,  en  in  de  verheer l i jk ing  van  Gods  genade  z i jn  e inddoel  v ind t .  

Gel i jk  he t  in  z i jne  a l le reers te  bekendmaking  God was ,  d ie  v i jandschap  
ze t te ,  d ie  den  s t r i jd  aanbond en  de  overwinning  be loofde ,  zoo  b l i j f t  God 
de  eers te  en  de  laa t s te  in  a l  de  versch i l lende  bedee l ingen  van  he t  ge
nadeverbond,  b i j  Noac l i  en  Abraham,  b i j  I s raë l  en  de  Nieuw-tes tament i sc l ie  
gemeente .  Be lof te ,  gave ,  genade  i s  en  bl i j f t  e r  de  inhoud van .  In  den  
loop  der  t i jden  word t  he t  wel  vee l  du ide l i jker  on tvouwd,  wat  in  d ie  
be lof te  bes lo ten  l ig t  en  welken  r i jken  inhoud d ie  genade  beva t .  Maar  
in  beginse l  i s  da t  a l les  reeds  in  de  moederbe lof te  begrepen .  De  ééne  
groote ,  a l lesomvat tende  be lof te  van  he t  genadeverbond i s  deze :  Ik  za l  
uw God z i jn  en  de  God van  uw zaad ,  Gen .  7  :  8 ,  en  daar in  i s  a l les  
begrepen ,  de  gansche  verwerv ing  en  toepass ing  der  za l ighe id ,  Chr i s tus  
en  a l  z i jne  weldaden ,  de  H.  Gees t  met  a l  z i jne  gaven .  Van de  moeder 
be lof te  in  Gen .  3  :  15  to t  de  apos to l i sche  zegenbede  in  2  Cor .  13  :  13  
loopt  e r  ééne  rech te  l i jn :  in  de  l ie fde  des  Vaders ,  de  genade  des  Zoons  
en  de  gemeenschap  des  H.  Gees tes  l ig t  a l le  he i l  voor  den  zondaar  be
s lo ten .  

Daarom d ienen  wi j  e r  wel  op  te  le t ten ,  da t  d ie  be lof te  n ie t  voorwaar 
de l i jk ,  maar  zoo  bes l i s t  en  zoo  s te l l ig  mogel i jk  i s .  God zegt  n ie t ,  da t  
Hi j  onze  God wi l  z i jn ,  ind ien  wi j  d i t  of  da t  doen .  Maar  Hi j  zeg t ,  da t  
Hi j  v i jandschap  zal  ze t ten ,  en  da t  Hi j  onze  God zal  z i jn ,  en  da t  Hi j  in  
Chr i s tus  ons  a l le  d ingen  schenken  zal .  Het  genadeverbond kan  in  z i jn  
wezen  door  a l le  eeuwen heen  he tze l fde  b l i jven ,  omdat  he t  a l leen  van  
God afhangt  en  God de  Onverander l i jke  en  de  Get rouwe i s .  Het  werk
verbond,  da t  met  den  mensch  vóór  den  va l  werd  opger ich t ,  was  ver 
breekbaar  en  i s  verbroken ,  omdat  he t  a fh ing  van  een  verander l i jk  mensch .  
Maar  he t  verbond der  genade  l ig t  enke l  en  a l leen  in  Gods  ont fe rming  
vas t .  Menschen  mogen  ont rouw worden ,  maar  God vergee t  z i jne  be lof te  
n ie t .  Hi j  kan  en  mag z i jn  verbond n ie t  verbreken ,  Hi j  heef t  e r  z ich  
vr i jwi l l ig ,  met  een  duren  eed  toe  verp l ich t  ;  z i jn  naam,  z i jn  roem,  z i jn  
ee re  hangt  e r  aan .  Het  i s  om z i jns  ze l f s  wi l ,  da t  Hi j  de  over t red ingen  
van  z i jn  vo lk  u i tde lg t  en  hunner  zonden  n ie t  gedenkt ,  Jes .  43  :  25 ,  
48  :  9 ,  Je r .  14  :  7 ,  21 .  En  daarom mogen bergen  wi jken  en  heuvelen  
wankelen ,  maar  z i jne  goeder t ie renhe id  za l  van  ons  n ie t  wi jken  en  he t  
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Verbond  z i jns  v redes  za l  n i e t  wanke len ,  zeg t  de  Heere  onze  Ont fe rmer ,  

Je s .  54  :  10 .  
Toch ,  hoe  onverander l i jk  in  z i jn  wezen  ook ,  he t  wis se l t  i n  z i jne  vor 

men ,  en  t r eed t  in  de  ve r sch i l l ende  bedee l ingen  in  andere  ges ta l t en  op .  

In  de  t i jden  vóór  den  zondv loed  had  e r  ook  reeds  eene  sche id ing  tus -
schen  Se th ie t en  en  Ka ïn ie t en  p laa t s ,  maar  de  be lo f t e  werd  toch  nog  
n ie t  t o t  één  pe r soon  en  ges lach t  beperk t ,  maar  b re idde  z i ch  to t  a l l e  
menschen  u i t ;  eene  fo rmee le  a fzonder ing  kwam nog  n ie t  to t  s t and ,  a l -
gemeene  en  b i j zondere  openbar ing  s t roomden  nog  in  ééne  bedd ing  voor t .  
Maar  toen  op  d ie  wi jze  de  be lo f t e  d re igde  t e  loo r  t e  gaan ,  werd  de  

zondv loed  noodzake l i jk  en  nam Noach  in  de  a rk  de  be lo f t e  mede .  Ook  
toen  was  d ie  be lo f t e  nog  een  t i jd  l ang  a lgemeen ,  doch  a l s  na  den  v loed  
een  n ieuw gevaar  voor  den  voor tgang  van  he t  genadeverbond  on t s t aa t ,  
dan  ve rde lg t  God  de  menschen  n ie t  meer ,  maar  l aa t  Hi j  de  vo lken  wan
de len  op  hunne  e igene  wegen ,  en  zonder t  Hi j  Abraham af  to t  een  d rage r  
de r  be lo f t e .  He t  genadeverbond  v ind t  dan  z i jne  ve rwezen l i jk ing  in  de  

hu i sgez innen  de r  aa r t svader s ,  d i e  door  de  besn i jden i s  a l s  een  zege l  van  
de  rech tvaa rd ighe id  des  ge loofs  en  a l s  een  t eeken  van  de  besn i jden i s  

des  ha r t en  van  andere  vo lken  gesche iden  worden .  
Met  I s raë l  a l s  he t  zaad  van  Abraham word t  dan  he t  genadeverbond  

aan  den  S ina i  opger i ch t ;  maar  wi j l  I s r aë l  een  vo lk  i s  en  a l s  een  he i l ig  
vo lk  voor  Gods  aangez ich t  moe t  wande len ,  neemt  he t  genadeverbond  

een  na t ionaa l  ka rak te r  aan  en  bed ien t  z i ch  van  de  we t ,  n i e t  a l l een  van  
de  zede l i jke ,  maar  ook  van  a l l e r l e i  bu rge r l i jke  en  ce remoniee le  we t t en ,  
om he t  vo lk  a l s  een  tuch tmees te r  t e  l e iden  to t  Chr i s tus .  De  be lo f t e  was  
ouder  dan  d ie  we t ,  en  de  we t  kwam n ie t  in  de  p laa t s  de r  be lo f t e ,  maar  
kwam b i j  de  be lo f t e  b i j ,  om d e z e  j u i s t  t o t  ve rde re  on twikke l ing  t e  b rengen  
en  ha re  ve rvu l l ing  in  de  vo lhe id  des  t i jd s  voor  t e  be re iden .  In  Chr i s tus  
gaa t  de  be lo f t e  in  de  ve rvu l l ing ,  de  schaduw in  he t  l i chaam,  de  l e t t e r  

in  den  gees t ,  de  d iens tbaa rhe id  in  de  v r i jhe id  ove r .  A l s  zoodan ig  maak t  
z i j  van  a l l e  u i twend ige ,  na t iona le  banden  z ich  v r i j  en  b re id t  z i ch ,  a l s  in  

den  beg inne ,  wederom to t  hee l  de  menschhe id  u i t .  
Doch  in  we lke  vormen  he t  genadeverbond  ook  op t rede ,  he t  hee f t  a l t i j d  

denze l fden  wezen l i jken  inhoud .  He t  i s  a l t i j d  he tze l fde  Evange l i e ,  Rom.  
1  :  2 ,  Ga l .  3  :  8 ,  deze l fde  Chr i s tus ,  Joh .  14  :  6 ,  Hand .  4  :  12 ,  he tze l fde  
ge loof ,  Hand .  15  :  11 ,  Rom.  4 :11 ,  Hebr .  11 ,  deze l fde  we ldaden  van  

ve rgev ing  en  eeuwig  l even ,  Hand .  10  :  43 ,  Rom.  4  :  3 .  He t  l i ch t  ve r 
sch i l t ,  waarb i j  de  ge loov igen  wande len ,  maar  he t  i s  a l t i jd  deze l fde  weg ,  

d ie  door  hen  be t rede  ï  word t .  
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De tweede  e igenaa rd ighe id  van  he t  genadeverbond  bes taa t  daa r in ,  da t  
he t  in  a l  z i jne  bedee l ingen  een  o rgan i sch  ka rak te r  d raag t .  

De  ve rk iez ing  ves t ig t  de  aandach t  op  de  b i j zondere ,  i nd iv iduee le  pe r 
sonen ,  d ie  t e  voren  door  God  gekend  z i jn  en  daa rom in  den  t i jd  ge 

roepen ,  ge rech tvaa rd igd  en  ve rhee r l i jk t  worden ,  maar  z i j  houd t  op  z ich  
ze lve  nog  n ie t  i n ,  i n  we lk  ve rband  deze  pe r sonen  to t  e lkander  z i jn .  
Maar  nu  zeg t  de  Schr i f t  ons  ve rde r ,  da t  de  ve rk iez ing  in  Chr i s tus  p laa t s  
hee f t  gehad ,  Ef .  1  :  4 ,  3  :  11 ,  en  dus  zoo  t e  werk  i s  gegaan ,  da t  Chr i s tus  
kon  op t reden  a l s  he t  Hoofd  z i jne r  gemeen te ,  en  de  gemeen te  kon  vormen  
he t  l i chaam van  Chr i s tus .  De  u i tve rkorenen  s t aan  dus  n ie t  lo s  naas t  
e lkander ,  maar  z i j  z i jn  in  Chr i s tus  één .  Ge l i jk  in  de  dagen  des  Ouden  
Tes tan ien t s  he t  vo lk  I s rae l s  één  l i e i l ig  vo lk  Gods  was ,  zoo  i s  de  ge 

meen te  des  Nieuwen  Tes tament s  een  u i tve rkoren  ges lach t ,  een  kon ink l i jk  
p r i e s t e rdom,  een  he i l ig  vo lk ,  een  ve rk regen  vo lk ,  1  Pe t r .  2  :9 .  Chr i s tus  

i s  de  Bru idegom,  en  de  gemeen te  i s  z i jne  b ru id ;  Hi j  i s  de  wi jns tok  en  
z i j  z i jn  de  ranken  ;  Hi j  i s  de  hoeks teen ,  en  z i j  z i jn  de  l evende  s t eenen  
van  he t  Godsgebouw;  Hi j  i s  de  Koning  en  z i j  z i jn  de  onderdanen .  Zoo  
inn ig  i s  deze  eenhe id  tusschen  Chr i s tus  en  z i jne  gemeen te ,  da t  Pau lus  
be ide  saam onder  den  naam van  Chr i s tus  samenva t ;  ge l i jk  he t  l i chaam 
één  i s  en  ve le  l eden  hee f t  en  a l l e  de  l eden  van  d i t  ééne  l i chaam,  ve le  
z i jnde ,  één  l i chaam z i jn ,  a l zoo  ook  Chr i s tus ,  1  Cor .  12  :  12 .  He t  i s  

eene  gemeenschap ,  d i e  de  een ighe id  des  Gees tes  behoud t  door  den  band  
des  v redes ;  één  l i chaam en  één  gees t ,  ge l i jke rwi j s  z i j  ook  ge roepen  to t  
ééne  hope  hunner  be roep ing ;  één  Heere ,  één  ge loof ,  één  doop ;  één  God  
en  Vader  van  a l l en ,  d i e  daa r  i s  boven  a l l en ,  en  door  a l l en ,  en  in  hen  
a l l en ,  Ef .  4  :  3—6.  

Zoo  kan  de  ve rk iez ing  geen  daad  van  wi l l ekeur  o f  toeva l  z i jn  ge 
wees t .  A l s  z i j  ge le id  i s  door  de  bedoe l ing ,  om Chr i s tus  t e  s t e l l en  to t  
een  Hoofd  en  de  gemeen te  t e  vo rmen  to t  z i jn  l i chaam,  dan  d raag t  z i j  
ze lve  een  o rgan i sch  ka rak te r  en  s lu i t  de  gedach te  van  een  ve rbond  
reeds  in .  

Maar  in  he t  ge tu igen i s ,  da t  de  ve rk iez ing  in  Chr i s tus  i s  gemaak t ,  
word t  nog  ie t s  ander s  aangedu id .  Immers ,  de  o rgan i sche  eenhe id  van  
he t  mensche l i jk  ges lach t  onder  een  hoofd  t r eed t  n i e t  voor  he t  ee r s t  
in  Chr i s tus ,  maar  in  Adam tegemoe t  Adam hee t  b i j  Pau lus  u i td rukke
l i jk  een  voorbee ld  desgenen ,  d ie  komen  zoude ,  Rom.  5  :  14 ,  en  Chr i s tus  
word t  door  hem de  l aa t s t e  Adam genoemd,  1  Cor .  15  :  45 .  He t  genade-
ve rbond  b l i jk t  daa rmede  naa r  de  g rondgedach ten  en  l i jnen  van  he t  werk
ve rbond  t e  z i jn ;  he t  i s  e r  n ie t  de  a f scha f f ing ,  maar  vee lee r  de  ve rvu l l ing  
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van ,  ge l i jk  he t  ge loof  de  wet  n ie t  t e  n ie t  doe t ,  maar  beves t ig t ,  Rom.  
3  :  21.  Werk-  en  genadeverbond z i jn  dus  eenerz i jds ,  ge l i jk  v roeger  
werd  opgemerkt  zeer  scherp  ondersche iden;  maar  ze  z i jn  anderz i jds  
zeer  inn ig  verwant .  Het  g roote  ondersche id  bes taa t  daar in ,  da t  Adam,  
z i jne  p laa t s  a l s  hoofd  van  he t  mensche l i jk  ges lach t  heef t  verbeurd  
en  ver loren ,  en  nu  door  Chr i s tus  i s  vervangen .  Maar  deze  neemt  de  
vervul l ing  op  z ich ,  zoowel  van  wat  de  eers te  mensch  misdaan  heef t  a l s  
van  wat  h i j  haü  moeten  doen ,  vo lbrengt  voor  ons  de  e i schen ,  waar toe  
de  zedewet  ons  verp l ich t ,  en  va t  nu  z i jne  gansche  gemeente  a l s  een  
vern ieuwd mensche l i jk  ges lach t  onder  z ich  a l s  he t  Hoofd  te  zamen.  In  
de  bedee l ing  van  de  volhe id  der  t i jden  wordt  wederom a l les  door  God 
to t  één  vergaderd  in  Chr i s tus ,  be ide  da t  in  den  hemel  en  da t  op  de  

aarde  i s ,  Ef .  1  :  10 .  
Di t  vergaderen  kan  daarom nie t  anders  dan  op  eene  organische  wi jze  

geschieden .  Als  he t  genadeverbond ze l f  in  Chr i s tus  organisch  i s  ge
dacht ,  dan  moet  he t  d ienovereenkomst ig  ook  worden  opger ich t  en  voor t 
geze t .  Zoo  z ien  wi j  dan ,  da t  he t  in  de  h is tor ie  nooi t  met  een  enke l ,  los ,  
op  z ichze l f  s taand  ind iv idu  word t  opger ich t ,  maar  a l t i jd  met  een  mensch  
en  z i jn  ges lach t ,  met  Adam,  met  Noach ,  met  Abraham,  met  I s raë l ,  met  
de  gemeente  en  hun  zaad .  Nooi t  ge ld t  de  be lof te  een  enke l  ge loovige  
op  z ichze l f ,  maar  a l t i jd  in  hem ook  z i jn  hu is .  God verwezenl i jk t  z i jn  
genadeverbond n ie t ,  door  op  den  tas t  een ige  menschen  u i t  de  mensch-
he id  u i t  t e  l ezen  en  dan  bui ten  de  were ld  om saam te  voegen  ;  maar  
Hi j  d raag t  he t  in  de  menschheid  in ,  maakt  he t  to t  een  bes tanddee l  der  
were ld ,  en  zorg t  nu ,  da t  he t  in  d ie  were ld  bewaard  b l i jve  van  den  booze .  
Als  Herschepper  wandel t  Hi j  in  he t  spoor ,  da t  Hi j  a l s  Schepper ,  Onder 
houder  en  Regeerder  a l le r  d ingen  ge t rokken  heef t .  De  genade  i s  ie t s  
anders  en  hoogers  dan  de  na tuur ,  maar  z i j  s lu i t  z ich  toch  b i j  de  na tuur  
aan ,  en  vern ie t ig t  ze  n ie t  doch  hers te l t  ze .  Z i j  i s  geen  e r fgoed ,  da t  
krachtens  na tuur l i jke  geboor te  overgaa t ,  maar  ze  s t roomt  toch  voor t  in  
de  bedding ,  welke  in  de  na tuur l i jke  verhoudingen  van  he t  mensche l i jk  
ges lach t  i s  u i tgegraven .  Het  verbond der  genade  spr ing t  n ie t  van  den  
hak  op  den  tak ,  maar  ze t  in  de  fami l ien ,  ges lach ten  en  volken  op  eene  
h is tor i sche  en  organische  wi jze  z ich  voor t .  

Daarmede  gaa t  nu  nog  eene  derde  en  laa t s te  e igenaard ighe id  gepaard ,  
en  deze  bes taa t  daar in ,  da t  he t  genadeverbond z ich  verwezenl i jk t  op  eene  
wi jze ,  d ie  des  menschen  rede l i jke  en  zede l i jke  na tuur  ten  vol le  ee rb ied ig t .  
Wel  rus t  he t  op  den  raad  Gods ,  en  h ie r in  mag in  geen  enke l  opz ich t  
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te kort worden gedaan. Achter het genadeverbond ligt de souvereine 
en vrijmachtige wil van God, die zich doorzet met Goddelijke energie en 
daarom den triumf van het Godsrijk over alle geweld der zonde verzekert. 

Maar die wil is geen noodlot, dat van boven op den mensch neer
valt, doch de wil van den Schepper van hemel en aarde, die zijn 
eigen werk in schepping en voorzienigheid niet verloochenen en den 
mensch, die Hij schiep als een redelijk en zedelijk wezen, niet als een 
stok en blok behandelen kan. Die wil is, meer nog, de wil van een 
barmhartig en goedertieren Vader, die nooit met ruw geweld dwingt, 
maar steeds door de geestelijke macht zijner liefde al onzen tegenstand 
verwint. De wil van God is geen blinde, onredelijke kracht, maar wil, 
wijze, genadige, liefderijke en tegelijk vrije en almachtige wil. En daarom 
werkt hij, wel in strijd met ons verduisterd verstand en met onzen zon
digen wil, zoodat Paulus van het Evangelie zeggen kan, dat het niet is 
naar den mensch, niet in overeenstemming met de dwaze inzichten en 
verkeerde lusten van den gevallen mensch, Gal. 1:11. Maar zoomoet 
de wil Gods handelen, omdat hij juist van alle dwaling en zonde ons 
verlossen wil en onze redelijke en zedelijke natuur in hare gaafheid 
herstellen wil. 

Hieruit is te verklaren, dat het genadeverbond, hetwelk eigenlijk geen 
eischen en voorwaarden kent, toch weer in den vorm van een gebod 
voor ons optreedt en ons vermaant tot geloof en bekeering, Mark. 1 : 15. 
In zichzelf beschouwd, is het genadeverbond enkel genade en sluit het 
alle werk uit. Het geeft wat het eischt, en het vervult wat het voor
schrijft. Het Evangelie is louter blijde boodschap, geen eisch maar 
belofte, geen plicht maar gave. Doch opdat het zich als belofte en gave 
in ons verwezenlijke, neemt het in overeenstemming met onze natuur 
het karakter eener zedelijke vermaning aan. Het wil ons niet dwingen, 
maar begeert niet anders, dan dat wij vrij en gewillig in het geloof 
aannemen, wat God ons schenken wil. De wil van God realiseert zich 
niet anders dan door ons verstand en onzen wil heen. Waarom ook 
terecht gezegd wordt, dat de mensch, door de genade die hij ontvangt, 
zelf gelooft en zelf zich bekeert. 

Doordat het genadeverbond op deze wijze historisch en organisch 
ingaat in het menschelijk geslacht, kan het hier op aarde niet in eene 
gedaante verschijnen, die ten volle aan zijn wezen beantwoordt. Niet 
alleen blijft er in de ware geloovigen veel, dat met een leven overeen
komstig den eisch des verbonds: wandel voor mijn aangezicht en wees 
oprecht, wees heilig want Ik ben heilig, in lijnrechten strijd is. Maar 
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er kunnen ook personen zijn, die in het genadeverbond, gelijk het zich 
aan onze oogen vertoont, zijn opgenomen, en toch vanwege hun onge-
loovig en onbekeerlijk hart nog van alle geestelijke weldaden van dat 
verbond verstoken zijn. Dat is thans niet alleen het geval, maar zulk 
een toestand heeft alle eeuwen door bestaan. In de dagen des Ouden 
Testaments waren lang niet allen Israël, die uit Israël afstamden, Rom. 
9 : 6, want niet de kinderen des vleesches, maar de kinderen der be
lofte worden voor het zaad gerekend, Rom. 9 : 8, 2 : 29; en in de 
Nieuw-testamentische gemeente is er kaf onder het koren, zijn er kwade 
ranken aan den wijnstok, en zijn er niet alleen gouden, maar ook aarden 
vaten, Matth. 3 : 12, 13 : 29, Joh. 15 : 2, 2 Tim. 2 : 20. Daar zijn 
menschen, die eene gedaante van godzaligheid vertoonen, maar de kracht 
derzelve verloochenen, 2 Tim. 3 : 5. 

Op grond van deze tegenstrijdigheid tusschen wezen en verschijning 
hebben sommigen wel tusschen een inwendig verbond, dat uitsluitend 
met de ware geloovigen werd opgericht, en een uitwendig verbond, dat 
alleen de uitwendige belijders omvatte, onderscheid en scheiding ge
maakt. Maar zulk eene scheiding kan met de leer der Schrift niet be
staan; wat God vereenigt, mag de mensch niet scheiden. Er mag niet 
afgelaten worden van den eisch, dat wezen en verschijning aan elkander 
beantwoorden zullen, dat het. belijden met den mond en het gelooven 
met het hart met elkander zullen overeenstemmen, Rom. 10 : 9. Maar 
al zijn er dus geen twee verbonden, die los naast elkander zijn, er zijn 
aan het ééne genadeverbond toch twee zijden, waarvan de ééne alleen 
voor ons, de andere echter ook voor God volkomen zichtbaar is. Wij 
hebben ons te houden aan den regel, dat wij niet over het hart, maar 
alleen over den uitwendigen wandel, en dan nog gebrekkig, kunnen 
oordeelen. Wie voor het oog der menschen in den weg des verbonds 
wandelen, moeten naar het oordeel der liefde door ons als bondgenooten 
beschouwd en behandeld worden. Maar ten slotte is het niet ons, maar 
Gods oordeel, dat beslist. Hij is de Kenner der harten en de Proever 
der nieren; bij Hem is er geene aanneming des persoons; de mensch 
ziet aan wat voor oogen is, maar de Heere ziet het hart aan, 1 Sam. 

16 : 7. 
Zoo onderzoeke dan een iegelijk zichzelven, of hij in het geloof is, 

of Jezus Christus in hem is, 1 Cor. 23 : 5. 
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§ 1 5 .  D e  M i d d e l a a r  d e s  V e r b o n d s .  

De raad  de r  ve r loss ing  i s  n ie t  een  mensche l i jk  on twerp ,  we lks  u i t 
voe r ing  van  a l l e r l e i  onvoorz iene  oms tand igheden  a fhang t  en  daa rom 
ten  hoogs te  onzeker  i s .  Maar  h i j  word t  onfe i lbaa r  zeke r  u i tgevoerd ,  
omda t  h i j  he t  bes lu i t  i s  van  Gods  genad igen  en  a lmach t igen  wi l .  Zoo  
a l s  he t  in  de  eeuwighe id  i s  vas tges te ld ,  zoo  word t  he t  vo lb rach t  in  den  
t i jd .  A lwa t  de  l ee r  des  ge loofs  dus  ve rde r  t e  behande len  hee f t ,  i s  be 
schr i jv ing  van  den  weg ,  waar in  de  onverander l i jke  raad  des  Heeren  
aangaande  de  za l ighe id  z i jne r  menschenk inderen  word t  u i tgewerk t  en  
toegepas t .  En  wi j l  d i e  r aad  voora l  ove r  d r i e  g roo te  zaken  l i ep ,  ove r  
den  Midde laa r ,  door  wien  de  za l ighe id  moes t  worden  ve rworven ,  ove r  
den  He i l igen  Gees t ,  door  wien  ze  moes t  worden  toegepas t ,  en  ove r  de  men-

schen ,  aan  wie  z i j  moes t  worden  geschonken ,  hee f t  de  onderwi jz ing  in  he t  
Chr i s t e l i jk  ge loof  z i ch  in  he t  ve rvo lg  ook  met  d r i e  s tukken  bez ig  t e  houden .  

Ten  ee r s t e  hee f t  z i j  t e  hande len  over  den  pe r soon  van  Chr i s tus ,  
d i e  door  z i jn  l i j den  en  s t e rven  de  za l ighe id  ve rwerven  za l .  Vervo l 

gens  moe t  z i j  den  weg  aanwi jzen ,  waar in  de  He i l ige  Gees t  den  pe r 
soon  van  Chr i s tus  me t  a l  z i jne  we ldaden  aan  de  u i tve rkorenen  dee l 
ach t ig  maak t .  En  t en  de rde  hee f t  z i j  ha re  aandach t  t e  schenken  aan  de  
pe r sonen ,  d i e  deze  door  Chr i s tus  ve rworven  za l ighe id  dee lach t ig  worden ,  
en  dus  t e  hande len  van  de  ke rk  o f  de  gemeen te  a l s  he t  l i chaam van  
Chr i s tus .  Ten  s lo t t e  loop t  deze  onderwi jz ing  dan  vanze l f  u i t  op  de  
vo l too i ing  de r  za l ighe id ,  we lke  de  ge loov igen  h ie rnamaa l s  wach t .  B i j  de  

behande l ing  za l  b l i jken ,  da t  de  raad  de r  ve r loss ing  in  a l l e  dee len  we l  
geord inee rd  en  ve rzekerd  i s ;  de  onu i t sp reke l i jke  genade ,  de  vee lvu ld ige  
wi j she id  en  de  a lmach t ige  k rach t  Gods  word t  e r  in  openbaar .  

Reeds  t e r s tond  b i j  den  pe r soon  van  Chr i s tus  t r eden  a l  deze  deugden  
in  he t  he lde r s t :  l i ch t .  He t  midde laa r sge loof  i s  n ie t  u i t s lu i t end  aan  he t  
Chr i s t endom e igen .  Al le  menschen  en  vo lken  l even  n ie t  a l l een  in  he t  
bese f ,  da t  z i j  de  za l ighe id  n ie t  dee lach t ig  z i jn ,  maar  z i j  d raden  ook  a l l en  
de  over tu ig ing  in  he t  ha r t ,  da t  deze  za l ighe id  hun  op  eene  o f  andere  
wi jze  door  bepaa lde  pe r sonen  moe t  worden  aangewezen  en  geschonken .  
De  gedach te  i s  a lgemeen  ve rb re id ,  da t  de  mensc l i ,  zooa l s  h i j  i s ,  n i e t  
to t  God  naderen  mag  en  n ie t  in  z i jne  t egenwoord ighe id  wonen  kan ;  h i j  
hee f t  een  tusschenpersoon  nood ig ,  d i e  hem den  weg  to t  de  Godhe id  on t 
s lu i t .  In  a l l e  godsd iens ten  komen  daa rom midde laa r s  voor ,  d i e  eene rz i jds  
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Goddelijke openbaringen aan de menschen bekend maken en andererzijds 
de gebeden en gaven der menschen aan de Gpdheid overbrengen. 

Soms treden lagere goden of geesten als zulke middelaars op, maar 
dikwijls zijn het ook menschen, die met bovennatuurlijke kennis en macht 
zijn begiftigd en in eene bijzondere reuk van heiligheid staan. Zij be-
kleeden in het religieuze leven der volken eene voorname plaats en 
worden bij alle gewichtige gelegenheden in het bijzondere en openbare 
leven, zooals bij rampen, oorlogen, ziekten, ondernemingen enz. geraad
pleegd. Maar hetzij zij als waarzeggers of toovenaars, als heiligen of 
priesters optreden, zij wijzen den weg wel aan, dien de mensch naar 
hunne meening bewandelen moet om de gunst der Godheid deelachtig 
te worden, maar zij zijn de weg zelf niet. De godsdiensten der volken 
zijn van hun persoon onafhankelijk. Dit geldt zelfs ook van die gods
diensten, welke door bepaalde personen zijn gesticht. Buddha en Kongfutse, 
Zarathustra en Mohammed zijn wel de eerste belijders van den godsdienst, 
die door elk hunner is gesticht, maar zijn niet de inhoud van dien gods
dienst en staan er mede in een uitwendig -en tot zekere hoogte toevallig 
verband. Hun godsdienst zou dezelfde kunnen blijven, ook al werd 
hun naam vergeten of hun persoon door een ander vervangen. 

In het Christendom echter is het hiermede gansch anders gesteld. 
Wel is nu en dan de meening uitgesproken, dat ook Christus nooit de 
eenige Middelaar heeft willen zijn en dat Hij met het vergeten van zijn 
naam volkomen genoegen zou nemen, indien zijn beginsel en geest 
maar in de gemeente voortleefde. Maar anderen, die voor zichzelf 
allen band met het Christendom verbroken hebben, hebben op onpar
tijdige wijze deze gedachte bestreden en weerlegd.- Het Christendom staat 
tot den persoon van Christus in eene gansch andere verhouding, dan 
de godsdiensten der volken tot de personen, door wie zij gesticht zijn. 
Jezus is niet de eerste belijder van den naar zijn naam genoemden 
godsdienst geweest. Hij was niet de eerste en de voornaamste Christen, 
maar Hij bekleedt in het Christendom eene geheel eenige plaats. Hij 
is er niet in den gewonen zin de stichter van, maar Hij is de Christus, 
de Gezondene van den Vader, die zijn Koninkrijk op aarde heeft gesticht 
en het nu uitbreidt en bewaart tot het einde der eeuwen. Christus is 
het Christendom zelf; Hij staat er niet buiten maar er midden in; zonder 
zijn naam, persoon en werk is er geen Christendom meer. Christus is 
in één woord niet de wegwijzer naar de zaligheid, maar de weg zelf. 
Hij is de eenige, waarachtige en volkomene Middelaar tusschen God 
en de menschen. Wat de godsdiensten in hun middelaarsgeloof heb-
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ben vermoed en gehoopt, dat is wezenlijk en volkomen in Hem ver
vuld. 

Om deze geheel eenige beteekenis van Christus wel in te zien, dienen 
wij van de gedachte der Schrift uit te gaan, dat Hij niet eerst, gelijk 
wij, bij Zijne ontvangenis en geboorte begon te bestaan, maar reeds 
eeuwen lang te voren bestond en van eeuwigheid her de eengeborene 
en geliefde Zoon des Vaders was. In het Oude Testament wordt de 
Messias reeds aangeduid met den naam van Vader der eeuwigheid, die 
voor zijn volk een eeuwig Vader is. Jes. 9:5, en wiens uitgangen 
(oorsprong en herkomst) zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, 
Mich. 5 : 1. Het Nieuwe Testament sluit zich daarbij aan, maar spreekt 
de eeuwigheid van Christus nog veel duidelijker uit. Ze ligt reeds 
opgesloten in al die plaatsen, waar het gansche aardsche leven van 
Christus wordt voorgesteld als de vervulling van een werk, dat Hem 
door God werd opgedragen om te doen. Wel is waar wordt ook van 
Johannes den Dooper gezegd, dat hij als een tweede Elia komen moest 
en gekomen is, Mark. 9 : 11 —13, Joh. 1 : 7. Maar de nadruk en de 
veelvuldigheid, waarmede van Christus gezegd wordt dat Hij in de 
wereld kwam, om zijn werk te volbrengen, wijzen er op, dat deze uit
drukking hier in een bijzonderen zin is bedoeld. 

Het heet niet alleen in het algemeen, dat Hij uitgegaan is, n.1. van 
den Vader, om te prediken, Mark. 1 : 38, en dat Hij gekomen is, om 
zondaren tot bekeering te roepen en Zijne ziel te geven tot een rantsoen 
voor velen, Mark. 2 : 17, 10 : 45. Maar er wordt ook uitdrukkelijk 
gezegd, dat Hij tot verkondiging van het Evangelie uitgezonden is, 
Luk. 4 : 43, dat het de Vader is, die Hem gezonden heeft, Matth. 10:40, 
Joh. 5 : 24, 30, 36 enz., dat Hij van den Vader is uitgegaan en in Zijn 
naam gekomen is, Joh. 5 : 43, 8 : 42, 13 : 3 enz., dat Hij uit den 
hemel nedergedaald en in de wereld gekomen is, Joh. 3 : 13, 6 : 38, 
12 : 46, 18 : 37. Zoo weet Jezus zich de ééne Zoon te zijn, die den 
Vader lief was en na vele andere dienstknechten in den wijngaard 
uitgezonden werd, Mark. 12 : 6. Hij, die de Zoon van David is, was 
reeds Davids Heer, Mark. 12 : 36, bestond reeds vóór Abraham, Joh. 
8 : 58, en had reeds heerlijkheid bij den Vader, eer de wereld was, 
Joh. 17 : 5, 24. 

Dit zelfbewustzijn van Jezus aangaande zijn eeuwig bestaan wordt in 
het apostolisch getuigenis nader ontvouwd. In Christus is vleesch 
geworden dat eeuwige Woord, dat in den beginne bij God en zelf God 
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was ,  Joh .  1 :1 ,  14.  Hi j  was  he t  a fsch i jnse l  Z i jner  heer l i jkhe id  en  he t  
u i tgedrukte  bee ld  Zi jner  ze l f s tandighe id ,  en  i s  n ie t  a l leen  hooger  dan  
a l le  enge len ,  maar  heef t  op  hunne  aanbidding  aanspraak ,  i s  een  eeuwig  
God en  een  eeuwig  Koning ,  d ie  a l t i jd  deze l fde  b l i j f t  en  wiens  ja ren  n ie t  
zu l len  ophouden ,  Hebr .  1  :  3 -13 .  Hi j  was  r i jk ,  2  Cor .  8  :  9 ,  bevond 
z ich  in  de  ges ta l te  Gods ,  zoodat  Hi j  den  Vader  n ie t  a l leen  in  wezen ,  
maar  ook  in  ges ta l te ,  in  s tand  en  heer l i jkhe id ,  ge l i jk  was ,  maar  ach t te  
deze  Godegel i jkhe id  n ie t  a l s  ie t s ,  da t  h i j  ze l fzucht ig  voor  z ichze lven  
bez i t ten  en  gebru iken  moes t ,  Ph i l .  2  :  6 ,  l egde  ze  vee leer  a f  om de  
ges ta l te  van  een  mensch  en  van  een  d iens tknecht  aan  te  nemen,  Ph i l .  
2  :  7 ,  8  en  werd  in  d ien  weg verheven  to t  den  Heere ,  d ie  u i t  den  Hemel  
a fkomst ig  was  en  a l s  zoodanig  n ie t  Adam,  den  mensch  u i t  de  aarde ,  
eene  tegens te l l ing  vormde,  1  Cor .  15  :  47 .  In  één  woord ,  Chr i s tus  i s  
evena ls  de  Vader ,  de  Alpha  en  de  Omega ,  de  eers te  en  de  laa t s te ,  he t  

begin  en  he t  e inde ,  Openb.  1 :11 ,  17 ,  22  :  13 .  
De  werkzaamheid  van  dezen  menschgeworden  Zoon van  God nam d ies  

ook  n ie t  ee rs t  b i j  z i jne  versch i jn ing  op  aarde  een  aanvang ,  maar  gaa t  
to t  de  schepping  te rug .  Door  he t  Woord  z i jn  a l le  d ingen  zonder  u i t 
zonder ing  gemaakt ,  Joh .  1  :  3 ,  Hebr .  1  :  2 ,  10 ;  Hi j  i s  de  eers tgeborene ,  
he t  hoofd ,  he t  beg inse l  a l le r  c rea turen ,  Col .  1  :  15 ,  Openb.  3  :  14,  be
s taande  vóór  a l le  d ingen ,  Col .  1  :  17 ;  en  de  schepse len  z i jn  n ie t  a l leen  
door  Hem geschapen ,  maar ' z i j  bes taan  voor tdurend  te  zamen in  en  door  
Hem Col .  1  :  17  en  worden  van  oogenbl ik  to t  oogenbl ik  gedragen  door  
he t  woord  z i jner  k rach t ,  Hebr .  1  :  3 ;  en  ze  z i jn  e inde l i jk  ook  to t  Hem 
geschapen ,  Col .  1  :  16,  omdat  God Hem,  d ie  de  Zoon was ,  ook  to t  een  
er fgenaam van  a l les  aanges te ld  heef t ,  Hebr .  1  :  2 ,  Rom.  8  :  17 .  Zoo  
bes taa t  e r  van  den  beginne  af  eene  nauwe be t rekking  tusschen  den  
Zoon en  de  were ld ,  en  nog  weer  inn iger  tusschen  den  Zoon en  de  
menschen .  Want  in  Hem was  leven ,  he t  vo l le ,  r i jke ,  onui tpu t te l i jke  l even ,  
de  bron  van  a l le  leven  in  de  were ld ,  maar  da t  l even  was  voor  de  men
schen ,  d ie  naar  Gods  bee ld  geschapen  werden  en  eene  rede l i jke ,  zede l i jke  
na tuur  dee lach t ig  waren ,  to t  l i ch t ,  b ron  van  de  goddel i jke  waarhe id  d ie  
de  menschen  te  kennen  en  te  be t rach ten  hadden ,  Joh .  1  :  14 .  En  wel  
i s  de  mensch  toen  door  de  zonde  duis te rn is  geworden ,  maar  he t  l i ch t  
van  he t  Woord  scheen  toch  nog  in  d ie  du is te rn is ,  Joh .  1 :5 ;  het  ver 
l ich t te  een  iege l i jk  mensch ,  d ie  in  de  were ld  kwam,  Joh .  1  :  9 ,  want  he t  
Woord  was  en  b leef ,  en  werk te  nog  in  de  were ld ,  a l  werd  he t  door  

d ie  were ld  ook  n ie t  gekend ,  Joh .  1  :  10 .  
De  Chr i s tus ,  d ie  in  de  volhe id  des  t i jds  op  aarde  versch i jn t ,  i s  dus  
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naar  de  beschr i jv ing ,  welke  de  H.  Schr i f t  van  Hem geef t ,  geen  mensch  
naas t  en  Ie  midden  van  andere  menschen ,  geen  s t ich te r  van  een  gods
d iens t  en  geen  pred iker  van  eene  n ieuwe zede leer ,  maar  Hi j  neemt  eene  
gehee l  een ige  p laa t s  in .  Hi j  bes tond  van  eeuwigheid  a l s  de  Eengeborene  
van  den  Vader ;  Hi j  was  de  Schepper ,  Onderhouder  en  Regeerder  van  
a l le  d ingen  ;  in  Hem was  he t  leven  en  he t  l i ch t  der  menschen .  Als  Hi j  
in  de  were ld  versch i jn t ,  komt  Hi j  n ie t  to t  haar  a l s  een  vreemde,  maar  
Hi j  i s  haar  Heer ,  ken t  haar  en  i s  aan  haar  verwant .  De  herschepping  
s taa t  met  de  schepping ,  de  genade  met  de  na tuur ,  he t  werk  des  Zoons  
met  he t  werk  des  Vaders  in  verband .  De  ver loss ing  word t  gebouwd 
op  fundamenten ,  d ie  in  de  schepping  z i jn  ge legd  

Nog duide l i jker  t reed t  de  be teekenis  van  Chr i s tus  voor  ons  aan  he t  
l i ch t ,  a l s  wi j  nu  verder  op  z i jne  verhouding  to t  I s raë l  ach t  geven .  Daar  
was  eene  inwoning  en  eene  inwerk ing  van  he t  Woord  (van  den  Logos)  
in  de  gansche  were ld  en  in  a l le  menschen .  Maar  ofschoon he t  Lich t  in  
de  du is te rn is  scheen ,  de  duis te rn is  heef t  be t  n ie t  begrepen ,  en  ofschoon 
he t  Woord  in  de  were ld  was ,  de  were ld  heèf t  he t  n ie t  gekend ,  Joh .  
1  :  5 ,  10 .  In  vee l  inn iger  be t rekking  s tond  echte r  da t  Woord  nog  to t  
I s raë l ,  want  Is raë l  was  door  den  Heere  u i t  a l le  vo lken  to t  een  volk  des  
e igendoms aangenomen en  kan  daarom in  Joh .  1 :11  het  e igendom van  
he t  Woord  genoemd worden ,  da t  in  den  beginne  b i j  God en  ze l f  God 
was ;  I s raë l  was  „he t  z i jne" ,  en  Hi j  was  maar  n ie t  onder  I s raë l  ge l i jk  Hi j  
in  de  were ld  was ,  maar  Hi j  kwam to t  da t  I s raë l  opze t te l i jk  en  na  eeuwen
lange  voorbere id ing ;  Chr i s tus  i s  u i t  de  vaderen ,  zoovee l  he t  v leesch  
aangaa t ,  Rom.  9  :  5 .  En  wel  i s  Hi j  door  de  z i jnen  verworpen  — van  
de  were ld  s taa t ,  da t  ze  Hem nie t  kende ,  Joh .  1  :  10 ,  maar  van  de  Joden  
hee t  he t  vee l  s te rker ,  da t  z i j  Hem n ie t  aannamen,  da t  z i j  Hem versmaad
den  en  verwierpen  — doch  z i jne  konis t  was  daarom nie t  vergeefsch ,  
want  zoovelen  Hem aannamen,  on tv ingen  van  Hem he t  rech t  en  de  be
voegdheid ,  k inderen  Gods  te  worden ,  Joh .  1  :  !2 .  

Als  in  Joh .  1  :  11  van  he t  Woord  gezegd  wordt ,  da t  he t  to t  he t  z i jne  
kwam,  dan  doe l t  d i t  zonder  twi j fe l  op  de  menschwording ,  op  de  komst  
van  Chr i s tus  in  he t  v leesch .  Maar  e r  l ig t  toch  in  opges lo ten ,  da t  de  
e igendomsbet rekking  van  he t  Woord  to t  I s raë l  n ie t  ee rs t  door  en  na  de  
menschwording  to t  s tand  kwam,  doch  reeds  lang  te  voren  bes tond .  I s raë l  
was  he t  z i jne  en  daarom kwam he t  Woord  to t  he t  z i jne  in  de  volhe id  
des  t i jds .  In  he tze l fde  oogenbl ik ,  waarop  Jehovah  Is raë l  to t  z i jn  e igen
dom aannam,  kwam er  ook  eene  b i jzondere  be t rekking  van  da t  vo lk  to t  
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het Woord (den Logos) tot stand. Hij is immers zelf de Heere, dien 
Israël zocht, de Engel des verbonds, die snellijk tot zijn tempel komen 
zou, Mal. 3:1, en die van oude dagen af onder Israël gewoond en 
gewerkt had. In tal van plaatsen is immers in het Oude Testament van 
dien Engel des Verbonds of Engel des Heeren sprake; het is door dien 
Engel, gelijk vroeger reeds in de leer der Drieëenheid werd aangetoond, 
dat de Heere op eene bijzondere wijze zich aan zijn volk openbaart. 
Ofschoon van den Heere onderscheiden, is Hij toch zoo één met Hem, 
dat Hem dezelfde namen, eigenschappen, werken en eere kunnen worden 
toegekend als aan God zeiven. Hij is de God van Bethel, Gen. 31 : 13, 
de God der vaderen, Exod. 3 : 2, 6, die aan Hagar de vermenigvuldiging 
van haar zaad belooft, Gen. 16 : 10, 21 : 18, die de aartsvaders heeft 
geleid en verlost, Gen. 48 : 15, 16, die het volk van Israël uit 
Egypte gered en veilig naar Kanaan geleid heeft, Ex. 3 : 8, 14 : 21, 
23 : 20, 33 : 14. De Engel des verbonds geeft aan Israël de verzekering, 
dat de Heere zelf in zijn midden is als een God der verlossing en der 
behoudenis, Jes. 63 : 9. Zijne verschijning was voorbereiding en aan
kondiging van die volkoniene zelfopenbaring Gods, welke in de volheid 
des tijds in de vleeschwording plaats hebben zou De gansche Oud
testamentische bedeeling was een altijd nader komen van God tot zijn 
volk; om ten slotte in Christus eeuwig in zijn midden te wonen, Ex. 
29 : 43—46. 

Deze leer over het bestaan en de werkzaamheid van liet Woord, voor
dat het in Christus in het vleesch verscheen, is voor eene rechte opvatting 
van de geschiedenis der menschheid en voor eene juiste beschouwing 
van het volk en den godsdienst van Israël van het hoogste belang. 
Want daardoor wordt het mogelijk, al het ware en goede en schoone 
te erkennen, dat ook in de Heidenwereld nog aangetroffen wordt, en 
tevens de bijzondere openbaring te handhaven, welke aan het volk van 
Israël geschonken werd. Terwijl het Woord en de wijsheid Gods in 
de gansche wereld werkzaam was, trad het als Engel des Verbonds, 
als verschijning van den Naam des Heeren onder Israël op. In Oud en 
Nieuw Testament is het genadeverbond één; de geloovigen des Ouden 
Testaments zijn op geene andere wijze zalig geworden dan wij en wij 
worden in geen anderen weg zalig dan zij. Het is hetzelfde geloof aan 
de belofte, hetzelfde vertrouwen op de genade Gods, dat toen en thans 
den toegang tot de zaligheid ontsluit. En dezelfde weldaden van ver
geving en wedergeboorte, van vernieuwing en eeuwig leven zijn toen 
en worden thans aan de geloovigen geschonken. Zij wandelen allen 
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op denzelfden weg, al is het, dat het licht in helderheid verschilt, dat 
de geloovigen des Ouden en des Nieuwen Testaments bestraalt. 

Er gaat hier echter eene andere gewichtige bijzonderheid mede gepaard. 
Paulus zegt van de Efeziërs dat zij vroeger, toen zij nog als Heidenen 
leefden, waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geene hoop hebbende en 
zonder God in de wereld, Ef. 2:11, 12. Zij verkeerden in dien tijd 
dus in een gansch anderen toestand dan de Joden vóór de komst van 
Christus. Want zij hadden geen belofte Gods, waaraan zij zich vast
klemmen konden; zij leefden zonder hope in de wereld, en zij hadden 
geen God voor hun hart, dien zij kenden en dienen konden. Natuurlijk 
wil de Apostel daarmede niet zeggen, dat de Heidenen aan geene goden 
geloofden, want elders zegt hij bijv. van de Atheners, dat zij alleszins 
godsdienstig waren, Hand. 17 : 22, en spreekt hij van eene openbaring, 
die God ook hun ten deel liet vallen, Hand. 17 : 24 v., Rom. 1 : 19 v. 
Maar zij hebben, God kennende, Hem niet als God verheerlijkt en ge
dankt ; zij zijn verijdeld geworden in hunne overleggingen en hebben 
goden gediend, die van nature geen goden zijn, Rom. 1 : 21 v., Gal. 
4:8. En evenzoo ontkent Paulus niet, dat de Heidenen allerlei ver
wachtingen aangaande de toekomst aan deze en aan gene zijde des 
grafs hebben gekoesterd, maar hij spreekt de gedachte uit, dat al die 
verwachtingen, evenals de goden, die zij dienden, ijdel waren, omdat er 
geene vaste, ontwijfelbare belofte van Gods zijde in Christus aan ten 
grondslag lag. 

Anders was dit onder Israël. Aan dit volk heeft God zijne woorden 
toebetrouwd, Rom. 3:2; Hij nam hen aan tot zijne kinderen, woonde 
met zijne heerlijkheid in hun midden, gaf hun de telkens elkander op
volgende Verbondsbedeelingen, de wet, den eeredienst, en dan in het 
bijzonder ook die beloften, welke op den Messias zagen en Hem aan
wezen als naar het vleesch uit Israël te zullen voortkomen, Rom. 9: 4, 5. 
Maar al is Christus, voor zooveel het vleesch aangaat, uit de vaderen, 
Hij is meer dan mensch, Hij is God boven alles te prijzen in der eeuwig
heid, Rom. 9:5, en bestond en werkte ook in de dagen des Ouden 
Testaments. De Christenen in Efeze leefden, zoolang zij Heidenen waren, 
zonder Christus, maar de Israelieten in den ouden dag stonden wel met 
Christus in verband, n.1. met den beloofden Christus, die ook toen reeds 
als Middelaar bestond en werkzaam was. Werkzaam in de uitdeeling 
van zijne weldaden, maar ook werkzaam daarin, dat Hij door woord en 
daad, door profetie en historie zijne eigene komst in het vleesch voor-
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bereidde, en in heel het volk van Israël de schaduw vooruitwierp van 
het lichaam dier geestelijke goederen, welke Hij zelf in de volheid des 
tijds verwerven en aanbrengen zou. 

De Apostel Petrus spreekt deze gedachte klaar en duidelijk uit in het 
eerste hoofdstuk van zijn eersten brief. Als hij daar handelt van de 
groote zaligheid, welke de geloovigen nu reeds in beginsel deelachtig 
zijn en voorts in de toekomst ten volle verwachten mogen, dan toont 
hij de heerlijkheid dier zaligheid ook nog daardoor bijzonder aan, dat 
hij zegt, dat de profeten des Ouden Testaments haar tot het voorwerp 
van hun onderzoek en nadenken hebben gemaakt. Alle profeten hebben 
toch dit gemeenschappelijk, dat zij profeteerden van de genade, die thans 
in de dagen des Nieuwen Testaments aan de geloovigen geschonken 
wordt. Zij ontvangen hier door openbaring kennis van, maar deze open
baring maakte hen niet lijdelijk, doch zette hen, om zoo te zeggen, zelf 
aan het werk. De openbaring prikkelde hen en wekte hen op, om zelf 
ijverig aan het onderzoeken en navorschen te gaan, niet naar de wijze 
der wijsgeeren, die met hun eigen verstand de verborgenheden der schep
ping trachten te ontdekken, maar als heilige mannen Gods, die de bij
zondere openbaring, de toekomstige zaligheid in Christus, tot voorwerp 
van hun onderzoek maakten, en bij dat onderzoek niet door hun eigen 
gedachten, maar door den Geest Gods zich leiden lieten. Immers zij 
onderzochten en vorschten na, op welken en hoedanigen tijd de Geest 
van Christus, die in hen was, hun door zijn voorafgaand getuigenis be
kend zou maken met het lijden, dat Christus moest ondergaan en de 
heerlijkheid, die Hem na dat lijden wachtte, 1 Petr. 1 : 10, 11. Het was 
Christus zelf, die in het Oude Testament zijn Geest aan de profeten 
schonk en door dien Geest zijn eigen komst en werk, zijn eigen lijden 
en heerlijkheid liet aankondigen en voorafschaduwen. Het getuigenis, 

.dat Jezus in de harten der zijnen doet uitgaan en aangaande zichzelven 
aflegt, is het bewijs dat zij den Geest der profetie deelachtig zijn, 
Openb. 19 : 10. 

Door deze openbaring des Geestes is het onder Israël gekomen tot 
die rijke en heerlijke verwachtingen, welke onder den naam van Messi-
aansche worden samengevat. 

Deze Messiaansche verwachtingen worden gewoonlijk in twee groepen 
onderscheiden. Tot de eerste behooren die, welke in het algemeen op 
de toekomst van het Godsrijk betrekking hebben. Ook deze zijn van 
groote beteekenis en staan met de belofte van het genadeverbond in het 



allernauwste verband. Die belofte houdt toch in, dat God de God van 
zijn volk en van hun zaad zal zijn, en slaat dus niet alleen op liet ver
leden en heden maar ook op de toekomst. Wel is waar maakt het 
volk zich voortdurend aan ontrouw, afval, bondsbreuk jegens den Heere 
schuldig. Maar juist omdat het een genade\exbon<\ is, kan de ontrouw 
des volks de trouw Gods niet te niet doen. Het genadeverbond is uit 
den aard der zaak een eeuwig verbond, dat zich voortplant van geslacht 
tot geslacht. Als het volk dus niet in den weg des verbonds wandelt, 
kan God het wel voor een tijd als het ware verlaten, aan kastijding, 
gericht, ballingschap overgeven, maar hij kan zijn verbond niet ver
breken, want het is een genadeverbond, dat niet van het gedrag der 
menschen afhangt, maar enkel en alleen in Gods ontferming rust. Hij 
kan het verbond niet te niet doen, want zijn eigen naam en roem en 
eere hangt er aan. Na den toorn komt dus altijd weder Gods goeder
tierenheid, na het gericht zijne barmhartigheid, na het lijden zijne heer
lijkheid aan het licht. 

In dit alles werd Israël in den loop zijner geschiedenis door de pro
fetie onderwezen. Door de profetie kreeg het een inzicht in het wezen 
en het doel der geschiedenis, gelijk wij dat bij geen enkel ander volk 
aantreffen. Het Oude Testament doet het ons verstaan, dat het tot 
heerschappij komen van Gods wil, dat het rijk Gods de inhoud en dus 
de gang en het einddoel van de geschiedenis is. Het is zijn raad, zijn 
raad van welbehagen en verlossing, die in eeuwigheid bestaat en allen 
tegenstand verwinnen zal. Door lijden gaat het tot heerlijkheid, achter 
het kruis hangt de kroon. God zal eenmaal triumfeeren over al zijne 
vijanden en zijn volk in de vervulling van al zijne beloften doen deelen. 
Daar komt een rijk van gerechtigheid en vrede, van geestelijke en stof
felijke welvaart. En in de heerlijkheid van dat rijk zal Israël, maar 
zullen voorts ook de volken deelen. Want de eenheid Gods brengt de eenheid 
der menschheid en de eenheid der geschiedenis mede. Dan is de aarde 
vol van de kennis des Heeren en bereikt de belofte des verbonds hare 
volkomene vervulling: Ik zal uw God zijn, en gij zult mij tot zonen en 
dochteren zijn. 

Van deze verwachtingen zijn de profetieën en de psalmen vol. Maar 
zij blijven hierbij niet staan en strekken zich ook verder uit tot de 
wijze, waarop het Koninkrijk Gods in de toekomst bevestigd en voltooid 
worden zal. En dan worden zij tot de Messiaansche verwachtingen in 
engeren zin en zeggen ons, hoe de heerschappij Gods op aarde in de 
toekomst door een bepaald persoon, door den Messias, tot stand zal 

319 



320 

worden gebracht. Wel is waar heeft men in den laatsten tijd beproefd, 
al deze Messiaansche verwachtingen uit den oorspronkelijken godsdienst 
van Israël te verwijderen en te verplaatsen in den tijd na de balling
schap. Maar van andere zijde is dit ten sterkste weersproken en ook 
afdoende weerlegd. De Messiaansche verwachtingen bewegen zich alle 
om twee begrippen, den dag des Heeren, die een dag des gerichts voor 
Israël en de volken is, en den Messias, die daarna het heil zal'aan
brengen en het Koninkrijk Gods op aarde oprichten zal. En beide deze 
begrippen zijn niet eerst van de profeten der achtste eeuw afkomstig, 
maar bestonden lang vóór dezen tijd en zijn dan door de profeten, wier 
boeken ons bewaard zijn, nader uitgewerkt en toegepast. 

De Schrift wijst zelve dit aan, als zij de verwachtingen aangaande de 
toekomst tot de oudste tijden terugleidt. Natuurlijk dragen zij dan eerst 
nog een algemeen karakter, maar dit is juist een bewijs voor hare 
oudheid, en de geleidelijke ontwikkeling, die er vervolgens in die ver
wachtingen valt op te merken, komt dit bewijs krachtig versterken. 
In de moederbelofte, Gen. 3 : 15, wordt er vijandschap gezet tusschen 
het zaad der vrouw en het zaad der slang en wordt de toezegging gedaan, 
dat het eerste aan het laatste den kop vermorzelen zal. Bij het zaad 
der vrouw hebben wij met Calvijn in de eerste plaats aan het mensche-
lijk geslacht te denken, dat, in het verbond der genade aan Gods zijde 
overgebracht, tegen alle Hem vijandige macht den strijd moet aanbinden 
en in Christus zijn Hoofd en Heer ontvangt. De historie toont dat 
aan, dat dit menschelijk geslacht, hetwelk tegen het zaad der slang 
strijd voert, lang niet alle volken omvat, maar meer en meer zich inkrimpt 
en beperkt.' De belofte zet zich alleen voort in de linie van Seth. 

Als de eerste menschheid door den zondvloed verdelgd is, treedt er in 
het huisgezin spoedig eene scheiding in tusschen Cham en Japhet 
eener- en Sem andererzijds. En de belofte wordt nu alzoo verbijzonderd 
dat Jehovah, de God van Sem wordt, dat Japhet zich eerst verre uit
breidt en later in Sems tenten wonen komt, en dat Kanaan hun beider 
knecht wordt, Gen- 9 : 26, 27. Uit het geslacht van Sem, wordt later, 
wanneer de zuivere kennis en dienst van God wederom dreigt verloren 
te gaan, Abraham verkoren, en hij ontvangt de toezegging, dat hij, door 
den Heere gezegend, voor velen tot een zegen zal zijn, ja dat alle 
geslachten der aarde zich zullen toewenschen en zoeken zullen dien 
zegen, welken God aan Abraham en zijn zaad schenkt, en dat zij dus 
allen in Hem, in zijn zaad gezegend zullen worden, Gen. 12 : 2, 3. 
Onder de zonen van Jacob en de stammen van Israël wordt dan weer 
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later Juda aangewezen als degene, die den voorrang boven al zijn broe
deren genieten zal. Hij werd overeenkomstig zijn naam de geprezene, 
Gen. 29 : 35, en de machtige onder zijne broederen, 1 Chron. 5 : 2. 
Zij loven en dienen hem, en zijne vijanden onderwerpen zich hem ; en 
deze heerschappij zal zoolang duren, totdat er een komt, wien de volken 
gehoorzaam zullen zijn, Gen. 49 : 8—10. De naam Schilo in vers 10 
is moeilijk te verstaan en wordt zeer verschillend opgevat, maar de 
gedachte van den zegen, over Juda uitgesproken, is toch duidelijk; 
Juda heeft onder alle stammen van Israël den voorrang hij heeft de heer
schappij over al zijne broederen en uit hem zal voortkomen de toekom
stige heerscher der volken. 

Deze belofte is dan aanvankelijk in David vervuld, maar gaat daarmede 
tegelijk in eene nieuwe phase van ontwikkeling over. Want als David rust 
gekregen had van al zijne vijanden, kwam het voornemen in hem op, om 
den Heere een huis te bouwen. Maar in plaats dat David den Heere een 
huis bouwt, laat de Heere bij monde van Nathan aan David verkondigen, 
dat Hij hem een huis zal bouwen, door de koninklijke waardigheid 
erfelijk te maken in zijn geslacht. De Heere zal aan David een grooten 
naam maken als de naam der grooten, die op de aarde zijn ; Hij zal na 
Davids dood zijn zoon Salomo op zijn troon zetten en hem tot een 
Vader zijn, en Hij zal eindelijk zijn huis en zijn koningschap duurzaam 
maken voor Zijn aangezicht; Davids troon zal vaststaan tot in eeuwigheid, 
2 Sam. 7 : 9—16, Ps. 89 : 19—38. Van nu aan is de hoop van Israels 
vromen op Davids huis gebouwd, en soms blijft de profetie in het 
algemeen bij deze verwachting staan, Amos 9:11, Hos. 3 : 5, Jer. 
17 : 25, 22 : 4. 

Maar de historie leerde, dat geen enkele koning uit Davids huis aan 
de verwachting beantwoordde. En in verband met deze geschiedenis 
wees de profetie steeds klaarder naar die toekomst heen, waarin de ware 
zoon van David verschijnen zou en op den troon zijns vaders zitten 
zou in eeuwigheid. Langzamerhand werd deze toekomstige Davidide 
met den naam van Messias als een eigen naam aangeduid. Messias was 
eerst en bleef langen tijd een algemeene naam en duidde ieder aan, 
die onder Israël tot een of ander ambt verkoren en gezalfd was. Zalven 
met olie was bij de Oostersche volken eene algemeen gebruikelijke 
gewoonte, en diende, om het gelaat, verbrand door de zon, wederom 
zacht en de leden van het lichaam wederom frisch en lenig te maken, 
Ps. 104 : 15, Matth. 6 : 17. Het was een teeken van vreugde, Spr. 27: 9. 
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en werd in tijden van rouw nagelaten, 2 Sam. 14 : 2. Dan. 10 : 3; het 
diende als een bewijs van gastvrijheid en vriendschap, Ps. 23 : 5. 
2 Chron. 28 : 15, Luk. 7 : 46, en werd ook aangewend als een middel 
tot genezing, Mark. 6 : 13, Luk. 10 : 34, Jak. 5 : 14, en tot betuiging 
van eerbied jegens een gestorvene, Mark. 16: 1, Luk. 23: 56, Joh. 19:40. 

Deze zalving werd ook opgenomen in den eeredienst en ontving 
daardoor eene godsdienstige beteekenis. Jacob richtte den steen, waarop 
hij te Berseba met zijn hoofd gerust had, tot een gedenksteen op en 
overgoot hem met olie, ten teeken van wijding aan den Heere, die hem 
verschenen was, Gen. 28 : 18, 31 : 13, 35 : 13. Later werden over
eenkomstig de wetgeving van Mozes tabernakel, gereedschap en altaar 
gezalfd, om ze te heiligen en voor den dienst Qods af te zonderen, 
Exod, 29 : 36, 30 : 23, 40 : 10. En hetzelfde had ook met personen 
plaats, die tot een bijzonderen dienst geroepen werden. 

Eene enkele maal lezen wij van de zalving van profeten; Elia zalfde 
Eliza, 1 Kon. 19 : 16, en in Ps. 105 : 15 wisselt het woord gezalfden 
met dat van profeten af. Voorts werden de priesters en vooral ook de 
hoogepriester gezalfd, Lev. 8 : 12, 30, Ps. 133 : 2, zoodat deze de ge
zalfde priester heeten kan, Lev. 4 : 3, 5, 6 : 22. En inzonderheid lezen 
wij dan van zalving bij de Koningen, bij Saul, 1 Sam. 10 : 1, David, 1 
Sam. 16 : 13, 2 Sam. 2:4, 5:3, Salomo, 1 Kon. 1 : 34 enz. De 
Koningen heeten daarom gezalfden des Heeren, 1 Sam. 26:11, Ps. 2: 2. 
Maar van hieruit verwijdt zich het gebruik. Gezalfden heeten in de 
Schrift meermalen ook die personen, die God verkiest en bekwaam maakt 
tot zijn dienst, zonder dat er in letterlijken zin eene zalving met olie bij 
hen heeft plaats gehad. In Ps. 105 : 15 worden met gezalfden en pro
feten de aartsvaders bedoeld. In Ps. 84 : 10, 89 : 39, 52, Hab. 3 : 13 
draagt misschien het volk Israels of anders zijn koning den naam van 
gezalfde. In Jes. 45 : 1 wordt hij op Cyrus toegepast. De zalving met 
olie is toch maar een teeken, hetwelk eenerzijds aanduidt de toewijding 
aan den dienst Gods en andererzijds ook de verkiezing, roeping en be-
kwaammaking tot dien dienst door God zeiven. Toen David door Sa-
muel gezalfd was, werd de Geest des Heeren vaardig over hem, van 
dien dag af en voortaan, 1 Sam. 16 : 13. 

In dezen zin werd nu de naam van Gezalfde, Messias bijzonder ge
schikt voor den toekomstigen Koning uit Davids huis. Hij toch is de 
Gezalfde bij uitnemendheid, omdat Hij niet door een mensch maar door 
God zeiven aangesteld en niet met het teeken der olie, maar zonder 
mate met den Heiligen Geest zeiven gezalfd is, Ps. 2 : 2, 6, Jes. 61 :1. 
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Wanneer de naam van Messias (Gezalfde) als eigennaam en zonder artikel 
voor den toekomstigen Koning uit Davids huis in gebruik gekomen is, 
valt niet met zekerheid te zeggen. Maar in Dan. 9 : 25 schijnt de naam 
al in dezen zin voor te komen, en in de dagen van Jezus'omwandeling 
op aarde was hij in die beteekenis algemeen in gebruik. In Joh. 4 :25 
zegt de Samaritaansche vrouw tot Jezus: ik weet, dat Messias komt, 
zonder lidwoord, dat dus in de Nederlandsche vertaling ten onrechte is 
opgenomen. Ofschoon gezalfde eerst dus een algemeenen zin had en 
allerlei personen aanduiden kon, is het langzamerhand een eigennaam 
geworden en alleen op den toekomstigen koning uit Davids huis toe
gepast. Hij is de Messias, de Gezalfde bij uitnemendheid ; Hij is Messias 
alleen. 

Het beeld van dien Messias wordt nu in de profetie des Ouden Testa-
ments op allerlei wijze uitgewerkt. Op den voorgrond staat altijd zijn 
Koningschap ; Hij heet Gezalfde, omdat Hij tot Koning gezalfd is, Ps. 
2:2, 6. Op grond van de belofte, die hem geschonken is, verwacht 
David zelf, dat er uit zijn huis een heerscher over menschen zal voort
komen, die in gerechtigheid regeeren zal ; immers heeft God een eeuwig 
verbond met hem gemaakt, waarin alles wèl geregeld en verzekerd is, 
2 Sam. 23 : 3—5. En dit is de verwachting van al de profeten en 
psalmisten; het heil van Israël in de toekomst is onverbrekelijk ver
bonden met het Davidische koningshuis, en de toekomstige koning uit 
dat huis is tegelijk de Koning van het Godsrijk. Het rijk Gods is geene 
dichterlijke voorstelling of wijsgeerige gedachte, maar eene werkelijkheid, 
een bestanddeel van de geschiedenis ; het is van boven, geestelijk, ideaal 
en komt toch in den tijd, onder een Koning uit Davids huis tot stand. 
Het is een rijk Gods en toch een door en door menschelijk, aardsch, 
historisch rijk. Zoo wordt het toekomstig Godsrijk ons dan ook in de 
profetie geteekend met verven en kleuren, die aan de toenmalige toe
standen zijn ontleend, en die niet letterlijk zijn op te vatten, maar toch 
een diepen indruk geven van de werkelijkheid van dat rijk : het is geen 
droombeeld, het wordt hier op aarde, in de geschiedenis, onder een 
Koning uit Davids huis verwezenlijkt. 

Maar hoe dit rijk van Messias ook in tastbare werkelijkheid voor geen 
ander aardsch rijk moge onder doen, toch verschilt het er hemelsbreed 
van. Het is, ofschoon het alleen door strijd tegen en overwinning van 
alle vijanden tot stand komt, Ps. 2 : 1 v., 72 : 9 v., 110 : 2, een rijk 
van volkomen gerechtigheid en vrede, Jes. 32 : 1, Ps. 45 : 7, 8, 72 : 7; 
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welke gerechtigheid vooral daarin bestaat, dat de nooddruftige gered, de 
ellendige geholpen wordt, Ps. 72 : 12—14. Maar voorts breidt het zich 
over alle vijanden uit, tot aan de einden der aarde toe, en blijft het ooe 
in alle eeuwigheid bestaan, Ps. 2:8, 45 : 7, 72 : 5, 8, 17, 110:2,4. 

Trouwens aan het hoofd van het Godsrijk staat een Vorst, die wel 
een mensch is, maar toch alle menschen in waardigheid en eere'ver te 
boven gaat. Hij is een mensch, wordt uit Davids huis geboren, is een 
zoon van David, en heet een zoon des menschen, 2 Sam. 7 : 12 v., Jes. 
7 : 14, 9:5, Micha 5:1, Dan. 7:13. Maar toch is Hij meer dan 
mensch; Hij zit op de eereplaats aan Gods rechterhand, Ps. 110 : 2, is 
Davids Heer, Ps. 110 : 1, de Zoon Gods in bijzonderen zin, Ps. 2 : 7. 
Hij is Immanuel, God met ons, Jes. 7 : 14, de Heere onze gerechtigheid, 
Jer. 23 : 6, 33 : 16, in wien de Heere zelf met zijne genade tot zijn 
volk komt en woning onder hen maakt. Het is voor de profetie hetzelfde, 
of de Heere dan wel zijn Messias over zijn volk regeert; nu eens wordt 
gezegd, dat de Heere, en dan weder, dat zijn gezalfde koning verschijnen, 
de volken oordeelen en Israël verlossen zal. Zoo heet het bijvoorbeeld in 
Jes. 40 : 10, 11 : De Heere zal komen met macht, zijn arm zal heerschen, 
Hij zal zijne kudde weiden gelijk een herder, en in Ezech. 34:23, dat de 
Heere een eenigen herder verwekken zal, namelijk zijn knecht David, die 
zijn volk weiden en hun tot een herder zijn zal. Van het nieuwe Jeruzalem 
zegt de profeet Ezechiel, dat haar naam zal zijn: de Heere is aldaar, Ezech. 
48:35, en Jesaja stelt het zoo voor, dat in den Messias God met ons is, 
Jes. 7: 14. Ezechiel verbindt beide gedachten, als hij zegt, Ik, de Heere 
zal hun tot een God zijn en mijn knecht David zal Vorst zijn in het 
midden van hen, Ezech. 34 : 24, evenals Micha ook zegt, dat Messias 
het volk Israels weiden zal in de kracht des Heeren, in de hoogheid 
van den naam des Heeren zijns Gods, Mich. 5 : 3. Dit is de reden, 
waarom in het Nieuwe Testament beide reeksen van teksten in Messi-
aanschen zin verklaard kunnen worden. In den Messias komt God zelf 
tot zijn volk, Hij is meer dan mensch, Hij is de volkomene openbaring 
en inwoning Gods, en draagt daarom ook Goddelijke namen; Hij heet 
Wonderlijk, Raad, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst, Jes. 9 : 5. 

Maar hoe groot de waardigheid en macht van dezen Messias ook zijn 
moge, de profetie voegt hieraan een trek toe, die zeer opmerkelijk is. 
Hij zal namelijk in zeer nederige omstandigheden en in zeer benarde 
tijden geboren worden. Misschien ligt dit al opgesloten in het woord 
van Jesaja, dat eene maagd, eene jonge vrouw, zonder eenige nadere 
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omschrijving, een zoon zal baren, en dat deze zoon deelen zal in het 
lijden van Zijn vólk, want hij zal alleen melk en honig eten, hetwelk 
de voornaamste voortbrengselen zijn van een land, dat verwoest is en 
niet bebouwd wordt, Jes. 7 : 14, 15. Maar in elk geval wordt dit 
duidelijk uitgesproken in Jes. 11:1, verg. Jes 53 : 2. Daar zegt de 
profeet, dat er een rijsken voortkomen zal uit den afgehouwen tronk van 
Isai en dat eene scheut uit zijne wortels uitbotten zal; in den tijd, 
waarin Messias geboren zal worden, zal dus het Davidisch koningshuis 
nog wel bestaan, maar het zal onttroond zijn en gelijk wezen aan 
een tronk, die afgehouwen is, maar toch nog eene nieuwe twijg voort
brengen kan. Micha drukt dezelfde gedachte op eene andere wijze uit, 
als hij zegt, dat het huis van Ephrata, dat is, het Davidisch koningshuis, 
zoo geheeten, omdat Ephrata de landstreek was, waar de geboorteplaats 
van David, Bethlehem, in lag, dat het huis van Ephrata wel het kleinste 
is onder alle geslachten van Juda, maar dat er toch een Heerscher uit 
voortkomen zou, die groot zou zijn tot aan de einden der aarde, Mich. 
5 : 1. Daarom wordt de Messias door Jeremia 23 : 5, 33 : 15 endoor 
Zacharia 3:8, 6 : 12 ook met den naam van Spruit aangeduid. Als 
Israël verstrooid is en Juda in ellende nederzit, als schier alle verwachting 
vergaan en alle hoop uitgebluscht is, dan zal de Heere uit het vervallen 
Koningshuis van David een Spruit verwekken, die den tempel des Heeren 
bouwen en zijn koninkrijk op aarde bevestigen zal. Hoezeer de Messias 
dan ook komen moge met macht en heerlijkheid. Hij zal toch verschij
nen in nederigheid, niet rijden op een oorlogspaard, maar ten teeken 
van vrede gezeten zijn op een ezel, een veulen, een jong der ezelinnen, 
Zach. 9 : 9. Hij zal Koning, maar ook Priester zijn ; beide waardighe
den zullen in Hem, als in Melchizedek vereenigd wezen, en Hij zal 
beide dragen in eeuwigheid, Ps. 110 : 4, Zach. 6 : 13. 

Deze gedachte van de nederigheid van den Messias leidt over tot 
dat andere beeld, waaronder deze vooral door Jesaja voorgesteld wordt, 
het beeld namelijk van den lijdenden knecht des Heeren. Het volk van 
Israël moest een priesterlijk Koninkrijk zijn, Exod. 19:6; het moest als 
priester God dienen en dan Koninklijk over de aarde heerschen, evenals 
de mensch oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen werd en daarom 
de heerschappij over de gansche aarde ontving. In het toekomstbeeld 
staat daarom nu eens de eene en dan de andere bestemming op den 
voorgrond. Telkens lezen wij in de profetieën en de psalmen, dat God 
zijn volk recht doen zal en de overwinning zal verschaffen over al zijne 
vijanden. Soms wordt deze overwinning in zeer krasse termen beschre-
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ven ; God zal opstaan, zijne vijanden zullen verstrooid worden en zijne 
haters zullen van zijn aangezicht vlieden; Hij zal ze verdrijven gelijk 
rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur smelt, zullen de godde-
loozen vergaan van Gods aangezicht; Hij zal den kop zijner vijanden 
verpletteren, den schedel desgenen, die in zijne zonden wandelt; Hij zal 
hen wederbrengen uit de diepten der zee, opdat zijn volk den voet moge 
wasschen in hun bloed en de tong hunner honden ermede rood geverfd 
worde, Ps. 68 : 2, 3, 22—24, verg. Ps. 28 : 4, 31 : 18, 55 : 10, 16, 
69 : 23—29, 109 : 6—20, 137 : 8, 9 enz. Al deze vervloekingen zijn 
geene uiting van persoonlijke wraakzucht, maar beschrijvingen in Oud
testamentische taal van de wrake Gods over zijne en zijns volks vijan
den. Maar diezelfde God, die alzoo de goddeloozen straft, zal gerech
tigheid, vrede en vreugde schenken aan al zijn volk, en dat volk zal 
Hem dienen met een eenparigen schouder. Door de verdrukking en het 
lijden heen komt het tot een staat van heerlijkheid en zaligheid, waarin 
de Heere een nieuw verbond zal maken, zijne wet in hun binnenste 
schrijven en hun een nieuw hart en een nieuwen geest zal schenken, 
zoodat zij in zijne inzettingen wandelen en zijne rechten zullen bewaren 
en doen, Jer. 32 : 31 v. Ezech. 36 : 25 v. enz. 

Deze beide trekken in het toekomstbeeld van Israël komen op dezelfde 
wijze ook in zijn Messias voor. Hij zal een Koning zijn, die zijne 
vijanden verplettert met een ijzeren schepter en ze verbrijzelt als aarden 
vaten, Ps. 2:9, 110 : 5, 6 enz. Nergens komt er eene meer realisti
sche schildering van deze overwinning van Gods vijanden voor, dan in 
Jesaja 63 : 1—6. Daar wordt geteekend, hoe de Heere aankomt in 
roodgeverfde kleederen, pralend in zijn gewaad en voortschrijdend in de 
volheid zijner kracht, sprekend in gerechtigheid en machtig om te ver
lossen. En op de vraag van den profeet: vanwaar is Uw gewaad zoo 
rood en zijn uwe kleederen als die van een wijnperstreder ? geeft de 
Heere ten antwoord: Ik heb de pers alleen getreden en uit de volkeren 
was niemand met mij; Ik heb hen getreden in mijnen toorn en Ik heb 
hen vertrapt in mijne grimmigheid, zoodat hun levenssap gespat is op 
mijne kleederen en al mijn gewaad erdoor bezoedeld is. Want een dag 
der wrake was in mijn hart en mijn verlossingsjaar was gekomen. In 
Openb. 19 : 13—15 worden trekken uit deze beschrijving op den Chris
tus toegepast, als Hij in het laatste der dagen wederkomen en al zijne 
vijanden onderwerpen zal. En dit volkomen terecht, want Hij is een 
zaligmaker en een Rechter, een Lam en een Leeuw, tegelijk. 

Maar Hij is dan toch óók een Verlosser en Zaligmaker. Evenals de 
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Heere rechtvaardig en barmhartig is, evenals zijn dag een dag der wrake 
en een jaar der verlossing is, evenals Israël koninklijk over zijne vijan
den heerschen en priesterlijk Gode dienen zal, zoo is de Messias tegelijk 
de door God gezalfde Koning en de lijdende knecht des Heeren. Bij 
Jesaja vooral treedt ons deze gestalte tegemoet. De profeet denkt daarbij 
allereerst aan het volk van Israël, dat in ballingschap verkeert en juist 
in dien weg des lijdens eene roeping tegenover de heidenen te vervullen 
heeft. Maar in de ontwikkeling zijner profetie neemt deze lijdende 
gestalte meer en meer het karakter van een bepaald persoon aan, die 
priesterlijk door zijn lijder de zonden van zijn volk verzoent, die als een 
profeet dit heil verkondigt tot aan de einden der aarde, en koninklijk 
deel ontvangt onder de grooten en met machtigen de buit deelt, Jes. 
52 : 13-53 : 12. 

In den gezalfden Koning openbaart God zijne heerlijkheid, zijne macht 
de majesteit en hoogheid van zijn naam, Micha 5 : 3; in den lijdenden 
knecht des Heeren openbaart Hij zijne genade en den rijkdom zijner 
ontferming, Jes. 53 : 11. Op deze beide gestalten loopt de profetie bij 
Israël uit, en die profetie wortelt in de historie. Israël is zelf als 
volk Gods zoon, Hos. 11:1, een priesterlijk koninkrijk, Exod. 19 : 6, 
met de heerlijkheid des Heeren bekleed, Ezech. 16:14, maar tegelijk ook 
Gods knecht, Jes. 41 : 8, 9, deelende in den smaad, waarmede de 
vijanden den Heere smaden, Ps. 89 : 51, 52 en om zijnentwil den gan-
schen dag gedood en aan slachtschapen gelijk geacht, Ps. 44 : 23. 
Beide, de heerlijkheid en het lijden van Israël, van Israël als volk en dan 
van zijne knechten als David, Job en anderen in bijzonderen zin, hebben 
een profetisch karakter; zij wijzen beiden naar Christus heen; het gan-
sche Oude Testament met zijne wetten en instellingen, met zijne ambten 
en bedieningen, met zijne gebeurtenissen en beloftenissen, is eene voor
afschaduwing van het lijden, dat op Christus komen zou, en van de 
heerlijkheid, daarna volgende, 1 Petr. 1:11. Gelijk de gemeente in 
de dagen des Nieuwen Testaments ééne plante met Christus geworden 
is in de gelijkmaking zijns doods en dit ook zijn zal in de gelijkmaking 
zijner opstanding, Rom. 6:11; gelijk zij in haar lichaam vervult de 
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, Col. 1 : 24, en tevens 
naar het beeld van Christus veranderd worden van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, 2 Cor. 3:18; zoo was de gemeente des Ouden Verbonds 
in al haar lijden en heerlijkheid de voorbereiding en afschaduwing van 
de vernedering en verhooging van dien Priester-Koning, die te zijner tijd 
het Godsrijk op aarde stichten zou. 
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Er is geen twijfel aan, dat het Nieuwe Testament zichzelf in dit licht 
beschouwt en op deze wijze zijne verhouding tot het oude Testament 
opvat. Wat Jezus zegt, dat de Schriften van Hem getuigen, Joh. 5 :39, 
Luk. 24 : 27, is eene gedachte, die aan heel het Nieuwe Testament ten 
grondslag ligt en ook telkens klaar uitgesproken wordt. De eerste dis
cipelen van Jezus erkenden Hem als den Christus, omdat zij in Hem 
vonden dien, van welken Mozes en de profeten gesproken hadden, Joh. 
1 : 46. Paulus getuigt, dat Christus gestorven, begraven en opgewekt 
is naar de Schriften, 1 Cor. 15 : 3, 4. Petrus zegt, dat de Geest van 
Christus in de profeten te voren getuigde van het lijden, dat op Christus 
komen zoude en van de heerlijkheid daarna volgende, 1 Petr. 1 : 11. 
En al de boeken des Nieuwen Testaments toonen rechtstreeks of zijde
lings aan, dat het gansche Oude Testament in Christus tot zijne ver
vulling is gekomen ; de wet met hare zedelijke, ceremonieële en bur
gerlijke geboden, met haar tempel en altaar, priesterschap en offeranden, 
en evenzoo de profetie met hare belofte zoowel aangaande den gezalf
den Koning uit Davids huis als met betrekking tot den lijdenden knecht 
des Heeren. Het gansche Koninkrijk Gods, dat in Israels volk en ge
schiedenis vooraf geschaduwd, onder nationale vormen in de wet voor-
geteekend en in oudtestamentische taal door de profetie was aangekon
digd, kwam in Christus nabij en daalde in Hem en zijne gemeente uit 
den hemel op de aarde neer. 

Dit innig verband van Oud en Nieuw Testament is voor de waarach
tigheid van het Christelijk geloof van het hoogste belang. Want de 
belijdenis, dat Jezus de Christus, de aan Israël beloofde Messias is, 
vormt het hart der Christelijke religie, en onderscheidt haar van alle 
andere godsdiensten. Ze wordt daarom door de Joden, de Mohamme
danen en alle Heidensche volken ten sterkste bestreden en vindt in den 
tegenwoordigen tijd ook weerspraak bij velen, die den naam van Chris
tenen dragen. Dezen trachten dan te betoogen, dat Jezus zich nooit 
voor den Messias gehouden en uitgegeven heeft, of dat Hij hoogstens 
zijn innig godsdienstig bewustzijn en zijn hooge zedelijke roeping in 
dien tijdelijken vorm heeft ingekleed, maar dat deze vorm thans voor 
ons hoegenaamd geene beteekenis meer heeft. Maar de getuigenissen 
van het Nieuwe Testament zijn te talrijk en te sterk, dan dat zulk eene 
opvatting lang vol te houden is. En daarom schrijden anderen in den 
jongsten tijd veel verder voort. Zij kunnen niet ontkennen, dat Jezus 
zichzelf voor den Messias gehouden heeft en allerlei bovenmenschelijke 
eigenschappen en krachten zichzelven heeft toegekend. Maar inplaats 
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van daarvoor te buigen en Jezus aan te nemen, gelijk Hij zichzelf geeft, 
leiden zij eruit af, dat Jezus een mensch was, die aan inbeelding, dweep
zucht en allerlei buitensporigheden leed. Ja, de bestrijding gaat zoover, 
dat sommigen aan Jezus allerlei krankheden van ziel en lichaam toe
schrijven en daaruit de hooge gedachten verklaren, die Hij koesterde 
over zichzelven. 

Deze strijd over den persoon van Jezus, die in de laatste jaren 
wederom zulk een ernstig karakter heeft aangenomen, toont bij vernieu
wing, dat de vraag: wat dunkt u van den Christus ? gelijk in de vorige 
eeuwen, zoo thans nog de gemoederen der menschen bezig houdt en 
verdeelt. Evenals de Joden verschillende gedachten koesterden over 
Jezus en sommigen Hem voor Johannes den Dooper, anderen voor Elias, 
anderen voor Jeremia of een der profeten hielden, Matth. 16 : 13, en er 
ook waren, die Hem van uitzinnigheid en bezetenheid beschuldigden, 
Mark. 3 : 21, 22, zoo is het alle eeuwen door gegaan en zoo is het 
nog heden ten dage gesteld. Al zien wij af van die enkelen, die Jezus 
openlijk een dweper durven schelden, daar zijn er duizenden, die Hem 
nog wel als een profeet erkennen, maar Hem niet meer belijden als den 
Christus Gods. 

En toch, Jezus handhaaft zijne volle aanspraak op dezen naam en is 
met niet minder dan deze belijdenis tevreden. Hij is een mensch en 
wordt zoo op alle bladzijden van het Nieuwe Testament beschreven. 
Hij is, ofschoon het eeuwige Woord, vleesch geworden in den tijd, 
Joh. 1 : 14, Phil. 2 : 7, ons vleesch en bloed deelachtig en in alles den 
broederen gelijk, Hebr. 2 : 14, 17, uit de vaderen zooveel het vleesch 
aangaat, Rom. 9 : 5, Abrahams zaad Gal. 3 : 16, uit Juda's stam, Hebr. 
7 : 14, Openb. 5 : 5, uit Davids geslacht, Rom. 1 : 3, geboren uiteene 
vrouw, Gal. 4 : 4, mensch in vollen, waren zin, met een lichaam, 
Matth. 26 : 26, eene ziel, Matth. 26 : 38 en een geest, Luk. 23 : 46, 
met een menschelijk verstand, Luk. 2 : 52 en een menschelijken wil, 
Luk. 22 : 42, met menschelijke aandoeningen van vreugde en droefheid, 
toorn en ontferming, Luk. 10 : 21, Mark. 3 : 5, enz. met menschelijke 
behoeften aan rust en ontspanning, aan spijze en drank, Joh. 4 : 6, 7 
enz. Overal en altijd treed Jezus in het Evangelie voor ons op als een 
mensch, wien niets menschelijks vreemd is. Hij is zelfs in alle dingen, 
gelijk als wij, verzocht geweest, doch zonder zonde, Hebr. 4 : 15, heeft 
in de dagen zijns vleesches Gode gebeden en smeekingen geofferd met 
sterke roeping en tranen, en gehoorzaamheid geleerd uit hetgene Hij 
geleden heeft, Hebr. 5 : 7, 8. 
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Zijne tijdgenooten twijfelen dan ook aan zijne waarachtige mensche-
lijke natuur geen oogenblik. Gewoonlijk wordt Hij in den Evangeliën 
met den eenvoudigen, historischen naam van Jezus aangeduid. Wel 
werd Hem deze naam op uitdrukkelijken last des Engels gegeven en 
ligt er de beteekenis in, dat Hij de Zaligmaker van zijn volk is, Matth. 
1 : 21. Maar op zichzelf was deze naam onder Israël van ouds bekend 
en werd hij door vele personen gedragen. Jezus is toch de Qrieksche 
vorm van den Hebreeuwschen naam Jehoshua of Jeshua, afgeleid van 
een werkwoord, dat behouden, redden beteekent. De opvolger van 
Mozes heette eerst Hosea, maar werd later door Mozes Jehoshua (Josua) 
genoemd, Num. 13 : 16 en komt in Hand. 7 : 45 en Hebr. 4 : 8 onder 
den naam Jezus voor. En zoo lezen wij in het Nieuwe Testament ook 
nog van andere personen, die den naam van Jezus droegen, Luk. 3 : 29, 
Col. 4:11. De naam zonder meer kon dus de Joden niet op de ge
dachte brengen, dat de zoon van Maria de Christus was. 

Zij spreken dan ook gewoonlijk van Jezus als de mensch genaamd 
Jezus, Joh. 9 : 11, de zoon van Jozef, den timmerman, wiens vader en 
moeder, zusters en broeders wij kennen, Matth. 13 : 55, Mark. 6 : 3, 
Joh. 6 : 42, de zoon van Jozef, van Nazaret, Joh. 1 : 45, Jezus de Na-
zarener, Matth. 2 : 23, Mark. 10 : 47, Joh. 18 : 5, 7, 19 : 19, Hand. 
22 : 8, Jezus de Galileër, Matth. 26 : 69, de profeet van Nazaret in 
Galilea, Matth. 21 : 11. En de gewone titel, waarmede Jezus aangesproken 
wordt, is die van Rabbi of Rabbouni, leeraar, meester of mijn meester), 
Joh. 1 : 39, 20 : 16, waarmede in dien tijd de schriftgeleerden en Fari-
zeën gewoonlijk werden aangesproken, Matth. 23 : 8, en Hij aanvaardt 
dien titel niet alleen, maar eischt hem alleen voor zichzelven op, Matth. 
23 : 8-10. In deze benamingen en titels ligt nog niet opgesloten, dat 
de menschen Hem voor den Christus erkenden. En dit is ook nog niet 
het geval, wanneer zij Hem in het algemeen Heer, Mark. 7 : 28, Zone 
Davids. Mark. 10 : 47, of een profeet, Mark. 6 : 15, 8 : 28, noemen. 

Maar ofschoon een waarachtig en volkomen mensch, Jezus is zich van 
den aanvang af bewust, meer dan mensch te zijn en wordt zoo door al 
zijne discipelen met steeds klaarder besef erkend en beleden. En dat 
is niet eerst, gelijk zoo menigmaal beweerd wordt, in het Evangelie van 
Johannes en de Brieven der apostelen het geval, maar het staat ook reeds 
duidelijk in de Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas te lezen. 
Trouwens de tegenstelling, welke men tegenwoordig maken wil tusschen 
den historischen Jezus en den Christus der gemeente, is volkomen on-
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houdbaar. Men stelt het dan zoo voor, dat Jezus niet meer geweest is 
en niet meer heeft willen zijn dan een vroom Israeliet, een godsdienstig 
genie, een verheven leeraar der deugd, een profeet, gelijk er vroeger 
zoovelen onder Israël waren opgetreden ; en alwat nu verder door de 
gemeente aangaande dien historischen Jezus beleden wordt, zijne boven
natuurlijke ontvangenis, zijne Messianiteit, zijn zoendood, zijne opstanding, 
zijne hemelvaart enz. zou vrucht der verbeelding en door de discipelen 
van Jezus aan het oorspronkelijke beeld van hun Meester toegevoegd 
zijn. 

Doch tegen deze gansche voorstelling bestaan zoovele en zoo ernstige 
bezwaren, dat zij niemand bevredigen kan. Immers, indien al die boven
genoemde feiten niet hebben plaats gehad, maar later verdicht en in het 
leven van Jezus opgenomen zijn, moet men er toch eenige verklaring van 
geven, hoe de discipelen van Jezus tot zulke verdichtselen gekomen zijn 
en waaraan zij de stof voor deze kunstig verdichte fabelen hebben ont
leend. De indruk, dien Jezus' buitengewone persoonlijkheid op hen heeft 
gemaakt, is daarvoor volstrekt niet geschikt; want zulk een indruk ware 
toch alleen die van een, zij het ook hoog verheven mensch, en zou geen 
enkel bestanddeel bevatten van den Christus, zooals de gemeente Hem 
belijdt. En die bestanddeelen moet men dan zoeken en zoekt men wer
kelijk ook bij de Joodsche secten van dien tijd, of bij de Grieksche, Per
zische, Indische, Egyptische en Babylonische godsdiensten, waardoor het 
Christendom van zijne zelfstandigheid en eigenaardigheid beroofd en tot 
een samenraapsel van Joodsche en Heidensche dwalingen wordt gemaakt. 

Maar bovendien, de eerste drie Evangeliën zijn geschreven door man
nen, die zelf de vaste overtuiging hadden, dat Jezus de Christus was. 
Zij zijn geschreven in een tijd, toen de gemeente reeds geruimen tijd 
bestond, toen de prediking der apostelen al naar alle zijden der toen
maals bekende wereld was uitgegaan, en toen Paulus reeds verscheidene 
brieven geschreven had. Toch zijn die Evangeliën algemeen aangenomen 
en erkend. Van een strijd over den persoon van Christus is in den 
eersten tijd in de gemeenten, tusschen de apostelen en hunne medear
beiders hoegenaamd niets bekend. Allen staan in het geloof, dat Jezus 
de Christus is, dat God dezen Jezus, die door de Joden gekruisigd is, 
tot eenen Heere en Christus heeft gemaakt, en in zijn naam bekeering 
en vergeving der zonden schenkt, Hand. 2 : 22—38. 

Dit geloof is van den beginne af de grondslag der Christelijke ge
meente geweest. Paulus betoogt in het vijftiende hoofdstuk van zijn 
eersten brief aan Corinthe, dat de Christus naar de schriften, de Christus, 
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die gestorven, begraven en opgewekt is, de inhoud der apostolische pre
diking en het voorwerp van het Christelijk geloof was, en dat zonder 
deze feiten beide, die prediking en dat geloof, ijdel en de zaligheid der 
in Christus ontslapenen een droombeeld is. Er is geen keuze dan tus-
schen deze twee: de apostelen zijn valsche getuigen Gods, öfzij hebben 
getuigd en verkondigd hetgene van den beginne was, hetgeen zij gezien, 
aanschouwd en getast hebben van het Woord des levens. En evenzoo: 
Jezus is öf een valsche profeet geweest, öf Hij was de getrouwe ge
tuige, de eerstgeborene uit de dooden en de overste van de Koningen 
der aarde, die ons liefgehad en ons van onze zonden gewasschen heett 
in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot Koningen en priesters Gode 
en zijnen Vader Openb. 1 : 5, 6. Daar is geene tegenstelling tusschen 
den historischen Jezus en den Christus der gemeente. Het getuigenis 
der apostelen is de onder de leiding des Heiligen Geestes gegevene 
ontvouwing en verklaring van het zelfgetuigenis van Christus. Het ge
bouw der gemeente rust op het fundament der apostelen en profeten, 
waarvan Christus de uiterste hoeksteen is, Ef. 3 : 20. En niemand kan 
een ander fundament leggen dan hetgeen door hen gelegd is, 1 Cor. 
3 : 10. 

Hoe uitlokkend de taak anders zou zijn, er bestaat thans en te dezer 
plaatse geene gelegenheid, om eene volledige ontwikkeling te geven van 
den inhoud van het getuigenis, dat door Christus aangaande zichzelven 
en door de apostelen aangaande hun Meester en Heere afgelegd wordt, 
maar op enkele bijzonderheden dient toch een oogenblik de aandacht 
gevestigd te worden. 

Evenals Johannes de Dooper, trad ook Jezus op met de prediking, 
dat het koninkrijk Gods nabij was en dat burgerschap in dat koninkrijk 
alleen verkrijgbaar was in den weg van geloof en bekeering, Mark, 1 : 15. 
Maar hij stelt zichzelf tot dat koninkrijk in eene gansch andere verhou
ding dan Johannes of een van de profeten. Dezen allen hebben er van 
geprofeteerd, Matth. 11 : 11, 13, maar Jezus is er de eigenaar en bezitter 
van. Wel heeft Hij het zelf van den Vader ontvangen, die het Hem in 
zijn raadsbesluit verordineerd (beschikt) heeft, Luk. 22:29. Maar daar
om is het ook juist Zijn koninkrijk, waarover Hij vrijmachtig ten gunste 
van zijne discipelen beschikt. De Vader is het, die voor zijn zoon eene 
bruiloft bereidt, Matth. 22 : 2, maar de zoon is toch de bruidegom, 
Mark. 2 : 19, Joh. 3 : 29, die in de toekomstige vereeniging met de 
zijnen zijne eigene bruiloft viert, Matth. 25 :1 v. De Vader is de eigenaar 
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38. Zoo noemt Jezus dan het koninkrijk Gods ook tegelijk Zijn koninkrijk, 
Matth. 13:41, 20:21, Luk. 22:30, en spreekt hij van Zijne gemeente als 
gegrond op de rots van zijne belijdenis, Matth. 16:18 Hij is meer dan Jona 
of Salomo, Matth. 12 : 39, 42; om zijnentwil moet alles, vader, moeder, 
zusters, broeders, huis, akker, ja het eigen leven verlaten en verloochend 
worden ; wie vader of moeder, zoon of dochter liefheeft boven Hem, is 
zijns niet waardig: wie Hem belijdt of verloochent voor de menschen, 
zal dienovereenkomstig door Hem beleden of verloochend worden voor 
zijnen Vader, die in de hemelen is, Matth 5 : 11, 10:32v., Mark. 8:34. 

Aan deze hooge plaats, welke Jezus zichzelven in het koninkrijk der 
hemelen toeschrijft, beantwoorden alle zijne woorden en werken Deze 
stemmen volkomen met den wil zijns Vaders overeen; Jezus is de vol
strekt zondelooze, Hij is zich van geene enkele overtreding van Gods wil 
bewust en doet nooit belijdenis van eenige dwaling of zonde. Wel Iaat Hij 
zich door Johannes doopen, maar volstrekt niet om zelf daardoor vergeving 
van zonden te ontvangen, gelijk anderen, Matth. 3 : 6. Want Johannes 
maakte juist, omdat zijn doop een doop was der bekeering tot vergeving 
der zonden, bezwaar om Jezus te doopen. En Jezus erkent dat bezwaar, 
maar neemt het tevens weg, door te zeggen, dat Hij zich niet laat 
doopen om persoonlijk vergeving van zonden te ontvangen, maar om 
alle gerechtigheid te vervullen, Matth. 3 : 14, 15. Ook wijst Hij tegen
over den rijken jongeling de aanspraak: goede Meester, af, Mark. 10: 18, 
maar geenszins om zich daarmede de zedelijke volmaaktheid te ont
zeggen. De rijke jongeling kwam echter tot Jezus, zooals men in die 
dagen tot de Schriftgeleerden en Farizeën kwam met allerlei begroetingen 
en eerbewijzen, Matth. 23 : 7 ; Hij wilde Jezus vleien en voor zich innemen, 
door Hem goede, (of liever nog, goedige, beste) meester te noemen. Van 
deze vleitaal is Jezus niet gediend ; Hij wil niet op de wijze der Schrift
geleerden gegroet en geëerd worden. Goedig, in volstrekten zin, bron 
van alle zegeningen en weldaden is God alleen. Jezus ontkent hier dus 
volstrekt niet zijne zedelijke volkomenheid, maar komt tegen de gedach-
telooze vleierij van den rijken jongeling in verzet. En zoo ook in 
Gethsemane; zijne menschelijke natuur ziet tegen het lijden op, dat Hem 
wacht, en bewijst hare waarachtigheid in de bede, dat deze drinkbeker 
van Hem mocht voorbijgaan, maar zij betoont ook in datzelfde oogen-
blik hare volkomene onderwerping en gehoorzaamheid door de toevoe
ging : niet mijn wil, maar de Uwe, o Vader, geschiede ! Matth. 26 : 39. 

Maar zelfs in die bange ure, noch in Gethsemane noch op Golgotha 
29 
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komt eenige belijdenis van zonde van zijne lippen. Integendeel, alwat 
Hij is en spreekt en doet, is in volkomen overeenstemming met Gods 
heiligen wil. Alle dingen, die Hij in woorden en daden aangaande God 
en zijn rijk openbaart, zijn Hem gegeven van den Vader, Matth. 11 :27. 

Hij leerde niet als de Schriftgeleerden, door, spitsvondig, scholastisch, 
maar als machthebbende, als een, die profetische volmacht van God ont
vangen had, Matth. 7 : 29, en diezelfde macht werd in zijne werken openbaar. 
Hij wierp de duivelen uit door den Geest Gods, Matth. 12 : 28, door 
den vinger Gods, Luk. 11 : 20, heeft macht, om de zonden te ver
geven, Matth. 9 : 6, en macht ook, om zijn eigen leven af te leggen en 
wederom aan te nemen, Joh. 10 : 18. En al die macht ontving Hij van 
zijn Vader; Jezus leidt al zijne woorden en werken tot het gebod zijns 
Vaders terug, Joh. 5 : 19, 20, 30, 8 : 26, 28, 38, 12 : 50, 17 : 8. Diens 
wil te doen, is zijne spijze, Joh. 4 : 34, zoodat Hij aan het einde zijns 
levens zeggen kan, dat Hij zijn Vader verheerlijkt, zijn naam geopenbaard, 
zijn werk volbracht heeft, Joh. 17 : 4, 6. Deze verhouding, waarin Jezus 
zich in zijn persoon, zijne woorden en werken tot het Godsrijk stelt, 
komt tot uitdrukking in zijne Messianiteit. Er is en wordt nog altijd 
veel onderzoek naar ingesteld, of Jezus zichzelf voor den beloofden 
Messias heeft gehouden, en, indien ja, hoe Hij tot dit bewustzijn gekomen is. 

Over het eerste kan echter bij eene onbevangen lezing der Evangeliën, niet 
alleen van Johannes, maar ook van Mattheus, Markus en Lukas geen 
twijfel bestaan. Om maar iets te noemen: in de synagoge te Nazareth 
verkondigde Hij, dat de profetie van Jesaia heden werd vervuld, Luk. 
4 : 16 v. Op de vraag van Johannes den Dooper, of Hij de beloofde 
Messias was, antwoordt Hij bevestigend, door te verwijzen naar zijne werken, 
Matth. 11 : 4 v. De belijdenis van Petrus: Gij zijt de Christus de 
Zoon des levenden Gods, aanvaardt Hij en ziet er in eene openbaring 
zijns Vaders, Matth. 16 : 16, 17. De bede van de moeder der Zebedaiden 
gaat uit van het geloof, dat Jezus de Messias is en wordt in dezen zin 
ook door Jezus opgevat en beantwoord, Matth. 20 : 20. Zijne uitlegging 
van den HO^n Psalm, Matth. 22 : 42, zijn intocht in Jeruzalem, Matth. 
21 : 2 v., zijn optreden in den tempel, Matth. 21 : 12 v., zijne instelling 
van het Avondmaal, Matth. 26 : 26 v., berusten alle op de onderstelling dat 
Hij de Messias is, Davids Zoon en Davids Heer, en het oude verbond 
door een nieuw vervangen kan. En wat eigenlijk alles afdoet, om niets 
anders dan om de belijdenis, dat Hij de Christus, de Zone Gods was, 
is Hij veroordeeld en gedood, Mark. 14 : 62, en het opschrift boven 
zijn kruis : Jezus de Nazarener, de Koning der Joden, drukt daarop het zegel. 
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Eene andere vraag is, op welke wijze en langs welken weg Jezus tot 
dit bewustzijn, dat Hij de Messjas was, gekomen is. Maar alle tegen
woordig zoo algemeen aangenomene voorstelling is, dat Jezus zich oor
spronkelijk hier niets van bewust was, dat die gedachte eerst laat, bij 
den doop, of nog later na en door de belijdenis van Petrus bij Hem is 
opgekomen, dat Hij ze noodgedrongen heeft aanvaard of als een minder 
passenden doch onvermijdelijken vorm van zijne godsdienstig-zedelijke 
roeping geduld heeft, al deze en dergelijke voorstellingen gaan buiten de 
werkelijkheid om, zijn met het getuigenis der Schrift en met het wezen 
van Jezus persoonlijkheid in lijnrechten strijd. Daar was zonder twijfel 
eene ontwikkeling van het menschelijke bewustzijn van Christus, want wij 
lezen uitdrukkelijk, dat Hij toenam in wijsheid, in grootte, in genade bij 
God en de menschen, Luk. 2 : 52. Het menschelijke inzicht in zijn 
eigen persoon in werk, in het werk, dat de Vader Hem opgedragen had 
om te doen, in het koninkrijk, dat Hij stichten kwam, heeft zich in het 
stille gezin van Nazareth, onder de leiding zijner moeder, aan de hand 
der Oudtestamentische Schrift langzamerhand verheldert en verdiept. 

Maar als knaap in den tempel wist Hij reeds, dat Hij moest zijn in de 
dingen zijns Vaders, Luk. 2 : 49. En voordat Hij zich door Johannes 
doopen liet, wist Hij dat Hij dien niet behoefde tot vergeving zijner 
zonden, maar alleen ontving, om in alles aan den wil Gods gehoorzaam 
te zijn. Die doop was voor Jezus dan ook niet de breuk met een zondig 
verleden, want dat had Hij niet; maar was van zijne zijde eene vol-
komene overgave en toewijding aan, en van Gods zijde, eene algeheele 
toerusting en bekwaammaking tot het werk, dat de Vader Hem opge
dragen had om te doen. Als Messias wordt Hij dan ook reeds door 
Johannes en daags daarna door de discipelen, die Hij zich toevoegde, 
erkend, Johannes 1 : 29—52. 

Maar deze belijdenis was, om zoo te zeggen, eene voorloopige. Zij 
was nog volstrekt niet, wat zij wezen moest en worden zou. Zij ging 
nog met allerlei dwaling aangaande den aard van het Messiasschap ge
paard. De discipelen dachten onwillekeurig dat Jezus een Messias zou 
zijn, gelijk de Joden van dien tijd het zich algemeen voorstelden, een 
koning, die den strijd tegen de Heidensche volken zou aanbinden en Israël 
in heerlijkheid aan de spits der natiën zou stellen. Toen Jezus na zijn 
openbaar optreden aan deze verwachting niet beantwoordde, toen ge
raakte zelfs een Johannes de Dooper aan het twijfelen, Matth 11 : 2 v. 
En de discipelen moesten ieder oogenblik door Jezus terecht gewezen en 
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beter onderricht worden. De Joodsche Messiasverwachting zat hun zoo 
diep in de ziel, dat zij zelfs na de opstanding aan Jezus vragen, of hij 
nu dan toch aan Israël het koninkrijk oprichten zou, Hand. 1: 6. 

Deze verkeerde opvattingen, die er algemeen, ook in den kring zijner 
discipelen, over het Messiasschap heerschten, maakten het voor Jezus 
noodzakelijk, bij de prediking daarvan eene bepaalde opvoedkundige 
gedragslijn te volgen. Het is bekend, dat Jezus in den eersten tijd 
van zijn* optreden nooit met zoovele woorden zegt, dat Hij de Christus is. 
De inhoud van zijne p r e d i k i n g  i s  het koninkrijk der hemelen, en de natuur, 
den oorsprong, den voortgang, de voleinding van het koninkrijk zet Hij 
breedvoerig, vooral in treffende gelijkenissen uiteen. En zijne werken 
bestaan in werken van barmhartigheid, in het genezen van krankheden en 
van allerlei kwalen onder het volk. Die werken getuigen van Hem, en 
daaruit moeten zijne discipelen, ook Johannes de Dooper, opmaken, wie 
en wat Hij is, waarin het karakter van zijn Messiasschap ligt. Sterker 
nog: het is alsof zijn Messiasschap een geheim is, dat niet publiek mag 
gemaakt worden. Meermalen brachten zijne werken op de gedachte, 
dat Hij de Christus was, maar dan gebood Hij scherpelijk, dat men dit 
niemand zeggen zou, Matth. 8 : 4, 9 : 30, 12 : 16, Mark. 1 : 34, 43, 
3 : 12, 5 : 43, 7 : 36, 8 : 26, Luk. 5 : 13. Ja zelfs, als tegen het einde 
van zijn leven de discipelen Hem beter leeren kennen en toch bij monde 
van Petrus, op den weg naar Caesarea Philippi Hem belijden als den 
Christus, den Zoon des levenden Gods, dan nog gebood Hij hun scher
pelijk, dat zij het niemand zeggen zouden, Matth. 16 : 20, Mark. 8:30. 
Jezus was de Christus, maar Hij was* het in een anderen zin, dan de 
Joden het zich toen voorstelden. Hij wilde en mocht het niet zijn over
eenkomstig hunne verwachtingen ; dan ontweek Hij hen zelfs om niet 
met geweld genomen en tot koning verheven te worden, Joh. 6:14,15. 
Messias was Hij en wilde hij zijn, maar in overeenstemming, niet met 
den wil en de gunst des volks, doch met den wil en den raad zijns 

Vaders, met de profetie des Ouden Verbonds. 
Daarom kiest Hij, om zichzelf aan te duiden, dien eigenaardigen naam 

van Zoon des menschen, die in de Evangeliën herhaaldelijk op zijne 
lippen voorkomt. De naam is ongetwijfeld aan Dan. 7 : 13 ontleend, 
waar de wereldrijken onder het beeld van dieren, maar de heerschappij 
Gods over zijn volk onder de gelijkenis van een menschenzoon wordt 
voorgesteld. De plaats werd ook in sommige Joodsche kringen in Mes-
siaanschen zin verklaard, en de naam was dus, althans bij sommigen, 
als eene aanduiding van den Messias bekend, Joh. 12 : 34; maar toch 
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schijnt hij geen gewone naam geweest te zijn en ook geene vaste be-
teekenis te hebben gehad. Er konden zich met dezen naam niet zulke 
vleeschelijke verwachtingen verbinden als bijvoorbeeld met den naam: 
Zone Davids, koning Israels. Daarom was deze naam voor Jezus het 
meest geschikt, want Hij drukte er eenerzijds mede uit, dat Hij de Mes
sias was, door de profetie beloofd, en dat Hij dit toch niet was in den 
zin en naar de gedachte van het Joodsche volk. 

Dit wordt bewezen door liet gebruik, dat Jezus van dezen naam maakt. 
Hij duidt zichzelven met dezen titel aan in twee reeksen van plaatsen, 
n.1. in zulke teksten, waarin Hij van zijne armoede, lijden en vernedering, 
en in andere, waarin Hij van zijne macht, hoogheid en verhooging spreekt 
Zoo zegt Hij bijvoorbeeld in het eerste geval : De Zoon des menschen 
is niet gekomen, om gediend te worden maar om te dienen en zijne 
ziel te geven tot een rantsoen voor velen, Matth. 20 : 38; in het andere 
geval verklaart Hij voor den hoogen raad, dat Hij inderdaad de Messias 
is, en voegt er dan aan toe: doch ik zeg ulieden, van nu aan zult gij 
zien den Zoon des menschen zittende ter rechterhand der kracht Gods 
en komende op de wolken des hemels, Matth. 26 : 64. Dezelfde ge
dachte dringt zich aan ons op, als wij plaatsen als Matth. 8:20, 11 : 19, 
12 : 40, 17 : 12, 18 : 11, 20 : 18 enz. vergelijken met Matth. 9 : 6, 
10 : 23, 12 : 8, 13 : 41, 16 : 27, 17 : 9, 19 : 28, 24 : 27, 30, 37, 39, 
25 : 13, 31 enz. Jezus beschrijft zichzelf met dezen naam in zijne volle 
Messianiteit, in zijne vernedering, in zijne verhooging, in zijne genade 
en in zijne macht, als Zaligmaker en als Rechter. 

En daarin vat Hij nu saam de gansche Oudtestamentische profetie 
over den Messias. Gelijk wij vroeger hebben aangewezen, ontwikkelde 
deze zich in twee richtingen, in die van den gezalfden Koning uit Davids 
huis en in den lijdenden knecht des Heeren. Deze lijnen loopen in het 
Oude Testament doorgaans evenwijdig naast elkander voort, maar bij 
Daniël ontmoeten zij elkaar. Het Koninkrijk Gods zal in den echten, 
vollen zin eene heerschappij zijn, maar die heerschappij zal eene mensche-
lijke zijn, de heerschappij van een Zoon des menschen. En zoo zegt 
Jezus nu ook, dat Hij wel ter dege een Koning is, de Koning Israels, 
de door God beloofde en gezalfde Koning; maar Hij is het toch in 
een anderen zin dan de Joden verwachtten. Hij is een Koning, die rijdt 
op het veulen eener ezelin, een Koning der gerechtigheid en des vredes, 
een Koning, die tevens Priester; een Koning die tevens Zaligmaker is. 
Macht en liefde, gerechtigheid en genade, hoogheid en nederigheid, God 
en mensch zijn in Hem vereenigd. 
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Hij is de volkomen vervulling van de gansche Oudtestamentische wet 
en profetie, van al het lijden en al de heerlijkheid, die voorbereidend en 
voorafschaduwend het deel van Israël waren, het tegenbeeld van de 
koningen en de priesters onder Israël, het tegenbeeld van het volk van 
Israël zelf, dat een priesterlijk koninkrijk en een koninklijk priesterdomm oest 
zijn. Hij'is Koning-Priester en Priester-Koning, Immanuel, God met ons. 
Daarom is het koninkrijk, dat Hij prediken en stichten kwam, tegelijk 
inwendig en uitwendig, onzichtbaar en zichtbaar, geestelijk en lichamelijk, 
tegenwoordig en toekomstig, particulier en universeel, van boven en toch 
beneden, uit den hemel en toch op aarde. En Jezus komt nog eenmaal 
weer; Hij kwam, om de wereld te behouden, Hij komt terug, om ze te 

oordeelen. 

Nog één trek dient aan dit beeld van Jezus, gelijk de Evangeliën het 
ons teekenen, te worden toegevoegd; en deze ligt daarin, dat Hij zich 
bewust is de Zone Gods te zijn in een gansch bijzonderen zin. 

In het Oude Testament werd deze naam reeds gebruikt voor de engelen, 
Job 38 : 7, voor het volk van Israël, Ex. 4 : 22, Deut 14 : 1, Jes. 
63 : 6, Hos. 11 : 1, en in dat volk wederom voor de rechters, Ps. 82:6 
en voor de koningen, 2 Sam. 7 : 11 - 14, Ps. 2 : 7, Ps. 89 : 27, 28. 
In het Nieuwe Testament heet Adam de zoon van God. Luk. 3 • 38, 
dragen de kinderen Gods dien naam, 2 Cor. 6 : 18, en wordt Hij vooral 
aan Christus geschonken. Van verschillende zijden en door zeer onder
scheiden personen wordt Hij met dien naani aangeduid, door Johannes 
den Dooper en Nathanaël, Joh. 1 : 34, 50, door satan en de bezetenen 
Matth. 4 : 3, 8 : 29, Mark. 3:11, door den hoogepriester, de menigte 
der Joden, en den hoofdman over honderd, Matth. 26 : 63, 27 : 40, 54, 
door de discipelen, Matth. 14 : 33, 16 : 16 en door de Evangelisten, 
Mark. 1 : 1. Joh. 20 : 31. Jezus noemt zichzelf gewoonlijk wel niet 
met dien naam, maar Hij aanvaarde toch deze belijdenis van zijn god
delijk Zoonschap zonder eenige tegenspraak en komt er bij sommige 
gelegenheden openlijk voor uit, dat Hij de Zone Gods is, Matth. 16 : 16, 17, 

26 : 63, 64, 27 : 40, 43. 
Nu is er wel geen twijfel aan, dat de verschillende personen, die Jezus 

alzoo aanduidden, dezen naam niet allen in denzelfden diepen zin hebben 
opgevat. Op de lippen van den hoofdman over honderd, Matth. 27:54, 
van den Hoogepriester, Matth. 26 : 63, van Petrus, Matth. 16 : 16 had 
dezelfde naam toch niet denzelfden inhoud en dezelfde beteekenis. De 
hoofdman was een Heiden en noemde Jezus ook niet den, maar een 
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zoon van God. De Hoogepriester dacht daarbij vooral aan de Messi-
aansche waardigheid, want hij ondervraagde Jezus juist, of Hij de Chris
tus, de Zone Gods was. Maar als Petrus, na langen tijd met Jezus 
omgang te hebben gehad, Hem met nadruk belijdt als den Christus, 
den Zoon des levenden Gods, die de woorden des eeuwigen levens 
heeft, dan ligt hier zonder twijfel reeds een diepere zin in opgesloten, 
dien de discipelen later na de opstanding steeds voller en rijker hebben 

leeren verstaan. 
Inderdaad kan Jezus ook in Oudtestamentischen, Theocratischen zin 

met den naam van Zone Gods worden aangeduid. Als de door God 
gezalfde Koning mag en kan Hij zijn Zoon heeten. Hij is de Zoon der 
Allerhoogsten, wien God de Heere den troon van zijn vader David geven 
zal, Luk. 1 : 32, het heilige zaad, dat uit Maria geboren werd, Luk. 
1 : 35, de Heilige Gods, zooals de bezetene Hem noemde, Mark. 1 :24, 
de Zoon des gezegenden Gods, gelijk de Hoogepriester deze uitdrukking 
als eene nadere omschrijving van den Messias bezigde, Mark. 14 : 62. 
Maar dit Theocratisch Zoonschap heeft bij Jezus een dieperen zin en 
komt bij Hem uit eene andere verhouding tot den Vader op. Hij is 
maar niet Gods Zoon geworden, doordat Hij op eene bovennatuurlijke 
wijze in Maria ontvangen werd, Luk. 1 : 35, noch ook, omdat Hij bij 
den doop den H. Geest heeft ontvangen zonder mate, Matth. 3 : 16, en 
evenmin, wijl Hij door de opstanding door God gemaakt is tot een 
Heere en Christus, Hand. 2 : 36. Wel is Hij bij die gelegenheden door 
den Vader als zijn Zoon in Christus erkend en gehuldigd, maar zijne 
Messiaansche waardigheid nam toch toen niet eerst haar aanvang. Deze 
gaat veel verder terug; en de Schrift leert ons, dat Christus eigenlijk 
niet Zone Gods heet, omdat Hij de gezalfde Koning Israels, de Messias 
is, maar veeleer omgekeerd, dat Hij door God tot Koning is aangesteld, 
omdat Hij in geheel eenigen zin zijn Zoon was. 

Dat dit elders in de Schrift zoo wordt voorgesteld, is boven allen 
twijfel verheven. Reeds bij Micha 5 : 2 heet het, dat de uitgangen van 
den Heerscher uit Davids huis van ouds zijn, van de dagen der eeuwig
heid. In Hebr. 1 : 5, 5 : 5 wordt het vers uit den tweeden Psalm : 
Heden heb ik u gegenereerd, verklaard van de eeuwigheid, in welke 
Christus als de Zoon, als het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het 
uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, door den Vader is voortgebracht. 
En in Rom. 1 : 4 betuigt de apostel, dat Christus uit de opstanding der 
dooden krachtiglijk bewezen is, de Zone Gods te zijn. Hij was de Zone 
Gods in bijzonderen zin, van eeuwigheid, Rom. 8 : 32, Gal. 4 : 4,P hil. 
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2 : 6, maar in zijne bovennatuurlijke ontvangenis, doop en opstanding 
trad dit steeds klaarder in het licht. 

Ditzelfde onderwijs vinden wij nu ook reeds in het Evangelie naar 
de beschrijving van Mattheus, Markus en Lucas. Jezus is zich bewust, 
tot den Vader in eene betrekking te staan, welke van die van alle andere 
menschen wezenlijk onderscheiden is. Reeds als knaap wist Hij, dat 
Hij moest zijn in de dingen zijns Vaders, Luk. 2 : 49. Bij den doop 
en later nog eenmaal na de verheerlijking op den berg verklaart God 
openlijk door eene stem uit den hemel, dat deze zijn geliefde, eenige 
Zoon is, in welken Hij al zijn welbehagen heeft, Matth. 3 : 17, 17 : 5. 

Hij spreekt van zichzelven als de Zoon, die ver boven de engelen ver
heven is, Matth. 24 : 36, Mark. 13 : 32. Andere mannen die door God 
gezonden zijn, zijn maar dienstknechten, doch Hij is de eenige zoon, 
de zoon, die den Vader lief en zijn erfgenaam was, Mark. 12 : 6, 7. 
Het koninkrijk waarin Hij regeert, werd Hem door zijn Vader verordineerd, 
Luk. 22 : 29; Hij zendt aan zijne discipelen de belofte zijns Vaders, 
Luk. 24 : 49 en zal eenmaal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, 
Mark. 8 : 38. Hij spreekt nooit van onze Vader, maar altijd van zijn 
Vader, en legt daarentegen de bede van onzen Vader op de lippen van 
al zijne discipelen, Matth. 6 : 9. Hij is in één woord de Zoon, Mark. 
13 : 32, terwijl al zijne discipelen kinderen van hun Vader zijn, Matth. 
5 : 45. Hem zijn door den Vader alle dingen overgegeven, want niemand 
kent den Zoon dan de Vader, en niemand kent den Vader dan de Zoon 
en wien het de Zoon wil openbaren, Matth. 11 : 27. En na de opstan
ding geeft Hij aan zijne discipelen den last. dat zij alle volken onder
wijzen zullen, hen doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des 
Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles wat Hij hen geboden 
heeft, Matth. 28 : 19. 

Het Evangelie van Johannes, waar niet alleen de evangelist maar ook 
de apostel aan het woord is, voegt hieraan niets wezenlijk nieuws toe, 
maar werkt alles wel veel dieper en breeder uit. De naam Zoon Gods 
heeft ook hier soms nog een theocratischen zin, Joh. 1 : 34, 50, 11 :27, 
20 : 31; maar in den regel heeft hij eene diepere beteekenis. Niet 
alleen wordt Jezus door anderen dikwerf de Zone Gods genoemd, 1 :34, 
50, 6 : 68; maar Hij noemt ook zichzelf zoo, 5 : 25, 9 : 35, 10 : 36, 
11:4, en spreekt in nog meerdere gevallen van zichzelf alleen als de 
Zoon zonder verdere bepaling. Als zoodanig schrijft Hij zichzelf de 
macht toe, om wonderen te doen, 9 : 35, 11 : 4, om geestelijk en 
lichamelijk dooden op te wekken en levend te maken, 5 •• 20 v, en 
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maakt Hij zichzelf, gelijk de Joden ook begrepen, Gode gelijk, 5 : 18, 

10 : 33 v. Hij sprak dan ook van den Vader, en van zichzelven als de 

Zoon telkens op zulk eene innige wijze, dat deze uitspraken alleen tot 

haar recht komen, wanneer God in gansch bijzonderen zin zijn Vader, 

wanneer Hij zijn eigen Vader is, Joh. 5 : 18. Alles wat Hij den Vader 

toekent, schrijft Hij ook zichzelven toe. De Vader gaf Hem macht over 

alle vleesch, 17 : 2, zoodat het lot van alle menschen afhangt van de 

verhouding, waarin zij zich plaatsen tot Hem, 3 : 17,6:40. Hij maakt, evenals 

de Vader, levend die Hij wil, 5 : 21, houdt gericht over allen, 5 : 27, 

doet alles wat de Vader doet, 5 : 19, en ontving van den Vader zelfs 

het leven te hebben in zichzelven, 5 : 26. Hij en de Vader zijn één, 

10 : 30; Hij is in den Vader en de Vader is in Hem, 10 : 38; Hem te 

zien is den Vader te zien, 14 : 9. Wel is de Vader grooter dan Hij, 

14 : 28, want de Vader heeft Hem gezonden, gelijk Jezus telkens ver
klaart, 5 : 24, 30, 37 enz. Maar dit neemt niet weg, dat Hij reeds vóór 

zijne vleeschwording in de heerlijkheid Gods was en daarin straks weder

keert, Joh. 17 : 5. Zijn Zoonschap berust niet op zijne zending, maar 

omgekeerd zijne zending op zijn Zoonschap, 3 : 16, 17, 35, 5 : 20, 

17 : 24. Daarom is Hij de Zoon, de eeniggeboren Zoon, 1 : 18, 3:16, 

18, 1 Joh. 4 : 9, de eengeborene van den Vader, 1 : 14, het Woord, 
dat in den beginne bij God en zelf God was, 1 : 1, de Zaligmaker der 

wereld, 4 : 42, dien Thomas aanspreekt en belijdt als zijn Heer en zijn 
God, 20 : 28. 

§ 16. De Goddelijke en menschelijke natuur van Christus. 

Het getuigenis, dat Christus naar luid der Evangeliën van zichzelven 

heeft gegeven, wordt ontwikkeld en bevestigd door de prediking der 

apostelen. De belijdenis, dat een mensch, Jezus genaamd, de Christus 

is, de Eengeborene van den Vader, is met al onze ervaring en geheel 

ons denken, en vooral ook met de neigingen van ons hart in zoo lijn

rechten strijd, dat niemand ze in oprechtheid en met geheel zijne ziel 
30 
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aanvaarden kan, zonder de overtuigende werkzaamheid des Heiligen 

Geestes. Van nature staat elk vijandig tegen deze belijdenis over, om

dat ze niet is naar den mensch. Niemand kan zeggen, Jezus de Heere 
te zijn, dan door den Heiligen Geest, maar niemand ook, die door den 

Heiligen Geest spreekt, kan Jezus eene vervloeking noemen, doch erkent 

Hem als zijn Heiland en Koning, 1 Cor. 12 : 3. 
Als Christus dan ook op aarde verschijnt en zichzelven belijdt de 

Zone Gods te zijn, heeft Hij het niet bij deze belijdenis gelaten, maar 

heeft Hij er ook zorg voor gedragen en draagt Hij er nog altijd zorg 

voor, dat zij in de wereld ingang vindt en door de gemeente geloofd 

wordt. Hij heeft zijne apostelen geroepen en onderwezen en tot ge

tuigen van zijne woorden en daden, van zijn dood en opstanding ge
maakt. Hij heeft hun den H. Geest gegeven, die hen persoonlijk tot de 

belijdenis bracht, dat Jezus de Christus was, de Zoon des levenden Gods, 
Matth. 16 : 16, en die hen later, van den Pinksterdag afaan, deed op

treden als verkondigers van hetgeen zij met hunne oogen gezien en met 

h u n n e  h a n d e n  g e t a s t  h a d d e n  v a n  h e t  W o o r d  d e s  l e v e n s ,  1  J o h .  1 : 1 .  
De apostelen waren de eigenlijke getuigen niet: de Geest der waarheid, 

die van den Vader uitgaat, is de oorspronkelijke, onfeilbare en almach

tige getuige van Christus, en de apostelen zijn het slechts in Hem en 
door Hem, Joh. 15 : 26, 27, Hand. 5 : 32. En diezelfde Geest der 

waarheid is het, die door middel van het getuigenis der apostelen de 

gemeente van alle eeuwen tot de belijdenis brengt en bij de belijdenis 

bewaart: Heere, tot wien zullen wij henengaan ? Gij hebt de woorden 

des eeuwigen levens, en wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de 

Christus, de Zoon des levenden Gods, Joh. 6 : 68, 69. 
Wanneer de vier Evangelisten in eene geregelde orde de gebeurtenissen 

uit het leven van Jezus verhalen, duiden zij Hem doorgaans alleen met 
den naam van Jezus aan, zonder eenige nadere omschrijving of bijvoe

ging. Zij zeggen dan, dat Jezus te Bethehem geboren werd, dat Jezus 

geleid werd in de woestijn, dat Jezus de scharen zag en op den berg 

klom enz. Jezus, de historische persoon, die in Palestina geleefd heeft 

en gestorven is, is het onderwerp van hun verhaal. En zoo vinden wij 
ook eene enkele maal nog in de Brieven der apostelen, dat Jezus alleen 

met zijn historischen naam wordt aangeduid. Paulus zegt bijv., dat nie

mand kan zeggen, dat Jezus de Heere is dan door den Heiligen Geest, 
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1 Cor. 12 : 3. Johannes getuigt, dat een iegelijk, die gelooft, dat Jezus 
is de Christus, uit Ood geboren is, 1 Joh. 5:1, verg. 2 : 22, 4 : 25. 
En in het boek der Openbaring wordt gesproken van het geloof van 
Jezus, de getuigen en het getuigenis van Jezus, zonder dat de naam 
nader bepaald wordt, Openb. 14 : 12, 17 : 6, 19 : 20, 20 : 4. 

Toch is het gebruik van dezen eenvoudigen naam, zonder meer, in de 
Brieven der apostelen zeldzaam ; gewoonlijk komt de naam Jezus alleen 
in de verbinding met: de Heer, Christus, de Zone Gods enz. voor, en 
de volle naam luidt gewoonlijk: onze Heere Jezus Christus. Maar hetzij 
de naam Jezus alleen of in verbinding met andere namen gebruikt wordt, 
altijd komt daarin de band aan den historischen persoon, die in Bethlehem 
geboren en aan het kruis gedood werd, lot uitdrukking. 

Het gansche Nieuwe Testament, in de Brieven zoowel als in de 
Evangeliën, rust op den grondslag van geschiedkundige feiten. De 
Christus-figuur is geen idee en geen ideaal van het menschelijk brein, 
zooals velen in vroegere eeuwen en ook sommigen thans nog ervan 
willen maken, maar zij is eene reëele gestalte, welke in een bepaalden 
tijd en in een bepaald persoon, in den mensch Jezus, ons tegemoet is 
getreden. 

Wel is waar treden de verschillende gebeurtenissen uit het leven van 
Jezus in de Brieven op den achtergrond ; de Brieven hebben natuurlijk 
eene andere bedoeling dan de Evangeliën, zij geven geen geschiedenis 
van het leven van Jezus, maar stellen de beteekenis in het licht, welke 
dat gansche leven heeft voor de verlossing der menschheid. Maar al 
de apostelen zijn met den persoon en het leven van Jezus, met zijne 
woorden en daden bekend, en laten ons nu zien, dat deze Jezus de 
Christus is, die door God aan zijne rechterhand is verhoogd, om te geven 
bekeering en vergeving der zonden, Hand. 2 : 36, 5 : 31. 

Telkens worden dan ook gebeurtenissen uit het leven van Jezus door 
de apostelen in hunne prediking vermeld ; zij schilderen Hem voor de oogen 
hunner hoorders en lezers, Gal. 3:1. Zij maken er gewag van, dat 
Johannes de Dooper zijn voorlooper en wegbereider was, Hand. 13:25, 
19 : 4, dat Hij uit het geslacht van Juda en den stam van David is, 
Rom. 1 : 3, Op. 5 : 5, 22 : 16, dat Hij geboren is uit eene vrouw, Gal. 
4 : 4, besneden werd ten achtsten dage, Rom. 15 . 8, in Nazaret opge
voed werd, Hand. 2 : 22, 3 : 6 en ook broeders had, 1 Cor. 9 :5, Gal. 
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1 : 19. Voorts was Hij volkomen heilig en zondeloos, 2 Cor. 5 : 21, 
Hebr. 7 : 26, 1 Petr. 1 : 11, 2 : 22, 1 Joh. 3 : 5, stelde zichzelven 

ons ten voorbeeld, 1 Cor. 11:1,1 Petr. 2 : 21, en sprak woorden, die 

voor ons gezag hebben, Hand. 20 : 35, 1 Cor. 7 : 10, 12. Maar vooral 
heeft zijn sterven voor ons beteekenis j het kruis staat in het middelpunt 
der apostolische prediking. Door een van de twaalf apostelen, die Hij 

aanstelde, 1 Cor. 15 : 5, verraden, 1 Cor. 11 : 23, en door de oversten 

der wereld niet als Heere der heerlijkheid gekend, 1 Cor. 2 : 8, werd 

Hij door de Joden gedood, Hand. 4 : 10, 5 : 30, 1 Thess. 2 : 15, en 

stierf Hij aan het vloekhout des kruises, Gal. 3 : 13, Col. 2 : 14, 1 Petr. 
2 : 14. Maar al heeft Hij in Gethsemane en op Golgotha zwaar ge

leden, Phil. 2 : 6, Hebr. 5 : 7, 8, 12 : 2, 13 : 12, door zijne bloed

storting heeft Hij de verzoening en eene eeuwige gerechtigheid teweeg

gebracht, Hand. 20 : 28. Rom. 3 '• 25, 5 : 9, Col. 1 : 20. En daarom 
heeft God Hem ook opgewekt, aan zijne rechterhand verhoogd, en tot 

eenen Heere en Christus, tot eenen Vorst en Zaligmaker voor alle volken 

aangesteld, Hand. 2 : 32, 33, 36, 5 : 30, 31, Rom. 8 : 34, 1 Cor. 15:20, 

Phil. 2 : 9 enz. 

Uit deze weinige gegevens blijkt afdoende, dat de apostelen de feiten 

van het Christendom niet ontkend of verwaarloosd, maar juist ten volle 

erkend en in hunne geestelijke beteekenis doorzien hebben. Van eene 

scheiding of tegenstelling tusschen het heilsfeit en het heilswoord, zooals 
vroeger en later door velen is bepleit, is bij de apostelen geen spoor 

te vinden. Het heilsfeit is de verwezenlijking van het heilswoord; dit 

laatste krijgt in het eerste zijne concrete en reëele gestalte en is er 

tegelijk daarom de toelichting en verklaring van. 
Indien hierover nog eenige twijfel mocht blijven bestaan, wordt deze 

volkomen weggenomen door den strijd, dien de apostelen reeds in hunne 

dagen te voeren hadden Niet eerst in de tweede en derde en volgende 

eeuwen, maar reeds in het apostolisch tijdperk traden er mannen op, 
die de feiten des Christendoms van ondergeschikte en voorbijgaande 

beteekenis achtten, of ook geheel ze ontkenden, en aan de idee genoeg 
meenden te hebben. Wat doet het ertoe, zoo redeneerden zij, of Christus 

lichamelijk opgestaan is; indien Hij maar naar den geest voortleeft, is 

onze zaligheid daardoor genoegzaam verzekerd! Maar de apostel 1'aulus 
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dacht  daar  gansch anders  over ,  en  s te lde  in  1  Cor .  15  de  werkel i jkheid  
en  de  beteekenis  van de  l ichamel i jke  ops tanding in  het  helders te  l icht .  
Hi j  verkondigt  den Chr is tus  naar  de  Schri f ten ,  dien Chris tus ,  d ie  naar  
den raad des  Vaders  ges torven,  begraven en opgewekt  is ,  d ie  na  z i jne  
ops tanding door  vele  d isc ipelen  i s  gezien ,  en  wiens  opstanding de  grond
s lag  en waarborg van onze  za l igheid  is .  En zoo mogel i jk  nog s terker ,  
legt  Johannes  er  nadruk op,  da t  hi j  een  verkondiger  i s  van hetgeen hi j  
van het  Woord des  levens  met  z i jne  oogen gezien  en  met  z i jne  handen 
getas t  heef t .  1  Joh.  1  :  1-3 .  Het  beginsel  van den ant ichr is t  l ig t  daar in ,  
da t  hi j  de  v leeschwording des  Woords  loochent ;  en  de  Chr is te l i jke  
bel i jdenis  bes taa t  daar tegenover  ju is t  in  het  ge loof ,  da t  het  Woord vleesch 
is  geworden,  da t  de  Zone Gods  gekomen is  door  water  en  b loed,  Joh.  
1  :  14 ,  1  Joh.  3  :  2 ,  3 ,  5  :  6 .  De gansche apostol ische  prediking in  
Evangel iën  en  Br ieven,  dus  in  he t  gansche Nieuwe Testament ,  komt  neer  
op  het  betoog,  da t  Jezus ,  de ui t  Maria  geborene en  aan het  kruis  
ges torvene,  b l i jkens  z i jne  verhooging de  Chris tus ,  de Zone Gods  is .  
Joh.  20 :  31,  1  Joh.  2  :  22,  4  :  15.  5  :  5.  

Nu verdient  he t  onze  opmerkzaamheid ,  dat ,  in  verband met  den inhoud 
en  het  doel  der  apostol ische  prediking,  he t  gebruik  van den enkelen 
naam Jezus ,  zonder  nadere  omschr i jv ing,  in  de  Br ieven zeer  ze ldzaam 
wordt .  In  den regel  spreken de  aposte len  van Jezus  Chr is tus ,  of  van 
Chr is tus  Jezus ,  of  nog vol lediger  van den of  onzen Heere  Jezus  Chr is tus .  
Zel fs  de  evangel is ten ,  d ie  in  he t  verhaal  doorgaans  van Jezus  spreken,  
bedienen z ich  in  het  begin  of  b i j  een  gewicht ig  keerpunt  in  hun Evan
gel ie ,  Mat th .  1  :  1 ,  18,  16  :  21,  Mark.  1  :  1 ,  Joh.  1  :  17,  17  :  3 ,  van 
den vol len  naam Jezus  Chr is tus ,  om te  kennen te  geven,  wie  de  persoon 
is ,  over  welken hun Evangel ie  handel t .  In  de  Handel ingen en  in  de  
Brieven wordt  d i t  gebruik  dan regel ;  de  aposte len  spreken nie t  over  
een mensch,  met  name Jezus ,  zonder  meer ,  maar  spreken in  de  bi jvoe
ging Chr is tus ,  Heer  enz . ,  ook de  waardeer ing ui t  van wat  deze  mensch 
voor  hen is .  Zi j  z i jn  verkondigers  van het  Evangel ie ,  da t  in  den mensch 
Jezus  de  Chr is tus  Gods  op aarde  verschenen is .  

Zóó hadden z i j  Jezus  langzamerhand t i jdens  hun omgang met  Hem 
leeren kennen,  en  vooral  na  de  gewicht ige  ure  b i j  Cesarea  Phi l ippi  was  
hun over  z i jn  persoon een l icht  opgegaan en hadden zi j  a l len  b i j  monde 
van Pet rus  beleden,  da t  Hi j  de  Chr is tus  was ,  de  Zoon des  levenden 
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Gods, Matth. 16 : 16. Zóó had Jezus zichzelven aan hen geopenbaard, 

eerst min of meer bedekt onder den naam van Zoon des menschen, 
maar dan tegen het einde van zijn leven steeds klaarder en duidelijker, 
Matth 16 : 21. In het hoogepriesterlijk gebed duidt Hij zichzelven aan 

met den naam van Jezus Christus, dien de Vader gezonden heeft, Joh. 
17 : 3. Juist omdat Hij zich voor den Christus, den Zone Gods uitgaf, 

werd Hij door den Joodschen raad van godslastering beschuldigd en 

veroordeeld tot den dood, Matth. 26 : 63. En het opschrift boven zijn 

kruis luidde : Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden, Matth. 27 • 37, 

Joh. 19 : 19. 
Wel is waar konden de discipelen deze Messiaansche aanspraken van Jezus 

met zijn aanstaand lijden en sterven niet rijmen, Matth. 16 : 22. Maar door 
en na de opstanding leerden zij ook de noodzakelijkheid en de betee-

kenis van het kruis verstaan. Nu zagen zij in, dat God dezen Jezus, 

dien de Joden hadden omgebracht, door de opstanding had gemaakt 

tot een Heer en Christus en verhoogd had tot een Vorst en Zaligmaker, 
Hand. 2 : 36, 5 : 31. Dit wil niet zeggen, dat Jezus vóór zijne opstanding 

nog geen Christus en Heer was en dit eerst door en na zijne opstanding 

geworden is, want reeds te voren verkondigde Jezus zichzelven als den 

Christus en werd Hij als zoodanig door zijne discipelen erkend en beleden, 
Matth. 16 : 16. Doch vóór de opstanding was Hij Messias in dienst

knechtsgestalte, in een vorm en gedaante, welke zijne waardigheid als 

Zone Gods voor de oogen der menschen verbergde; in en na de op

standing heeft Hij die dienstknechtsgestalte afgelegd, heeft Hij de heer

lijkheid weer teruggenomen, welke Hij bij den Vader had, eer de wereld 
was, Joh. 17 : 5, en is Hij dus aangesteld als Zone Gods in kracht, 

overeenkomstig den Geest der heiligheid, die in Hem woonde, Rom. 1: 3. 
Vandaar, dat Paulus zeggen kan, dat hij thans, nadat het Gode behaagd 

heeft zijnen Zoon in hem te openbaren, Christus niet meer kent naar 
het vleesch, 2 Cor. 5 : 16. Vóór zijne bekeering kende hij Christus 

alleen naar het vleesch, beoordeelde hij Hem alleen naar zijne uitwen

dige verschijning, naar de dienstknechtsgestalte, waarip Hij op aarde 

rondwandelde. Toen kon hij niet gelooven, dat die Jezus, die van alle 

heerlijkheid was ontdaan en zelfs aan het kruis werd gehangen en 
gedood, de Christus was. Maar door zijne bekeering is dat alles ver

anderd.' Nu kent en beoordeelt hij Christus niet naar den schijn, niet 



347 

naar  de  u i twend ige ,  t i jde l i jke  d i ens tknech t sges ta l t e ,  maar  naa r  den  gees t ,  

naa r  he tgeen  b innen  in  d i en  Chr i s tus  was ,  naa r  he tgeen  Hi j  werke l i jk  

inwend ig  was  en  in  z i jne  ops tand ing  ook  naa r  bu i t en  toonde  t e  z i jn .  

En  d i t  ge ld t  in  zekeren  z in  van  a l l e  apos te l en .  Wel  werden  z i j  r eeds  

vóór  he t  l i j den  en  he t  s t e rven  van  Chr i s tus  to t  ge loov ige  be l i jden i s  van  

z i jne  Mess iaansche  waard ighe id  gebrach t .  Maar  voor  hun  bese f  b lee f  e r  

eene  onvereen igbaa ihe id  van  deze  waard ighe id  me t  he t  l i j den  en  s t e rven  

bes taan .  De  ops tand ing  hee f t  ech te r  deze  voor  hun  gevoe l  bes taande  

t egens te l l ing  ve rzoend .  He t  i s  deze l fde  Chr i s tus ,  d i e  nedergedaa ld  i s  in  

de  benedens te  dee len  de r  aa rde  en  d ie  opgenomen  i s  boven  a l l e  de  

hemelen ,  opda t  Hi j  a l l e  d ingen  ve rvu l l en  zoude ,  Ef .  4  :  9 .  Van  Chr i s tus  

sp rekende ,  denken  de  apos te l en  t ege l i jk  en  in  éénen  aan  den  ges to rven  

en  den  opgewekten ,  aan  den  gekru i s t en  en  den  ve rhee r l i jk t en  Chr i s tus .  

Z i j  s t e l l en  hun  Evange l i e  in  ve rb ind ing ,  n ie t  a l l een  met  den  h i s to r i schen  

Jezus ,  d ie  een ige  j a ren  ge leden  in  Pa les t ina  ge lee fd  hee f t  en  ges to rven  

i s ,  maar  ook  me t  d ienze l fden  Jezus ,  ge l i jk  Hi j  ve rhoogd  i s  en  thans  ge 

ze ten  i s  aan  de  rech te rhand  van  Gods  k rach t .  Z i j  s t aan  a l s  he t  ware  

in  he t  sn i jpun t  van  de  hor i zon ta le  l i jn ,  d i e  aan  he t  ve r l edene ,  aan  de  

h i s to r i e ,  vas tknoop t ,  en  van  de  ve r t ika le  l i jn ,  d i e  hen  met  den  l evenden  

Heer  in  de  hemelen  ve rb ind t .  He t  Chr i s t endom i s  daa rom eene  h i s to 

r i sche  re l ig ie ,  maar  t ege l i jk  een  godsd iens t ,  d i e  in  he t  t egenwoord ige  

u i t  de  eeuwighe id  l ee f t .  De  d i sc ipe len  van  Jezus  z i jn  n ie t  naa r  z i jn  

h i s to r i schen  naam Jezu- i e t en ,  maar  naa r  z i jn  ambtsnaam Chr i s t enen  ge 

noemd,  Hand .  11  :  26 .  

Di t  e igenaa rd ig  s t andpun t ,  da t  de  apos te l en  na  de  ops tand ing  in  hunne  

p red ik ing  innamen ,  gee f t  de  r eden  aan ,  waarom z i j  J ezus  b i jna  noo i t  

meer  eenvoud ig  me t  z i jn  h i s to r i schen  naam aandu iden ,  maar  sch ie r  

a l t i jd  van  Hem spreken  a l s  JezusChr i s tus ,  Chr i s tus  Jezus ,  onze  Heere  Jezus  

Chr i s tus  enz .  Ze l f s  hee f t  de  naam Chr i s tus  a l  spoed ig  in  den  k r ing  de r  

d i sc ipe len  z i jne  appe l l a t i eve  be teeken i s  ve r lo ren  en  d ie  van  een  e igennaam 

aangenomen .  De  over tu ig ing ,  da t  Jezus  de  Chr i s tus  was ,  was  zoo  s t e rk ,  

da t  Hi j  eenvoud ig  Chr i s tus  kon  hee ten ,  ze l f s  zonder  l idwoord  c r  voor .  

Reeds  in  de  Evange l i ën  komt  d i t  enke le  ma len  voor ,  Mat th .  1  :  1 ,  16 ,  

17 ,  18 ,  27  :  17 ,  22 ,  Mark .  1 :1 ,9 :  41 .  Luk .  2  :  11 ,  23  :  2 ,  Joh .  1  :  17 ,  

maar  b i j  de  apos te l en ,  voora l  b i j  Pau lus ,  word t  d i t  r ege l .  Bovend ien  
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werden de beide namen, Jezus Christus, in de Handelingen, 3 : 20, 
5 : 41 enz. en dan wederom vooral bij Paulus, meermalen omgezet, 
teneinde de Messiaansche waardigheid van Christus nog meer in het oog 
te doen springen, en luidde de naam dus Christus Jezus. Deze bena
ming, Jezus Christus of Christus Jezus, was voor de eerste gemeenten 
•je naam bij uitnemendheid. Het gebruik en de beteekenis van den 
Naam in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament op Christus 
overgebracht. De Naam des Heeren, of de Naam alleen, was in de 
boeken des Ouden Verbonds de aanduiding van de geopenbaarde heer
lijkheid Gods. In de dagen des Nieuwen Verbonds is die heerlijkheid 
Gods verschenen in den persoon van Jezus Christus; en zoo staat thans 
in zijn naam de kracht der gemeente. In dien naam wordt gedoopt, 
Hand. 2 : 38, gesproken en geleerd, 4 : 18, wordt de kreupele genezen, 
3:6, en de zonde vergeven, 10 43. Die naam wordt weerstaan en 
bestreden, 26 : 9, maar ook wordt er voor dien naam geleden, 5 :41, en 
wordt hij aangeroepen, 22 : 13, en groot gemaakt, 19 : 17. De naam 
van Jezus Christus werd in dezen zin de korte inhoud van de belijdenis 
der gemeente, de kracht van haar geloof en het anker harer hope. 
Zooals Israël oudtijds roemde in den naam van Jehovah, zoo vindt de 
gemeente des Nieuwen Testaments hare sterkte in den naam van Jezus-Chris-
tus. In dezen naam is denaam van Jehovah tot volle openbaring gekomen. 

De naam van Heer, die in het Nieuwe Testament telkens met dien 
van Jezus Christus verbonden wordt, wijst in dezelfde richting. In de 
Evangeliën wordt Jezus meermalen met den naam van Heer aangesproken 
door zulke menschen, die niet tot zijne discipelen behooren, maar toch 
zijne hulp inroepen. Matth. 8 : 2, 6, 21, 15 : 22, 16 : 22, 17 : 4, 15 
enz.; en dan heeft deze naam in den regel niet meer beteekenis dan die 
van rabbi of meester. Maar wij vinden dezen naam ook menigmaal op 
de lippen zijner discipelen, Matth. 14 : 28, 30, 26 : 22, Joh. 16 : 68, 
11 : 3, 21 : 15. 16, 17, 21. Voorts wordt in het Evangelisch verhaal 
de naam van Jezus bij Lukas en Johannes somtijds met dien van de 
Heere afgewisseld, Luk. 1 '• 43, 2 : 11, 38, 7 : 13, 31, 10 : 1, 11 • 39, 
17 :  6 enz. Joh. 4 : 1, 6 : 23, 11 : 2, 20 i 2, 13, 18, 25, 28 enz. En 
eindelijk bedient ook Jezus zelf zich van dien naam en duidt zichzelf 
als de Heere aan, Matth. 7 : 21, 12 : 8, 21 : 3, 22 : 43-45, Mark. 

5 : 19, Joh. 13 : 14 enz. 
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In den mond van Jezus zeiven en van de discipelen krijgt nu deze 

naam van Heere eene veel diepere beteekenis, dan die in den titel : 

rabbi cf meester, ligt opgesloten. Het is niet met zekerheid te zeggen, 

wat ieder, die tot Jezus om hulp kwam en Hem met den naam van 

Feere aansprak, bij dien naam gedacht en daarmede bedoeld heeft 

Maar Jezus was in zijn eigen bewustzijn de leeraar, de meester, de heer 
bij uitnemendheid en schreef zich een gezag toe, dat verre uitging boven 

dat der schriftgeleerden. Dit komt al duidelijk uit in plaatsen als Matth. 

23 : 1 — 11 en Mark. 1 : 22, 27, waar Jezus zich als de eenige Meester 
boven alle anderen verheft. Maar het wordt nog veel sterker uitge

sproken en buiten allen twijfel gesteld, als Hij zich een Heere van den 
Sabbat, Matth. 12 : 8, en elders zich Davids Zoon en Davids Heere 

noemt, Matth. 22 : 43 — 45. Er ligt hier niet minder in, dan dat Hij de 

Messias is, die aan de rechterhand Gods zit, deelt in zijne macht, en 

de beslissing heeft over levenden en dooden, Matth. 21 : 4, 5, 13 : 35, 

24 : 42 v. 25 : 34 v. 
Deze diepe beteekenis heeft zich waarschijnlijk voor een deel ook 

daardoor aan den naam van Heere gehecht, omdat de namen van Jehovah 

en Adonai in het Oude Testament in de Grieksche vertaling door kurios, 

Heere zijn weergegeven, dat is, door datzelfde woord, hetwelk ook op Chris

tus werd toegepast. Naarmate Christus zichzelf duidelijker uitsprak, wie 

Hij was, en naarmate de discipelen beter begrepen, welke openbaring 

Gods in Christus tot hen gekomen was, naar die mate werd de naam 

Heere ook rijker van zin. Teksten in het Oude Testament, waarin van 
God sprake was, werden zonder bezwaar op Christus toegepast. Zoo 

wordt in Mark. 1 : 3 de tekst uit Jesaja aangehaald : bereidt den weg 

des Heeren, maakt zijne paden recht, en in de wegbereiding van Chris

tus, den Heere, door Johannes den Dooper, de vervulling van dat pro

fetische woord aanschouwd. In Christus toch is God zelf, de Heere, 

tot zijn volk gekomen. En de discipelen, Jezus als den Heere belijdende, 

hebben daarin steeds klaarder uitgesproken, dat God zelf zich in den 

persoon van Christus aan hen geopenbaard en geschonken had. 

Tot het hoogtepunt dier belijdenis, tijdens Jezus' verblijf op aarde, stijgt 
Thomas op, als hij den opgestanen Christus te voet valt en aanspreekt 

met den naam : mijn Heere en mijn God, Joh. 20 : 28. 
Na de opstanding wordt de naam van Heere in den kring van Jezus' 
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disc ipe len  de  gewone  naam.  Wi j  t re f fen  he in  t e lkens  in  de  Handel ingen  

en  in  de  Br ieven ,  voora l  van  Paulus ,  aan .  Soms wordt  de  naam Heere  

a l leen  gebru ik t ,  maar  mees ta l  komt  h i j  in  verb inding  met  andere  voor :  

de  Heere  Jezus ,  of  de  Heere  Jezus  Chr i s tus ,  o f  onze  Heere  Jezus  Chr i s 
tus ,  of  onze  Heere  en  Za l igmaker  Jezus  Chr i s tus  enz .  En  met  d ien  

naam van  Heere  drukken  de  ge loovigen  dan  u i t ,  da t  Jezus  Chr i s tus ,  d ie  
vernederd  i s  gewees t  to t  den  dood  des  kru ises  toe ,  vanwege  z i jne  vo l 

maakte  gehoorzaamheid  door  God to t  een  Heere  en  Vors t  i s  verhoogd.  

Hand.  2  :  36 .  5  :  31 ,  d ie  geze ten  i s  aan  Gods  rech te rhand ,  Hand.  2 :  34 ,  

Heer  van  a l len  en  a l les  i s ,  Hand.  10  :  36 ,  in  de  eers te  p laa t s  van  de  

gemeente ,  d ie  Hi j  kocht  met  z i jn  b loed ,  Hand.  20  :  28 .  maar  dan  voor t s  

van  hee l  de  schepping ,  welke  Hi j  eenmaal  a l s  de  Rechter  van  levenden  

en  dooden  oordee len  za l ,  Hand.  10  :  42 ,  17  :  31 .  
Wie  daarom dezen  naam.  den  naam van  Jezus  a l s  Chr i s tus  en  Heere ,  

za l  aanroepen ,  za l  za l ig  worden ,  Hand.  2  :  21 ,  1  Cor .  1  :  2 ,  Chr i s ten  
te  z i jn ,  da t  i s  met  den  mond den  Heere  Jezus  te  be l i jden ,  en  met  he t  

har t  t e  ge looven ,  da t  God hem ui t  de  dooden  opgewekt  heef t ,  Rom.  
10 :9 ,  1  Cor .  12 :3 ,  Phi l .  2 :  11 .  De  inhoud der  pred ik ing  i s :  Chr i s tus  

Jezus  de  Heere ,  2  Cor .  4  :  5 .  Zoozeer  t rek t  z ich  he t  wezen  des  Chr i s -

tendoms in  deze  be l i jden is  samen,  da t  de  naam van  Heere  b i j  Pau lus  

a l s  he t  ware  een  e igennaam wordt ,  d ie  aan  Chr i s tus ,  in  ondersche id ing  
van  den  Vader  en  den  Gees t ,  geschonken  wordt .  Wi j  hebben  a l s  Chr i s 

tenen  éénen  God,  den  Vader ,  u i t  welken  a l le  d ingen  z i jn .  en  wi j  to t  

Hem ;  en  éénen  Heere ,  Jezus  Chr i s tus ,  door  welken  a l le  d ingen  z i jn ,  en  
wi j  door  Hem ;  en  éénen  en  denze l fden  Gees t ,  d ie  aan  een  iege l i jk  in  he t  

b i jzonder  u i tdee l t  ge l i jkerwi j s  Hi j  wi l ,  1  Cor .  8  :  6 ,  12  :  11 .  Gel i jk  de  
naam van  God bi j  Pau lus  de  huishoudel i jke  (oeconomische)  naam 

voor  den  Vader  wordt ,  zoo  word t  de  naam van  Heere  de  oeconomische  

naam voor  Chr i s tus .  
De  apos to l i sche  zegen  b id t  daarom aan  de  gemeente  toe  de  genade  

van  den  Heere  Jezus  Chr i s tus ,  de  l ie fde  Gods  en  de  gemeenschap  des  

Hei l igen  Gees tes .  2  Cor .  13  :  13 .  De  ééne  naam van  God leg t  in  de  

dr ie  personen  van  Vader ,  Zoon en  Gees t  z ichze lven  u i teen ,  Mat th .  28  :  29 .  

Als  Chr i s tus  volgens  he t  ge tu igenis  der  apos te len  zu lk  eene  hooge  

p laa t s  inneemt ,  i s  he t  geen  wonder ,  da t  Hem nu  verder  a l le r le i  Godde-
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l i jke  deugden  en  werken  worden  toegeschreven ,  ja  ze l f s  de  Goddel i jke  

na tuur  Hem wordt  toegekend .  
Het  i s  eene  gehee l  een ige  ges ta l te ,  welke  op  de  b ladz i jden  der  H.  

Schr i f t  in  den  persoon  van  Chr i s tus  ons  tegemoet  t reed t .  Eenerz i jds  i s  

Hi j  waaracht ig  mensch ,  v leesch  geworden  en  in  he t  v leesch  gekomen,  

Joh .  1  :  14 ,  1  Joh .  4 :2 ,  3 ,  dragende  dege l i jkhe id  des  zondigen  v leesches ,  

Rom.  8  :  3 ,  u i t  de  vaderen ,  zoovee l  he t  v leesch  aangaa t ,  Rom.  9  :  5 ,  

Abrahams zaad ,  Gal .  3  :  16 ,  u i t  Juda ' s  s tam,  Hebr .  7  :  14 ,  u i t  Davids  
ges lach t ,  Rom.  1  :  3 ,  geboren  u i t  eene  vrouw,  Gal .  4  :  4 ,  ons  v leesch  

en  b loed  dee lach t ig ,  Hebr .  2  :  14 ,  met  een  gees t ,  Mat th .  27  :  50 ,  eene  

z ie l ,  Mat th .  26  :  38 ,  en  een  l ichaam,  1  Pe t r .  2  :  24 ,  mensch  in  vo l len ,  

waren  z in ,  d ie  opwies  a l s  een  k indeke  en  toenam in  wi j she id  en  in  

groot te  en  in  genade  b i j  God en  de  menschen ,  Luk .  2  :  40 ,  52 ,  d ie  
hongerde  en  dors t te ,  bedroefd  en  verheugd was ,  z ich  on t roerde  en  toornde ,  

Mat th .  4  :  2 ,  26  :  28 ,  Joh .  11  :  27 ,  35 ,  19  :  28  enz . ,  d ie  z ich  onder  de  

wet  s te lde  en  gehoorzaam was  to t  den  dood  toe ,  Gal .  4  :  4 ,  P l i i l .  2 :8 ,  
Hebr .  5  :  8 ,  10  :  7 ,  9 ,  d ie  ge leden  heef t ,  ges torven  i s  aan  he t  k ru is ,  

begraven  i s  in  den  hof ;  zonder  gedaante  of  heer l i jkhe id .  Als  wi j  Hem 

aanzagen ,  zoo  was  e r  geene  ges ta l te ,  da t  wi j  Hem zouden  begeerd  hebben .  

Hi j  was  veracht ,  en  de  onwaard igs te  onder  de  menschen ,  een  man van  

smar ten  en  verzocht  in  krankheid ,  Jes .  53  :  2 ,  3 .  
En  toch  wordt  deze  ze l fde  mensch  van  a l le  menschen  ondersche iden  

en  hoog  boven  hen  a l len  geplaa ts t  Nie t  a l leen  i s  Hi j  naar  z i jne  men-

sche l i jke  na tuur  on tvangen  van  den  Hei l igen  Gees t ,  gedurende  z i jn  

gansche  leven ,  t ro t s  a l le  verzoekingen ,  van  a l le  zonde  vr i jgeb leven ,  en  

na  z i jn  s te rven  wederom ui t  de  dooden  opgewekt  en  ten  hemel  opge

nomen.  Maar  he tze l fde  subjec t ,  deze l fde  persoon ,  deze l fde  Ik ,  d ie  z ich  zóó  

d iep  vernederde ,  da t  Hi j  de  d iens tknechtsges ta l te  aannam en  gehoorzaam 

werd  to t  den  dood  des  kru ises ,  bes tond  in  eene  andere  bes taanswi jze  

reeds  lang  vóór  den  t i jd  van  z i jne  menschwording  en  verneder ing .  Hi j  

bes tond  toen  in  de  ges ta l ten is  Gods  en  acht te  he t  geen  roof ,  Gode  even-

ge l i jk  te  z i jn ,  Ph i l .  2  :  6 .  Bi j  z i jne  ops tanding  en  hemelvaar t  on tv ing  

Hi j  de  heer l i jkhe id  s lech ts  te rug ,  welke  Hi j  b i j  den  Vader  had ,  ee r  de  

were ld  was ,  Joh .  17  :  5 .  Hi j  i s  eeuwig  a l s  God ze l f ,  z i jnde  reeds  in  den  

beginne  b i j  Hem,  Joh .  1  :  1 ,  1  Joh .  1  :  1 ,  en  evena ls  Hi j  deAlphaende  
Omega ,  de  eers te  en  de  laa t s te ,  he t  beg in  en  he t  e inde ,  Op.  22 :  13 ;  a lom-
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tegenwoordig, zoodat Hij, rondwandelende op aarde, toch tevens in den 

schoot des Vaders, in den hemel is, Joh. 1 : 18, 3 : 13, en na zijne 
verheerlijking bij zijne gemeente blijft en alles in allen vervult, Matth. 
28 : 20, Ef. 1 : 23, 4 : 10; onveranderlijk en getrouw, zoodat Hij gisteren 

en heden dezelfde en in der eeuwigheid is, Hebr. 13:8; alwetend, 

zoodat Hij de gebeden hoort, Hand. 1 : 24, 7 : 59, 60, 6 : 13, Rom. 
10 : 12, 13 enz. en misschien in Hand. 1 : 24 (tenzij hier de Vader be

doeld is) de kenner der harten wordt genoemd ; almachtig, zoodat Hem 

alle dingen onderworpen zijn, alle macht Hem gegeven is in hemel en 

op aarde, en Hij de Overste is van alle koningen, Matth. 28 : 18, 1 Cor. 

15 : 27, Ef. 1 : 22, Openb. 1 . 4, 19 : 16. 
Wijl in het bezit van al deze Goddelijke volmaaktheden, neemt Hij 

ook aan alle Goddelijke werken deel. Met den Vader en den Geest is 

Hij de Schepper aller dingen, Joh. 1 : 3, Col. 1:5, en de eerstgeborene, 

het beginsel en het hoofd, van alle creaturen, Col. 1 : 15, Openb. 3: 14. 
Hij onderhoudt alle dingen door het woord zijner kracht, zoodat ze 

niet alleen uit Hem, maar ook bij den voortduur in Hem en door Hem 
bestaan, Hebr. 1 : 3, Col. 1 : 17. En bovenal, Hij behoudt, verzoent 

en herstelt alle dingen en vergadert ze tot één onder zichzelven als het 

hoofd. Als zoodanig draagt Hij vooral den naam van Zaligmaker der 

wereld. In het Oude Testament werd de naam van Zaligmaker, Hei

land of Verlosser aan God gegeven, Jes. 43 : 3, 11. 45 : 15. Jer. 14:8, 
Hos. 13 : 4. Maar in het Nieuwe Testament draagt de Zoon zoowel 

als de Vader dezen naam. In 1 Tim. 1 : 1, 2 : 3, Tit. 1 : 3, 2 : 10 
wordt God, en in 2 Tim. 1 : 10, Tit. 1 : 4, 2 : 13, 3:6, 2 Petr. 1 .11, 
2 20, 3 : 18 wordt Christus alzoo genoemd. Soms is het zelfs onze

ker, of de naam op God, dan wel op Christus slaat, Tit. 2:13, 2 Petr. 

1 : 1 ; het is toch Christus, in wien en door wien het zaligmakend werk 

Gods geheel en al tot stand wordt gebracht. 
Dit alles nu wijst op eene eenheid tusschen Vader en Zoon, tusschen 

God en Christus, zooals die nergens elders tusschen den Schepper en 

zijn schepsel bestaat. Al heeft Christus ook eene menschelijke natuur 

aangenomen, die eindig en beperkt is en in den tijd begon te bestaan: 

als persoon, als Ikheid staat Christus in de Schrift niet aan den kant 

van het schepsel, maar aan de zijde Gods. Hij is zijne deugden deelach

tig, Hij neemt deel aan al zijne werken, Hij bezit dezelfde Goddelijke 
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natuur. Dit laatste komt vooral duidelijkjuit in drie nainen, die aan Christus 

gegeven worden, in die van het Beeld, het Woord en den Zoon Gods. 
Christus is het Beeld Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en 

het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, 2 Cor. 4 : 4, Col. 1 : 15, 
Hebr. 1:3. In Christus is de onzienlijke God zichtbaar geworden; 

wie Hem ziet, ziet den Vader, Joh. 14 : 9. Wie weten wil, wie en wat 

God is. hij zie Christus aan; zooals Christus is, zoo is de Vader. Voorts, 

Christus is het Woord Gods, Joh. 1:1, Openb. 19 : 13 ; in Hem heeft 
de Vader zich volkomen uitgesproken, zijne wijsheid, zijn wil, al zijne 

deugden, zijn gansche wezen; Hij heeft Hem gegeven, het leven te 

hebben in zichzelven, Joh. 5 : 26. Wie Gods gedachte,.Gods raad en 

wil over menschheid en wereld wil leeren kennen, die luistere naar 

Christus, en hoore Hem, Matth. 17 : 5. Eindelijk, Christus is de Zone 
Gods, de Zoon, zooals vooral Johannes Hem dikwijls zonder eenige 

nadere omschrijving noemt, 1 Joh. 2 : 22 v., Hebr. 1 : 1, 8 enz., de 
eeniggeborene en eenige, de eigene en geliefde Zoon, in wien de Vader 

al zijn welbehagen heeft, Matth. 3 17, 17 : 5, Joh. 1 : 14, Rom. 8:32, 
Ef. 1 : 6, Col. 1 : 13. Wie een kind Gods wil worden, neme Christus 

aan, want allen die Hem aannemen, ontvangen het recht en de bevoegd

heid, om kinderen Gods genaamd te worden, Joh. 1 : 12. 
Op dit getuigenis aangaande Christus zet de Schrift ten slotte de 

kroon, door Hem ook toe te kennen den Goddelijke» Naam. Thomas 

beleed Hem reeds vóór de hemelvaart als zijn Heer en zijn God, Joh. 
20 : 28. Johannes getuigt van Hem, dat Hij in den beginne als het 

Woord bij God en zelf God was. Paulus verklaart, dat Hij wel uit de 

vaderen is zooveel het vleesch aangaat, maar dat Hij naar zijn wezen 

is God boven alles, te prijzen in der eeuwigheid, Rom. 9:5. De brief 
aan de Hebreen zegt, dat Hij verre verheven is boven de engelen en 

door God zeiven met den naam van God wordt aangesproken, Hebr. 
1 : 8, 9. Petrus spreekt van Hem als onzen God en Zaligmaker Jezus 

Christus, 2 Petr. 1 : 1. In het doopsbevel van Jezus, Matth. 28 : 19, 

en in de zegenbeden der apostelen, 2 Cor. 13 : 13, 1 Petr. 1 :2, Openb. 
1 : 4—6 staat Christus, de Zoon, met den Vader en den Geest op dezelfde 

lijn. De naam en het wezen, de deugden en de werken der Godheid 

komen aan den Zoon (en den Geest) evenzeer als aan den Vader toe. 
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Jezus  de  Chr i s tus ,  de  Zoon  des  l evenden  Gods  op  deze  pe t ra  i s  

de  gemeen te  gebouwd.  Van  den  aanvang  a f  s tond  de  gehee l  een ige  

be teeken i s  van  Chr i s tus  voor  a l l e  ge loov igen  vas t .  Door  a l l en  werd  Hi j  

be leden  a l s  de  Heer ,  d i e  door  z i jn  l ee r  en  l even  de  za l ighe id ,  de  ve r 

gev ing  de r  zonden  en  de  ons te r fe l i jkhe id ,  had  ve rworven ,  daa rna  door  

den  Vader  aan  z i jne  r ech te rhand  was  ve rhoogd ,  en  spoed ig  a l s  Rech te r  

wederkomen  zou ,  om te  oordee len  de  l evenden  en  de  dooden .  Met  de 

ze l fde  namen ,  Chr i s tus ,  Heer ,  Zone  Gods ,  God  enz . ,  d i e  in  de  Br ieven  

de r  apos te l en  voorkomen ,  word t  Hi j  ook  in  de  ouds te  Chr i s t e l i jke  ge 

schr i f t en  genoemd en  in  de  gebeden  en  l i ede ren  aangeroepen .  Al len  

s tonden  in  de  over tu ig ing ,  da t  e r  één  God  was ,  wiens  k inderen  z i j  z i ch  

wis t en ,  één  Heer ,  d i e  de  l i e fde  Gods  hun  ve rzekerd  en  geschonken  had ,  

en  één  Gees t ,  d i e  hen  a l l en  in  n ieuwighe id  des  l evens  deed  wande len .  

He t  doopsbeve l  in  Mat th .  28  :  19 ,  da t  t egen  he t  e inde  van  den  apos to -

l i schen  t i jd  a lgemeen  in  gebru ik  kwam,  i s  daa rvoor  t en  bewi j s .  

Maar  zoodra  men  over  den  inhoud  deze r  be l i jden i s  g ing  nadenken ,  

deed  z i ch  a l l e r l e i  ve r sch i l  van  gevoe len  voor .  De  l eden  de r  gemeen te ,  

d i e  t e  vo ren  in  he t  Jodendom en  He idendom opgevoed  waren  en  meeren-

dee l s  to t  de  eenvoud igen  des  l ands  behoorden ,  waren  n ie t  i n  s t aa t ,  om 

he t  apos to l i sch  onderwi j s  t e r s tond  in  hun  bewus tz i jn  op  t e  nemen;  z i j  

l ee fden  in  he t  midden  eener  maa t schapp i j ,  i n  we lke  a l l e r l e i  denkbee lden  

en  r i ch t ingen  dooreenkru i s t en ,  cn  s tonden  dus  voor tdurend  aan  vee l  ve r 

l e id ing  en  dwal ing  t en  p roo i .  Reeds  t i jdens  he t  l even  de r  apos te l en  ve r 

nemen  wi j  van  ve r sch i l l ende  dwaa l l ee raa r s ,  d i e  in  de  gemeen te  b innen

drongen  en  haa r  zoch ten  a f  t e  rukken  van  de  vas t ighe id  haa r s  ge loofs .  

In  Co losse ,  b i jv .  waren  e r  l eden ,  d ie  t ekor t  deden  aan  den  pe r soon  en  

he t  werk  van  Chr i s tus  en  he t  Evange l i e  ve randerden  in  eene  n ieuwe  we t ,  

Co l .  2  :  3  v . ,  16  v .  In  Cor in the  s tonden  l ibe i  t in i s t en  op .  d i e ,  de  Chr i s 

t e l i jke  v r i jhe id  misbru ikend ,  aan  geen  rege l  z i ch  wi lden  b inden ,  1  Cor .  

6  :  12  v . ,  8  :  1  v .  De  apos te l  Johannes  voe r t  in  z i jn  ee r s t en  b r i e f  s t r i jd  

t egen  zoogenaamde  doce ten ,  d i e  de  koms t  van  Chr i s tus  in  he t  v leesch  

loochenden  en  a lzoo  de  waarach t ighe id  z i jne r  mensche l i jke  na tuur  mis 

kenden ,  1  Joh .  2  :  18  v . ,  4  :  1  v  ,  5  :  5  v .  enz .  

En  zoo  b lee f  he t  in  den  na -apos to l i schen  t i jd  ;  ze l f s  namen  de  dwa

l ingen  van  de  tweede  eeuw afaan  in  ve r sche idenhe id ,  k rach t  en  u i t 

b re id ing  toe .  Daar  waren  e r ,  d i e  we l  ge loofden  aan  de  waarach t ig  



355 

mensche l i jke  na tuur  van  Chr i s tus ,  aan  z i jne  bovenna tuur l i jke  geboor te ,  

aan  z i jne  ops tand ing  en  hemelvaa r t ,  maar  d ie  he t  Godde l i jke  ne rgens  

anders  in  zagen  dan  in  eene  bu i t engewone  mate  van  gaven  en  k rach ten  

des  Gees tes ,  we lke  Hem b i j  z i jne  geboor te  o f  doop  door  God  waren  

medegedee ld  en  hem to t  z i jn  godsd iens t ig -zede l i jken  a rbe id  bekwaam 

maak ten .  De  vo lge l ingen  van  deze  r i ch t ing  l ee fden  onder  den  inv loed  

van  de  de ï s t i sche ,  Joodsche  idee  ove r  de  ve rhoud ing  van  God  en  were ld  ;  z i j  

konden  z ich  geen  inn ige r  gemeenschap  tusschen  God  en  mensch  denken ,  dan  

d ie  in  eene  mededee l ing  van  gaven  bes tond ;  Jezus  was  dus  we l  een  r i jk  

begaa fd  mensch ,  een  re l ig ieus  gen ie ,  maar  Hi j  was  en  b lee f  toch  een  mensch .  

Maar  anderen ,  d i e  v roeger  in  he t  He idendom opgevoed  waren  en  

meer  to t  de  po ly the ï s t i sche  gedach te  z i ch  voe lden  aange t rokken ,  meen

den  he t  hee l  goed  t e  kunnen  begr i jpen ,  da t  Chr i s tus  naa r  z i jne  i nne r 

l i jke  na tuur  een  van  de  ve le ,  o f  missch ien  we l  he t  hoogs te  van  a l l e  

Godde l i jke  wezens  was ;  maar  z i j  konden  n ie t  ge looven ,  da t  zu lk  een  

Godde l i jk ,  r e in  wezen  eene  mensche l i jke ,  eene  s to f fe l i jke ,  eene  v leesche-

l i jke  na tuur  zou  hebben  aangenomen .  En  daa rom gaven  z i j  de  waar 

ach t ige  menschhe id  van  Chr i s tus  p r i j s ,  en  ze iden ,  da t  Hi j  s l ech t s  

t i jde l i jk  in  eene  sch i jnges ta l t e  op  aa rde  had  rondgewande ld ,  evena l s  ook  

de  enge len  in  he t  Oude  Tes tament  da t  men igmaa l  hadden  gedaan .  Be ide  

r i ch t ingen  l even  to t  op  den  hu id igen  dag  voor t ;  t e rwi j l  nu  eens  de  

Godhe id  aan  de  menschhe id  word t  opgeof fe rd ,  word t  dan  weer  gene  

t en  kos te  van  deze  gehandhaafd .  E r  z i jn  a l t i j d  u i t e r s t en ,  d i e  de  id j e  

om he t  f e i t ,  o f  he t  f e i t  om de  idee  p r i j s  geven  ;  z i j  z i en  de  eenhe id  en  

ha rmonie  van  be ide  n ie t  in .  

Maar  de  Chr i s t e l i jke  ke rk  s tond  van  den  aanvang  a f  op  een  anderen  

g ronds lag  en  be leed  in  den  pe r soon  van  Chr i s tus  ju i s t  de  inn igs te  en  

d ieps te ,  en  daa rdoor  eene  gehee l  een ige  gemeenschap  van  God  en  

mensch .  Hare  to lken  d ruk ten  z i ch  in  den  ee r s t en  t i jd  soms  zee r  onbe

ho lpen  u i t ;  z i j  moes ten  wors te l en ,  om ee r s t  in  he t  bewus tz i jn  eene  

een igsz ins  he lde re  voors t e l l ing  van  de  zaak  t e  k r i jgen ,  en  daa rna ,  om 

deze  voors t e l l ing  een ige rmate  in  du ide l i jke  t aa l  onder  woorden  t e  b rengen .  

Maar  me t  da t  a l  l i e t  de  gemeen te  z i ch  n ie t  a f rukken  van  haa r  g rond

s l ag  ;  ze  ve rmeed  he t  eene  en  he t  andere  u i t e r s t e  en  h ie ld  aan  de  l ee r  

de r  apos te l en  ove r  den  pe r soon  van  Chr i s tus  vas t .  
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Doch wanneer  één  en  deze l fde  persoon  tege l i jk  de  Goddel i jke  na tuur  

dee lach t ig  en  tevens  een  waaracht ig  mensch  was ,  dan  kwam he t  e r  op  

aan ,  om nader  z i jne  p laa t s  aan  te  wi jzen ,  en  scherp  de  verhouding  
te  bepa len ,  waar in  Hi j  zoowei  to j  de  Godheid  a l s  to t  de  were ld  s tond .  

En  h ie rb i j  deed  z ich  wederom rechts  en  l inks  een  dwaalweg voor .  

Als  men n .1 .  de  eenhe id  Gods ,  welke  eene  fundamentee le  waarhe id  

van  he t  Chr i s tendom is ,  zóó  vers tond ,  da t  he t  wezen  der  Godheid  vo l 

komen met  den  persoon  des  Vaders  samenvie l ,  dan  bleef  e r  in  de  God

heid  voor  Chr i s tus  geene  p laa t s ;  dan  kwam Hi j  bu i ten  de  Godheid  en  

dus  aan  den  kant  van  he t  schepse l  te  s taan ,  want  tusschen  Schepper  en  

schepse l  i s  geen  ge le ide l i jke  overgang .  En  dan  kon  men met  Ar ius  nog  

wel  zeggen ,  da t  Hi j  in  t i jd  en  rang  aan  hee l  de  were ld  voorafg ing ,  da t  

Hi j  he t  ee rs te  van  a l le  schepse len  was  geschapen  en  ze  a l le  in  s tand  

en  eere  over t rof ;  maar  Chr i s tus  b leef  dan  toch  een  schepse l ,  e r  was  

een  t i jd ,  da t  Hi j  e r  n ie t  was ,  en  in  den  t i jd  werd  Hi j  dan ,  evena ls  
a l le  andere  schepse len ,  door  den  wi l  Gods  in  he t  aanz i jn  geroepen .  

Bi j  he t  s t reven  echte r ,  om de  eenheid  Gods  te  handhaven  en  toch  aan  den  

persoon  van  Chr i s tus  de  Hem toekomende  p laa t s  en  eere  te  verzekeren ,  

kon  men zeer  l i ch t  ook  in  eene  andere  dwal ing  verva l len ,  in  de  dwal ing  

n .1 .  welke  aan  haar  voornaamsten  leeraar ,  Sabe l l ius ,  den  naam ont leen t .  

Terwi j l  Ar ius ,  om zoo  te  zeggen ,  he t  wezen  der  Godheid  met  den  per 

soon  des  Vaders  vereenze lv igde ,  of fe rde  Sabe l l ius  a l le  dr ie  personen  aan  

da t  wezen  op .  Volgens  z i jne  leer  z i jn  de  dr ie  personen ,  Vader ,  Zoon 

en  Gees t ,  geen  eeuwige ,  in  he t  wezen  der  Godheid  bes taande  ze l f s tandig

heden ,  maar  vormen en  versch i jn ingen ,  waar in  he t  ééne  Goddel i jke  

wezen  z ich  ach te reenvolgens  in  den  loop  der  t i jden ,  onder  he t  Oude  

Tes tament ,  in  de  aardsche  omwandel ing  van  Chr i s tus ,  en  na  den  Pink

s te rdag ,  heef t  geopenbaard .  Beide  dwal ingen  hebben  a l le  eeuwen door  

hare  aanhangers  gevonden  :  de  Groninger  Theologie  b i jv .  ve rn ieuwde 

in  hoofdzaak  de  leer  van  Ar ius ,  en  de  moderne  Theologie  wandelde  in  

den  eers ten  t i jd  in  he t  spoor  van  Sabe l l ius .  
Het  kos t te  vee l  gebed  en  vee l  s t r i jd ,  om tusschen  a l  deze  dwal ingen  

door ,  d ie  bovendien  nog  in  a l le r le i  vormen gewi jz igd  en  vermengd wer

den ,  den  rech ten  weg te  v inden .  Maar  onder  de  le id ing  van  groote  

mannen ,  d ie  zoowel  door  hunne  godsvrucht  a l s  door  hunne  denkkracht  

u i tb lonken  en  daarom te rech t  den  naam van  kerkvaders  dragen ,  b leef  de  
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gemeente  toch  aan  de  lee i  der  apos te len  ge t rouw.  Op de  Synode  te  

Nicea  in  325  sprak  de  kerk  haar  ge loof  u i t  in  den  éénen  God,  den  

Vader ,  den  Almacht ige ,  Schepper  van  a l le  z ien l i jke  en  onz ien l i jke  d ingen ,  

en  in  den  éénen  Heere  Jezus  Chr i s tus  den  Zone  Gods ,  d ie  gegenereerd  

werd  u i t  den  Vader  a l s  de  eengeborene ,  da t  i s ,  u i t  he t  wezen  des  Vaders ,  

God ui t  God,  l i ch t  u i t  l i ch t ,  waaracht ig  God u i t  waaracht ig  God,  gege

nereerd  en  n ie t  geschapen ,  eens  wezens  met  den  Vader ,  door  wien  a l le  

d ingen  in  den  hemel  en  de  aarde  gemaakt  z i jn , . . . .  en  in  den  Hei l igen  Gees t .  
Hoe  be langr i jk  deze  u i tkomst  ook  was ,  e r  werd  vols t rek t  geene  beë in

d ig ing  der  leer twis ten  mede  verkregen .  In tegendee l ,  de  be l i jden is  van  

Nicea  opende  de  ge legenheid  voor  l i e t  opkomen van  n ieuwe vragen  en  

versch i l lende  an twoorden .  Want  a l  was  nu  de  verhouding  van  Chr i s tus  

to t  he t  wezen  Gods  en  to t  de  were ld  en  de  menschheid  bepaa ld ,  in  

d ien  z in ,  da t  Hi j  in  z i jn  persoon  aan  be ide  dee l  had  en  God en  mensch  
in  één  persoon  was ,  de  vraag  kon  n ie t  u i tb l i jven ,  hoe  he t  verband  van  

d ie  twee  na turen  in  één  persoon  gedacht  moes t  worden-  En  ook  b i j  

d i t  punt  werden  te r  beantwoord ing  versch i l lende  wegen  inges lagen .  

Nes tor ius  bes loo t ,  da t  e r ,  wanneer  e r  in  Chr i s tus  twee  na turen  waren ,  

in  Hem ook twee  personen ,  twee  ikken ,  moes ten  z i jn ,  d ie  a l leen  door  

een  zede l i jken  band ,  zooa ls  b i jv .  in  he t  huwel i jk  tusschen  man en  vrouw,  

vereenigd  konden  z i jn .  En  Eutyches ,  van  deze l fde  vereenze lv ig ing  van  

na tuur  en  persoon  u i tgaande ,  kwam to t  de  s lo t som,  da t ,  a l s  e r  in  Chr i s 

tus  maar  èèn  persoon ,  één  ik  aanwezig  was ,  dan  de  be ide  na turen  zoo  

vermengd en  samengesmol ten  moes ten  z i jn .  da t  e r  s lech ts  ééne  godmen-

sche l i jke  na tuur  u i t  d ie  vermenging  te  voorsch i jn  kwam.  Daar  werd  he t  

ondersche id  der  na turen  ten  kos te  van  de  eenhe id  des  persoons ,  h ie r  

de  eenheid  des  persoons  ten  kos te  van  de  tweeheid  der  na turen  ge

handhaafd .  
Maar  na  langen ,  hef t igen  s t r i jd  kwam de  kerk  ook  deze  twis ten  te  boven .  

Op he t  conc i l ie  t e  Chalcedon in  451  sprak  z i j  u i t ,  da t  de  ééne  persoon  

van  Chr i s tus  bes tond  in  twee  na turen ,  d ie  onveranderd  en  onvermengd 

( tegen  Eutyches) ,  en  ongesche iden  en  ongedee ld  ( tegen  Nes tor ius )  naas t  

e lkander  bes tonden ,  maar  hunne  eenhe id  hadden  in  den  éénen  persoon .  

• Met deze beslissing, die later, op de synode te Constantinopel in 680, 

nog  nader  op  een  bepaa ld  punt  aangevuld  en  vol too id  werd ,  kwam aan  

den  eeuwenlangen  s t r i jd  over  den  persoon  van  Chr i s tus  een  e inde .  De  
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kerk had in deze twisten liet wezen des Cliristendoms, het absoluut 

karakter der Christelijke religie, en daarmede ook hare eigene zelfstan

digheid bewaard. 

Nu spreekt het vanzelf, dat deze belijdenis van Nicea en Chalcedon 

op geene onfeilbaarheid aanspraak mag maken. De termen, waarvan de 
kerk en de theologie zich bedient, zooals persoon, naturen, eenswezens-

heid enz. worden niet in de Schrift gevonden, maar zijn eene vrucht 

van het nadenken, dat de Christenheid langzamerhand aan deze verbor

genheid der godzaligheid wijden moest ; zij werd er toe gedwongen door 

de dwalingen, die van alle kanten zoowel binnen als buiten de kerk het 

hoofd opstaken. Al die uitdrukkingen en omschrijvingen, welke in de 

belijdenis der kerk en de taal der theologie gebezigd worden, hebben 
dan ook niet ten doel, om het mysterie, dat hier voorligt, te verklaren, 

maar om het zuiver en ongeschonden te handhaven tegenover allen, die 

het verzwakken of ontkennen. De vleeschwording des Woords is geen 

probleem, dat wij moeten of kunnen oplossen, maar het is een wonder

baar feit, dat wij dankend belijden, zooals God zelf het in zijn Woord 

voor onze oogen plaatst. 
Doch zoo verstaan, is de belijdenis, welke de kerk te Nicea en Chal

cedon vaststelde, van groote waarde. Daar zijn er velen geweest en 

daar zijn er nog velen, die uit de hoogte op de leer van de twee naturen 

in Christus neerzien en ze door andere woorden en termen trachten te 

vervangen. Wat doet het er toe, zoo spreken zij eerst, of wij met deze 

leer al dan niet onze instemming betuigen ; het komt er maar op aan, 

dat wij den persoon van Christus zeiven bezitten, die hoog achter en 

boven deze onbeholpen belijdenis staat. Maar straks voeren al deze 

mannen toch ook zeiven weer woorden en termen in, om dien persoon 

van Christus, dien zij aannemen, nader te beschrijven. Niemand kan 

daaraan ontkomen, want wat wij niet kennen, dat hebben wij niet. 

Indien wij gelooven, dat wij Christus bezitten, dat wij gemeenschap met 

Hem hebben, dat wij zijn eigendom zijn, dan moet dat geloof ook 

spreken, en tot woorden, termen, uitdrukkingen, omschrijvingen de toe

vlucht nemen. Maar dan heeft de historie ook geleerd, dat de uitdruk

kingen, waarvan de bestrijders der twee-naturen-leer zich bedienen, in 

waarde en kracht verre bij die der belijdenis achterstaan en dikwerf 
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ze l f s ,  me t  miskenn ing  van  he t  f e i t  de r  v leeschword ing ,  ge l i jk  de  Schr i f t  

ons  da t  kennen  doe t ,  de  dwal ing  in  de  hand  werken .  

In  den  t egenwoord igen  t i jd  b i jvoorbee ld  z i jn  e r  zee r  ve len ,  d i e  de  l ee r  

de r  twee  na tu ren  he t  toppun t  de r  onger i jmdhe id  ach ten  en  in  hun  bewus t 

z i jn  z i ch  eene  gansch  andere  voors t e l l ing  vormen  van  den  pe r soon  van  

Chr i s tus .  Z i j  kunnen  n ie t  on tkennen ,  da t  e r  in  Chr i s tus  i e t s  i s ,  he twe lk  

Hem van  a l l e  menschen  ondersche id t  en  boven  a l l en  ve rhe f t .  Maar  

d i t  Godde l i jke ,  da t  z i j  i n  Chr i s tus  e rkennen ,  beschouwen  z i j  n i e t  a l s  een  

dee lhebben  aan  de  Godde l i jke  na tuur  ze lve ,  maar  a l s  eene  Godde l i jke  

gave  of  k rach t ,  we lke  in  b i j zondere  ma te  aan  Chr i s tus  geschonken  werd .  

Z i j  zeggen  dan ,  da t  e r  aan  Chr i s tus  twee  z i jden  z i jn ,  eene  Godde l i jke  

en  eene  mensche l i jke  ;  o f  da t  Hi j  van  twee  gez ich t spun ten  beschouwd 

kan  worden ;  o f  da t  Hi j  i n  twee  opvo lgende  toes tanden ,  van  ve rne 

de r ing  en  ve rhoog ing ,  hee f t  ge lee fd  ;  o f  da t  Hi j ,  o f schoon  a l l een  mensch ,  

toch  door  z i jne  p red ik ing  van  de  l i e fde  Gods  en  de  s t i ch t ing  van  z i jn  

kon inkr i jk  he t  bu i t engewone  en  vo lmaak te  o rgaan  van  Gods  openbar ing  

i s  gewees t  en  a l zoo  voor  ons  de  waarde  van  God  hee f t  ve rk regen .  Maar  

i ede r  onpar t i jd ig  l eze r  gevoe l t ,  da t  deze  voors t e l l ingen  n ie t  s l ech t s  eene  

wi jz ig ing  in  de  ke rke l i jke  u i td rukk ingen  b rengen ,  maar  i e t s  gansch  anders  

maken  van  den  pe r soon  van  Chr i s tus ,  dan  de  ke rk  t en  a l l en  t i jde  op  

g rond  van  he t  apos to l i sch  ge tu igen i s  aangaande  Hem be leden  hee f t .  

Immers ,  Godde l i jke  gaven  en  k rach ten  worden  in  zeke ren  z in  aan  i ede r  

mensch  geschonken ,  wan t  a l l e  goede  gaven  en  vo lmaak te  g i f t en  da len  

neder  van  den  Vader  de r  l i ch ten .  En  ook  de  bu i t engewone  gaven ,  zooa l s  

d i e  b i jvoorbee ld  aan  de  p ro fe ten  t en  dee le  v ie l en ,  he f fen  deze  mannen  n ie t  

boven  de  menschen  u i t ;  p ro fe ten  en  apos te l en  z i jn  menschen  gewees t  

van  ge l i jke  beweg ingen  a l s  wi j ;  i nd ien  Chr i s tus  dus  n ie t  meer  hee f t  on t 

vangen  dan  bu i t engewone  Godde l i jke  gaven  en  k rach ten ,  dan  was  Hi j  

n i e t  meer  dan  een  mensch ,  en  kan  e r  van  eene  v leeschword ing  des  

Woords  b i j  Hem geen  sp rake  z i jn .  Maar  dan  kan  Hi j  ook  noo i t ,  zooa l s  

anderen  he t  voors t e l l en ,  na  z i jn  dood  door  ops tand ing  en  hemelvaa r t  

t o t  God  ve rhoogd  z i jn  geworden  o f  voor  ons  de  be teeken i s  van  God  

ve rk regen  hebben .  Want  tusschen  mensch  en  God  i s  geen  ge le ide l i jke  

ove rgang ,  maar  een  d iepe  k love .  Z i j  s t aan  to t  e lkaa r  in  ve rhoud ing  a l s  

schepse l  en  Schepper ,  en  he t  schepse l  kan  u i t e raa rd  noo i t  Schepper  

worden  noch  ook  oo i t  voor  ons ,  menschen ,  de  waarde  en  de  be teeken i s  
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hebben van den Schepper, van wien wij volstrekt afhankelijk zijn. 

Opmerkelijk is het dan ook, dat sommigen, na al deze nieuwere voor

stellingen over den persoon van Christus met de leer der kerk en der 

Schrift vergeleken te hebben, tot de eerlijke conclusie gekomen zijn, dat 

ten slotte de belijdenis der kerk nog het best aan deleer der Schrift 

beantwoordt. De leer, dat Christus God en mensch was in één persoon, 
is geen product van heidensche philosophie maar is in het apostolisch 

getuigenis gegrond. 
Daarin bestaat toch de verborgenheid der godzaligheid, dat Hij, die als het 

Woord in den beginne bij God en zelf God was, Joh. 1 : 1, die 
in de gestaltenis Gods was en het geen roof achtte, Gode evengelijk te 

zijn, Phil. 2 : 6, die het afschijnsel van Gods heerlijkheid was en het 

uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, Hebr. 1 : 3, in de volheid des 

tijds vleesch geworden is, Joh. 1 : 14, uit eene vrouw is geboren, Gal. 
4 : 4, zichzelven vernietigd heeft, de gestaltenis eens dienstknechts aan

genomen hebbende, en is den menschen'gelijk geworden, Phil. 2 : 7. 

Er ligt hier ten eerste in opgesloten, dat Christus God was en is en 

eeuwiglijk blijft. Hij was niet de Vader en niet de Geest, maar de Zoon, 
de eigen, eeniggeboren, geliefde Zoon des Vaders. En niet het Goddelijk 

wezen, noch ook de Vader en de Geest, maar de persoon des Zoons 

is mensch geworden in de volheid des tijds. En toen Hij mensch werd 

en als een mensch op aarde rondwandelde, zelfs toen Hij worstelde 

in Gethsemane en hing aan het kruis, is Hij de eigen Zoon gebleven, 

in wien de Vader al zijn welbehagen had. Wel is waar zegt de apostel, 

dat Christus, die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof achtte, Gode 

evengelijk te zijn, zichzelven vernietigd of ontledigd heeft, Phil. 2 : 6,7. 

Maar ten onrechte wordt dit door sommigen zoo verstaan, dat Christus 

bij zijne vleeschwording, in den staat der vernedering, van zijne Godheid 

zich geheel of ten deele ontdaan, en zijne Goddelijke eigenschappen 

afgelegd heeft, en ze daarna langzamerhand in den staat zijner ver

hooging wederom teruggenomen heeft. Want hoe zou dit toch mogelijk 

wezen, daar God zich niet verloochenen kan, 2 Tim. 2 : 13, en als de 

onveranderlijke in zichzelven boven alle wording en verwording ver
heven is? Neen, ook toen Hij werd wat Hij niet was, bleef Hij die Hij 

was, de Eengeborene van den Vader. Maar wel zegt de apostel, dat 
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Chr i s tus  z i ch  in  dezen  z in  ve rn ie t igd  hee f t ,  da t  Hi j ,  d i e  in  de  ges ta l t en i s  

Gods  was ,  de  ges ta l t e  van  een  mensch  en  een  d iens tknech t  hee f t  aan 

genomen .  Om he t  mensche l i jk  en  eenvoud ig  u i t  t e  d rukken ,  vóór  z i jne  

menschword ing  was  Chr i s tus  den  Vader  n ie t  a l l een  in  wezen  en  deugden  

ge l i jk ,  maar  Hi j  had  ook  de  ges ta l t en i s  Gods .  Hi j  zag  e r  u i t  a l s  

God ,  Hi j  was  he t  a f sch i jnse l  z i jne r  hee r l i jkhe id  en  he t  u i tgedruk te  

bee ld  z i jne r  ze l f s t and ighe id .  Wie  Hem had  kunnen  z ien ,  zou  Hem 

te r s tond  a l s  God  e rkend  hebben .  Maar  d i t  ve randerde  b i j  z i jne  

menschword ing ;  toen  nam Hi j  de  gedaan te  van  een  mensch ,  de  ge 

s ta l t e  van  een  d iens tknech t  aan .  Wie  Hem nu  zag ,  kon  in  Hem 

n ie t  meer  den  een iggeboren  Zoon  des  Vaders  z i en ,  ander s  dan  door  l i e t  

oog  des  ge loofs .  Hi j  had  z i jne  Godde l i jke  ges ta l t e  en  hee r l i jkhe id  a fge 

l egd  ;  Hi j  ve rbe rgde  z i jne  Godde l i jke  na tuur  ach te r  de  ges ta l t e  van  een  

d iens tknech t ;  op  aa rde  was  Hi j  en  zag  Hi j  e r  u i t  a l s  onze r  één .  

Ten  tweede  l ig t  e r  daa rom in  de  v leeschword ing  opges lo ten ,  da t  Hi j ,  

d i e  b lee f  wa t  Hi j  was ,  werd  wa t  Hi j  n i e t  was .  Hi j  werd  d i t  i n  een  pun t  

des  t i jds ,  op  een  bepaa ld  oogenb l ik  in  de  gesch ieden i s ,  in  d i e  u re ,  toen  

de  He i l ige  Gees t  ove r  Mar ia  kwam en  de  k rach t  des  Al le rhoogs ten  haa r  

ove r schaduwde ,  Luk .  1  :  35 .  Maar  da t  neemt  toch  n ie t  weg ,  da t  deze  

v leeschword ing  eeuwen  l ang  werd  voorbe re id .  

Ind ien  men  he t  goed  wi l  ve r s t aan ,  kan  men  zeggen ,  da t  ze l f s  de  genera t i e  

d"es  Zoons  en  de  c rea t i e  de r  were ld  de  inca rna t i e  des  Woords  hebben  

voorbe re id .  N ie t  in  d ien  z in ,  a l so f  de  genera t i e  en  c rea t i e  de  v leesch

word ing  reeds  in  beg inse l  i n  z i ch  s lo ten .  Want  de  Schr i f t  b reng t  de  

menschword ing  des  Zoons  a l t i jd  me t  de  ve r loss ing  van  de  zonde  en  de  

ve rwerv ing  de r  za l ighe id  in  ve rband .  Mat th .  1  :  21 ,  Joh .  3 :  16 ,  Rom.8 :3 ,  

Ga l .  4  :  4 ,  5 .  enz .  Maar  genera t i e  en  c rea t i e ,  voora l  ook  de  schepp ing  des  

menschen  naa r  Gods  bee ld ,  l ee ren  toch  be ide ,  da t  God  mededee lbaa r  i s ,  

i n  vo l s t r ek ten  z in  b innen  en  in  be t rekke l i jken  z in  bu i t en  he t  Godde l i jke  

wezen .  Ind ien  d i t  n i e t  he t  geva l  ware ,  zou  e r  voor  eene  menschword ing  

Gods  ook  geene  ru imte  z i jn .  Wie  de  menschword ing  Gods  onmoge l i jk  

ach t ,  on tken t  in  beg inse l  ook  de  schepp ing  de r  were ld  en  de  genera t i e  

des  Zoons ;  en  wie  deze  l aa t s t e  e rken t ,  kan  t egen  de  ee r s t e  geen  pr in 

c ip iee l  bezwaar  meer  inb rengen .  

Doch  rech t s t r eeks  i s  de  v leeschword ing  des  Woords  voorbe re id  in  de  

reve la t i e  (de  openbar ing) ,  we lke  t e r s tond  na  den  va l  een  aanvang  nam,  
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in tsraels geschiedenis zich voortzette, en in de begenadiging van Maria 
haar hoogste punt bereikte. Het gansche Oude Testament is een al 
nader komen van God tot den mensch, om dan in de volheid des tijds 

blijvend woning in hem te maken. 
Wijl de Zone Gods, die in Maria de menschelijke natuur aannam, 

echter reeds vóór dien tijd en van eeuwigheid als persoon des Zoons 
bestond, had zijne ontvangenis in Maria's schoot niet plaats door den 
wil des vleesches en den wil des mans, maar door de overschaduwing 
des Heiligen Geestes. De vleeschwording sluit zich wel bij de voorafgaande 
openbaring aan en voltooit ze, maar zij is zelve geen product van de 
natuur of de menschheid. Zij is een werk Gods, eene openbaring, de 
hoogste openbaring. Gelijk het de Vader was, die zijn Zoon zond in 
de wereld, en de H. Geest, die over Maria kwam, zoo is het ook de 
Zoon zelf geweest, die ons vleesch en bloed deelachtig is geworden, Hebr. 
2 : 14- De vleeschwording is zijn eigen werk ; Hij was er niet lijdelijk bij. 
Hij werd zelf vleesch, door zijn eigen wil en door zijne eigene daad 
Daarom stelt Hij den wil des vleesches en den wil des mans bij zijne 
menschwording ter zijde, en bereidt Hij zich zelf eene menschelijke 
natuur in Maria's schoot door de overschaduwing des H. Geestes. 

Die menschelijke natuur bestond niet van tevoren. Zij werd niet door 
Christus uit den hemel medegebracht en van buiten af in Maria inge
dragen en door haar heengeleid. De Wederdoopers leerden dit, om de 
zondeloosheid der menschelijke natuur bij Christus te kunnen handhaven ; 
maar zij wandelden daarbij in het spoor der oude gnostiek en gingen 
van de gedachte uit, dat vleesch en stof in zichzelve zondig zijn. Doch 
de Schrift handhaaft ook in de vleeschwording de goedheid der schepping, 
en den Goddelijken oorsprong der stof. 

Christus nam zijne menschelijke natuur uit Maria aan, Mattli. 1 : 20, 
Luk. 1 : 52, 2 : 7, Gal. 4 : 4. Hij is, zooveel het vleesch aangaat, uit 
David en uit de vaderen, Hand. 2 : 30, Rom. 1 : 3, 9 : 5. Daarom is 
zij ook eene waarachtige en volkomene menschelijke natuur, ons in alles 
gelijk, uitgenomen de zonde, Hebr. 2 : 14. 17, 4 : 15. Niets mensche-
lijks was aan Christus vreemd. De loochening van de komst van Christus 
in het vleesch is het beginsel van den antichrist, 1 Joh. 2 : 22. 

Zooals de menschelijke natuur van Christus niet vóór de ontvangenis 
in Maria bestond, zoo heeft zij ook niet een tijd lang vóór of ook na 
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de geboorte, gescheiden van den Christus bestaan. Het zaad, dat in 
Maria ontvangen, en het kindeke, dat uit haar geboren werd, is niet 
eerst zelfstandig tot een mensch, tot een persoon, tot eene ikheid opge
groeid en daarna door Christus aangenomen en met zichzelven ver-
eenigd. Ook deze dwaling vond vroeger en later hare verdedigers, maar 
de Schrift weet van zulk eene voorstelling niets. Het heilige, dat in 
Maria's schoot verwekt werd, was en droeg van den aanvang af den 
naam van Zone Cods, Luk. 1 : 35. De Zoon. dien de Vader zond, werd 
uit eene vrouw, Gal. 4 : 4. Het Woord nam niet eerst later een mensch 
tot zich, maar het is vleesch geworden, Joh. 1 : 14. En daarom zeide 
de Christelijke kerk in hare belijdenis, dat de persoon des Zoons niet 
een menschelijk persoon, maar eene menschelijke natuur aannam ; .zoo 
alleen toch is de tweeheid der naturen in de eenheid des persoons te 
handhaven 

Want — en dit is het derde punt, dat hierbij onze overweging ver
dient — al zegt de Schrift zoo duidelijk mogelijk, dat Christus het 
Woord was en vleesch werd, dat Hij naar het vleesch uit de vaderen 
is maar naar zijn wezen God over alles, te prijzen in der eeuwigheid, 
toch doet zij in dien Christus altijd één persoon voor ons optreden. Het 
is altijd hetzelfde Ik, dat uit Christus spreekt en handelt. Het kind, dat 
geboren werd, draagt den naam van sterke God en eeuwige Vader, 
Jes. 9 : 5. Davids zoon is tegelijk Davids Heer, Matth. 23 : 43. De
zelfde, die nedergedaald is, is ook opgevaren verre boven alle 
hemelen, Ef. 4 : 10. Die naar het vleesch uit de vaderen is, is naar 
zijn wezen de God over alles, te prijzen in der eeuwigheid. Rom. 9 : 5. 
Rondwandelend op aarde, was en bleef Hij toch in den hemel, in den 
schoot des Vaders, Joh. 1 : 18, 3 : 13. Geboren en levende in den 
tijd, is Hij toch vóór Abraham. Joh. 8 : 58. De volheid der Godheid 
woont in Hein op lichamelijke wijze, Col. 2 : 9. 

In één woord, aan hetzelfde subject, aan denzelfden persoon worden God
delijke en menschelijke eigenschappen en werken, eeuwigheid en tijd, 
alomtegenwoordigheid en beperktheid, scheppende almacht en creatuurlijke 
zwakheid toegeschreven. Dit zoo zijnde, kan de vereeniging van de twee na
turen in Christus niet als die tusschen twee personen geweest zijn. Want 
twee personen kunnen wel door de liefde ten innigste met elkander verbon
den worden, maar zij kunnen toch nooit één persoon, één ik worden ; 
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de  l ie fde  onders te l t  ju i s t  de  tweehe id  en  brengt  n ie t  anders  dan  eene  

myst i sche  en  e th i sche  eenhe id  to t  s tand .  Ind ien  de  vereenig ing  van  den  

Zone  Gods  met  de  mensche l i jke  na tuur  d i t  karak te r  d roeg ,  zou  z i j ,  hoogs tens  

in  g raad  maar  n ie t  in  wezen ,  ondersche iden  kunnen  z i jn  van  d ie ,  welke  
God met  z i jne  schepse len ,  bepaa lde l i jk  met  z i jne  k inderen ,  verb indt .  Maar  

Chr i s tus  neemt  eene  gehee l  een ige  p laa t s  in .  Hi j  verbond z ich  n ie t  op  

zede l i jke  wi jze  met  een  mensch  en  nam nie t  een  bes taand  mensch  in  

z i jne  gemeenschap  op ,  maar  Hi j  bere idde  z ichze l f  eene  mensche l i jke  na
tuur  in  Mar ia ' s  schoot ,  en  werd  een  mensch  en  een  d iens tknecht .  Zooals  

een  mensch  u i t  den  eenen  s taa t  des  levens  in  een  anderen  kan  over 

gaan ,  ach te reenvolgens  of  soms ook  wel  tege l i jker t i jd  in  twee  bewustz i jns -
s feeren  leven  kan ,  zoo  i s ,  b i j  wi jze  van  ana logie  (overeenkomst ) ,  Chr i s tus ,  

d ie  in  de  ges ta l te  Gods  was ,  in  de  ges ta l te  van  een  d iens tknecht  op  

aarde  gaan  rondwandt ien .  De  vereenig ing ,  d ie  in  z i jne  v leeschwording  

to t  s tand  kwam,  was  n ie t  eene  zede l i jke  vereenig ing  tusschen  twee  per 

sonen ,  maar  eene  vereenig ing  van  twee  na turen  in  denze l fden  persoon  
Man en  vrouw,  hoe  inn ig  ook  in  den  ech t  vereenigd ,  b l i jven  twee  per 

sonen  ;  God en  mensch ,  schoon door  de  inn igs te  l i e fde  verbonden ,  

b l i jven  ondersche iden  in  wezen .  Maar  in  Chr i s tus  i s  de  mensch  he t 

ze l fde  subjec t ,  a l s  he t  Woord ,  da t  in  den  beginne  b i j  God en  ze l f  God 
was ,  en  he t  Woord  he tze l fde  subjec t ,  da t  v leesch  werd .  Hier  i s  eene  

gehee l  een ige ,  onverge l i jke l i jke  en  onbegr i jpe l i jke  vereenig ing  van  God 

en  mensch .  En  a l le r  wi j she id  aanvang  en  e inde  i s  :  Het  woord  i s  v leesch  

geworden  en  heef t  onder  ons  gewoond,  en  wi j  hebben  z i jne  heer l i jkhe id  

aanschouwd,  eene  heer l i jkhe id  a l s  des  Eengeborenen  van  den  Vader ,  vo l  

van  genade  en  waarhe id ,  Joh .  1  :  14 .  

Door  deze  vereenig ing  beschik t  Chr i s tus  in  de  eenhe id  van  z i jn  per 

soon  over  a l  de  e igenschappen  en  krachten ,  welke  aan  be ide  na turen  

e igen  z i jn .  Sommigen  hebben  nog  eene  s te rker  en  inn iger  vereenig ing  

van  de  twee  na turen  t rach ten  te  verkr i jgen ,  door  te  l ee ren .  da t  de  be ide  

na turen  te rs tond  b i j  de  v leeschwording  in  ééne  godmensche l i jke  na tuur  

z i jn  samengesmol ten ,  of  da t  de  Goddel i jke  na tuur  z ich  van  hare  e igen
schappen  ontdeed  en  neerdaa lde  to t  de  beperk the id  der  mensche l i jke  

na tuur ,  of  da t  de  mensche l i jke  na tuur  hare  e igenschappen  ver loor  en  

d ie  van  de  Goddel i jke  na tuur  (he tz i j  a l l e ,  he tz i j  sommige ,  zooa ls  de  a l -
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omtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid en levendmakende kracht) 

ten eigendom ontving. Maar de Gereformeerde belijdenis heeft zulk eene 

ineensmelting van beide naturen en zulk eene mededeeling van eigen

schappen door de eene aan de andere natuur altijd verworpen en be

streden. Want zulk een ineensmelting en mededeeling kwam op ver

warring en vermenging van beide naturen en dus op eene pantheïsti

sche loochening van het wezensonderscheid tusschen God en tnensch, 

tusschen Schepper en schepsel neer. 

Daar is wel eene innige vereeniging tusschen beide naturen en hare 

eigenschappen en krachten. Maar deze vereeniging komt in de eenheid 

des persoons tot stand. En eene sterkere, diepere, inniger vereeniging 

is niet denkbaar. Zooals, bij vergelijking maar niet bij gelijkstelling, 

ziel en lichaam in den éénen mensch vereenigd zijn en toch in wezen 

en eigenschappen van elkander onderscheiden blijven, zoo is in Christus 

dezelfde persoon subject van beide naturen met al hare eigenschappen 

en krachten. De onderscheidenheid van ziel en lichaam is de onder

stelling en voorwaarde voor beider innige vereeniging in den éénen 

mensch, en zoo is ook het onderscheid tusschen Goddelijke en mensche-

lijke natuur de grondslag van beider vereeniging in den persoon van 

Christus. De ineensmelting van beide naturen en de mededeeling van 

de eigenschappen der eene aan de andere natuur brengen geen inniger 

vereeniging tot stand, maar lossen die vereeniging in eene vermenging 

(fusie) op, en verarmen feitelijk de volheid, welke in Christus is. Zij 

berooven öf de Goddelijke, öf de menschelijke, öf beide naturen in 

Christus en verzwakken het woord der Schrift, dat de volheid der God

heid in Hem lichamelijk woont, Col. 2 : 19, 1 : 9. Dan alleen blijft die 

volheid gehandhaafd, wanneer beide naturen onderscheiden blijven, en 

hare eigenschappen niet aan elkander, maar aan den éénen persoon 

mededeelen en in zijn dienst stellen. Het is dan altijd dezelfde rijke 

Christus, die in zijne vernedering en verhooging over de eigenschappen 

en krachten van beide naturen beschikt en daardoor juist die werken 

tot stand brengen kan, welke, als Middelaarswerken, eenerzijds van de 

werken Gods en anderzijds van die der menschen onderscheiden zijn en 

in de geschiedenis der wereld eene eigene plaats innemen. 

Door deze twee-naturen-leer wordt het groote voordeel verkregen, dat 

al wat' de H. Schrift van den persoon van Christus zegt en aan Hem 
32 
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toeschrijft, ten volle tot zijn recht kan komen. Eenerzijds is en blijft 

Hij dan de eenige en eeuwige Zoon van God, die met den Vader en 

den Geest alle dingen geschapen heeft, onderhoudt en regeert, Joh. 1 .3, 
Col. 1 : 15, 16, Hebr. 1 : 2, en daarom voorwerp onzer aanbidding mag 

zijn. Dit laatste was Hij reeds in de dagen der apostelen, Joh. 14 . 13, 
Hand. 7 : 59, 9 : 13, 22 : 16, Rom. 10 : 12, 13, Phil. 2 : 9, Hebr. 1 :6, 
evenals Hij toen en nu het voorwerp is van het geloof en vertrouwen 

van al zijne discipelen, Joh. 14 : 1, 17 : 3, Rom. 14 : 9, 2 Cor. 5 : 15, 
Ef. 3 : 12, 5 : 23, Col, 1 : 27 enz. Maar beide kan en mag Hij niet 

zijn, wanneer Hij niet is waarachtig God, want er staat geschreven . 

den Heere uwen God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen, Matth. 
4 : 10. De grond voor de godsdienstige vereering en aanbidding van 

Christus kan alleen liggen in zijne Goddelijke natuur, zoodat wie deze 
ontkent en toch die vereering in stand houdt, aan schepselvergoding en 

afgoderij zich schuldig maakt. De Godheid van Christus is geen afge

trokken leerstuk, maar voor het leven der gemeente van het hoogste 

belang. 
Andererzijds is Christus toch geworden waarachtig en volkomen mensch, 

ons in alles behalve de zonde gelijk. Hij is zuigeling, kind, jongeling, 

man geweest als wij, en nam toe in wijsheid en in grootte en in genade 

bij God en de menschen, Luk. 2 : 40, 52. Dit alles is geen schijn, zoo

als zij moeten zeggen, die de Goddelijke eigenschappen tot eigendom 

maken van de menschelijke natuur, maar het is de volle waarheid. Er 
was bij Christus eene langzame ontwikkeling, een geleidelijke voortgang 

in grootte des lichaams, in krachten der ziel, in gunst bij God en de 

menschen. De gaven des Geestes werden Hem niet alle in eens, maar 

successief in steeds grootere mate geschonken. Daar waren dingen, die 

Hij leeren moest en die Hij aanvankelijk nog niet wist, Mark. 13 : 32, 
Hand. 1 : 7. Daar was in Hem, al bezat Hij ook het niet-kunnen-zon-

digen, vanwege zijne zwakke menschelijke natuur, toch eene mogelijk
heid, om verzocht te worden, om te lijden en te sterven. Zoolang Hij 

op aarde was, was Hij naar zijne menschelijke natuur niet in den hemel, 

en heeft Hij dus ook, niet door aanschouwen, maar door geloof geleefd. 

Hij heeft gestreden en geleden, en in dit alles zich vastgeklemd aan het 
woord en de belofte Gods. Zoo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit 

hetgeen Hij geleden heeft, zich in de gehoorzaamheid voortdurend be-
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vestigd en in dien weg zichzelven geheiligd, Joh. 17 : 19, Hebr. 5 : 8, 
9. Maar tegelijk heeft Hij ons daarmede een voorbeeld-nagelaten en is 

Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, eene oorzaak der eeuwige zaligheid 
geworden, Hebr. 5 : 9. 

$ 17. Het werk van Christus in zijne vernedering. 

De vleeschwording is wel de aanvang en de inleiding van het werk 

van Christus op aarde, maar zij is niet de gansche noch ook de voor

naamste inhoud van dat werk. Het is goed, hiervan eene juiste voor

stelling en een klaar begrip zich te vormen tegenover allen, die in de aan
neming der menschelijke natuur op zichzelve reeds de volle verzoening 

en vereeniging van God en mensch voltrokken achten. Uitgaande van 

de gedachte, dat godsdienst eene zoodanige gemeenschap is van God 

en mensch, waarbij beiden elkander behoeven en aanvullen, beredeneeren 

zij dan, dat deze gemeenschap, door de zonde verstoord of voor den 

mensch op lager, zinnelijk standpunt, nog niet bereikbaar, het eerst in 

de geschiedenis door Christus is uitgesproken en verwezenlijkt. Het 

eigenaardige van het Christendom ligt dan daarin, dat de idee der religie, 

die als aanleg en kiem in de menschelijke natuur gegeven is, in den 

persoon van Christus hare vervulling heeft bereikt. 
Nu is het zonder twijfel voor het menschelijk geslacht eene hooge 

eer, dat de eeniggeboren Zoon, die in de gestaltenis Gods en in den 

schoot des Vaders was, de gestalte van een mensch heeft aangenomen. 

Want daardoor is Christus aan alle menschen verwant; Hij is met hen 

hetzelfde vleesch en bloed deelachtig en zij hebben met Hem ziel en 

lichaam, hoofd en hart, verstand en wil, voorstellingen en aandoeningen 

gemeen. Christus is in dezen natuurlijken zin ons aller broeder, vleesch 

van ons vleesch en been van onze beenen. Maar deze natuurlijke (phy-

sische) gemeenschap, hoe belangrijk ook, mag niet met de geestelijke 

en zedjelijke gemeenschap vereenzelvigd of verward worden. Reeds onder 

menschen toch is het mogelijk en komt het menigmaal voor, dat familie

leden en bloedverwanten in geestelijk opzicht ver van elkander verwij

derd zijn en scherp tegenover elkander staan. Jezus zegt zelf, dat Hij 

i 
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op aarde kwam, om den mensch tweedrachtig te maken tegen zijn vader, 
en de dochter tegen hare moeder en de schoondochter tegen hare schoon
moeder, en dat des menschen vijanden zullen worden, die zijne huisge-
nooten zijn. Matth. 10 : 35, 36. Natuurlijke afstamming beslist dus nog 
niets over geestelijke verwantschap; gemeenschap des bloeds en gemeen
schap der zielen loopen menigmaal ver uiteen. 

Als Jezus dus niet anders had gedaan, dan de menschelijke natuur 
aannemen en de eenheid uitspreken van God en mensch, dan zou het 
volkomen onbegrijpelijk zijn, hoe wij daardoor met Hem in geestelijke 
gemeenschap konden treden en met God verzoend konden worden. 
Veeleer zou Hij nog, door eene zondelooze menschelijke natuur aan te 
nemen en door in eene nimmer gestoorde gemeenschap met God te 
leven, ons van zichzelven verwijderd hebben en ons diep onder het be
sef onzer onmacht hebben neergedrukt, omdat wij, zwakke, zondige 
schepselen, zijn verheven voorbeeld toch nimmer konden navolgen. De 
vleeschwording van den Zone Gods, zonder meer, kan daarom niet de. 
verzoenende en verlossende daad zijn geweest; zij is er het begin, de 
voorbereiding en de inleiding van, maar zij is deze zelve niet. 

Trouwens, als de vleeschwording op zichzelve reeds de verzoening 
en vereeniging van God en mensch tot stand had gebracht, zou er voor 
een leven en inzonderheid voor een sterven van Jezus geene plaats zijn 
geweest. Het ware dan voldoende, dat Hij, al of niet in den weg van 
ontvangenis en geboorte, eene menschelijke natuur had aangenomen, een 
korter of langer tijd daarmede op aarde had rondgewandeld en daarna 
naar den hemel ware teruggekeerd. Aan de gansche, diepe vernedering 

van Christus had dan geene behoefte bestaan. 
Maar de Schrift leert het ons gansch anders. Zij zegt, dat de Zone 

Gods niet alleen mensch is geworden, ons in alles gelijk uitgenomen 
de zonde, maar dat Hij ook de gestalte van een dienstknecht heeft aan
genomen, zichzelven vernederd, heeft en gehoorzaam is geworden tot den 
dood, ja tot den dood des kruises, Phil. 2 : 7, 8. Het betaamde Hem, 
alle gerechtigheid der wet te vervullen, Matth. 3 : 15, en zelf door lijden 
geheiligd te worden, Hebr. 2 : 10. En het was niet alleen passend en 
betamelijk, maar het moest ook zoo zijn. Er was geschreven, dat de 
Christus lijden en ten derden dage uit de dooden opstaan zou, Luk. 
24 : 46, 1 Cor. 15 : 3, 4. De Vader zond Hem, om zijn werk op aarde 
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te volbrengen, Joh. 4 : 34, en gaf Hem zelfs een gebod, om het leven 
af te leggen en het wederom te nemen, Joh. 10 : 18. Al wat Christus 
overkomen is, was daarom uitvoering van wat Gods hand en raad te 
voren bepaald had, dat geschieden zou, Hand. 2 : 23, 4 : 28. Eerst 
aan het kruis kon Christus zeggen, dat alles volbracht was en dat Hij 
voleindigd had het werk, dat de Vader Hem gegeven had om te doen, 
Joh. 17 : 4, 19 : 30. Terwijl in de Evangeliën het leven van Jezus be
trekkelijk kort geschetst wordt, wordt zijn laatste lijden en sterven breed
voerig verhaald; en evenzoo gaat de apostolische prediking slechts 
zelden tot de ontvangenis en de geboorte van Jezus terug, maar legt zij 
allen nadruk op het kruis, den dood en het bloed van Christus. Niet 
door de geboorte, maar door den dood zijns'Zoons zijn wij met God 

verzoend, Rom. 5 : 10. 
Door deze beschouwing der Schrift krijgt het gansche leven van Christus 

voor ons eene geheel eenige beteekenis en eene alles overtreffende waarde. 
Het is één volmaakt werk, dat de Vader Hem opgedragen heeft om te 
doen. Men kan het uit verschillende oogpunten en van onderscheidene 
zijden bezien, en wij moeten dat wel doen, om van den inhoud en den 
omvang van dat werk een overzicht te verkrijgen. Maar nooit mogen 
wij vergeten, dat het één werk is; het omvat en vult zijn gansche leven, 
van de ontvangenis af tot den dood des kruises toe; gelijk de persoon 
van Christus één is in de onderscheidenheid zijner naturen, zoo is ook zijn 
werk één ; het is het werk Gods op aarde bij uitnemendheid. Ja meer 
nog, het staat naar achteren met den raad en de voorkennisse Gods, 
met zijne openbaring onder Israël en zijne leiding van de volken in ver
band ; en naar voren zet het zich gewijzigd voort in het werk,dat Christus 
thans nog in den staat zijner verhooging volbrengt. Het is een werk, 
dat in den tijd op deze aarde zijn middelpunt heeft, maar dat uit de 
eeuwigheid opkomt, in de eeuwigheid wortelt en tot in de eeuwigheid 

zich uitstrekt. 

Van ouds is dit ééne werk van Christus onder de leer der drie ambten 
saamgevat, en vooral aan Calvijn is het te danken, dat dit schema bij 
de behandeling van Christus' werk in de geloofsleer algemeen ingang 
heeft gevonden. Toch is daartegen telkens bezwaar geopperd en inzon
derheid deze bedenking ingebracht, dat de drie ambten in het leven van 
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Jezus niet te onderscheiden waren en dat hunne werkzaamheden ineen
vloeiden. Deze bedenking is echter wel tegen eene verkeerde opvatting 

van de drie ambten, maar niet tegen deze zelve van kracht. 

Wanneer namelijk de bedoeling ware, dat Jezus de drie ambten van 

profeet, priester en koning geheel los naast elkander of ook tijdelijk het 

een na het ander had uitgeoefend, dan zou inderdaad zulk eene deeling 

en scheiding in het werk van Christus niet uit te voeren zijn. Want 

wel treedt nu eens het eene, dan het andere ambt meer op den voor

grond, zoodat bijvoorbeeld zijne openbare prediking meer aan het pro

fetisch, zijn laatste lijden en sterven meer aan het priesterlijk, en zijne 

verhooging aan 's Vaders rechterhand meer aan het koninklijk ambt doet 

denken ; maar wezenlijk is Jezus altijd en overal tegelijk in zijne drie 

ambten werkzaam geweest. Als Hij sprak, verkondigde Hij als een pro

feet de woorden Gods, maar Hij betoonde daarin tevens zijne priester

lijke barmhartigheid en zijne koninklijke macht, want door zijn woord 

genas Hij de kranken, vergaf Hij de zonden, deed Hij den storm be

daren ; Hij was de koning der waarheid. Zijne wonderen waren teekenen 

van zijne Goddelijke zending en van de waarheid van zijn woord, maar 

tegelijk openbaring van zijne ontferming over allerlei ellendigen en be

wijs van zijne heerschappij over ziekte en dood en het geweld van satan. 

Zijn sterven was eene bezegeling van zijn leven, maar ook eene offerande 

van volkomen gehoorzaamheid en eene gewillige daad van macht, om 

het leven af te leggen. In één woord, zijne gansche verschijning, woord 

en werk draagt altijd tegelijk een profetisch, priesterlijk en koninklijk 

karakter. 
Maar na dit op den voorgrond te hebben gesteld, blijft het van het 

hoogste belang, den persoon en het werk van Christus uit het gezichts

punt van de drie ambten te bezien. Er zijn hieraan voordeelen verbon

den, welke anders te loor zouden gaan. 
In de eerste plaats toch valt ons al aanstonds met deze behandeling 

de winst ten deel, dat de komst en heel het leven van Christus op 

aarde uitoefening wordt van een ambt, dat door den Vader Hem is 

opgedragen. Bij Jezus kunnen wij niet spreken van een bedrjjf, een 
ambacht, en ook zelfs niet van een zedelijk beroep, dat Hij zichzelf 

gekozen heeft. Volgens de H. Schrift was Hij in een ambt gesteld. 

Ambt is daarin juist van ambacht en beroep onderscheiden, dat men 
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het niet zelf kiezen en nemen kan, maar het alleen door aanstelling van 

eene macht, die boven ons staat, ontvangen kan. Wel is Hij van Mozes 

daarin onderscheiden, dat Hij, niet gelijk een dienaar, maar als de Zoon 

over zijn eigen huis den Vader in alles getrouw is geweest, Hebr. 3: 5, 
6. Maar Hij is dan toch getrouw geweest aan dengene, die Hem tot 

een Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis gesteld (gemaakt) heeft, 
Hebr. 3:2. De eere, om Hoogepriester te worden, heeft Hij zichzelven 

niet aangenomen, maar Hij is daartoe verheerlijkt door God zeiven, die 

tot Hem sprak : Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, Hebr. 5 : 5. 

Jezus legt er dan ook zelf telkens al den nadruk op, dat de Vader Hem 

gezonden heeft; dat het zijne spijze is den wil des Vaders te doen; dat 
Hij van den Vader een gebod heeft, wat Hij doen en spreken zal, dat 

Hij het werk des Vaders op aarde heeft volbracht enz., Joh. 4 : 34, 
5 : 20, 30, 6 : 38, 7 : 16, 8 : 28, 10 : 18, 12 : 49, 50, 14 : 10, 24, 

17 : 4. 
Deze aanstelling tot het ambt valt bij Christus klaarblijkelijk reeds 

vóór den tijd, waarin Hij mensch werd. Want niet alleen leert de Schrift, 

dat Christus reeds in den beginne bij God en zelf God was, maar in 
Hebr. 10 : 5—7 lezen wij ook uitdrukkelijk, dat Hij, komende in de 

wereld, dat is, toen Hij op het punt stond, om in de wereld te komen, 

reeds zeide: slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar wel 

hebt Gij mij een lichaam toebereid, (om in dit lichaam, door het over 
te geven in den dood, Gods wil te volbrengen); brandoffers en offers 

hebben U niet behaagd, maar toen, toen Gij mij een lichaam toebereid-

det, sprak ik overeenkomstig het woord der profetie: Zie, ik kom, om 
Uwen wil te doen, o God! De komst in de wereld, de menschwording, 

behoorde dus reeds tot de uitvoering van het werk, dat de Vader Hem 

opdroeg om te doen; de opdracht ging daaraan vooraf, zij valt niet 

na de menschwording in den tijd, maar daarvóór in de eeuwigheid. 

Daarom heet het elders, dat Christus voorgekend is geweest vóór de 

grondlegging der wereld, 1 Petr. 1 : 20, dat de verkiezing genomen en 

de genade ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 
Ef. 1 : 3, 2 Tim. 1 : 9, en dat het boek des levens, dat van de grond

legging der wereld af voor Gods aangezicht ligt, het eigendom is van 

het geslachte Lam, Openb. 13 : 8, 17 : 8. De opvatting van het werk 

van Christus als uitoefening van een ambt brengt dat werk met Gods 
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eeuwigen raad in verband. Hij draagt den naam van Messias, Christus, 

Gezalfde, omdat Hij van eeuwigheid door den Vader verordineerd en in 

den tijd door Hem met den Heiligen Geest gezalfd is. 
In de tweede plaats ligt in de drie ambten, welke aan Christus opge

dragen zijn, eene terugwijzing naar de oorspronkelijke roeping en be
stemming van den mensch. Het is volstrekt niet toevallig of willekeu

rig, dat Christus juist tot de drie ambten van profeet, priester en koning, 
tot geene andere of meerdere, aangesteld is ; het is veeleer in de bedoeling 

Gods met het menschelijk geslacht en dies ook in de menschelijke 

natuur zelve gegrond. Adam werd naar Gods beeld geschapen, in ware 

kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat hij als profeet de woorden 

Gods verkondigen zou; als koning in gerechtigheid over al het gescha

pene zou heerschen ; en als priester zichzelven met al het zijne Gode 

tot eene welbehagelijke offerande wijden zou. Hij ontving een hoofd, om 
te kennen ; eene hand, om te heerschen ; en een hart, om alles in liefde 

te omvatten. In de ontplooiing van het beeld Gods, in de harmo-: 

nische ontwikkeling van al zijne gaven en krachten, in de uitoefening 

der drie ambten van profeet, priester en koning lag de bestemming van 

den mensch. Maar die roeping is door den mensch met voeten getre

den. En daarom juist is Christus op aarde gekomen, om weder het 

ware beeld van den mensch te vertoonen en zijne bestemming tot vol

komen vervulling te brengen. De leer der drie ambten legt een vast 
verband tusschen natuur en genade, schepping en herschepping, Adam 

en Christus. De eerste Adam is type, voorbereiding, profetie van den 

laatste ; en deze is het tegenbeeld en de vervulling van genen. 
Ten derde sluit de leer der drie ambten in Christus rechtstreeks aan 

bij de openbaring in het Oude Testament. Toen de menschheid, in 

Adam gevallen, meer en meer haar weg verdierf, heeft God een bijzon

der volk uitverkoren, om zijn eigendom te zijn. In verband daarmede 

kreeg Israël als volk weder eene profetische, priesterlijke en koninklijke 

taak; het moest den Heere een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk 

zijn, Ex. 19 : 6. Maar in specialen zin werd die taak opgedragen aan 

de mannen, die door God geroepen werden en als profeten, priesters 

en koningen onder Israël werkzaam waren. Ofschoon Israël in zijn 

geheel, als volk, de Gezalfde des Heeren kon heeten, komt deze naam 

toch inzonderheid aan de profeten, priesters en koningen toe, Ps. 105 : 15, 
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Ex. 28 : 41, 1 Sam. 2 : 10, enz. Maar al deze mannen waren Zonda
ren, en konden dus hun ambt niet naar waarheid vervullen ; zij wezen 

met het gansche volk van zichzelven af, en naar een anderen heen, die 

profeet, priester en koning tegelijk zou zijn en de Gezalfde des Heeren 

heeten zou in een geheel eenigen zin, Jes. 61 : 1. Christus is de ver

vulling van heel de Oudtestamentische openbaring; Hij is het tegenbeeld 

van gansch Israël en van al zijne profeten, priesters en koningen. Hij 

is het zelf, die in en door hen van zichzelven getuigt en zijne komst 
voorbereidt, 1 Petr. 1 : 11. 

Eindelijk, alleen bij eene behandeling onder de drie ambten komt het 

werk van Christus tot zijn volle recht. Daar zijn in de Christelijke kerk 
altijd eenzijdige richtingen geweest, die in Hem uitsluitend den profeet 

zagen, gelijk de rationalisten, of die, gelijk de mystieken, alleen in zijn 
priesterlijk lijden zich verdiepten, of die, zooals de chiliasten, enkel van 

Hem als koning wilden weten. Maar wij hebben een Christus noodig, 

die alle drie tegelijk is. Wij hebben een profeet noodig, die ons God 

verklaart, een priester, die ons met God verzoent, een koning, die in 

den naam Gods ons regeert en bewaart. Het gansche beeld Gods moet 

in den mensch hersteld worden ; de kennis, maar ook de heiligheid en 

de gerechtigheid. De gansche mensch moet gered worden, naar ziel en 

lichaam, naar hoofd en hart en hand. Wij hebben een Zaligmaker noo

dig, die ons geheel en volkomen verlost en onze oorspronkelijke be

stemming ten volle in ons verwezenlijkt. En dat doet Christus; omdat 

Hij zelf profeet, priester en koning is, maakt Hij ons weder tot profeten, 

koningen en priesters, Gode en zijnen Vader, Openb. 1 : 6, 22 : 4. 

Ofschoon gezalfd van eeuwigheid en als Middelaar des genadeverbonds 

ook reeds voorbereidend werkzaam in de dagen des Ouden Testaments, 

heeft Christus de ambten van profeet, priester en koning eerst ten volle 

en daadwerkelijk op zich genomen, als Hij in de wereld kwam en sprak: 

' Zie, ik kom om Uw wil te doen, o God. Toen nam Hij toch eerst die 

menschelijke natuur aan, welke Hem tot het verrichten van zijn Midde-

laarswerk in staat stelde. Hij moest mensch zijn, om den menschen 

Gods naam te kunnen openbaren, om te kunnen lijden en sterven aan 

het kruis, om als koning der waarheid aan de waarheid getuigenis te 

kunnen geven. 
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Zijne ontvangenis van den Heiligen Geest was daarom tegelijk reeds 
eene aanvankelijke bekwaammaking van de menschelijke natuur van 
Christus voor de taak, waartoe Hij later geroepen zou worden. Er is 
tegen de belijdenis, dat Christus ontvangen is van den Heiligen Geest 
en geboren uit de maagd Maria, in den laatsten tijd allerlei bezwaar in
gebracht, en vele pogingen zijn beproefd, om dit verhaal van Mattheus 
en Lukas als een Joodsch of Heidensch inkruipsel in het oorspronkelijk 
Evangelie te verklaren. Maar de uitkomst is geweest, dat de waarheid 
van deze geschiedeuis bevestigd is en klaarder dan vroeger aan het licht 
is getreden. Noch uit het Jodendom noch uit het Heidendom is zij af 
te leiden, maar zij berust, ook blijkens de taal, waarin zij bij Mattheus 
en Lukas geschreven is, op het getuigenis van Jozef en Maria. Natuur
lijk was deze wonderbare ontvangenis langen tijd alleen aan Jozef en 
Maria en misschien aan enkele vertrouwden meer bekend. Maar zij 
leende zich uit den aard der zaak niet tot openbare mededeeling. 

Eerst later, toen door de woorden en werken en vooral ook door de 
opstanding van Christus gebleken was, wie en wat Hij was, eerst toen ging 
Maria er toe over, om dit geheim van Jezus' ontvangenis in engen kring 
aan de discipelen mede te deelen. Toch trad ook daarna deze ont
vangenis van den H. Geest in de apostolische prediking nooit op den 
voorgrond; zij wordt misschien in Mark. 6 : 4, Joh 1 : 13 (7 : 41,42), 
Rom. 1 : 3, 4, 9 : 5, Phil. 2 : 7, Gal. 4 : 4 ondersteld, maar behalve bij 
Mattheus en Lukas nergens uitdrukkelijk vermeld. Desniettemin is zij 
een wezenlijk bestanddeel van het Evangelie en komt zij met geheel de 
leer der H. Schrift over den persoon van Christus overeen. Hij was 
immers de Eengeboren Zoon, die als het Woord reeds in den beginne 
bij God en zelf God was, die zelf bij de ontvangenis actief optrad en 
zichzelf door de werkzaamheid des H. Geestes eene waarachtige en vol-
komene menschelijke natuur bereidde in Maria's schoot, Phil. 2 : 6, 7. 
De profetie van Jesaja 7 : 14, 9 : 5, verg. Matth. 1 : 28, werd in Hem 
vervuld, dat eene maagd (eene jonge, ongehuwde vrouw) zwanger zou 
worden en een zoon baren, die Immanuel zou zijn en de namen zou 
dragen van Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrede

vorst. 
Door deze ontvangenis van den Heiligen Geest was de menschelijke 

natuur van Christus van het allereerste ontstaan af volkomen van alle 
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zonde vrij. Daar de Zone Gods reeds te voren als persoon bestond en 

zich niet met een bestaanden mensch verbond, maar zijne menschelijke 
natuur zelf uit Maria's schoot door de werkzaamheid des H. Geestes 
zich toebereidde, was Hij onder het werkverbond niet begrepen, had 
geene erfschuld te dragen en mocht dus ook niet door eenige smet der 
zonde verontreinigd worden. De leer van Rome, dat Maria reeds on
bevlekt ontvangen zou zijn en zondeloos geleefd zou hebben, is onnoodig, 
ongegrond en zelfs met wat de Schrift aangaande Maria getuigt, Joh. 
2 : 4, Mark. 3 : 31, Luk 11 : 28, in strijd. Maria genoot eene hooge 
eere, grooter dan ooit aan profeten of apostelen ten deele is gevallen; 
zij is de begenadigde onder de vrouwen en de moeder des Heeren, Luk. 

1 : 42, 43. Maar zij was in zichzelve aan alle menschen gelijk; en het 
Heilige, dat uit haar geboren werd, Luk. 1 : 35, was niet aan de rein

heid van hare natuur, maar aan de scheppende en heiligende werk
zaamheid des H. Geestes in haar schoot te danken. 

Al was de menschelijke natuur, welke Christus uit Maria aannam, eene 
heilige, zij was toch desniettemin eene zwakke menschelijke natuur. Dat 
wordt in de Schrift daardoor uitgedrukt, dat Hij, niet maar mensch doch 
vleesch werd. Joh. 1 : 14, dat Hij gezonden is in gelijkheid des zon
digen vleesches, Rom. 8 : 3, dat Hij de gestalte van een dienstknecht 
heeft aangenomen, Phil. 2 : 7, en dat Hij ons in alles gelijk is gewor
den, uitgenomen de zonde alleen, Hebr. 2 : 17, 4:15. Zulk eene zwakke 
menschelijke natuur moest Christus aannemen, om verzocht te kunnen 
worden, om uit het lijden gehoorzaamheid te kunnen leeren, om te kun
nen strijden en in den strijd zich te heiligen, om medelijden te kunnen 
hebben met onze zwakheden en een barmhartig en getrouw hoogepriester 

te zijn, in één woord, om te kunnen lijden en sterven. Hoewel hierin 
aan Adam vóór den val gelijk, dat Hij zonder zonde was. was Hij toch 
in andere opzichten zeer van hem verschillend. Want Adam werd in 
eens volwassen geschapen, maar Christus werd ontvangen in Maria's 
schoot en werd geboren als een hulpeloos wicht. Bij de komst van 
Adam stond alles voor hem gereed, maar toen Christus op aarde kwam, 
had niemand op Hem gerekend en was er zelfs geene plaats voor Hem 
in de herberg. Adam kwam om te heerschen en de gansche aarde zich 
te onderwerpen : Christus kwam, niet om gediend te worden, maar om 
te dienen en zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 
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De menschwording van den Zone Gods was dus niet alleen eene daad 

van nederbuigende goedheid, gelijk zij dat thans ook nog in den staat 

der verhooging blijft; maar zij was tegelijk en in éénen ook eene daad 
van diepe vernedering. De vernedering is met de ontvangenis zelve 

begonnen en heeft zich heel het leven door tot in den dood en het graf 

toe voortgezet. Christus is geen menschelijk held geweest, die het: 

Excelsior tot leuze heeft, alle bezwaren overwint en ten slotte staat op 

het hoogtepunt van zijn roem; maar Hij is omgekeerd altijd dieper ge 

daald en steeds inniger in onze gemeenschap ingegaan. Langs verschil

lende trappen als het ware, van ontvangenis en geboorte, verborgen en 

neder ig  leven  in  Nazare th ,  doop  en  verzoeking ,  t egens tand ,  miSKenn ing  

en vervolging, lijden in Gethsemané, veroordeeling door Kajafas en 

Pilatus, kruisiging, dood en begrafenis, is Hij naar beneden gedaald, 

altijd verder van het Vaderhuis af, altijd dichter naar ons toe in de gemeen
schap van onze zonde en onzen dood, totdat Hij ten slotte in de diepste 

diepte zijne bange klacht slaakte over zijne verlatenheid door God, maar 
toen ook de overwinningskreet kon doen hooren van : het is volbracht! 

Tot deze vernedering behooren, behalve de ontvangenis en de geboorte 

zelve, ook de eenvoudige omstandigheden, waaronder Jezus te Bethlehem 

in een stal geboren werd, de vervolging, waaraan Hij door Herodes werd 

blootgesteld, de vlucht naar Egypte, waartoe Hij met zijne ouders ge

noodzaakt werd, maar voorts ook het stille verborgen leven, dat door 

Jezus in zijne kinder- en jongelingsjaren te Nazareth geleid werd. Er 

staat daarvan in de Evangeliën zeer weinig opgeteekend, want zij be

doelen volstrekt niet, om in den nieuwerwetschen zin van het woord 

een „leven van Jezus" te schrijven, maar zij stellen zich voor, om ons 

Jezus te doen kennen als den Christus, den Zone Gods, den Zaligmaker 

der wereld en den Eeniggeborene van den Vader. In verband met dit 

doel is het weinige, dat ons uit Jezus' jeugd bericht wordt, genoegzaam. 

Mattheus verhaalt ons namelijk, dat Jezus na den terugkeer uit Egypte, 

met zijne ouders is gaan wonen te Nazareth in Galilea, Matth. 2 : 23. 

Daar had zijne moeder reeds vroeger gewoond, Luk. 1 : 26, en daar 
bracht Jezus zijn leven door tot aan zijn openbaar optreden onder Israël, 
Luk. 2 : 39, 51, Mark. 1 : 9. Eerst nadat Hij in hunne synagoge op

getreden en door zijne stadgenooten uitgeworpen was, vestigde Hij zich 

metterwoon in Kapernaüm, Luk. 4 : 28 v, Matth. 4 : 13. Maar Hij bleef 
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toch altijd den naam van de Nazarener behouden; en Mattheus zag 

daarin eene vervulling van de Oudtestamentische profetie, Matth 2:23; 
doch niet van ééne enkele uitspraak, want Nazareth en Nazarener komen 

nergens in het Oude Testament voor, maar van de profetie in haar ge- . 

heel, zooals die bij al de profeten te vinden is, dat n.1. de Christus een 

nederigen, geringen oorsprong zou hebben, Jes. 11 : 1, en dat het licht 

over de volken in de duisternis van het Galilea der Heidenen zou op

g a a n ,  J e s .  8  :  2 3 ,  9 : 1 .  
Uit het stille leven, dat Jezus jaren lang in Nazareth leidde, weten wij 

nu, dat Hij een kind was, aan zijne ouders onderdanig, Luk. 2 : 51. 

Als een kind wies Hij lichamelijk en geestelijk op, nam Hij toe in wijs

heid en in gunst bij God en de menschen, Luk. 2 : 40, 52. Op twaalf

jarigen leeftijd ging Hij, voor de eerste of voor eene andere maal, met 

zijne ouders mede naar Jeruzalem, om aldaar het paaschfeest te vieren, 

Lnk. 2 : 41 v., en toonde Hij niet alleen door vragen en antwoorden 

zijne wijsheid, in het midden der Joodsche leeraren, Luk. 2 : 46, maar 
openbaarde Hij ook aan zijne ouders het bewustzijn- zijner roeping, dat 

Hij als de Zoon moest zijn in de dingen (of in het huis) van zijn Vader, 

Luk. 2 : 49, Op den Sabbatdag ging Hij naar zijne gewoonte naar de 

synagoge, Luk. 4 : 16, en in de week was Hij misschien zijn vader in 

het ambacht behulpzaam; althans later wordt Hij ook zelf de timmerman 

genoemd, Mark. 6:3. Op deze stille jaren werpt zijn later leven in 

zooverre nog licht, als wij daaruit weten, dat Hij lezen en schrijven kon, 
met het Oude Testament doorvoed was, het wezen van de Farizeesche 

en Sadduceesche partij doorzag, den zedelijken nood van het volk kende, 

van het burgerlijk en maatschappelijk leven op de hoogte was, de natuur 

liefhad en dikwerf in de eenzaamheid zich afzonderde tot gemeenschaps

oefening met God. Hoe gering al deze gegevens nu ook wezen mogen, 

zij wijzen er toch alle op, dat Jezus in de verborgen jaren van zijn leven 

zich voorbereidde voor de taak, die Hem later in het openbaar wachten 

zou. Steeds klaarder werd Hij als mensch zich bewust van wat Hij 

was en wat Hij te doen had. Zijn Zoonschap en zijne Messianiteit, met 

al wat daaraan verbonden was en daaruit voortvloeide, kwamen steeds 

helderder voor zijn geest te staan. En eindelijk brak op dertigjarigen 

leeftijd de dag aan, waarop Hij zoude geopenbaard worden aan Israël, 

Joh. 1 : 31. 
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Aanleiding voor deze verschijning in het openbaar was de prediking, 

welke Johannes de Dooper in het zuiden, in de woestijn van Judea, 

begonnen had. Door God gezonden, om Israël aan te zeggen, dat het in 

weerwil van zijne afstamming uit Abraham, zijne besnijdenis en zijne eigene 

gerechtigheid schuldig en onrein was en den doop der bekeering tot ver
geving der zonden van noode had, verwekte deze Godsgezant door zijne 

boeteprediking eene machtige beweging onder het Joodsche volk en 
bereidde hij den weg voor den komenden Messias. Velen gingen tot hem 

uit, van Jeruzalem en Judea en het geheele land rondom den Jordaan, om 

van hem gedoopt te worden, belijdende hunne zonden. Ook Jezus ver

nam in Galilea van deze prediking en begaf zich naar Judea, om even
als anderen van Johannes gedoopt te worden. Ofschoon Johannes bezwaar 

maakte, omdat hij in Jezus den Messias erkende, die zelf alleen in 

waarheid met den Heiligen Geest en met vuur doopen kon en zelf voor 

zijn persoon aan den doop geene behoefte had, drong Jezus er bij hem 
op aan, en zeide, dat Hij den doop moest ondergaan, omdat het Hem 

betaamde, alle gerechtigheid te vervullen, Matth. 3 : 15. 
Jezus zegt dus niet, dat Hij gedoopt moest worden, omdat Hij bekee

ring en vergeving van noode had; Hij legde ook niet, als de anderen, 

eene belijdenis van zonden af. Maar Hij zag in Johannes een profeet, 
ja veel meer dan een profeet, zijn eigen voorlooper en wegbereider, 

Matth. 11 : 7—14, en in zijn doop niet eene willekeurige, door Johannes 

zelf uitgedachte ceremonie, maar een last, dien hij uit den hemel ont
vangen had, Mark. 11 : 30. De doop van Johannes berustte dus op 

Gods wil en was een stuk der gerechtigheid, welke Jezus te vervullen 

had. Als Jezus dien doop ondergaat, onderwerpt Hij zich dus eenerzijds 

volkomen aan den wil zijns Vaders, en stelt Hij zich anderzijds in de 

innigste gemeenschap met dat volk, hetwelk in den doop bekeering en 

vergeving der zonden ontvangt. De doop door Johannes is voor Jezus 

de plechtige overgave aan den ganschen wil des Vaders, de openbare in
trede in de gemeenschap met al zijn volk. de koninklijke ingang tot 

zijne Messiaansche loopbaan. 
Daarom had de doop voor Hem eene beteekenis, die verschilde van 

die bij alle anderen. Hij ontving er niet persoonlijk voor zichzelven het 

teeken en zegel in van zijne bekeering en vergeving, maar Hij werd erin 

gedoopt met den Heiligen Geest en met vuur, gelijk Hij zelf dien alleen 
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geven kan. In later tijd hebben sommige secten gemeend, dat eerst in 
het moment van den doop de Goddelijke natuur of kracht (de Christus) 
zich met den mensch Jezus vereenigd had. Dit gevoelen is eene dwaling, 
omdat het de vleeschwording des Woords in de ontvangenis miskent. 
Maar dit is toch zeker, dat de doop van Jezus de volle bekwaammaking 
voor zijn ambt is geweest. Want toen Hij opklom uit het water, werden 
de hemelen geopend, daalde de Geest Gods op Hem neder, en werd er 
eene stem uit de hemelen gehoord, zeggende: Deze is mijn Zoon, mijn 
Geliefde, in denwelken Ik mijn welbehagen heb, Matth. 3 : 16, 17. Al 
werd het door slechts weinigen begrepen, de dag van Jezus' doop was 
de dag zijner openbaring aan Israël en de aanvang van zijne openbare 
werkzaamheid als Messias. 

Toch, voordat Hij deze werkzaamheid begint, trekt Hij zich nog voor 
eenige dagen in de eenzaamheid der woestijn terug. Hij ontmoette geen 
enkel mensch, was alleen door de stille natuur en de wilde gedierten 
omringd, en gaf zich over aan vasten, overpeinzing en gebed, Matth. 
3 : 2, Mark. 1 : 13, Luk. 4 : 2. Van welken aard deze overpeinzing 
geweest is, wordt ons uit het verhaal van de verzoeking eenigszins 
duidelijk. De verzoeking door satan, welke aan het einde der veertig 
dagen plaats had en door Mattheus en Markus breedvoerig verhaald 
wordt, vormde in den strijd, dien Jezus te strijden had, een hoogtepunt, 
maar was lang de eenige niet. Lukas zegt uitdrukkelijk, dat Hij al die 
veertig dagen verzocht werd van den duivel, 4 : 2, en dat de duivel, na 
alle verzoeking voleindigd te hebben, van Hem week voor een tijd, 
4 : 13. Jezus is immers ook in alle dingen verzocht geweest, gelijk als 
wij, doch zonder zonde, Hebr. 4 : 15. 

Maar de verzoeking in de woestijn liep over het plan van zijne open
bare werkzaamheid. Na den doop was Hij thans vol des Heiligen Gees-
tes 4 : 1, en deze leidde Hem zelf heen naar de woestijn, om verzocht 
te worden van den duivel, Matth. 4:1. Voor-ts was Jezus zich thans 
ten volle en gansch klaar bewust, dat Hij de Zone Gods, de Messias 
was en over Goddelijke krachten beschikken kon. Maar hoe zou Hij die 
macht gebruiken ? Zou Hij ze aanwenden, om zelfzuchtig in eigen be
hoefte te voorzien, of om door roemruchtige wonderteekenen het volk 
voor zich te winnen, of om door middel van een knieval voor wereldsche 
macht een aardsch koninkrijk zich te verwerven ? De verzoeker beproeft 
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Hem achtereenvolgens op al deze drie punten. Maar Jezus blijft staan 

in al die verzoekingen; Hij klemt zich vast aan en slaat ze alle af met 

het Woord Gods, Hij onderwerpt zich aan den wil en den weg es 

Vaders, Hij bevestigt zichzelven in zijne gehoorzaamheid en Hij heiligt 
zich Gode tot eene offerande. Zoo weet Hij niet alleen door eigen 

ondervinding, wat het is verzocht te worden, en kan Hij medelijden 

hebben met onze zwakheden; maar, omdat Hij niet als Adam bezweken 
doch staande gebleven is, kan Hij ook dengenen, die verzocht worden, 

te hulp komen, Hebr. 2 : 18, 4 : 15. 

Op deze wijze werd Jezus voor de openbare uitoefening van zijn amb

ten voorbereid en tot hunne waarneming ingeleid. Van deze ambten 

treedt nu in den eersten tijd het profetische het sterkst op den voorgrond. 

Reeds spoedig nadat Hij zijne openbare werkzaamheden begon, werd Hij 

door het volk niet alleen als een leeraar (rabbi, meester) erkend, maar 

ook als een profeet gehuldigd ; na de opwekking van den jongeling te 

Naïn riep de schare: een groot profeet is onder ons opgestaan, en Go 
heeft zijn volk bezocht, Luk. 7 : 16. En zoo bleef het tot het einde 

van zijn leven toe; om zijne woorden en zijne wonderen hielden velen 

Hem voor een profeet, ofschoon zij van zijn priester- en koningschap 

geen besef hadden en zelfs afkeerig waren. Ja, als een profeet, als een 

mensch, die boven anderen aangaande God en Goddelijke dingen ons 

iets leeren kan, wordt Hij tot op den huidigen dag geeerd door allen, 

die aan godsdienst nog eenige waarde hechten. Dat Christus een 

priester en een koning zou zijn, wordt door hen bestreden en als eene 

verouderde Joodsche voorstelling beschouwd; maar een profeet wordt, 

Hij gaarne genoemd, zelfs Mohammed kent Hem in den Koran deze 

waardigheid toe. . 
Maar Jezus zelf wilde nog in een anderen en hoogeren zin profeet 

zijn, dan waarin vele Joden Hem als zoodanig erkenden. Toen Hij na 
door Johannes gedoopt en in de woestijn verzocht te zijn, naar Galilea 

terugkeerde, trad Hij spoedig daarna in de synagoge te Nazareth op en 
paste de profetie van Jesaja 11 : 1 op zichzelven toe; de Geest des 
Heeren was op Hem, om den armen het Evangelie te verkondigen en te 

genezen de gebrokenen van hart, Luk. 4 : 16 v. Hij gaf zich met uit 

voor een profeet naast, maar hoog boven alle anderen; de vroegere 
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proteten waren dienstknechten, maar Hij is de Zoon, Matth. 21 : 37; 

Hij is de eenige Meester, Matth. 23 : 8, 10, Joh. 13 : 13, 14. Zoo heeft 
Hij wel met alle profeten de gaven der roeping en zalving, der open

baring en prediking van het woord Gods, der voorspelling en der wonder

macht gemeen. Maar Hij gaat toch hoog boven hen allen uit en is 
verre boven hen verheven. Zijne roeping en zalving vallen reeds in de 

eeuwigheid ; zijne afzondering en bekwaammaking namen reeds in de 

wonderbare ontvangenis van den Heiligen Geest een aanvang; bij den 

doop ontvangt Hij den Geest niet met mate en wordt Hij door eene 

stem uit den hemel uitgeroepen als de geliefde Zoon, in welken de 

Vader zijn welbehagen heeft; Hij ontvangt niet enkele openbaringen en 

van tijd tot tijd, maar Hij is zelf de volle openbaring Gods, het Woord, 

dat bij God en zelf God was en in den tijd vleesch werd; Hij was en 

bleef voortdurend in den schoot des Vaders en sprak en deed in heel 

zijn leven nooit iets, dan waartoe Hij een gebod had ontvangen; Hij 

gaf daarom ook niet een stuk der openbaring, dat later door anderen 

aangevuld moest worden, maar Hij is tegelijk de volkomene en de alle 

vorige profetie vervullende en afsluitende openbaring Gods. Voortijds 

heeft God vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken 

door de profeten, maar Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gespro

ken door den Zoon, Hebr. 1:1. Ja, de profetie, die in de oude bedee

ling tot de vaderen is uitgegaan, is aan Hem te danken; het was de 

Geest van Christus, die in de profeten getuigde, 1 Petr. 1 : 11, en zijn 

getuigenis had den Christus tot inhoud, Openb. 19 : 10. 
De prediking van Christus was daarom in den diepsten zin zelfpredi-

king, eene verkondiging van zijn eigen persoon en werk. Toen Hij op

trad, sloot Hij zich bij Johannes en de Oudtestamentische profeten aan : 

het koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het Evan

gelie, Matth. 3 : 2, 4:17. Maar de vorige profeten en ook Johannes de 
Dooper waren wegbereiders en zagen het Godsrijk nog in de toekomst, Matth. 

11 : 10, 11; thans is echter de tijd vervuld en in den persoon van Christus 

het koninkrijk zelf uit den hemel op aarde nedergedaald. Want wel is 
God er de koning en tevens de Vader van. Matth. 5 : 16, 35, 45 enz. 

Maar de Vader heeft het Hem verordineerd, opdat Hij het naar des Vaders 

welbehagen aan zijne discipelen schenken zou, Matth. 11 : 27, Luk. 

12 : 32, 22 : 29. 
33 
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Van dat koninkrijk ontvouwt Christus in zijne prediking den oorsprong 

en de natuur, den weg, die er heen leidt, en de goederen, die het bevat, 

de langzame ontwikkeling en de eindelijke voltooiing. Maar Hij deed 

dit niet in wijsgeerige redeneeringen of godgeleerde verhandelingen, maar 

bediende zich van spreuk en gelijkenis, ontleende zijne beelden aan de 

verschijnselen in de natuur of aan de voorvallen in het dagelijksch leven, 

en sprak tot de schare altijd op zoo levendige en aanschouwelijke wijze, 

dat zij het hooren en verstaan kon, Mark. 4 : 33. Als velen desniette

min zijne woorden niet begrepen en er zich tegen verzetten :  dan was 

dat een bewijs van de hardigheid hunner harten en tevens van het wel

behagen des Vaders, die de dingen des koninkrijks voor de wijzen en 

verstandigen verborgen houdt enden kinderkensopenbaart, Matth. 11 .27, 
13 : 13—15. Maar in zichzelve waren ze ten allen tijde eenvoudig en 

verstaanbaar, al handelden zij ook over de diepste verborgenheden van 

het koninkrijk Gods. Want Hij is er zelf in zijn persoon de Zoon en 

de erfgenaam, de beschikker en de uitdeeler, de openbaarder en de uit

legger van. Jezus heeft ons in zijne verschijning, in zijn woord en in 

zijn werk den Vader verklaard, Joh. 1 : 18. 19 : 6. Wie Hem gezien 

heeft, heeft den Vader gezien, Joh. 14 : 9. 
Het woord, dat Christus verkondigde, was daarom in het wezen der 

zaak geen ander, dan hetgeen reeds in de dagen des Ouden Testaments 

was bekend gemaakt. Het bevatte beide wet en evangelie, maar Jezus 

was geen nieuwe wetgever, die de wet Oods in het Oude Testament 

aanvulde en verbeterde; en het Evangelie, door Hem verkondigd, was 

geen ander, dan hetgeen reeds van het paradijs af door God was ge

openbaard. Jezus kwam niet op aarde, om wet en profeten te ontbin
den, maar te vervullen, Matth. 5 : 17. En Hij heeft ze vervuld, door ze 

van alle valsche uitleggingen en menschelijke toevoegselen te reinigen, 

en door ze in zijn eigen persoon en werk tot hunne volle verwezenlijking 

te brengen. Daarom staat Christus in eene andere verhouding tot de 

wet dan Mozes, en in eene andere verhouding tot het Evangelie dan de 

profeten. Want de wet is wel door Mozes gegeven en het Evangelie is 

wel door de profeten verkondigd, maar de genade en waarheid zijn door 

Jezus Christus geworden, Joh. 1 : 17. Mozes droeg de wet op twee 
steenen tafelen in zijne hand en had bij die overbrenging zeer goed door 

een ander vervangen kunnen worden. En evenzoo waren de profeten 
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wel predikers van het Evangelie, doch zij waren het Evangelie zelve 

niet. Christus echter droeg de wet in het binnenste van zijn ingewand 

en volbracht den wil van God volkomen en zonder eenig gebrek; en 

Hij was niet een verkondiger van het Evangelie slechts, doch de inhoud 

van dat Evangelie zelf, de grootste gave, dien God aan de wereld ge-

. schonken heeft. De genade en de waarheid zijn door Hem geworden, 
en van zijn persoon onafscheidelijk. 

De woorden van Jezus worden vergezeld en bevestigd door zijne wer

ken. Ook deze behoorden tot zijn ambt, tot de volbrenging van den 

wil des Vaders, Joh. 4 : 34. Hij deed ze niet van zichzelven, maar de 

Vader gaf Hem alle dingen in zijne hand, Matth. 11 : 27, Joh. 3 : 35, 

en de Zoon deed niets dan wat Hij den Vader zag doen, Joh. 5 : 19; 

het was de Vader zelf, die in den Zoon blijvende, deze werken volbracht, 

Joh. 14 : 10. En gelijk zij Goddelijk van oorsprong waren, zoo droegen 

zij ook alle een Goddelijk karakter; niet alleen, dewijl zij wonderen waren 

en afweken van de gewone orde der natuur, maar ook omdat zij onge

woon waren en door andere menschen niet werden verricht. Want 

terwijl dezen altijd hun eigen wil volgen, heeft Jezus nooit zichzelven 
gezocht of zichzelven behaagd, Rom. 15 : 3, maar, met verloochening 

van eigen zin, den wil des Vaders volbracht. Toch nemen onder al 

die werken de wonderen eene groote plaats in. Zij zijn eenerzijds tee

kenen en bewijzen van Jezus' Goddelijke zending en macht, Joh. 2 : 11, 

24, 3 : 2, 4 : 54, 7 : 31, 9 : 16, 10 : 37, 11 : 4e enz., en andererzijds 
steeds zulke daden, welke des menschen lichamelijk en geestelijk heil 

bedoelen. De wonderen van Christus zijn schier alle wonderen van 

genezing en verlossing, en behooren alzoo tot de uitoefening van zijn 
priesterlijk ambt. 

Dit blijkt reeds uit de zelfbeperking, welke Christus zich bij het ver

richten van wonderen oplegt. In de woestijn had Hij de verzoeking van 

satan weerstaan, om zijne Goddelijke macht aan te wenden ten bate van 

zijn eigen persoon. En heel zijn leven door heeft Hij deze zelfde ver

zoeking verre van zich geworpen. Wat Hij in den hof van Gethsemané 

zegt, dat Hij zijn Vader kon bidden en dat deze Hem dan meer dan 

twaalf legioenen zou bijzetten, Matth. 26 : 53, is van toepassing op heel 

zijne openbare werkzaamheid. Voortdurend weigert Hij teekenen te 
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doen, om de nieuwsgierigheid van het volk te bevredigen, Matth. 12:38, 
16 : 1, Joh. 4 : 48; niet ze'den ziet Hij de openbaring zijner kracht be

perkt door het ongeloof, waarop Hij stuit, Matth. 13 : 58; en telkens ontvan
gen de menschen, die op eene wonderdadige wijze door Hem genezen zijn, 

het bevel, om er niets van mede te deelen, Mk. 1 : 34, 44, 3 : 12 enz. 
Jezus wilde geen voedsel geven aan de verkeerde gedachten, die onder-

het volk aangaande den Messias en zijne werken gekoesterd werden. 
Voorts behooren de werken, die Jezus volbracht, ook daarom tot zijn 

priesterlijk ambt, wijl zij betooningen zijn van zijne innerlijke ontferming. 

Telkens lezen wij daarvan, Matth. 9 : 36, 14 : 14, 15 : 32 enz, en de 
evangelist Mattheus ziet in de genezingen eene vervulling van de profetie 

van Jesaja, dat Hij onze krankheden op zich genomen en onze ziekten 

gedragen heeft, Matth. 8 : 17. Elders wordt deze profetie toegepast op 

den dood van Christus, waardoor Hij onze zonden verzoend heeft, Joh. 
1 : 29, 1 Petr. 2 : 24. Maar zonde en ziekte behooren bijeen. Als de 

barmhartige Hoogepriester heeft Christus niet alleen onze zonde, maar 

daarin ook de oorzaak van al onze ellende, weggenomen. En in de 

verschillende wonderen, die Hij verricht, in de uitdrijving der daemo-

nen, in de genezing van blinden en dooven, van lammen en kreupelen, 
in de opwekking van dooden en in de beheersching der natuur levert 

Hij het voldingend bewijs, dat Hij van al onze ellende ons volkomen 

verlossen kan. Daar is geene schuld zoo zwaar, geene zonde zoo groot, 
geene ellende zoo diep, of Hij kan ze wegnemen door zijne priesterlijke 

ontferming en zijne koninklijke macht. 
Natuurlijk komt de priesterlijke werkzaamheid vooral in zijn laatste 

lijden en sterven uit, maar de overgave van zijne ziel tot een rantsoen 

voor velen, is eene voleindiging van het dienen, waartoe Hij op aarde 

gekomen is, en dat Hij heel zijn leven door heeft betracht, Matth. 20 : 28. 

Als het Lam Gods droeg Hij de zonde der wereld altijd door, Joh 1 :29. 

Zijne vernedering begon met de menschwording, is een voortgezet leven 

van gehoorzaamheid uit het lijden geweest, en heeft in den dood des 

kruises zich voleind, Phil. 2 : 8, Hebr. 5 : 8. Niet alleen tot profeet, 

ook tot priester is Christus door den Vader verordineerd; en evenals 

zijn profetisch, heeft Hij ook zijn priesterlijk ambt door heel zijn leven 

heen vervuld. 
Toch is het opmerkelijk, dat Christus in het Nieuwe Testament ner-
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gens den naam van priester draagt behalve in den brief aan de Hebreën. 
Wel wordt zijn leven en zijn dood telkenmale als eene offerande voor

gesteld, maar de naam van priester wordt alleen in den genoemden 

brief van Hem gebruikt. Er is daarvoor eene gegronde reden. Zeker 

is Christus priester, maar Hij is het in een gansch anderen zin dan de 

priesters onder het Oude Testament en naar de wet van Mozes. Want 

dezen waren uit het geslacht van Aaron en den stam van Levi; zij waren 

alleen priesters, maar geen profeten en koningen; zij leefden en dienden 

een korten tijd en moesten daarna door anderen vervangen worden ; zij 
brachten offeranden van varren en bokken, die de zonden niet konden 

wegnemen. Maar dit alles is niet op Christus van toepassing; zelfs 

was Hij uit den stam van Juda gesproten en kon dus naar de wet van 

Mozes op het priesterschap geen aanspraak maken, Hebr. 7 : 14. 
Volgens den brief aan de Hebreën was Christus dan ook geen priester 

naar de ordening van Aaron, maar naar die van Melchizedek. Reeds in 
den 1 lOden Psalm was dit voorzegd: de Messias zou een priester zijn, 

die de koninklijke waardigheid met zich verbinden en eeuwig priester 

blijven zou. De brief aan de Hebreën werkt dit verder uit en zet breedvoerig 

uiteen, dat Christus, niet naar de orde van Aaron maar naar die van 

Melchizedek, prieter is, omdat Hij tegelijk koning is; volkomen 
rechtvaardig en zondeloos is. een koning der gerechtigheid; eeuwig 

als priester aanblijft en nooit door een ander vervangen wordt;.eene 

offerande brengt, niet van varren of bokken, maar van zijn eigen lichaam 

en bloed ; daardoor voor, zijn volk eene volkomen zaligheid verwerft; 

en dus een eeuwigen vrede aanbrengt en een koning des vredes is, 

Hebr. 7- 10. De practische vermaning, welke hieruit voor de Joodsche 

Christenen, die aan het gevaar van afval blootstonden, afgeleid wordt, is 

deze, dat zij geene enkele reden hebben om terug te gaan, maar dat zij 

veeleer de roeping hebben, om voort te varen, 6:1. Wat de Oud

testamentische priesters door hun offers en voorbeden slechts symbolisch 

en typisch voorstelden, nl. den toegang van het volk tot de tegenwoordig

heid Gods te ontsluiten, dat is door Christus volkomen en voor eeuwig 

volbracht. Daar is door Hem een versche en levende, een nieuwe en 
tot het eeuwige leven leidende weg gebaand, waarlangs de Christenen 

met volle vrijmoedigheid en verzekerdheid des geloofs mogen toegaan 

tot den troon der genade, 4 : 16, 10 : 19 v. 
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Zooals het priesterlijk met het profetisch ambt, zoo staat met het 

priesterlijk wederom het koninklijk ambt van Christus in het nauwste 
verband. Eene van de eigenaardigheden van het priesterschap van 

Christus bestaat toch daarin, dat het verbonden is met het koningschap, 
Ps. 110 : 4, Hebr. 7 : 17. Trouwens, het was Israëls roeping, den Heere 

een priesterlijk koninkrijk te zijn, Exod. 19 : 6; en al waren de ambten 
onder Israël gescheiden, de profetie stelde in het vooruitzicht, dat de 

Messias, de spruit, die uit zijne eigene plaats zou voortkomen en den 
tempel des Heeren zou bouwen, het sieraad (de koninklijke majesteit) 

dragen, en in deze majesteit op zijnen troon zitten en heerschen zou. 

Hij zou een priester zijn op zijnen troon, en de raad des vredes zou 

tusschen die beide wezen, dat is: tusschen zijn priester- en zijn koning

schap zou eene volkomene overeenstemming bestaan en eene eendrach

tige beraadslaging zou plaats vinden over den vrede, die voor zijn volk 
verworven moest worden. De Messias, die het koninklijk en priesterlijk 

ambt in zich vereenigt, brengt daardoor dien volkomenen vrede tot 

stand, waaraan zijn volk behoefte heeft, Zach. 6 : 13. 
Deze verbintenis met het priesterlijk ambt geeft aan het koningschap 

van den Messias een eigen karakter. Wel zal Hij uit Davids huis voort
komen, 2 Sam. 7 : 16, maar in een tijd, als dit tot verval gekomen zal 

zijn, Mich. 5:1. En zelf zal Hij een koning zijn, rechtvaardig, met 

hulp en heil door God toegerust, maar ook nederig en tot teeken zijner 

nederigheid rijdende op een ezel, ja op een veulen, een jong der ezelin, 
Zach. 9:9. En evenals de Messias in zijne verschijning geene aardsche 

heerlijkheid en macht ten toon zal spreiden, zoo zal ook zijn koninkrijk 

niet door geweld van wapenen gegrondvest worden. Integendeel, de 

Heere zal in zijne dagen de krijgswagens uit Ephraim uitroeien en de 

paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en de 

Messias zal den volken vrede spreken en zijne heerschappij zal zijn van 

zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde, Zach. 

9 : 10, verg. Ps. 72. 
Deze profetie van den toekomstigen Messias is volkomen in Christus 

vervuld. Het Nieuwe Testament zegt telkens en met nadruk, dat Hij uit 

het huis van David is en dies rechtens, ook naar de wetten van het rijk 

van Israël, aanspraak heeft op zijnen troon. De beide geslachtslijsten, 

Matth. 1 en Luk. 3, doen Hem kennen als den Zoon van David. De 
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Engel maakt aan Maria bekend, dat God de Heere aan haren zoon, die 

de Zoon des Allerhoogsten zou heeten, den troon van zijn vader David 

geven zou en Hem zou aanstellen tot koning over het huis Jakobs in 

der eeuwigheid, Luk. 1 : 32, 33. Als zoon van David wordt Hij alge
meen erkend, Matth 9 : 27, 12 : 23, 15 : 22, 20 : 30, 21 :9, Rom. 1:3. 

En met die Davidische afstamming is de gedachte verbonden, dat Hij 
een koning is en recht op een koninkrijk heeft, Luk. 23 : 42. 

Ook in zijn eigen bewustzijn is Jezus een koning. Wel is waar treedt 
Hij op met de prediking van het koninkrijk Gods, en herhaaldelijk zegt 
Hij, dat God de koning van dat rijk is, Matth. 5 : 35, 18 : 23, 22 : 2. 

Maar dan is Hij toch, in onderscheiding van de dienstknechten, de Zoon 

des konings, Matth. 21 : 37, ja ook zelf koning, Matth. 25 : 31 v. Zon

der eenige tegenwerping laat Hij zich dan ook aanspreken met den naam 

van zone Davids; Hij is in zijn eigen bewustzijn tegelijk Davids zoon 

en Davids Heer, Matth. 22 : 42 v. De Vader heeft Hem het koninkrijk 
verordineerd, gelijk Hij het op zijne beurt aan de discipelen schenkt, 
Luk. 22 : 29. 

Maar Hij is toch koning in een anderen zin, dan waarin de Joden van 
den toenmaligen tijd hun Messias verwachtten. Nooit laat Hij voor de 

overheid van het Joodsche volk, voor den koning Herodes of voor den 

Romeinschen keizer zijne wettige aanspraken op den troon van zijnen 

vader David gelden. Hij weerstaat de verzoeking, om door wereldsche 
middelen de heerschappij over de wereld zich te verwerven, Matth. 

4 : 8—10- Als de scharen, na de wonderbare spijziging, Hem met ge

weld willen nemen en koning maken, ontweek Hij hen en zocht op den 
berg de eenzaamheid des gebeds, Joh. 6 : 15, Matth. 14 : 23. Hij be

wees wel telkens zijne koninklijke macht, maar Hij betoonde die niet in 

het voeren van heerschappij, gelijk de oversten der volken, doch in het 

dienen en geven van zijne ziel tot een rantsoen voor velen, Matth. 

20 : 25—28. Zijn koningschap kwam uit in de macht, waarmede Hij 

sprak, zijne wetten afkondigde voor het koninkrijk der hemelen, de na

tuur zich onderwierp, ziekte en dood beval te wijken, en zelf aan het 
kruis zijn leven aflegde, om het daarna wederom te nemen, en eenmaal 

als een koning en rechter te oordeelen over levenden en dooden. 

Maar deze geestelijke beteekenis, welke Christus in overeenstemming 

met de profetie des Ouden Verbonds aan zijn koningschap schenkt, mag 
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ons niet tot de gedachte verleiden, alsof Hij geen eigenlijk koning ware 

en slechts in overdrachtelijken zin dien naam zou dragen. Zooals Hij 

niet naar de orde van Aaron maar naar die van Melchizedek en juist 

daarom te meer en te beter priester is dan de priesters des Ouden Tes-

taments, zoo is Hij ook, omdat Hij een ander koning is dan de oversten 

der volken, niet te minder maar te meer en te beter koning. Hij is de 

waarachtige, de echte koning, en de koningen der aarde zijn het maar 

in beeld en gelijkenis. Hij is de koning der koningen, de overste van 

de koningen der aarde, de koning, die in- en uitwendig, geestelijk en 

lichamelijk, in den hemel en op de aarde, tot aan de einden der aarde 

en tot in eeuwigheid regeert. 
Van de rechtmatige aanspraak op dit volkomene en eeuwige koning

schap laat Hij noch voor God noch voor menschen ooit iets vallen. 

Ook tijdens zijn verblijf op aarde heeft Hij noch van zijne Goddelijke 

noch van zijne menschelijke rechten ooit eenigen afstand gedaan. Hij 

heeft het niet trachten te verkrijgen door geweld, maar heeft het alleen 

deelachtig willen worden in den weg eener volmaakte gehoorzaamheid 

aan God. Maar daardoor heeft Hij zijne aanspraken versterkt. Hij 

bewees in zijne vernedering de Zoon van God te zijn en moet dus ook 

wezen de erfgenaam van alle dingen. 
Om te toonen, dat Hij in dezen waarachtigen zin koning is, ho.udt Hij op 

den Zondag, die de lijdensweek opent, zijn intocht in Jeruzalem. Er was nu 

geen gevaar meer, dat de aard van zijn koningschap misduid zou worden. 

Want een leven van dienende gehoorzaamheid, waarin Hij door woord en 

daad alle aardsche macht van zich geweerd had, lag thans achter Hem; de 

vijandschap tusschen Hem en het volk was reeds ten hoogste gespannen , 

en deze zelfde week zou men de handen aan Hem slaan en Hem prijsgeven 

aan den dood. Terwijl hij vroeger de poging, om Hem koning te maken, 

ontweek, neemt Hij thans tot zijn koninklijken intocht in Jeruzalem het 

initiatief, Matth. 22 : 1. Voordat hij sterft, moet Hij daarom nog een

maal, openlijk, voor het gansche volk zichzelf doen kennen als de door 

God gezonden, uit David geboren Messias. Maar Hij maakt zich hun 

dan ook bekend in overeenstemming met de profetie, als een koning, 

die nederig was en reed op het veulen eener ezelin. Om zijne Messi-

aniteit, om zijn Goddelijk zoonschap en zijn Davidisch koningschap, 

werd Hij door het Sanhedrin en door Pilatus veroordeeld. Hij was een 
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Koning, Matth. 27 : 11; het opschrift boven zijn kruis legde daarvan 

nog, tegen den zin der Joden, getuigenis af, Joh. 19 : 19-22. 

Heel dit leven van Jezus loopt, zoowel in zijne profetische en konink
lijke als in zijne priesterlijke werkzaamheid, uit op den dood. De dood 

is de voleindiging van zijn leven; Jezus kwam, om te sterven. Zelf was 

Hij zich daarvan klaar bewust. Reeds bij zijn eerste, openbare optreden 

in de synagoge van Nazareth, paste Hij de profetie aangaande den 

lijdenden knecht des Heeren op zichzelven toe, Luk. 4 : 16 v., en was 

zich dies ook helder bewust, dat Hij als een lam ter slachting zou wor

den geleid. Hij was het Lam, dat de zonde der wereld draagt, Joh. 

1 : 29. De tempel zijns lichaams zou afgebroken, maar ook na drie 

dagen weder opgericht worden, Joh. 2 : 19. Gelijk Mozes de slang in 

de woestijn verhoogd heeft, zoo moet naar Gods raad de Zoon des 

menschen verhoogd worden aan het kruis, Joh. 3 : 14, verg. 12:32,33. 

Hij was het tarwegraan, dat in de aarde vallen en sterven moest, om 

vrucht voort te brengen, Joh. 12 : 24. 

Zoo duidt Jezus reeds van den beginne van zijne openbare werkzaam

heid, onder beelden en gelijkenissen, den dood als het einde van zijn 

leven aan. Maar naarmate dat einde naderde, drukte Hij zich klaarder 

en meer onomwonden uit. Vooral nadat Petrus in naam van al de dis

cipelen, in eene beslissende ure, bij Cesarea Philippi Jezus als den 
Christus, den Zoon des levenden Gods, beleden had, begon Hij hun te 

vertoonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden van 

de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden 

en ten derden dage opgewekt worden, Matth. 16 : 21. De discipelen 

begrepen dit niet en wilden er niets van weten. Petrus nam Hem zelfs 

vertrouwelijk ter zijde en begon Hem te bestraffen, zeggende : Heere, 

God zij u genadig, dit zal u geenszins geschieden! Maar Jezus zag 

daarin eene verzoeking en gaf hem streng ten antwoord: ga weg achter 

mij, satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, 

die Gods, maar die der menschen zijn, Matth. 16 : 22, 23. Deze stand

vastigheid van Christus, om zich aan den dood over te geven, ontvangt 

dan ook weinige dagen daarna op den berg der verheerlijking het zegel 

der Goddelijke goedkeuring; zijn uitgang naar Jeruzalem is in overeen

stemming met den inhoud van wet en profeten (Mozes en Elia) en met 
34 
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den wil des Vaders ; Hij blijft de geliefde Zoon, in welken de Vader zijn 
welbehagen heeft, en de discipelen hebben niet, als Petrus, Hem te bestraf
fen, maar eerbiedig en onderworpen naar Hem te luisteren, Matth. 17 : 1—8. 

Toch wordt die dood door Jezus niet opgezocht. Hij daagt de Fari-
zeën en Schriftgeleerden niet uit, opdat zij de handen aan Hem slaan. 
Al weet Hij, dat zijne ure gekomen is, Joh. 12 : 23, 17 : 1, het is toch 
Judas, die vrijwillig Hem verkoopt en verraadt, het zijn de dienaars der 
overpriesters en Farizeën, die Hem gevangen nemen, het zijn de leden 
van het sanhedrin en de stadhouder Pontius Pilatus, die Hem veroor-
deelen en ter dood brengen. De raad Gods sluit de historische om
standigheden niet uit en doet de schuld der menschen niet te niet. 
Integendeel, door den bepaalden raad en voorkennis Gods is Hij over
gegeven, maar zoo, dat de Joden Hem genomen en door de handen der 
onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood hebben, Hand. 

2 : 23, 4 : 28. 
Deze dood van Christus staat in het middelpunt der apostolische ver

kondiging, niet eerst later maar reeds van den beginne af aan, Hand. 
2 : 23 v., 3 : 14 v., 4 : 10 v. enz., en niet alleen bij Paulus maar bij 
al de apostelen. Eerst na de opstanding van Christus werd door de 
onderwijzing des H. Geestes de noodzakelijkheid en de beteekenis van 
Jezus' lijden en sterven verstaan. Dat lijden en sterven was zeker ook 
eene vervulling van zijne profetische werkzaamheid, een bewijs van de 
waarheid zijner i~eer, en eene bezegeling van heel zijn leven. Immers 
heeft Hij onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd, 1 Tim. 
6 : 13, en in zijn onschuldig en geduldig lijden ons een exempel na
gelaten, opdat wij zijne voetstappen zouden navolgen, 1 Petr. 2 : 21. 
Hij is de getrouwe Getuige, Openb. 1 : 5, 3 : 14, die als apostel en 
hoogepriester de werkmeester en de inhoud van onze belijdenis is, Hebr. 
3 : 1, en het geloof in ons verwekt en voleindt, Hebr. 12 : 2. En even
zoo is de dood van Christus eene openbaring van zijne koninklijke 
macht, want zijn dood was geen lot, dat Hij moest ondergaan, maar 
eene daad, welke Hij zelf gewillig en vrijwillig volbracht, Joh. 10 : 17, 
18; zijn sterven aan het kruis was een verhoogd worden boven de 
aarde en een zegepraal over zijne vijanden, Joh. 3 : 14, 8 : 28, 12 : 32, 
34, omdat het was de volmaaktste gehoorzaamheid aan het gebod van 

den Vader, Joh. 14 : 31. 
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Maar bij deze beteekenis van den dood van Christus mogen wij toch 

naar het apostolisch onderwijs niet blijven staan. Jezus was in zijn 
sterven niet alleen een getuige en een leidsman, een martelaar en een 

held, een profeet en een koning. Maar Hij was daarin bovenal ook als 

een priester werkzaam ; zijn hoogepriesterlijk ambt treedt in zijn dood 

het sterkst en het duidelijkst op den voorgrond ; zijn sterven was vol

gens de leer 'der gansche Heilige Schrift eene offerande, door Hem 

vrijwillig aan den Vader gebracht. 

Als het Nieuwe Testament den dood van Christus onder dezen naam 

voorstelt, sluit het zich daarin ten nauwste bij het Oude Testament 

aan. Offers hebben van de oudste tijden af bestaan ; zij komen al bij 

Kaïn en Abel, bij Noach en de aartsvaders voor, en worden ook bij 

alle volken en in alle godsdiensten aangetroffen. Qansch in het al
gemeen hebben zij ten doel, om door het aanbieden eener stoffe

lijke gave, bestaande in levende of levenlooze have, die op plech

tige wijze naar bepaalde ceremoniën vernietigd wordt, de gunst en 

de gemeenschap der Godheid te verzekeren of nieuw te verwerven. 

Ook voor zijn volk Israël nam de Heere deze offeranden in de wet

geving op. Maar zij kregen hier toch eene andere plaats en eene ge

wijzigde beteekenis. 

Ten eerste werden zij tot het aanbieden van vee (runderen, schapen, lam

meren, geiten, bokken, duiven) en vruchten des lands (meelbloem, olie, wijn, 

wierook, specerij) beperkt en mochten alleen aan Jehovah, den God van 

Israël, worden gebracht; het offeren van menschen, het drinken van bloed, 

het verminken van het lichaam was verboden, Gen. 22 : 11, Deut. 12 : 23, 
14 : 1, 18 : 10 enz., en evenzoo waren alle offers aan afgoden, aan 

dooden, aan heilige dieren met Gods wil in strijd, Ex. 32 : 4 v., Num. 

25 : 2 v., Hos. 11 : 2, Jer. 11 : 12, Ezech. 8 : 10, Ps. 106 : 28. Ten 

andere stonden zij in waarde verre bij de zedelijke geboden achter; 

gehoorzaamheid is beter dan offerande en opmerken dan het vette der 

rammen; de Heere heeft lust tot weldadigheid en niet tot offer, tot de 

kennisse Gods meer dan tot brandofferen, 1 Sam. 15 : 22, Hos. 6 : 6, 

14 : 2, Mich. 6 : 6, 8, Ps. 40 : 7, 50 :7—14,51 : 18,19, Spr.21 :3. Inde 

derde plaats, de offeranden stonden onder Israël, evenals ook de priester

schap, de tempel, het altaar en heel de wettische bedeeling, in dienst 

van de belofte. Zij bewerkten het verbond der genade niet, want dit 
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rust alleen op Gods genadige verkiezing, maar strekten alleen, om dit 
verbond onder Israël in stand te houden en te bevestigen. 

Evenals het gansche volk van Israël krachtens Gods verkiezing en roeping 
een koninkrijk van priesters, Exod. 19 : 6, en de priesterschap maar eene 
ondergeschikte en tijdelijke instelling was, zoo waren de offeranden 
(bepaaldelijk de brand-, zond- en schuldoffers) slechts de ceremoniëele 
aanwijzing van den weg, waarlangs de zonden, die de Israelieten binnen 
het verbond, dat is, niet met opgeheven hand maar door afdwaling (on
wetende, onvoorziens) bedreven, verzoend konden worden, Lev. 4 : 22, 
27, 5 : 15, 18, Num, 15 : 25 v., 35 : 11, 15, Joz. 20 : 3. 9. Voor de 
zware, opzettelijke zonden, die het verbond verbraken en Gods toorn 
opwekten, stond, ofschoon zij dikwijls burgerlijk gestraft werden, alleen 
een beroep open op de barmhartigheid Gods, die ze dan, zij het ook 
door tusschenkomst van personen als Abraham, Gen. 18 : 23—33, Mozes, 
Exod. 32 : 11—14, Num. 14 : 15-20, Pinehas, Num. 25: 11,Amos, Am. 
7 : 4—6, verg. Jer. 15 : 1, om zijns naams wil vergaf, Exod. 33 : 19, 34:6, 
Ps. 78 : 38, 79 : 8, 9, Jes. 43 : 25, Ezech. 36 : 52 v. Mich. 7 : 18 enz. 

Door dezen ganschen dienst onderwees God zijn volk in de eerste 
plaats, dat het verbond der genade, met al zijne goederen en weldaden, 
enkel en alleen aan zijne barmhartigheid te danken is; het heeft zijn 
oorsprong en grondslag in zijne onverdiende ontferming: lk zal genadig 
zijn, wien lk zal genadig zijn, en Ik zal mij ontfermen, wiens lk mij 
ontfermen zal, Exod. 33 : 19. Maar voorts deed de Heere door de 
ceremoniëele instellingen en wetten zijn volk Israël ook verstaan, dat 
Hij de weldaad van de vergeving der zonden niet anders schenken kan 
dan in den weg der verzoening. Zonde is namelijk altijd van dien 
aard, dat zij Gods toorn opwekt, en den mensch schuldig en onrein 
maakt. Er is daarom in het algemeen eene offerande noodig, om den 
toorn Gods te stillen, den mensch van zijne schuld en onreinheid te 
bevrijden, en hem weder te doen deelen in de gunst en gemeenschap 
Gods. Bij zonden, voor welke de wet geene bepaalde offerande als 
middel der verzoening aanwijst, wordt die verzoening als het ware aan 
God zelden overgelaten; Hij is het dan zelf, die de zonden verzoent 
en in dien weg ze vergeeft; vergeving onderstelt verzoening en sluit ze 
in, Ps. 65 : 4, 78 : 38, 79 : 9, Spr. 16 : 6, Jes. 27 : 9, Jer. 18 : 23, 
Ezech. 16 : 63 enz. Maar ook bij zonden, die in afdwaling be-
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verzoend kunnen worden, is het toch ook weer God zelf, die door 
middel van offer, priester en altaar, de zonden bedekt en wegneemt, 
Lev. 17 : 11, Num. 8 : 19; de gansche dienst der verzoening gaat van 
Hem uit en is door Hem verordend. 

Als eigenlijk zoenmiddel doet daarbij het bloed van het offerdier dienst. 
Het bloed is namelijk zetel der ziel, zetel van het dierlijk levensbeginsel, 
en werd daarom door den Heere op het altaar gegeven, om over de 
zielen verzoening te doen, Lev. 17 : 11. Maar om zoenmiddel te zijn, 
moest dat bloed eerst door slachting van het offerdier, hetwelk de mensch, 
die gezondigd had, tot den tempel bracht en waarop hij zijne hand had 
gelegd, in den dood worden uitgestort en daarna door den priester 
rondom op het altaar gesprengd worden, Ex. 29 : 15, 16, 19, 20 enz.; 
handoplegging, slachting en besprenging van het altaar wezen den weg 
aan, waarin het bloed als zetel der ziel tot een zoenmiddel werd. En 
als het bloed op die wijze de zonden verzoend, bedekt, weggenomen 
had, dan werd de schuld vergeven, de smet gereinigd, de gemeenschap 
des verbonds met God hersteld. Priesterschap en volk, tempel en altaar 
en alle gereedschappen tot den dienst werden door het bloed den Heere 
toegeëigend ; zij werden alle geheiligd, opdat de Heere in het midden 
der kinderen Israels wonen en hun tot eenen God zou zijn, Exod. 
29 : 43-46. 

Maar heel deze offerdienst was voorloopig en bezat slechts eene scha
duw van de toekomende goederen, Hebr. 10 : 1. De tabernakel in de 
woestijn was maar een afbeeldsel van het waarachtige heiligdom, Hebr. 
8 : 5. De priesters waren zeiven zondaren, die niet alleen voor des 
volks, maar ook voor eigene zonden verzoening moesten doen, Hebr. 
7 : 27, 9 : 7, en werden ook door den dood verhinderd, om altijd te 
blijven, Hebr. 7 : 23. Het bloed van stieren en bokken kon de zonden 
n i e t  w e g n e m e n  e n  d e  g e w e t e n s  n i e t  r e i n i g e n ,  H e b r .  9 : 9 ,  1 3 ,  1 0  :  4 ;  
zij moesten daarom ook telkens opnieuw worden gebracht, Hebr. 10:1. 
In één woord, het was alles uitwendig, zwak, onprofijtelijk, niet onbe
rispelijk, Hebr. 7 : 18, 8 : 7, en wees naar eene betere toekomst heen. 
Het vrome Israël leerde dit in den loop der eeuwen steeds beter ver
staan; reikhalzend zag het uit naar den dag, waarin de Heere een 
nieuw verbond zou oprichten, zelf de waarachtige verzoening zou aan-
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brengen en zijn volk in het volle genot van de weldaden der vergeving 

en der vernieuwing zou doen deelen, Jer. 31 : 33 v., 33 . 8, Ezech. 
11 : 20, 36 : 25 v. Inzonderheid bij Jesaja ontvangt deze verwachting 

hare schoonste uitdrukking; zijn troostboek begint met de verkondiging 

aan Jeruzalem, dat haar strijd vervuld is, dat hare ongerechtigheid ver
zoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor 

al hare zonden, 40 : 2, en ontvouwt daarna de profetie van den knecht 

des Heeren, die onze krankheden en smarten, onze overtreding en straf 

op zich neemt, en daardoor ons genezing en vrede aanbrengt, 53 : 2 v. 

Geheel in aansluiting bij het Oude Testament, ziet nu het Nieuwe 

Testament in den dood van Christus eene offerande, die voor onze 

zonden is gebracht. Jezus zeide niet alleen, dat Hij gekomen was, om 

wet en profeten en alle gerechtigheid Gods te vervullen, Matth. 3 : 15, 
5 : 17, maar Hij paste ook op zichzelven de profetie van Jesaja toe en 

beschouwde zich als de knecht des Heeren, die met zijn Geest gezalfd 

was en den armen het Evangelie verkondigen moest, Luk. 4 : 17 v. 

Hij kwam, om overeenkomstig het gebod van den Vader zijn leven af 

te leggen en het wederom te nemen, om voor zijne schapen het leven te 

geven en door den dood zijn vleesch en zijn bloed te bereiden tot eene 

spijze en drank, die blijft tot in het eeuwige leven, Joh. 2 : 19, 3 : 14, 
6 : 51 ; 10 : 11, 15, 18; 12 : 24; 15 : 13. Zijn dood is het ware offer 

en de volkomen vervulling van alle offeranden, die in de dagen des 

Ouden Testaments overeenkomstig de wet werden gebracht. 
Immers, het sterven van Christus is de volkomenste overgave aan den 

. wil des Vaders, een bewijs dat Hij gekomen is niet om gediend te worden 
maar om te dienen, en het wordt in dezen  weg een rantsoen, een losprijs, 

waardoor velen worden losgekocht uit de macht der zonde, onder welke 

zij als gevangenen besloten lagen, Matth. 20 : 28. Het is de vervulling 

van het bondsoffer, waarmede het Oude Verbond werd ingewijd, Exod. 

24 : 8, en legt den grondslag voor het Nieuwe Verbond, Matth. 26:28, 
Hebr. 9 : 15 22. Het heet een slachtoffer en eene offerande, Ef. 5:2; 

Hebr. 9 : 14, 26, en verwezenlijkt de gedachte van het paaschoffer, Joh. 

1 : 29; 1 Cor. 5 : 7; 1 Petr. 1 : 19 ; Openb. 5:6 enz., van het zond-en 

schuldoffer, Rotn. 8 : 3, 2 Cor. 5 : 21, Hebr. 13 : 11, 1 Petr. 3 : 18, 
en van het offer op den grooten verzoendag, Hebr. 2 : 17, 9 : 12 v. 
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Ën niet alleen de offeranden des Ouden Testainents zijn iri 

Christus vervuld, maar ook al de vereischten, waaraan zij moesten 

voldoen en al de handelingen, die daarbij plaats hadden. De priester, 

die offerde, moest een man zijn zonder gebrek, Lev. 21 : 17 v., en zoo 

is Christus een hoogepriester, heilig, onnoozel, onbesmet en afgescheiden 

van de zondaren, Hebr. 7 : 26. Het dier, dat geofferd werd, moest 

zónder gebrek en volkomen zijn, Lev. 22 : 20 v., en Christus is dien

overeenkomstig een onbestraffelijk en onbevlekt lam, 1 Petr. 1 : 19. 

Gelijk het offerdier door de hand des priesters geslacht moest worden, 

Exod. 29 : 11 v., zoo is Christus ook als een lam geslacht en heeft 

ons Gode gekocht met zijn bloed, Openb. 5 : 6, 9. Aan het paaschlam 

mocht geen been gebroken worden, Exod. 12 : 46; daarom is ook Chris

tus gestorven, zonder dat een been aan Hem gebroken is, Joh. 19 : 36. 

Na de slachting nam de priester het bloed van het offerdier, en sprengde 

het, bij het zondoffer, in het heiligdom, Lev. 16 : 15, Num. 19 : 4, en 

bij het bondsoffer op het volk, Exod. 24 : 8; alzoo is Christus ook een

maal door zijn eigen bloed ingegaan in het waarachtige heiligdom, Hebr. 

9 : 13, en besprengt er zijn volk mede, 1 Petr. 1 : 2, Hebr. 12 : 24. 

Bij het zondoffer werd het bloed van het dier wel in het heiligdom ge

bracht, maar het lichaam werd buiten de legerplaats met vuur verbrand, 

Lev. 16 : 27 ; op dezelfde wijze heeft Christus, om door zijn eigen bloed 

het volk te heiligen, buiten de poort geleden, Hebr. 13 : 13. En evenals 

in den Oudtestamentischen cultus het bloed, als zetel des levens, door 

zijne uitstorting in den dood en zijne sprenging op het altaar, het eigen

lijk zoenmiddel was, zoo is ook in het Nieuwe Verbond het bloed van 

Christus de bewerkende oorzaak van de verzoening, vergeving en reinig-

making onzer zonden, Matth. 26 : 28, Hand. 20 : 28, Rom. 3 : 25, 

5 : 9, 1 Cor. 11 : 25, Ef. 1 : 7, Col. 1 : 20, Hebr. 9 : 12, 14, 12 : 24, 

1 Petr. 1 : 2, 19, 1 Joh. 1 : 7, 5 : 6, Openb. 1 : 5, 5 : 9 enz. 

Als het Nieuwe Testament nu in dezen zin van Christus' lijden 

en sterven als van eene offerande spreekt, dan bedient het zich wel van 

een beeld en ontleent de woorden en uitdrukkingen aan den offercultus 

van het Oude Verbond; maar dan mag men hieruit toch niet afleiden, 

dat deze voorstelling toevallig en onwezenlijk is en door ons gerust en 

zonder schade kan prijsgegeven worden. Integendeel, de Schrift gaat 

juist van de gedachte uit, dat de offers in de dagen des Ouden Testa-
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ments beeld en schaduw waren en hunne vervulling in de offerande van 
Christus ontvangen hebben. Gelijk Christus niet bij wijze van verge
lijking maar in waarachtigen zin profeet, priester en koning is, zoo is 
ook zijne overgave in den dood niet een offer in overdrachtelijken, maar 
in de meest wezenlijke en waarachtige beteekenis van het woord. Wij 
kunnen daarom de benaming van Christus' dood als eene offerande niet 
missen, maar verliezen met het woord ook terstond de zaak zelve. Ën 
die zaak is voor ons van de hoogste waarde; zij is de bron van onze 

zaligheid. 
Immers, als Christus' dood eene offerande heet, dan ligt daarin ten 

eerste opgesloten, dat Hij zichzelven heeft overgegeven tot eene offerande 
en een slachtoffer, Gode tot eenen welriekenden reuk, Ef. 5 : 2. Zeker, 
Christus was eene gave en een bewijs van Gods liefde, Joh. 3 : 16 ; 
God bevestigde zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven 
is, als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8; Hij spaarde zelfs zijn eigen 
Zoon niet, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, Rom. 8 : 32. 
De geboorte, het leven en ook het lijden en de dood van Christus be
wijzen en verzekeren ons de liefde Gods. Maar deze liefde Gods zet 
zijne gerechtigheid niet terzijde, doch sluit ze goed beschouwd in. Het 
is eene liefde, die de zonde niet van haar karakter als zonde berooft, 
doch in de verzoening een weg tot hare vergeving ontsluit. Het was 
naar het gebod des Vaders, dat Christus sterven moest, Matth. 26 : 54, 
Luk. 24 : 25, Hand, 2 : 23, 4 : 28, en door zijn dood aan Gods ge
rechtigheid voldeed, Matth. 3 : 15, 5 : 17, Joh. 10 : 17, 18, Rom. 
3 : 25, 26. In den dood van Christus handhaafde God, als Hij de 
zonden vergaf, die tevoren onder zijne verdraagzaamheid geschied waren, 
zijne volkomene rechtvaardigheid, en baande Hij tevens zichzelf den 
weg, om, met behoud van zijne rechtvaardigheid, alle degenen te recht

vaardigen, die uit het geloof van Jezus zijn. 
In de tweede plaats is de offerande van Christus eene betooning, 

beide van zijne „lijdelijke" en „dadelijke" gehoorzaamheid. In vroeger 
tijd werd de lijdelijke gehoorzaamheid zoo op den voorgrond geschoven, 
dat de dadelijke daarachter zoo goed als geheel verdween; maar tegen
woordig legt men zoo sterk den nadruk op de laatste, dat de eerste 
niet tot haar recht kan komen. Doch volgens de Schrift gaan beide samen 
en zijn zij als twee zijden van eene en dezelfde zaak te beschouwen. 
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Christus is ten allen tijde van zijne ontvangenis en geboorte af aan 
den Vader gehoorzaam geweest; zijn gansche leven is te beschouwen 

als een vervullen van Gods gerechtigheid, van zijn wet en gebod, Matth. 

3 : 15, 5 : 17, Joh. 4 : 34, 6 : 38, Rom. 9:19; komende in de wereld 
sprak Hij: zie Ik kom, om uwen wil te doen, o God, Hebr. 10 : 5—9. 

Maar die gehoorzaamheid betoonde zich eerst volkomen in den dood, 

en nader nog in den dood des kruises, Phil. 2 : 8; het Nieuwe Testa

ment is er vol van, dat eerst door het lijden en sterven van Christus 
de zonde verzoend, vergeven, weggenomen is. Niet alleen het vervul

len der wet, maar ook het straftijden behoorde tot den wil des Vaders, 
dien Christus te volbrengen had. 

Daardoor staat in de derde plaats de offerande van Christus met ons 

en onze zonden in verband. Reeds in het Oude Testament lezen wij, 

dat Abraham een ram ten brandoffer offerde in zijns zoons plaats, Gen. 

22 : 13, dat de Israeliet door handoplegging een offerdier in zijne plaats 
deed optreden, Lev. 16 : 21, en dat de knecht des Heeren om onze 

overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld is, Jes. 

53 : 5. Op dezelfde wijze legt het Nieuwe Testament tusschen Christus' 
offerande en onze zonden een allernauwst verband. De Zoon des men-

schen kwam in de wereld, om zijne ziel (zijn leven) te geven tot een 

rantsoen in de plaats van velen, Matth. 20 : 28, 1 Tim. 2 : 6. Hij 

werd overgeleverd om, of ter wille van onze zonden, Rom. 4 : 25, is 

gestorven in betrekking tot onze zonden, Rom. 8 : 3, Hebr. 10 : 6, 18, 

1 Petr. 3 : 18, 1 Joh. 2:2, 4 : 10, of, gelijk het meestentijds wordt 
uitgedrukt, ten behoeve van ons of onze zonden, Luk. 22 : 19, 20, Joh. 

10 : 15, Rom. 5 : 8, 8 : 32, 1 Cor. 15 : 3, 2 Cor. 5 : 14, 15, 21, Gal. 

3 : 13, 1 Thess. 5 : 10, Hebr. 2 : 9, 1 Petr. 2 : 21, J Joh. 3 : 16 enz. 

De gemeenschap, in welke Christus blijkens deze getuigenissen der 

Schrift met ons is ingegaan, is zoo innig en diep, dat wij er ons geene 

voorstelling en geen begrip van kunnen vormen. Zij wordt door het 

woord plaatsvervangend lijden nog maar op zwakke en gebrekkige wijze 

uitgedrukt, en gaat al onze verbeelding en gedachte zeer verre te boven. 

Daar zijn van deze gemeenschap wel eenige analogieën (overeenkomsten) 

onder de menschen, die ons van hare mogelijkheid overtuigen kunnen. 
Wij weten van ouders, die lijden om en met hunne kinderen, van helden, 

die zich opofferen voor hun vaderland, van edele mannen en vrouwen, 
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die zaaien wat door anderen na hen zal worden gemaaid. Overal gaat 

de wet door, dat enkelen werken, lijden, strijden, opdat anderen tot hun 

arbeid zouden ingaan en van de vrucht genieten zouden. De dood van 

den eenen is het brood voor den ander. De graankorrel moet sterven, 
om vrucht te dragen. De moeder geeft in barenssmart het leven aan 

haar kind. Maar al deze voorbeelden geven slechts vergelijkingen aan 

de hand en kunnen met de gemeenschap, waarin Christus tot ons is in

gegaan, niet gelijk gesteld worden. Want nauwelijks zal iemand voor 

eenen rechtvaardige sterven, hoewel het mogelijk blijft, dat iemand voor 

den goede sterft. Maar God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat 

Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, Rom. 5: 7,8. 
Daar was eigenlijk geene gemeenschap tusschen Christus en ons, 

maar enkel scheiding en tegenstelling. Want Hij was de eengeborenen 
geliefde Zoon des Vaders, en wij waren allen aan den verloren zoon 

gelijk. Hij was rechtvaardig en heilig en zonder eenige zonde, en wij 
waren zondaren, die schuldig stonden voor Gods aangezicht en onrein 

waren van het hoofd tot de voeten. En desniettemin heeft Christus zich 

met ons in gemeenschap gesteld, niet alleen in physischen (natuurlijken) 

zin, door onze natuur, ons vleesch en bloed, aan te nemen, maar ook 

in juridischen (rechtelijken) en ethischen (zedelijken) zin, door in te gaan 

in de gemeenschap met onze zonde en onzen dood. Hij gaat staan in 

onze plaats; Hij stelt zich in die verhouding tot de wet Gods, waarin 

wij tot haar stonden; Hij neemt onze schuld, onze krankheid, onze 

smart, onze straf op zich ; Hij, die geene zonde gekend heeft, wordt 

zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid 

Gods in Hem, 2 Cor. 5 : 21. Hij wordt een vloek voor ons, opdat Hij 

ons van den vloek der wet verlossen zoude, Gal. 3 : 13. Hij is voor 

allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden 

leven, maar dien, die voor hen gestorven en opgewekt is, 2 Cor. 5:15. 
Hier is de verborgenheid der godzaligheid, het mysterie der Goddelijke 

liefde. Wij begrijpen het plaatsvervangend lijden van Christus niet, om

dat wij, haters Gods en malkanderen hatende, in de verste verte niet 

berekenen kunnen, waartoe liefde in staat stelt en wat eeuwige, onein

dige, Goddelijke liefde vermag. Maar wij behoeven deze verborgenheid 

ook niet te begrijpen : wij mogen ze dankend gelooven, er in rusten, in 

roemen en juichen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
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ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aan

brengt, was op Hem, en door zijne striemen is ons genezing geworden. 

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijnen 

weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aan-

loopen, Jes. 53 : 5, 6. 
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen ? Zoo God voor ons is, 

wie zal tegen ons zijn ? Die ook zijnen eigenen Zoon niet gespaard 

heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook 

met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen 

tegen de uitverkorenen Gods? God is het, die rechtvaardig maakt; 

wie is het, die verdoemt ? Christus is het, die gestorven is, ja wat 

meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook 

voor ons bidt, Rom. 8 : 31 — 34. 

§ 18. Het werk van Christus in zijne verhooging. 

De weldaden, welke Christus door zijne groote liefde voor ons ver

worven heeft, zijn zoo rijk, dat zij schier niet op te sommen en nooit 

op hare volle waarde te schatten zijn. Zij omvatten toch niet minder 

dan de gansche en volkomene zaligheid; zij bestaan in verlossing van 

het grootste kwaad, de zonde met al hare gevolgen van ellende en dood, 

en in schenking van het hoogste goed, de gemeenschap met God en al 

hare zegeningen. Later komen die weldaden breeder ter sprake; maar 

hier moeten zij toch even vermeld worden, om het werk van Christus 

in zijne diepe beteekenis te beter te doen verstaan. 

Onder al de weldaden, welke wij aan Christus' diepe vernedering te 

danken hebben, staat de verzoening bovenaan. Deze wordt in het 

Nieuwe Testament door twee woorden uitgedrukt, welke in onze ver

taling helaas op dezelfde wijze zijn overgezet. Het eene woord (of 

liever verschillende woorden, maar van denzelfden stam) komt voor in 

Rom. 3 : 25, Hebr. 2 : 17, 1 Joh. 2 : 2, 4 : 10, en is de vertaling van 

een Hebreeuwsch woord, dat oorspronkelijk bedekken beteekent, en 
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daarna de verzoening aanduidt, welke door de offerande teweeggebracht 

wordt. Er ligt de gedachte in, dat het offer, of liever het offerbloed — 

want het bloed als zetel des levens is, wanneer het uitgestorf en ge

sprengd wordt, het eigenlijk zoenmiddel, Lev. 17 : 11, Hebr. 9 : 12 — 
de zonde (schuld, onreinheid) van den offeraar voor Gods aangezicht 

bedekt en alzoo van haar kracht en werking, om God tot toorn te ver

wekken, berooft. Vanwege de storting en sprenging van het bloed, 

waarin het leven, de ziel van een onschuldig en gebrekloos dier, wordt 

uitgegoten, legt God zijn toorn af, verandert Hij zijne gezindheid tegen

over den zondaar, vergeeft Hij hem zijne overtreding en laat hem weder 

tot zijne tegenwoordigheid en gemeenschap toe. En de vergeving, die 

na de verzoening intreedt, is dan zoo volkomen, dat zij een uitdelgen, 

Ps. 51 : 3, 11, Jes. 43 : 25, 44 : 22, een achter den rug werpen, Jes. 

38 : 17, een werpen van de zonden in de diepten der zee, Mich. 7 : 19, 

genoemd kan worden. De verzoening doet de zonden zoo volkomen te 

niet, alsof zij nimmer waren bedreven; zij verdrijft den toorn en doet 

Gods aangezicht in vaderlijke gunst en welbehagen over zijn volk lichten. 

In het Oude Testament wees dit alles naar de offerande van Christus 

in de toekomst heen; in het Nieuwe Testament is dit alles volkomen in 

Christus vervuld. Hij is de hoogepriester, die door zijn offerbloed onze 

zonden voor Gods aangezicht bedekt, zijn toorn afwendt en zijne ge

nade en gunst ons deelachtig maakt. Hij is het zoenmiddel, Rom. 3 : 25, 
de verzoening, 1 Joh. 2 : 2, 4 : 10, die als hoogepriester voor ons bij 

God werkzaam is en de zonden des volks verzoent, Hebr. 2 :17. Daar 

zijn er wel velen, die zulk eene voorwerpelijke verzoening van Christus 

bij God voor ons verwerpen, en zeggen, dat God liefde is, dat Hij niet 

behoeft verzoend te worden, en dat zulk eene verzoening alleen thuis 

behoort in eene lagere, wettische, Oudtestamentische gedachte over God, 

welke in het Nieuwe Testament juist veroordeeld en ter zijde is gesteld. 

Maar zij vergeten, dat de zonde, niet eerst in de Mozaische wet, maar 

ook daarvoor en daarbuiten, en evenzoo in het Nieuwe Testament, van

wege haar schuldig en onheilig karakter Gods toorn opwekt en straf 

verdient, Gen. 2 : 17, 3 : 14 v., Rom. i : 18, 5 : 12, 6 : 23, Gal. 3: 10, 
Ef. 2 : 3; dat Christus en zijne offerande niet alleen eene gave en open

baring van Gods liefde, maar ook van zijne gerechtigheid is, Luk. 24 : 46, 
Hand. 4 : 28, Rom. 3 : 25; en dat de vergevende liefde Gods de ver-
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zoening niet uitsluit maar onderstelt en bevestigt. Want vergeving is 

altijd eene volkomen vrijwillige en genadige daad Gods; zij berust op 

de gedachte, dat God het recht heeft, om te straffen, en bestaat nu in 

eene zoodanige kwijtschelding van de straf, welke met de handhaving 

en erkenning van dat recht in overeenstemming is. Wanneer men 

daarentegen aan God van te voren het recht tot straffen ontneemt, doet 

men niet alleen aan het schuldig en onheilig karakter der zonde te kort, 
maar kan men ook de genadige, vergevende liefde Gods niet tot haar 

recht laten komen. Zij houdt op, eene persoonlijke, vrijwillige, genadige 

daad te zijn en wordt veranderd in een natuurproces. De Schrift echter 

leert, dat Zion door recht verlost wordt, en dat Christus door zijne 

offerande aan dat recht Gods voldaan en zijn ongenoegen over de zonde 

verzoend heeft, Jes. 1 : 27, Rom. 5 : 9, 10, 2 Cor. 15 : 18, Gal. 3: 13. 
Van deze voorwerpelijke verzoening, welke Christus voor ons bij God 

teweeggebracht heeft, is nu die andere onderscheiden, welke in het 

Nieuwe Testament door een bijzonder, tweede woord wordt aangeduid. 

Dit woord komt voor in Rom. 5 : 10, 11, 2 Cor. 5 : 18, 19, 20. heeft 

oorspronkelijk de beteekenis van wisselen, ruilen, verrekenen, vereffenen, 

en duidt in de genoemde plaatsen die nieuwe, genadige gezindheid aan, 

welke God op grond van de door Christus gebrachte offerande tegen

over de wereld heeft-aangenomen. Wijl Christus door zijn dood onze 

zonde bedekt en Gods toorn afgewend heeft, stelt God zich in eene 

andere, verzoende betrekking tot de wereld en zegt dit tot ons in zijn 

Evangelie, hetwelk daarom het woord der verzoening heet. 

Ook deze verzoening is iets voorwerpelijks; zij is niet iets, dat eerst door 

ons geloof en onze bekeering tot stand komt, maar zij rust op de verzoe

ning (voldoening), welke Christus aangebracht heeft, bestaat in de verzoende, 

genadige betrekking Gods tot ons, en wordt door ons ontvangen en aan

genomen door het geloof, Rom. 5 : 11. Wijl God zijne vijandige ge

zindheid op grond van den dood van Christus afgelegd heeft, zoo 

worden wij vermaand, om ook onzerzijds onze vijandschap af te leggen, 

ons met God te laten verzoenen, en in de nieuwe, verzoende betrekking, 

waarin God zich tot ons stelt, in te gaan. Alles is volbracht; er blijft 

voor ons niets te doen over; wij mogen met onze gansche ziel en voor 

allen tijd rusten in het volkomen verlossingswerk, dat Christus heeft 

verricht; wij mogen het door het geloof aannemen, dat God zijn toorn 
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heeft afgelegd en in Christus voor schuldige en onheilige zondaren een 

verzoend God en Vader is. 
Wie dit Evangelie der verzoening van harte gelooft, ontvangt terstond 

in beginsel alle andere weldaden, welke door Christus verworven zijn. 
Want in de vredeverhouding, waarin God zich in Christus tot de wereld 

plaatst, liggen alle andere goederen van het verbond der genade opge

sloten ; Christus is één en kan niet gedeeld noch ook ten halve aange
nomen worden; de keten des heils is onverbrekelijk : die God tevoren 

verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen 
heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd 

heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt, Rom. 8 : 30. Allen alzoo, die 
met God verzoend zijn door den dood zijns Zoons, ontvangen de ver

geving der zonden, de aanneming tot kinderen, den vrede bij God, het 

recht op het eeuwige leven en de hemelsche erfenis, Rom. 5:1, 8:17, 
Gal. 4 : 5. Zij staan in gemeenschap met Christus, zijn met Hem ge

kruisigd, begraven, opgewekt en in den hemel gezet, en worden meer 

en meer zijn beeld gelijkvormig, Rom. 6 : 3 v., 8 : 29, Gal. 2 : 20, 
Ef. 4 : 22—24. Zij ontvangen den Heiligen Geest, die hen vernieuwt, 

in de waarheid leidt, van hun kindschap getuigt en hen verzegelt tot 

den dag der verlossing, Joh. 3 : 6, 16 : 13, Rom. 8 : 15, 1 Cor. 6: 11, 
Ef. 4 : 30. In deze gemeenschap des Vaders, des Zoons en des Heiligen 

Geestes zijn de geloovigen vrij van de wet, Rom 7 : 1 v., Gal. 2 : 19, 
3 : 13, 25, 4:5, 5:1, en zijn zij verheven boven alle macht van 

wereld en dood, van hel en satan, Joh. 16 : 33, Rom. 8 . 38, 1 Cor. 
15 : 55, 1 Joh. 3 : 8, Openb. 12 : 10. God is vóór hen; wie zal dan 

tegen hen zijn? Rom. 8 : 31. 

De volmaakte offerande, welke Christus aan het kruis heeft gebracht, 

is van eene oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam 

tot verzoening van de zonden der gansche wereld (Dordsche Leerregels 

11 3). Immers, de H. Schrift brengt telkens die gansche wereld met de 

verlossing en herschepping in verband. De wereld is het voorwerp 

van Gods liefde geweest, Joh. 3 : 16 ; Christus is op aarde gekomen, 

niet om de wereld te veroordeelen maar om ze te behouden, Joh. 3 : 17, 
4 : 42, 6 : 33, 51, 12 : 47; in Hem heeft God de wereld, alle dingen 

in hemel en op aarde, tot zichzelven verzoend, Joh. 1 : 29, 2 Cor. 5:9, 
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Col. 1 : 20. Christus was dan ook eene verzoening niet alleen voor de 
zonden dergenen, die op een gegeven tijd in Hem gelooven, maar ook 

voor de geheele wereld, 1 Joh. 2 : 2. Gelijk zij door den Zoon geschapen 

is, zoo is zij ook voor den Zoon als haar erfgenaam bestemd, Col. 1 : 16, 

Hebr. 1 : 2, Openb. 11 : 15. Het is des Vaders welbehagen, om inde 

bedeeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen 

in Christus als hoofd, beide dat in den hemel en dat op de aarde is, 

Ef. 1 : 10. Er zijn tijden aanstaande van de wederoprichting aller 
dingen; wij verwachten naar Gods belofte nieuwe hemelen en eene 

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont, Hand. 3 : 21, 2 1'etr. 
2 : 13, Openb. 21 : 1. 

Om deze overvloedige genoegzaamheid van Christus' offerande voor 
de gansche wereld moet het Evangelie der verzoening ook aan alle 

creaturen gepredikt worden. De belofte des Evangelies is, dat een 

iegelijk, die in den gekruisigden Christus gelooft, niet verderven, maar 

het eeuwige leven hebben zal; en deze belofte moet aan alle volkeren en 

menschen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn Evangelie zendt, 
zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van 

bekeering en geloof (Dordsche Leerregels II 5). De Schrift laat te 

dezen aanzien niet den minsten twijfel over. Reeds in het Oude Testa

ment wordt gezegd, dat de Heere geen lust heeft in den dood des 

goddeloozen maar in zijn bekeering en leven, Ezech. 18 : 23, 33 : 11, 

en dat in de zegeningen van Israël ook eenmaal alle volkeren zullen deelen, 

Gen. 9 : 27, 12 : 3, Deut. 32 : 21, Jes. 42 : 1. 6 enz. De zendings

gedachte ligt reeds opgesloten in de belofte van het Oudtestamen

tisch genadeverbond. Maar klaar en helder wordt zij uitgesproken, 

als Christus zelf op aarde verschijnt en zijn werk heeft volbracht. Hij 

is immers het licht der wereld, de Zaligmaker, die der wereld het leven 

geeft, Joh. 3 : 19, 4 : 42, 6 : 33, 51, 8 : 12, die nog andere schapen 

heeft buiten Israël, welke Hij ook toebrengen moet, Joh. 10 : 16, en die 

daarom voorspelt en beveelt, dat zijn Evangelie in de geheele wereld 

verkondigd zal worden, Matth. 24 : 14, 26 ; 14, 28 : 19, Mark. 16 : 15. 

Als de apostelen van den Pinksterdag afaan dit Evangelie brengen aan 

Joden en Heidenen en allerwege gemeenten stichten, kan welhaast 

gezegd worden, dat hun geluid over de geheele aarde is uitgegaan en 
hunne woorden tot de einden der wereld, Rom. 10 : 18, dat de zalig-
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makende genade Gods verschenen is aan alle menschen, Tit. 2:11. 

Zelfs is de voorbede voor alle menschen, en inzonderheid voor koningen 

en allen, die in hoogheid zijn, daarom goed en Gode aangenaam, wijl Hij 

wil, dat alle menschen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, 
1 Tim. 2:4. En het vertoeven der wederkomst van Christus is een 

bewijs van Gods lankmoedigheid, daar Hij niet wil dat eenigen verloren 

gaan, maar dat zij allen tot bekeering komen, 2 Petr. 3 : 9. 
Deze algemeenheid der Evangelieverkondiging werpt voor de wereld 

in haar geheel, en ook voor degenen, die nooit in Christus als hun 

Heiland gelooven zullen, hare voordeelen af. Door zijne vleeschwording 

heeft Christus het gansche menschelijk geslacht geëerd en is Hij naar 

den vleesche een broeder van alle menschen geworden. Het licht schijnt 

in de duisternis en verlicht door zijne komst in de wereld een iegelijk 

mensch; de wereld is door Hem gemaakt en blijft dat, schoon zij Hem 

niet heeft gekend, Joh. 1 : 3 — 5. Door de roeping tot geloof en be

keering, welke Christus laat uitgaan tot allen, die onder het Evangelie 

leven, schenkt Hij vele uitwendige zegeningen in huisgezin en maatschap

pij, in kerk en staat, waarvan ook zij genieten, die aan die roeping niet 

met hun hart gehoor geven. Zij liggen onder het beslag des Woords, 

worden voor schrikkelijke zonden behoed, en deelen, in onderscheiding 

van de Heidensche volken, in vele uitwendige voorrechten. Ook mag 

men niet vergeten, dat Christus door zijn lijden en sterven tevens de 

bevrijding der creatuur van de dienstbaarheid der verderfenis, de ver

nieuwing van hemel en aarde, de hereeniging en onderlinge verzoening 

van alle dingen, ook van engelen en menschen, verworven heeft. In 

Christus wordt het organisme van het menschelijk geslacht, wordt de 

wereld als schepping Gods behouden en hersteld, Ef. 1 : 10, Col. 1 :20. 

Maar hoezeer deze volstrekte algemeenheid van de verkondiging des 

Evangelies en van het aanbod der genade met beslistheid gehandhaafd 

moet worden, men mag er niet uit afleiden, dat daarom de weldaden 

van Christus voor alle menschen, hoofd voor hoofd, verworven en be

stemd zijn. Dit wordt reeds afdoende weerlegd door het feit, dat God 
in de dagen des Ouden Testaments de Heidenen wandelen liet op hunne 

eigene wegen en alleen het volk van Israël zich ten eigendom verkoor, 

en dat Hij ook in de volheid der tijden, niettegenstaande de principiëele 

algemeenheid van de Evangelie-verkondiging, de beloften zijner genade 
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door alle eeuwen heen tot een klein deel van de menschheid beperkt 
heeft. 

De algemeene uitspraken, die er nu en dan in de Schrift voor

komen, bijv. Rom, 10 : 18, 1 Tim. 2 : 4, Tit. 2 : 11, 2 Petr. 3 : 9. 
kunnen door niemand in volstrekten (absoluten), en moeten door allen 

en betrekkelijken (relatieven) zin worden opgevat. Zij zijn alle neerge

schreven onder den diepen indruk van het onderscheid tusschen de be

deeling van het Oude en die van het Nieuwe Verbond. Wij kunnen het 

ons niet meer voorstellen, maar de apostelen, die allen in het particu

larisme van het Jodendom waren opgevoed, hebben diep de groote ver

andering gevoeld, welke Christus in de verhouding der volken aange

bracht heeft. Zij spreken er telkens van als van eene groote verborgen

heid, welke alle eeuwen verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is 

geworden aan zijne heilige apostelen en profeten door den Geest, dat 

namelijk de Heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam 
en mede-deelgenooten der belofte in Christus. De middelmuur des af-

scheidsels is verbroken ; het bloed des kruises heeft vrede gemaakt; in 

Christus is er geen Jood of Griek, geen barbaar of Scyth; alle beperking 

van natie en taal, van afstamming en kleur, van leeftijd en geslacht, van 

tijd en plaats is weggevallen; in Christus geldt alleen een nieuw schep

sel ; de gemeente wordt vergaderd uit alle geslacht en taal en volk en 
natie, Rom. 16 : 25, 26, Ef. 1 : 10, 3 : 3—9, Col. 1 : 26, 27, 2 Tim. 
1 ;  10, 11, Openb. 5 : 9 enz. 

Maar zoodra de H. Schrift ingaat op de vraag, voor wie Christus zijne 
weldaden verworven heeft, aan wie Hij ze schenkt en toepast, en wie 

er dus feitelijk in deelen, dan brengt zij zijn werk altijd met de gemeente 

in verband. Zooals er in het Oude Testament een bijzonder volk was, 

dat God zich ten erve uitverkoor, zoo leeft deze gedachte van een bij

zonder volk Gods ook in het Nieuwe Testament voort. Zeker, dit volk 

valt nu niet meer met de vleeschelijke afstammelingen van Abraham 

saam; het wordt thans integendeel uit Joden en Heidenen, uit alle volken 

en uit alle menschen geroepen en vergaderd. Maar deze gemeente is 
nu dan toch de eigenlijke vergadering van Gods volk, Matth. 16 : 18, 

18 : 20, het Nieuw-testamentische Israël, 2 Cor. 6 : 16, Gal. 6 : 16, het 

ware zaad van Abraham, Rom. 9 ; 8, Gal. 4 : 29. En voor dit volk 

heeft Christus zijn bloed gestort en de zaligheid verworven. Hij kwam, 
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om zijn volk zalig te maken, Matth. 1 : 21, om voor zijne schapen het 
leven te geven, Joh. 10 : 11, om alle kinderen Gods tot één te verga

deren, Joh. 11 : 52, om aan alle door den Vader Hem gegevenen het 

leven te schenken en hen op te wekken ten uitersten dage, Joh, 6 : 39, 
17 : 2, om de gemeente Gods te verkrijgen door zijn bloed en haar te 

reinigen met het bad des waters, door het woord, Hand. 20 : 28, Ef. 
5 : 25, 26. Als hoogepriester bidt Christus zelfs niet voor de wereld, 

maar voor degenen, die de Vader Hem gegeven heeft en door het woord 

der apostelen in Hem gelooven zullen, Joh. 17:9, 20. 
Er is dus de volmaaktste overeenstemming tusschen het werk des Vaders, 

des Zoons en des Heiligen Geestes. Zoovelen als er door den Vader ver

koren zijn, worden er door den Zoon gekocht, en door den Heiligen Geest 

herboren en vernieuwd. De H. Schrift zegt ons uitdrukkelijk, dat dit er 

velen, zeer velen zijn, Jes. 53 : 11, 12, Matth. 20 : 28, 26 : 28, Rom. 
5 : 15, 19, Hebr. 2 : 10, 9 : 28; en zij leert ons dit alles, niet opdat 

wij dit getal naar ons gebrekkig inzicht en naar onzen willekeurigen 

maatstaf beperken en inkrimpen zouden, maar opdat wij te midden van 

allen strijd en afval vast verzekerd zouden zijn, dat het werk der zalig
heid van het begin tot het einde Gods werk is en daarom, trots allen 

tegenstand, voortgezet en voltooid wordt. Het welbehagen des Heeren 

gaat door de hand van zijn knecht gelukkiglijk voort, J,es. 53 : 10. 

Wijl het werk der zaligheid Gods werk is en het zijne alleen, zouden 

de weldaden van Christus ons niet ten goede kunnen komen, indien Hij 

niet uit de' dooden opgewekt en aan Gods rechterhand ware verhoogd. 

Aan een gestorvenen Jezus zouden wij genoeg hebben, als het Christen

dom niet meer was en voor onze verlossing niet meer behoefde te zijn, 

dan eene leer, die wij in het hoofd hadden te prenten, of een zede

lijk voorschrift en voorbeeld, dat wij hadden na te volgen. Maar de 

Christelijke godsdienst is iets anders en veel meer dan dat; hij is de 
volkomene verlossing van den ganschen mensch, van geheel het orga

nisme der menschheid en van de geheele wereld. En Christus is op 

aarde gekomen, om in dezen vollen zin de wereld zalig te maken. Hij 

kwam niet, om voor ons alleen de mogelijkheid der zaligheid te ver

werven, en om het dan verder aan onzen vrijen wil over te laten, of 

wij van die mogelijkheid gebruik zouden maken. Maar Hij vernederde 
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zich en werd gehoorzaam tot den dood des kruises, om ons werkelijk, 

volkomen, eeuwig zalig te maken. 
Daarom is zijn werk ook niet met zijn dood en zijne begrafenis af-

geloopen. Wel is waar zeide Hij in zijn hoogepriesterlijk gebed, dat 

Hij voleindigd had het werk, dat de Vader Hem gegeven had, om te 

doen, Joh. 17 : 4, en riep Hij aan het kruis uit: het is volbracht, 19:30. 

Maar dit had betrekking op het werk, dat Christus op aarde had te doen, 

het gold het werk zijner vernedering, de verwerving onzer zaligheid. 

En dit werk is af, het is voltooid en volmaakt; de zaligheid is door 

zijn lijden en sterven zoo volkomen verworven, dat geen schepsel er iets 

kan of ook behoeft bij te doen. Van de verwerving der zaligheid is 

echter de toepassing en de uitdeeling onderscheiden. En deze is niet 

minder dan gene van noode. Wat nut zou een schat van goederen ons 

geven, die buiten ons bereik bleven en nooit in ons bezit werden ge

steld? Wat zou een Christus ons baten, die wel gestorven was om 

onze zonden, maar niet was opgewekt om onze rechtvaardigmaking ? 

Wat zou het voordeel zijn van een gestorven Heer, die niet verhoogd 

ware aan 's Vaders rechterhand ? 
Maar nu, als Christenen belijden wij en roemen wij in een gekrui

sigden en tevens verrezenen Heiland, in een vernederden en tevens ver

heerlijkten Zaligmaker, in een Koning, die de eerste en ook de laatste 

is, die dood is geweest maar nu leeft in alle eeuwigheid, en die de 

sleutels heeft van hel en van dood, Openb. 1 : 19. Na zijn dood is 

Christus opgestaan en weder levend geworden, opdat Hij beiden over 

dooden en levenden heerschen zoude, Rom. 14 : 9. In zijne verhooging 

trekt Hij op en voltooit Hij het gebouw, waarvan Hij in zijne vernede

ring den grondslag legde. Hij is verheven verre boven alle overheid en 

macht en kracht, en der gemeente gegeven tot een Hoofd, opdat Hij 

alles in allen vervullen zou, Ef. 1 : 20—23. Hij is door de opstan

ding tot een Heere en Christus, tot een Vorst en Zaligmaker ge

maakt, opdat Hij Israël geven zou bekeering en vergeving der zon

den en alle vijanden onder zijne voeten leggen zou, Hand. 2 : 36, 
5 : 31, 1 Cor. 15 : 25. Hij is uitermate door God verhoogd en heeft 

een naam ontvangen boven allen naam, opdat in den naam van Jezus 

zich zoude buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zoude belijden, 
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dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders, Phil. 

2 : 9-11. 
De verhooging van Christus is daarom geen toevallig aanhangsel of 

willekeurig toevoegsel aan de vernedering, welke Hij in de dagen zijns 

vleesches ondergaan heeft. Maar zij is, evenals de vernedering, een 

onmisbaar bestanddeel van het werk der verlossing, dat Christus te 

volbrengen heeft; in de verhooging ontvangt de vernedering haar zegel 
en kroon ; dezelfde Christus, die nedergedaald is in de benedenste deelen 

der aarde, is ook opgevaren boven alle de hemelen, opdat Hij alle 

dingen vervullen zoude, Ef. 4 : 9, 10. Gelijk het werk der vernedering, 

is Hem ook dat der verhooging opgedragen. Hij moet dat doen; het 

is zijn werk; een ander kan het niet doen. De Vader heeft Hem uiter

mate verhoogd, juist omdat Hij zich zoo diep vernederd heeft, Phil. 
1:9; Hij heeft aan Zijn Zoon het oordeel gegeven, omdat deze des 

menschen zoon heeft willen worden, Joh. 5 : 22. En de Zoon is ver

hoogd en zet in de verhooging zijn werk voort, om te bewijzen, dat Hij 

de volkomene, waarachtige en almachtige Zaligmaker is. Hij rust niet, 

voordat Hij het koninkrijk Gode en den Vader, voltooid, zal kunnen 

overgeven en de gemeente als zijne bruid Hem voorstellen kan, zonder 

vlek en zonder rimpel, 1 Cor- 15 : 24, Ef. 5 . 25. Aan de voltooiing 

van dit werk der zaligheid hangt de eere van Christus zelf; zijn eigen 

naam is er mede gemoeid, zijn eigen roem is erbij betrokken. Hij ver

hoogt de zijnen en brengt ze waar Hij zelf is, opdat zij zijne heerlijkheid 

mogen aanschouwen, Joh. 17 : 24 en Hij komt aan het slot der eeuwen 

zelf weder, om verheerlijkt te worden in zijne heiligen, en om wonder

baar te worden in allen, die gelooven, 2 Thess. 1 : 10. 

De verhooging van Christus begon volgens de Gereformeerde belijde

nis met zijne opstanding, maar volgens vele andere confessies reeds 

vroeger, met de nederdaling ter hel. Deze wordt dan echter weer 

zeer verschillend opgevat. De Grieksche kerk verstaat eronder, dat 
Christus met zijne Goddelijke natuur en met zijne menschelijke ziel naar 

de onderwereld is gegaan, om de zielen der heilige voorvaderen te be

vrijden en met die van den moordenaar aan het kruis, naar het paradijs 

over te brengen. 
Volgens de Roomsche kerk is Christus werkelijk met zijne ziel naar 
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de  onderwere ld  a fgedaa ld  en  daa r  zoo lang  geb leven  a l s  z i jn  l i chaam 

rus t t e  in  he t  g ra f ,  om de  z ie l en  de r  v romen ,  d ie  daa r  smar te loos  ve r 

toe fden ,  to tda t  de  za l ighe id  ve rworven  was ,  u i t  den  s t aa t  des  doods  t e  

bevr i jden ,  naa r  den  hemel  over  t e  b rengen  en  in  de  za l ige  aanschou

wing  Gods  t e  doen  dee len .  De  Lu the r sche  ke rk  maak t  ondersche id  

tus schen  de  e igen l i jke  l evendmaking  van  Chr i s tus  en  z i jne  ops tand ing  

of  t e  voorsch i jn  t r ed ing  u i t  he t  g ra f ,  en  l ee r t  nu ,  da t  Chr i s tus  in  d ien  

kor t en  tusschen t i jd ,  me t  z i e l  en  l i chaam be ide ,  bepaa lde l i jk  naa r  de  he l  

i s  gegaan ,  om a ldaa r  aan  du ive len  en  ve rdoemden  z i jne  ove rwinn ing  

bekend  t e  maken .  En  t a l  van  theo logen ,  voora l  in  den  n ieuweren  t i jd ,  

l eggen  he t  a r t ike l  in  d i en  z in  u i t .  da t  Chr i s tus  vóór  z i jne  ops tand ing ,  

he tz i j  me t  de  z ie l  a l l een  o f  ook  met  he t  l i chaam,  naa r  de  onderwere ld  

i s  gegaan ,  om aan  de  in  hunne  zonden  ges to rvenen  he t  Evange l i e  t e  

ve rkond igen  en  hen  nog  in  de  ge legenhe id  t e  s t e l l en ,  om z ich  t e  be -

kee ren  en  t e  ge looven .  

De  g roo te  ve r sche idenhe id  van  gevoe lens  bewi j s t ,  da t  de  oorsp ronke

l i jke  be teeken i s  van  de  woorden :  nedergedaa ld  t e r  he l l e ,  t e  loo r  i s  

gegaan .  Wi j  we ten  n ie t ,  waar  he t  a r t ike l  van  daan  komt ,  noch  ook ,  

wa t  men  e r  e igen l i jk  mede  bedoe ld  hee f t .  En  de  Schr i f t  wee t  van  eene  

l e t t e r l i jke ,  werke l i jke ,  p l aa t se l i jke  nederda l ing  van  Chr i s tus  naa r  de  he l  

n i e t s  a f .  In  Hand .  2  :  26  pas t  Pe t rus  de  woorden  van  den  16  Psa lm 

op  Chr i s tus  toe :  Gi j  zu l t  mi jne  z ie l  i n  de  he l  n ie t  ve r l a t en  en  zu l t  uwen  

He i l ige  n ie t  ove rgeven ,  om verde rv ing  t e  z i en ;  n iaa r  de  kan t t eeken ing  

merk t  t e rech t  op ,  da t  he l  h i e r  in  den  z in  van  gra f  genomen  moe t  wor 

den  ;  o f schoon  Chr i s tus  naa r  z i jne  z i e l  i n  he t  pa rad i j s  was ,  ve r toe fde  

Hi j  t och  naa r  z i jn  l i chaam in  he t  g ra f  en  ve rkee rde  Hi j  t u s schen  z i jn  

s t e rven  en  z i jn  ops taan  in  den  s t aa t  des  doods .  In  Ef .  4  :  9  

zeg t  Pau lus ,  da t  deze l fde ,  d i e  opgevaren  i s ,  ee r s t  i s  nedergedaa ld  

in  de  neders t e  dee len  de r  aa rde ;  doch  h ie rb i j  i s  n i e t  aan  eene  

nederda l ing  t e r  he l l e  t e  denken ,  maar  he tz i j -  a an  de  v leesch-

word ing ,  waarb i j  Chr i s tus  op  aa rde ,  o f  aan  z i jn  dood ,  waar 

b i j  H i j  in  he t  g ra f  i s  nedergedaa ld .  En  in  1  Pe t r .  3  :  19-21  

spreek t  de  apos te l  in  geen  geva l  van  he tgeen  Chr i s tus  tusschen  z i jn  

ops tand ing  deed ,  maar  o f  van  he tgeen  Hi j  vóór  z i jne  v leeschword ing  

door  z i jn  gees t  in  de  dagen  van  Noach ,  ó f  van  he tgeen  Hi j  na  

z i jne  ops tand ing ,  toen  Hi j  r eeds  l evend  gemaak t  was  in  den  Gees t ,  
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verrichtte. Voor de leer eener plaatselijke nederdaling van Christus 
naar de onderwereld of de hel is er in de Heilige Schrift niet de 

minste grond aanwezig. 
De Gereformeerde kerk heeft daarom deze uitlegging van het artikel 

lalen varen en er öf de helsche angsten en smarten onder verstaan, 
welke Christus vóór zijn dood in Qethsemane en op Golgotha geleden 
heeft, öf daarbij ook gedacht aan den staat des doods, waarin Christus 
verkeerde gedurende den tijd, waarin Hij naar het lichaam lag in het 
graf. Beide uitleggingen vinden hare eenheid in de Schriftuurlijke ge
dachte, dat de overgave van Christus in den dood de ure zijner vijan
den was en de macht der duisternis, Luk. 22 : 53. Christus wist, dat 
die ure komen zou en gaf er zich vrijwillig aan over, Joh. 8 : 20, 
12 : 23, 27, 13 : 1, 17 : 1. In die ure, waarin Hij eigenlijk de hoogste, 
geestelijke macht van zijne liefde en gehoorzaamheid ten toon spreidde, 
Joh. 10 : 17. 18, scheen Hij volkomen machteloos; de vijanden deden 
met Hem, wat zij wilden; de duisternis triumfeerde over Hem ; Hij daalde 
inderdaad, niet in plaatselijken, maar in geestelijken zin, ter helle neder. 

Maar de macht der duisternis was hare eigene niet; ze was haar 
gegeven door den Vader, Joh. 19 :11. De vijanden van Christus begrepen 
het niet, dat zij slechts instrumenten waren, en zonder het te weten en 
te willen, uitvoerden wat Gods hand en raad te voren bepaald had, 
dat geschieden zou, Hand. 2 : 23, 4 : 28. Ook in zijne vernedering 
was Christus de machtige, die zelf vrijwillig zijn leven aflegde en zijne 
ziel gaf tot een rantsoen voor velen. De ure van de macht der duister
nis was zijne eigene ure, Joh. 7 : 30, 8 : 20; in zijn dood overwon 
Hij den dood door de macht van zijne liefde, door zijne volkomene 
zelfverloochening, door zijne volstrekte gehoorzaamheid aan den wil des 
Vaders. Daarom was het niet mogelijk, dat Hij, de Heilige, van den 
dood gehouden (beheerscht), of door God verlaten en aan de verderving 
zou overgegeven worden, Hand. 2 : 25, 27. Integendeel de Vader heeft 
Hem opgewekt, Hand. 2 : 24, 3 : 26, 5 : 30, 13 : 37, Rom. 4 : 25, 1 Cor. 
15 : 14 enz., en Christus is zelf opgestaan naar eigen recht en door 
eigen kracht, Joh. 11 : 25, Hand. 2 : 31, Rom. 1 :4,14:9,1 Cor. 15:21, 
1 Thess. 4 : 14 enz. De smarten des doods waren als het ware de 
barensweeën van zijn nieuwe leven, Hand. 2 : 24; Christus is de eerst-

geborene uit de dooden, Col 1 : 18. 
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Deze opstanding bestond in de levendmaking van zijn gestorven 
lichaam en in de verrijzenis uit het graf. De bestrijders van de op

standing verkeeren met dit feit in niet geringe verlegenheid. Vroeger 

trachtten zij het verhaal van deze gebeurtenis te verklaren, door de 

onderstelling, dat Jezus maar schijndood was geweest, of dat zijn lichaam 

door de discipelen was gestolen, of dat de discipelen aan zelfbedrog 

leden en zich verbeeld hadden, Hem te zien. Maar al deze onder

stellingen zijn de eene na de andere prijsgegeven; en tegenwoordig 

nemen velen hunne toevlucht tot het spiritisme en zien daarin eene 

welkome verklaring van de opstanding van Christus. Zij zeggen dan, 

dat er wel ter dege iets objectiefs [voorwerpelijks] plaats had; de disci

pelen hebben inderdaad iets gezien, zij hebben eene verschijning gehad 

van den wel naar zijn lichaam gestorven, maar naar zijn geest voortle

venden Christus. De geest van Christus is hun verschenen en heeft 

zich aan hen geopenbaard. Zelfs wordt hieraan dan nog een vrome schijn 

gegeven en gezegd, dat God zelf den geest van Christus aan hen ver

schijnen liet, om hen uit hunne droefheid op te beuren, en hen van de 

overwinning des doods en van de onverderfelijkheid des levens te ver

gewissen. De verschijningen van Christus waren dan zooveel als een 

„telegram uit den hemel", eene Goddelijke boodschap van de geeste
lijke macht van Christus. 

Maar heel deze spiritistische verklaring is der H. Schrift onwaardig 

en met haar getuigenis in lijnrechten strijd. Volgens alle Evangelisten 

werd het graf op den derden dag ledig bevonden, en had op dienzelfden 

dag de eerste verschijning plaats, Matth. 28 : 6, Mark 16 :6, Luk. 24:3, 

Joh. 20 : 2, 1 Cor. 15 : 4, 5. Zonder geregelde volgorde en zonder 
volledige opsomming verhalen ons de Evangelisten en Paulus, dat 

Jezus verschenen is aan de vrouwen, inzonderheid Maria Magdalena, 

aan Petrus, aan de discipelen zonder en met Thomas, en aan vele 

anderen, zelfs aan vijfhonderd broederen op eenmaal. De verschijningen 

hadden eerst bij en in Jeruzalem, later in Galilea plaats, waar Hij, gelijk 
Markus uitdrukkelijk zegt, vóór hen heenging, Mark. 16 : 7. En allen 

stemmen daarin overeen, dat Jezus in datzelfde lichaam verscheen, 

hetwelk in het graf was neergelegd. Het was een lichaam van vleesch 

en beenen, zooals een geest die niet heeft, Luk. 24 : 39 ; het kon 

getast worden, Joh. 20 : 27, en spijze nuttigen, Luk. 24: 41, Joh. 21 :10. 
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Maar  desnie t temin maakte  Jezus  na  z i jne  ops tanding een gansch anderen 
indruk dan vóór  z i jn  dood ;  wie  Hem zagen,  werden verschr ik t  en  be
vreesd,  wierpen z ich  voor  Hem neder  en  aanbaden Hem,  Mat th .  28  :  9 ,  10 ,  
Luk.  24  :  37,  Hi j  verscheen in  eene  andere  gedaante ,  dan die  Hi j  
vroeger  ver toonde,  Mark 16 :  12,  en  werd soms nie t  ters tond herkend,  
Luk.  24  :  16,  31 .  Er  i s  een groot  onderscheid  tusschen de  ops tanding 
van Lazarus  en  d ie  van Jezus;  de  eers te  keer t  u i t  den dood to t  z i jn  
vroegeren,  aardschen levenskr ing terug,  maar  Jezus  keer t  n ie t  te rug,  
doch gaat  voor t  op  den weg,  d ie  van zi jne  ops tanding to t  de  hemelvaar t  
le id t .  Als  Maria  denkt ,  da t  z i j  haar  Meester  en  Heere  ui t  den dood heef t  
wedergekregen en  den vroegeren omgang met  Hem vernieuwen zal ,  dan 
wi js t  Jezus  di t  a f ,  en  zegt :  raak mij  n ie t  aan ,  want  Ik  ben nog nie t  
opgevaren to t  mi jnen Vader ;  maar  ga  henen to t  mi jne  broeders  en  zeg 
hun :  Ik  vaar  op  to t  mi jnen Vader  en  uwen vader ,  en  mijnen God en 
uwen God,  Joh.  20  :  17.  Na z i jne  ops tanding behoor t  Chr is tus  n ie t  
meer  io t  de  aarde ,  maar  to t  den hemel .  En daarom is  z i jne  gedaante  
veranderd ,  a l  heef t  Hi j  ook hetze l fde  l ichaam aangenomen,  da t  Hi j  in  
het  graf  i iad  gelegd.  Paulus  vat  d i t  daar in  samen,  da t  er  bi j  he t  s terven 
een natuur l i jk  l ichaam wordt  gezaaid ,  maar  da t  e r  in  de  ops tanding 
(van Chr is tus  zoowel  a ls  van de  geloovigen)  een gees te l i jk  l ichaam 
wordt  opgewekt ,  1  Cor .  15  :  44.  In  beide  geval len  i s  het  een  l ichaam,  
want  gees te l i jk  s taa t  h ier  n ie t  tegenover  s toffe l i jk ,  maar  tegenover  na
tuur l i jk .  Doch in  he t  natuur l i jk  (psychisch)  l ichaam,  dat  de  eers te  
mensch ontving,  i s  e r  een groot  gebied van leven,  dat  aan de  heer
schappi j  des  gees tes  ont rokken i s  en  min of  meer  ze l fs tandig  voor tbe-
s taa t ;  daarentegen i s  in  het  gees te l i jk  l ichaam buik  en spi jze  te  n ie t  
gedaan,  1  Cor .  6  :  13,  en  a l  he t  s toffe l i jke  volkomen onderworpen en  
diens tbaar  aan den gees t .  

De l ichamel i jke  ops tanding van Chr is tus  i s  n ie t  een  op zichzel f  s taand 
his tor isch  fe i t ,  doch i s  onui tput te l i jk  r i jk  van z in  en  voor  Chr is tus  ze l f ,  
voor  z i jne  gemeente  en  voor  de  gansche wereld  van de  groots te  be-
teekenis .  In  he t  a lgemeen bevat  z i j  in  z ich  de  pr incipiëe le  overwinning 
van den dood.  Door  een mensch i s  de  dood in  de  wereld  gekomen;  
de  over t reding van het  gebod Gods  heef t  aan  den dood den ingang to t  
de  menschenwereld  onts lo ten ,  want  de  dood is  de  bezoldiging van de  
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zonde, Rom. 5 : 12, 6 : 23, 1 Cor. 15 : 21. Zoo moest en kon ook 
de overwinning van den dood alleen geschieden door een mensch; een 
mensch moest de opstanding uit de dooden tot stand brengen. Al ware 
een engel, al ware de eigen Zoon des Vaders in het doodenrijk neder
gedaald en daaruit weder teruggekeerd naar den hemel, het zou ons 
geene nuttigheid geven. Maar Christus was niet alleen de Eengeborene 
van den Vader, doch ook waarachtig en volkomen mensch, Gods en des 
menschen Zoon. Als mensch heeft Hij geleden, is Hij gestorven en be
graven, maar ook als mensch is Hij opgestaan en uit het rijk der dooden 
wedergekeerd. In de opstanding van Christus werd bewezen, dat er 
een mensch was, die door den dood niet gehouden kon worden, dien 
satan, die het geweld des doods had, niet beheerschen kon, die sterker 
was dan graf en dood en hel. Feitelijk, in beginsel, heeft satan dus 
het geweld, de heerschappij des doods niet meer, Christus heeft hem 
door middel van den dood overwonnen, Hebr. 2 : 14. Al ware Christus 
alleen opgestaan, en al stond niemand meer op, toch leed de dood de 
nederlaag, daar is in elk geval één mensch, die sterker is dan hij. De 
poorten van het doodenrijk, die achter hem gesloten waren, moesten op 
zijn bevel zich openen. De overste der wereld had niets aan Hem, Joh. 14 : 30. 

Indien dit zoo is, spreekt het verder vanzelf, dat het bij de opstan
ding van Christus juist op de lichamelijke verrijzenis aankomt. Eene 
geestelijke opstanding ware niet genoeg en zou slechts eene halve, 
zou eigenlijk in het geheel geene overwinning, maar eene nederlaag ge
weest zijn. Dan toch ware niet de gansche mensch, niet de mensch als 
zoodanig, naar ziel en lichaam, aan de heerschappij des doods onttrok
ken ; dan ware satan op een groot gebied overwinnaar gebleven Boven
dien, geestelijke opstanding, dat is, wedergeboorte en vernieuwing, kon 
in Christus niet vallen, omdat Hij heilig was, van alle schuld en smet 
der zonde vrij. Indien Hij zijne sterkte boven den dood bewijzen zou, 
dan kon Hij dat alleen doen, door lichamelijk uit het doodenrijk weder 
te keeren, en alzoo zijne geestelijke macht te openbaren in de wereld 
van het stof. In zijne lichamelijke verrijzenis kwam eerst uit, dat Hij, 
door de gehoorzaamheid tot het kruis en het graf toe, de zonde met al 
hare gevolgen, dus ook den dood, volkomen overwonnen, uit de nien-
schenwereld wederom uitgeworpen, en een nieuw leven in onverderfe
lijkheid aan het licht had gebracht. Door een mensch moge dus de 

36 
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dood in de wereld gekomen zijn, ook de opstanding der dooden is door 
een mensch, 1 Cor. 15 : 21. Christus is zelf de opstanding en het 
leven, Joh. 11 : 25. 

Hiermede treedt de algemeene beteekenis van de opstanding van Chris
tus reeds genoegzaam in het licht, maar zij kan ook nog nadfer in bij
zonderheden worden vastgesteld. Allereerst voor Christus zeiven. Als 
de kruisdood het einde van Jezus' leven geweest en door geene opstan
ding gevolgd ware, zouden de Joden in zijne veroordeeling gelijk hebben 
gehad, immers, in Deut. 21 : 23 staat geschreven, dat een opgehangene 
Gode een vloek is, hetgeen daar ter plaatse als een grond wordt aan
gevoerd, waarom het lijk van een ter dood gebrachten misdadiger niet 
aan het hout, waaraan hij na zijn dood is opgehangen, overnachten mag 
maar ten zeiven dage begraven moet worden ; indien het hangen bleef, 
zou het het land verontreinigen, hetwelk God aan zijn volk ten erve 
gaf. Nu kent de Mozaïsche wet de straf van den kruisdood niet; maar 
als Jezus aan de Heidenen wordt overgeleverd, Matth. 20 : 19, en door 
de handen der onrechtvaardigen aan het kruis wordt gehecht, Hand. 
2 : 23, dan is Hij, niet eerst na, maar reeds vóór en in zijn sterven een 
voorbeeld van de onverbiddelijke strengheid der wet en een vloek voor 
Gods aangezicht. Voor de Joden, die de wet kenden, was de kruis-dood 
niet alleen eene pijnlijke en schandelijke straf, maar ook een bewijs, dat 
de gekruiste door God met zijn toorn en zijn vloek was beladen. Jezus, 
de gehangene aan het hout, was in de oogen der Joden eene ergernis 
en eene vervloeking, 1 Cor. 1 : 23, 12 : 3. 

Maar nu komt de opstanding en keert heel het oordeel om. Hij, dien 
God tot zonde voor ons maakte, is degene, die persoonlijk geene zonde 
gekend heeft. Die een vloek werd voor ons, is in zichzelven de ge
zegende des Vaders. De aan het kruis van God verlatene is de Zoon, 
in wien de Vader al zijn welbehagen heeft. De uitgeworpene van de 
aarde is de gekroonde in den hemel. De opstanding is dus het bewijs van 
Christus' Zoonschap; Hij, die geworden is uit het zaad Davids naar het 
vleesch, is door haar bewezen (verklaard) de Zoon van God te zijn in 
kracht, overeenkomstig den Geest der heiligheid, die in Hem was, Rom. 
1 : 3, 4. Christus heeft de waarheid gesproken en voor Kajaphas en 
Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd, als Hij getuigde, de Zoon 
van God te zijn. Niet de Joden en de Romeinen hebben in hun oordeel 
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en vonnis gelijk gehad, maar Christus is de Rechtvaardige, die door de 

handen der onrechtvaardigen aan het kruis is gehecht en gedood. De 

opstanding is de Goddelijke revisie van het vonnis, dat de wereld over 
Jezus heeft geveld. 

In deze bewijskracht voor zijn Zoonschap en Messianiteit gaat echter 
de opstanding voor Christus volstrekt niet op ; zij is voor Hem ook de 

ingang tot een gansch nieuwen staat van leven, de aanvang van zijne 
steeds voortschrijdende verhooging. Niet alleen in de eeuwigheid, Hebr. 

1 : 5, en bij de aanstelling tot het priesterschap, Hebr. 5 : 5, maar ook 
bij de opstanding, Hand. 13 : 33, heeft God tot Hem gezegd: Gij zijt 

mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd. De opstanding is de dag der 

kroning van Christus; Hij was reeds Zoon en Messias vóór zijne mensch-

wording; Hij was het ook in zijne vernedering; maar toen was zijn 

innerlijk wezen verborgen onder zijne dienstknechtsgestalte. Thans 

echter wordt Hij door God openlijk verklaard en uitgeroepen tot Heere 

en Christus, tot Vorst en Zaligmaker, Hand. 2 : 36, 5 : 31, Phil. 2 : 9. 

Hij neemt thans de heerlijkheid terug, welke Hij voorheen reeds bij den 

Vader had, Joh. 17 : 5, neemt eene „andere gedaante", eene andere ge
stalte, een anderen bestaansvorm aan, Mark. 16 : 12. Die dood is ge

weest, is levend geworden en leeft thans in alle eeuwigheid, en Hij 
heeft de sleutels der hel en des doods, Openb. 1 : 18. Hij is de Vorst 

des levens, de bron der zaligheid, en de door God verordineerde, om 

te oordeelen de levenden en de dooden, Hand. 3 : 15, 4 : 12, 10 : 42. 

Alverder is de opstanding van Christus eene fontein van heil voor 

zijne gemeente en voor heel de wereld. Zij is het Amen des Vaders 

op het Volbracht van den Zoon. Christus is immers overgeleverd om 

(ter wille van) onze zonden, en opgewekt om (ter wille van) onze recht-

vaardigmaking, Rom. 4 : 25. Zooals onze zonden en Christus' dood 
ten innigste verbonden zijn, zoo bestaat er ook eene allernauwste be

trekking tusschen Christus' opstanding en onze rechtvaardigmaking. Onze 

zonden zijn de oorzaak van zijn dood, en zoo is onze rechtvaardigmaking 

de oorzaak van zijne opstanding. Hij verwierf onze rechtvaardigmaking 
niet door zijne opstanding, maar door zijn dood, Rom. 5 : 9, 19, want 

die dood was eene offerande, welke de zonden volkomen verzoende 

en eene eeuwige gerechtigheid aanbracht. Maar omdat Hij de volkomene 

verzoening en vergeving van al onze zonden door zijn lijden en sterven 
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verworven had, stond Hij op en moest Hij opstaan. In de opstanding 

werd Hij zelf en werden wij in Hem en met Hem gerechtvaardigd ; zijne 
verrijzenis uit den dood is de publieke afkondiging van onze vrijspraak. 

En dit niet alleen, maar Christus is nog om onze rechtvaardigmaking 
opgewekt in dezen anderen zin en met dit andere doel, dat Hij de vrij

spraak, die in zijne opstanding ligt opgesloten, ons persoonlijk zou kun

nen toeëigenen. Zonder de opstanding ware de door zijn dood bewerkte 

verzoening zonder uitwerking en toepassing gebleven; ze zou dan als 

het ware aan een dood kapitaal gelijk zijn geweest. Maar nu is Christus 

door zijne opstanding tot een Heer, Vorst en Zaligmaker verhoogd, die 

de verworven verzoening ons in den weg des geloofs deelachtig kan 

maken. Zijne opstanding is tegelijk het bewijs en de bron van onze 
rechtvaardigmaking. 

Maar als Christus daartoe opstond, om de verworven verzoening en 

vergeving ons persoonlijk toe te eigenen, dan ligt daarin nog terstond 

eene andere weldaad opgesloten. Want gelijk er geene vergeving zonder 
voorafgaande verzoening is, zoo is er ook geene vergeving zonder vol

gende heiligmaking en verheerlijking. De objectieve (voorwerpelijke) 

grond voor dit onlosmakelijk verband van rechtvaardigmaking en heilig

making ligt in Christus zeiven. Hij is immers niet alleen gestorven, 

maar ook opgewekt; en wat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde (in 

betrekking tot de zonde, om haar te verzoenen en uit te delgen) eenmaal 
gestorven, zoodat wat Hij leeft, Hij Gode leeft, Rom. 6 : 10. Zijn leven 

behoort thans, nadat Hij door zijn dood de macht der zonde volkomen 

gebroken heeft, alleen Gode toe. Als Christus daarom aan den mensch 

in het geloof de vruchten van zijn dood, n.1. de verzoening en vergeving 

der zonde schenkt, dan eigent Hij hem in datzelfde oogenblik ook een 

nieuw leven toe. Hij kan zichzelven niet deelen, zijn dood en opstan

ding niet scheiden ; ja, de vruchten van zijn dood kan Hij alleen uit-

deelen en toepassen, doordat Hij zelf opgewekt is; als de Vorst des 

levens alleen beschikt Hij over de weldaden van zijn dood. Gelijk Hij 

dus zelf eenmaal der zonde stierf, om voortaan alleen Gode te leven, 

zoo is Hij in zijn dood voor allen gestorven, opdat degenen, die leven 

(door n.1. met Christus te sterven en op te staan), niet meer zichzelven 

zouden leven, maar dien, die voor hen gestorven en opgewekt is, 2 Cor. 
5 : 15, Gal. 2 : 20-
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Evenzoo bestaat er van den subjectieven (onderwerpelijken) kant een 

onverbrekelijk verband tusschen vergeving der zonden en vernieuwing 

des levens. Want wie de vergeving der zonden met een geloovig hart 

aanneemt, die heeft op datzelfde oogenblik, evenals Christus in zijn 
dood, alle betrekking tot de zonde verbroken. Hij heeft alle gemeen

schap inet haar opgezegd, want zonde, die vergeven is en wier vergeving 

in het geloof met groote vreugde is aangenomen, kan niet anders dan 

gehaat worden; hij is, gelijk Paulus het noemt, der zonde gestorven, 

Rom. 6:2, en kan daarom niet meer in haar leven. Hij is door het 
geloof en door den doop als teeken en zegel daarvan in de gemeenschap 

van Christus ingegaan, is met Hem gekruisigd, gestorven en begraven, 

opdat hij voortaan in nieuwigheid des levens wandelen zou, Rom. 6: 3v. 

Aan deze heiligmaking is verder de verheerlijking verbonden. Door 

de opstanding van Christus zijn de geloovigen immers wedergeboren tot 

eene levende hoop, 1 Petr. 1 : 3. Zij hebben er de onomstootelijke 

zekerheid door verkregen, dat het werk der zaligheid niet alleen begon

nen en voortgezet is, maar ten einde toe voltooid zal worden. In de 

hemelen wordt de onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke 

erfenis voor hen bewaard, en op aarde worden zij in de kracht Gods 

door het geloof bewaard voor de zaligheid, die in den laatsten tijd ge

openbaard zal worden, 1 Petr. 1 : 4, 5. Hoe zou dit ook anders kun

nen ? God heeft toch zijne liefde jegens ons bevestigd daarin, dat 

Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer 

zullen wij dan, nadat wij door het bloed van Christus gerechtvaardigd 

zijn, door God behouden worden van zijn toorn, vooral van dien toorn, 
die in het laatste gericht openbaar zal worden. 

Voor degenen, die in Christus zijn, is er geen toorn en geene verdoe

menis, maar alleen vrede bij God en hope op zijne heerlijkheid. Eertijds 

toch, toen zij nog zijne vijanden, aan zijn toorn onderworpen waren, 

heeft God zichzelven met hen verzoend door den dood des Zoons ; zoo 

zullen zij dan nu, nu God zijn toorn tegen hen afgelegd en zijn vrede 

en liefde hun geschonken heeft, veel meer behouden worden door het 
leven, dat Christus thans door zijne opstanding deelachtig is en waarin 

Hij als hun voorspraak bij den Vader werkzaam is, Rom. 6 : 8—10. 

De opstanding van Christus werkt dus door tot in de eeuwigheid ; zij 

brengt te harer tijd de opstanding der geloovigen en de wedergeboorte, 
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de overwinning van hemel en aarde mede, Hand. 4 : 2, Rom. 6 : 5, 

8 : 11, 1 Cor. 15 : 12 v. 
Alleen, wanneer wij deze rijke, eeuwige beteekenis van de opstanding 

van Christus verstaan, kunnen wij ook begrijpen, waarom de apostelen 

en inzonderheid Paulus op haar historisch karakter zoo sterken nadruk 

leggen. Al de apostelen zijn getuigen der opstanding, Hand. 1 : 21, 
2 : 32. En Paulus betoogt, dat zonder die opstanding de prediking 

der apostelen ijdel en valsch is; de vergeving der zonden, berustende 

op de verzoening en aangenomen in het geloof, niet heeft plaatsgehad; 
en de hope op eene zalige opstanding allen grondmist. Met de opstan

ding valt het Goddelijk Zoonschap en de Messiaansche waardigheid van 

Christus en blijft er van Hem niet meer over dan een leeraar der deugd. 

Maar indien de opstanding geschied is, dan is Christus daarin ook 

openlijk door den Vader uitgeroepen en gekroond als de Verzoener der 

zonden, de Vorst des levens en de Zaligmaker der wereld. 

De opstanding is het begin van Jezus' verhooging en wordt na veer

tig dagen door de hemelvaart gevolgd. Hare gebeurtenis wordt slechts 

met korte woorden verhaald, Mark. 16:19, Luk. 24:51, Hand. 1 : 1 — 12. 

Maar zij werd door Christus voorspeld, Matth. 26 : 64, Joh. 6 : 62, 

13 : 3, 33, 14 : 23, 16 : 5, 10, 17, 28, en vormt een bestanddeel vah 

de apostolische prediking, Hand. 2 : 33, 3 : 21, 5 : 31, 7 : 55, 56, 

Ef. 4 : 10, Phil. 2:9, 3 : 20, 1 Thess. 1 : 10, 4 :* 14-16, 1 Tim. 

3 : 16, 1 Pètr. 3 : 22, Hebr. 4 : 14, 6 : 20, 9 : 24, Openb. 1 : 13 enz. 

Overal gaan de apostelen uit van de gedachte, dat Christus thans naar 

zijne menschelijke natuur, beide naar lichaam en naar ziel, in den hemel 
is. Trouwens de veertig dagen, die Christus na zijne opstanding nog 

op aarde doorbracht, waren reeds eene voorbereiding en een overgang 

tot zijne hemelvaart. Uit alles bleek, dat Hij niet meer tot de aarde 

behoorde. Zijne gedaante was eene andere dan vóór zijn dood. Hij 
vérscheen en verdween op eene geheimzinnige wijze. De discipelen 

voelden, dat de verhouding, waarin zij thans tot Hem stonden, zeer veel 

verschilde van den vroegeren omgang. Zijn leven behoorde niet meer 

aan de aarde, maar aan den hemel toe. 
In de hemelvaart wordt Hij dan ook niet onzichtbaar door een proces 

van vergeestelijking of vergoddelijking, maar verandert Hij van plaats. 
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Hij was op aarde en Hij ging naar den hemel. Hij voer op van eenè 

bepaalde plaats, den Olijfberg, die van Jeruzalem slechts een kwartier 

uurs verwijderd is en in de richting van Bethanië ligt, Luk. 24 : 50, 

Hand. 1 : 12. Voordat Hij van zijne discipelen scheidde, zegende Hij 

h e n  ;  z e g e n e n d  v e r l a a t  H i j  d e  a a r d e  e n  z e g e n e n d  v a a r t  H i j  t e n  h e m e l  o p ;  
zóó was Hij gekomen, zóó had Hij geleefd, zóó ging Hij thans weer 

heen ; Hij is zelf het inbegrip van alle zegeningen Gods, de verwerver, 

de bezitter en de uitdeeler ervan, Ef. 1 : 3. 
De hemelvaart was daarom ook zijne eigene daad ; Hij had er het 

recht en de macht toe, Hij voer zelf op door zijne eigene kracht, Joh. 
3 : 13, 20 : 17, Ef. 4 : 8—10, 1 Petr. 3 : 22. Zijne hemelvaart is een 

triumftocht, in nog sterker zin dan de opstanding. Want Hij triumfeert 

erin over de gansche aarde, over al de wetten der natuur, over de ge-

heele zwaartekracht der stof. Ja meer nog, zijne hemelvaart is een 

triumf over alle vijandige, duivelsche en menschelijke machten, die 

door God in het kruis van Christus van hunne wapenrusting beroofd, 

in hunne onmacht tentoongesteld, aan den zegewagen van Christus ge

bonden zijn, Col. 2 : 15, en nu door Christus zeiven als gevangenen 
meegevoerd worden, Ef. 4 : 8. Dezelfde gedachte wordt door Petrus aldus 

uitgedrukt, dat Christus na zijne levendmaking in den geest is heenge

gaan (voor heengaan en opvaren in 1 Petr. 3 : 20 en 22 wordt in het 
Grieksch hetzelfde woord gebruikt, zoodat vers 22 door de bijvoeging: 

naar den hemel, verklaart, waar hij heengegaan is) naar den hemel, bij 
die hemelvaart aan de geesten in de gevangenis zijne overwinning heeft 

bekend gemaakt en plaats heeft genomen aan Gods rechterhand, terwijl 

de engelen en machten en krachten Hem onderdanig zijn gemaakt. 
De hemelvaart, die Christus' eigene daad is, is tevens een door 

God opgenomen worden in zijnen hemel, Mark. 16 : 19, Luk. 24 : 51, 

Hand. 1 : 2, 9, 11, 22, 1 Tim. 3 : 16. Wijl Christus toch des Vaders 
werk volkomen heeft volbracht, wordt Hij niet alleen door den Vader 

opgewekt, maar ook toegelaten in zijne onmiddellijke tegenwoordigheid. 

De hemelen staan voor Hem open, de engelen gaan Hem tegemoet en 

leiden Hem binnen, Hand 2 : 10; Hij is zelfs door de hemelen door

gegaan en verre boven alle hemelen opgevaren, Hebr. 4 : 14, 7 : 26, 
Ef. 4 : 10, om plaats te nemen aan Gods rechterhand op den troon 

zijner majesteit. De allerhoogste plaats naast God komt aan Christus toe. 
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Gel i jk  de  ops tanding  de  hemelvaar t  voorbere id t ,  zoo  le id t  deze  weer  

to t  de  z i t t ing  te r  rech te rhand  Gods .  Reeds  in  he t  Oude  Tes tament  werd  

deze  p laa t s  aan  den  Mess ias  be loofd ,  Ps .  110  :  1 .  Jezus  ze ide  meer 

malen ,  da t  Hi j  s t raks  geze ten  zou  z i jn  op  den  t roon  z i jner  heer l i jkhe id ,  

Mat th .  19  :  28 ,  25  :  31 ,  26  :  64 ,  en  nam na  z i jne  hemelvaar t  d ie  p laa t s  
in  bez i t ,  Mark .  16  :  19 .  En  in  de  apos to l i sche  pred ik ing  word t  deze  
z i t t ing  te r  rech te rhand  Gods  zeer  d ikwi j l s  vermeld  en  in  hare  groote  
be teekenis  voor  oogen  ges te ld ,  Hand.  2  :  34 ,  Rom.  8  :34 ,  2  Cor .  5 :  10 ,  

Ef .  1  :  20 ,  Col .  3  :  1 ,  Hebr .  1 :3 ,  13,  8  :  1 ,  10  :  12,  1  1 ' e t r .  3  :  22 ,  
Openb.  3  :  21  enz .  

In  de  u i td rukkingen ,  waarvan  de  H.  Schr i f t  z ich  b i j  dezen  t rap  van  
Jezus '  verhooging  bedien t ,  i s  e r  een ige  a fwisse l ing  te  bespeuren .  Even

a l s  b i j  ops tanding  en  hemelvaar t  word t  ook  h ie r  gezegd ,  nu  eens ,  da t  
Chr i s tus  ze l f  z ich  heef t  nedergeze t ,  Hebr .  1  :  3 ,  8  :  1 ( i s  geze ten ,  be te r :  

i s  gaan  z i t t en ,  heef t  z ich  geze t ) ,  dan  weder ,  da t  de  Vader  to t  Hem ge
zegd  heef t :  z i t  neder  aan  mi jne  rech te rhand ,  Hand.  2  :  34 ,  Hebr .  1  :  13 ,  

o f  ook  Hem a ldaar  geze t  heef t ,  Ef .  1  :  20 .  Soms va l t  de  nadruk  op  de  

daad  van  he t  z i t t ing  nemen,  Mark .  16  :  19 ,  soms op  den  toes tand  van  

he t  geze ten  z i jn ,  Mat th .  26  :  64 ,  Col .  3 :1 .  De plaa ts ,  waar  Chr i s tus  

geze ten  i s ,  word t  aangewezen  door  de  woorden  :  aan  de  rech te rhand  

der  kracht ,  Mat th .  26  :  64 ,  aan  de  rech te rhand  der  kracht  Gods ,  Luk.  

22  :  69 ,  aan  de  rech te rhand  der  majes te i t  in  de  hoogs te  hemelen ,  Hebr .  

1  :  3 ,  aan  de  rech te rhand  van  den  t roon  der  majes te i t  in  de  hemelen ,  

Hebr .  8 :1 ,  of  aan  de  rech te rhand  van  den  t roon  Gods ,  Hebr .  12  :  2 .  

Doorgaans  hee t  he t ,  da t  Chr i s tus  daar  geze ten  i s ,  maar  ook  komi  wel  
de  u i tdrukking  voor ,  da t  Hi j  aan  de  rech te rhand  Gods  is ,  Rom.  8  :  34 ,  

o f  daar  s taa t ,  Hand.  7  :  55 ,  56 ,  of  da t  Hi j  wandel t  in  he t  midden  der  

zeven  gouden  kandela ren ,  Openb.  2  :  1  enz .  Maar  a l t i jd  i s  de  gedachte  

deze l fde :  Chr i s tus  heef t  na  z i jne  ops tanding  en  hemelvaar t  de  hoogs te  
p laa t s  naas t  God in  he t  gansche  hee la l .  

Deze  gedachte  word t  ech te r  u i tgedrukt  in  den  vorm van  een  bee ld ,  

aan  aardsche  verhoudingen  on t leend  ;  wi j  kunnen  van  de  hemelsche  d in

gen  n ie t  anders  dan  op  mensche l i jke  wi jze ,  in  ge l i jken issen  spreken .  

Evena ls  Sa lomo z i jne  moeder  Bathseba  eerde ,  door  haar  te  ze t ten  in  een  

s toe l  aan  z i jne  rech te rhand ,  1  Kon.  2  :  19 ,  verg .  Ps .  45  :  10 ,  Mat th .  

20  :  21 ,  zoo  verheer l i jk t  de  Vader  z i jnen  Zoon,  door  Hem met  z ich  te  
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doen  z i t t en  in  z i jnen  t roon ,  Openb .  3  :  21 .  De  z i t t ing  t e r  r ech te rhand  

Gods  du id t  aan ,  da t  Chr i s tus  op  grond  van  z i jne  vo lmaak te  gehoorzaam

he id  ve rheven  i s  to t  de  hoogs te  souvere in i t e i t ,  ma jes t e i t ,  waard ighe id ,  

ee re  en  hee r l i jkhe id .  Hi j  on tv ing  n ie t  s l ech t s  de  hee r l i jkhe id  t e rug ,  we lke  

Hi j  naa r  z i jne  Godde l i jke  na tuur  b i j  den  Vader  had ,  ee r  de  were ld  was ,  

Joh .  17  :  5 ,  maar  wi j  z i en  Hem thans  ook  naa r  z i jne  menschhe id  me t  

ee re  en  hee r l i jkhe id  gekroond ,  Hebr .  2  :  9 ,  Ph i l .  2  :  9—11.  Al le  d ingen  

z i jn  z i jnen  voe ten  onderworpen ,  u i tgenomen  a l l een  Hi j ,  d i e  Hem a l l e  

d ingen  onderworpen  hee f t ,  1  Cor .  15  :  27 .  En  a l  z i en  wi j  he t  nu  nog  

n ie t ,  da t  Hem a l l e  d ingen  onderworpen  z i jn ,  H i j  za l  toch  a l s  Kon ing  

hee r schen ,  to tda t  Hi j  a l l e  de  v i j anden  onder  z i jne  voe ten  ge legd  za l  

hebben ,  Hebr .  2  :  8 ,  1  Cor .  15  :  25 .  Da t  za l  gesch ieden  b i j  z i jne  

wederkomst ,  a l s  Hi j  za l  oo rdee len  de  l evenden  en  de  dooden .  Z i jne  

z i t t ing  t e r  r ech te rhand  Gods  en  hee l  z i jne  ve rhoog ing  e ind ig t  en  be re ik t  

haa r  toppun t  in  de  wederkomst  t en  oordee l ,  Mat th .  25  :  31 ,  32 .  

In  dezen  s t aa t  van  ve rhoog ing  ze t  Chr i s tus  he t  werk  voor t ,  da t  Hi j  op  

aa rde  begon .  Zeker ,  daa r  i s  een  g roo t  ondersche id  tusschen  he t  werk ,  

da t  Chr i s tus  in  z i jne  ve rneder ing  to t  s t and  b rach t ,  en  da t ,  he twe lk  Hi j  

u i t r i ch t  in  z i jne  ve rhoog ing .  Evena l s  z i jn  pe r soon  in  eene  andere  ge 

daan te  ve r sch i jn t ,  neemt  ook  z i jn  werk  een  anderen  vorm en  eene  andere  

ges ta l t e  aan .  Na  z i jne  ops tand ing  i s  Hi j  geen  d iens tknech t  meer ,  maar  

een  Heer  en  Vors t ;  en  zoo  i s  z i jn  werk  thans  geene  o f fe rande  de r  ge 

hoorzaamhe id  meer ,  we lke  Hi j  vo lmaak t  gebrach t  hee f t  aan  he t  k ru i s ,  

maar  he t  Midde laa r swerk  van  Chr i s tus  b l i j f t  t och  in  een  anderen  vorm 

voor tgaan .  Hi j  i s  b i j  z i jne  hemelvaa r t  n ie t  i ngegaan  to t  eene  l ed ige  rus t ,  

-  de  Zoon  werk t  immers  a l s  de  Vader  a l t i jd  door ,  Joh .  5  :  17  — maar  

Hi j  pas t  t hans  de  vo lhe id  van  z i jne  ve rworvene  we ldaden  aan  z i jne  ge 

meen te  toe .  Ge l i jk  Chr i s tus  door  z i jn  l i jden  en  s t e rven  in  de  ops tand ing  

en  hemelvaa r t  ve rheven  i s  to t  he t  Hoofd  de r  gemeen te ,  zoo  moe t  thans  

d ie  gemeen te  gevormd worden  to t  he t  l i chaam van  Chr i s tus  en  ve rvu ld  

worden  to t  a l  de  vo lhe id  Gods .  He t  Midde laa r swerk  i s  één  g roo t ,  

mach t ig ,  Godde l i jk  werk ,  da t  in  de  eeuwighe id  begon  en  to t  in  de  eeuwig

he id  z ich  voor tze t .  Maar  he t  i s  b i j  he t  moment  de r  ops tand ing  in  twee  

he l f t en  gedee ld ;  to t  op  da t  oogenb l ik  toe  had  de  ve rneder ing  van  Chr i s -
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tus plaats, van dat oogenblik af begon zijne verhooging. En beide zijn 

tot het werk der zaligheid even onmisbaar. 
Zoo bleef Christus dan ook in den staat der verhooging als profeet, 

priester en koning werkzaam. Als zoodanig was Hij reeds van eeuwig

heid gezalfd; deze ambtelijke werkzaamheden had Hij uitgeoefend in 

den staat zijner vernedering; en in gewijzigden zin zet Hij deze ook in 

den hemel nog voort. 
Dat Hij ook na zijne opstanding nog profeet bleef, wordt aanstonds 

duidelijk uit de prediking, die Hij tot aan de hemelvaart toe nog telkens 

tot zijne discipelen hield. De veertig dagen, die Jezus na zijne opstan

ding nog op aarde bleef, vormen een belangrijk deel van zijn leven en 

van zijne leer. Er wordt hier gewoonlijk geen genoegzame aandacht aan 

gewijd. Maar zoodra wij nauwkeurig nagaan, wat Jezus in die veertig 
dagen deed en sprak, komen wij spoedig tot het inzicht, dat deze een 

gansch nieuw licht verspreiden over zijn persoon en over zijn werk. 
Natuurlijk beseffen wij dit niet zoo diep als de apostelen, omdat wij na 

hen leven en hun onderwijs genoten hebben ; maar de discipelen, die 

met Jezus omgegaan hadden en in zijn dood schier alle hope verloren 

hadden, zijn in dien korten tijd tot gansch andere menschen geworden 

en hebben Jezus' persoon en werk leeren verstaan, zooals dat te voren 

niet mogelijk was. 

De opstanding zelve wierp als feit reeds zulk een verrassend licht 

over den dood en over heel het voorafgaand leven van Christus. Maar 

het heilsfeit bleef ook hier niet op zichzelf staan; gelijk het voorafge

gaan werd, zoo werd het ook thans vergezeld en gevolgd van het heils-

woord. De Engelen bij het graf verkondigden reeds terstond aan de 

vrouwen, die Jezus zochten, dat Hij hier niet was, maar overeenkomstig 

zijn eigen zeggen opgestaan was, Matth. 28 : 5, 6. En Jezus zelf maakte 

het aan de Emmaüsgangers duidelijk, dat de Christus lijden en alzoo 

in zijne heerlijkheid ingaan moest, en toonde hun dit aan uit alles, wat 

in de Schriften aangaande Hem geschreven was, Luk, 24 : 26, 27, 

verg. 44 — 47. 
De discipelen leeren Hem nu ook in eene andere gedaante kennen, dan 

waarin Hij vroeger met hen rondwandelde. Hij is nu niet meer de 

nederige Zoon des menschen, die gekomen is, niet om te dienen maar 
om gediend te worden en zijne ziel te geven tot een rantsoen voor 
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velen. Hij heeft de dienstknechtsgestalte afgelegd, en vertoont zich in 

eene gedaante van heerlijkheid en macht. Hij behoort thans tot eene 

andere wereld ; Hij gaat heen tot zijnen Vader, terwijl de discipelen nog 

hier moeten blijven en nog eene roeping hebben te vervullen op aarde. 

De vroegere vertrouwelijke omgang keert niet meer terug. Wel zal er 

straks eene andere, en nog inniger gemeenschap tusschen Jezus en zijne 

discipelen tot stand komen, zoodat zij dan zullen verstaan, dat het hun 

nut was, dat Jezus heenging; maar dat zal eene gemeenschap zijn in 

den Geest, in allen deele verschillend van die, welke zij vroeger met 

Jezus genoten. En thans r.a de opstanding openbaart zich Jezus in 
zulke groote heerlijkheid en wijsheid aan zijne jongeren, dat Thomas 

tot de belijdenis komt, die voorheen nooit door eenig discipel was uit

gesproken, dat namelijk Jezus zijn Heer en zijn God was, Joh. 20 : 28. 

Al verder verspreidde Jezus in deze veertig dagen niet alleen licht over 
zijn eigen persoon en werk, maar Hij verklaart ook nader, wat de roe

ping en de taak zijner discipelen is. Toen Jezus begraven was en 

alles afgeloopen scheen, vormde zich bij de discipelen misschien wel 

het plan, om in stilte naar Galilea terug te keeren, en het vroegere be

roep weer op te vatten. Maar zij hoorden op den derden dag van 

verschijningen, die hadden plaats gehad, aan Maria Magdalena en de andere 

Maria, Matth. 28 : 1, 9, Joh. 20 : 14 v., aan Petrus, Luk. 24:34, 1 Cor. 
15 : 5, aan de Emmaüsgangers, Luk. 24 : 13 v., en bleven toen nog een 

tijd lang in Jeruzalem. Op den avond van dienzelfden dag werden de 
discipelen zonder Thomas nog met eene verschijning verwaardigd, en 

acht dagen later ontvingen zij weder eene verschijning, maar nu in tegen

woordigheid van Thomas. Daarna volgden zij Jezus, die hun voorgegaan 

was, naar Galilea, Matth. 28 : 10, en hier hadden weder verschillende 

verschijningen plaats, Luk. 24 : 44 v., Joh. 21. Maar tegelijk gaf Hij 

hun den last, naar Jeruzalem terug te keeren, en van zijne hemelvaart 
getuigen te zijn. 

Bij al deze verschijningen ontvouwde Hij nu aan de discipelen, 
wat hun toekomstige roeping was. Zij moesten niet terugkeeren naar 

hun vroeger beroep, maar hadden als zijne getuigen op te treden en 

in zijn naam te prediken bekeering en vergeving der zonden, onder 
alle volken, beginnende van Jeruzalem, Matth. 28 : 19, Mark. 16:15, 

Luk. 24 : 47, 48, Hand. 1:8. De apostelen ontvangen dus allerlei 
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bevelen, Hand. 1:2; zij worden onderwezen aangaande de dingen 
van het koninkrijk Gods, Hand. 1:3; hun macht wordt omschreven, 

Joh. 20 : 21-23, 21 : 15—17, en de verkondiging van het Evangelie 
aan alle creaturen hun op het hart gebonden. Zoo weten zij dan nu, 

wat te doen staat; zij moesten vooreerst in Jeruzalem blijven, totdat zij 
aangedaan zijn met kracht uit de hoogte, Luk. 24 : 49, Hand. 1 :4, 5, 8, 

en daarna als zijne getuigen optreden, zoo te Jeruzalem, als in ge

heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde, Hand. 1 : 8. 

Heel dit onderwijs der veertig dagen trekt zich samen in de laatste 

woorden, welke Jezus tot zijne discipelen sprak, Matth. 28 : 18-20. 

Daar zegt Hij eerst, dat Hem alle macht gegeven is in hemel en op 

aarde. Wel is waar had Hij die macht ook vroeger reeds ontvangen, 

Matth. 11 : 27, maar Hij neemt ze thans op grond van zijne verdiensten 
in bezit en gaat ze gebruiken, om de weldaden, die Hij verwierf, uit 

te deelen aan de gemeente, welke Hij kocht met zijn bloed. Krachtens 

die machtsvolkomenheid draagt Hij vervolgens aan zijne apostelen op, 

om alle volken tot zijne leerlingen te maken, door hen te doopen in 

den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes en door hen 

te leeren onderhouden alles, wat Hij hun geboden heeft. Omdat Hem 

alle macht gegeven is in hemel en op aarde, maakt Jezus aanspraak op 

het discipelschap van alle volken ; en Hij erkent als zijne discipelen 

dezulken, die door den doop zijn opgenomen in de gemeenschap met 
dien God, welke zich in zijne voltooide openbaring als Vader, Zoon en 

Geest heeft doen kennen, en nu voorts wandelen in zijne geboden. En 

ter bemoediging voegt Hij er ten slotte aan toe, dat Hij met hen zal zijn 

alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Lichamelijk verlaat Hij 

hen, geestelijk blijft Hij bij hen, zoodat zij het niet zijn, maar Hij het 

is, die door hun woord zijne gemeente vergadert, regeert en beschermt. 

Ook na zijne hemelvaart blijft daarom Christus steeds als profeet 

werkzaam. De prediking van de apostelen, zoowel mondeling als schrif

telijk in hunne Brieven, sluit bij het onderwijs van Jezus aan, niet alleen 

echter bij het onderwijs, dat Jezus vóór zijn sterven gaf, maar ook bij 

dat, hetwelk Hij hun toedeelde in de veertig dagen tusschen zijne op
standing en hemelvaart. 

Dit laatste mag niet over het hoofd worden gezien. Eerst daardoor 

wordt het verklaarbaar, dat al de apostelen van den aanvang af in de 
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overtuiging stonden, dat Christus niet alleen gestorven, maar ook door 

God opgewekt en aan zijne rechterhand tot Heere en Christus, Vorst en 

Zaligmaker verhoogd was, en dat met name in de liefde des Vaders, de 

genade des Zoons en de gemeenschap des Heiligen Geestes alle heil 

voor den zondaar besloten lag. 

Maar de verkondiging van de apostelen sluit niet alleen bij Jezus' 

onderwijs aan, zij is er ook de verklaring en de uitbreiding van. Jezus 
zette zelf door zijn Geest in de harten der apostelen zijne profetische 

werkzaamheid voort. Door den Geest der waarheid leidde Hij hen in al 

de waarheid, want die Geest sprak niet van zichzelven, maar getuigde 

van Christus, maakte hen indachtig wat Hij hun gezegd had en ver

kondigde hun ook de toekomende dingen, Joh. 14 : 26, 15 : 26, 16:13. 
Zoo werden de apostelen bekwaamd, om die Heilige Schrift des Nieuwen 

Testaments tot stand te brengen, welke in verband met de boeken des 

Ouden Verbonds voor de gemeente aller eeuwen een licht is op haar 

pad en eene lamp voor haar voet. Het is Christus zelf, die dit Woord 

aan zijne gemeente schonk en door dat Woord voortdurend zijn pro

fetisch ambt op aarde uitvoert. Hij bewaart en verbreidt het, Hij legt 

het uit en verklaart het; dat woord is het instrument, waardoor Hij de 

volken tot zijne discipelen maakt, ze inlijft in de gemeenschap van den 
drieëenigen God en ze wandelen doet in zijne geboden. Door zijn 

Woord en zijn Geest is Christus nog altijd met ons, tot de voleinding 

der wereld toe. 

Wat van het profetisch ambt van Christus geldt, is ook op zijn pries

terlijk ambt van toepassing. Hij ontving dit niet voor een tijd, maar 

oefent het uit in eeuwigheid. In het Oude Testament werd dit eeuwig 

karakter van het priesterschap afgeschaduwd in de afzondering van het 

huis van Aaron en den stam van Levi tot den dienst in den tempel. 

De bijzondere personen, die dien dienst vervullen, stierven wel, maar 

werden terstond door anderen vervangen; het priesterschap bleef. De 
toekomstige Messias zou echter niet een gewoon priester zijn, die diende 

voor een tijd en daarna voor een ander plaats maakte, maar Hij zou 

priester zijn in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, Ps. 110 : 4. 
In onderscheiding van de afstammelingen van Aaron en Levi, die vele 

priesters werden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te 



426 

blijven, Hebr. 7 : 24, geeft Melchizedek in zijne geheimzinnige persoon

lijkheid ons een beeld te zien van den eeuwigen duur van Christus' 

hoogepriesterschap. Hij is immers een koning der gerechtigheid en des 

vredes tevens, en staat in de geschiedenis der openbaring geheel op 

zichzelf, zonder dat van zijn geslacht, van zijne geboorte en zijn dood, 

eenige melding wordt gemaakt; in typischen zin werd hij daardoor den 

Zone Gods gelijk gemaakt en bleef hij een priester in eeuwigheid 
H e b r .  7 : 3 .  "  

Maar wat Melchizedek slechts was in voorbeeld, dat is Christus in 
werkelijkheid. Christus kon in vollen zin een eeuwig hoogepriester zijn, 

omdat Hij de Zone Gods was, die al van eeuwigheid bestond, Hebr. 

1 : 2, 3. Al offerde Hij zichzelven op aarde en in den tijd, Hij was 
toch van boven, behoorde in zijn wezen tot de eeuwigheid en kon zich 

daarom in den tijd ook opofferen door den eeuwigen Geest, Hebr. 9: 14. 

In zooverre Christus als de Zone Gods van eeuwigheid bereid was, om 

in de wereld te komen en Gods wil te volbrengen, Hebr. 10 : 5 — 9, 

was Hij ook reeds een priester van eeuwigheid. Met het oog op het 

volbrengen van dien wil Gods in de dagen zijns vleesches, kan men 

zeggen, dat het priesterschap van Christus op aarde begon, Hebr. 2:17, 

5 : 10, 6 : 20, 7 : 26—28. En dit priesterschap op aarde was weer 
een middel en een weg voor Christus, om door zijne opstanding en 
hemelvaart hoogepriester in het hemelsche heiligdom te worden en dit 

te blijven in der eeuwigheid. Het is eene eigenaardige gedachte van 

den brief aan de Hebreen, dat het leven en het werk van Christus op 

aarde niet als een einddoel te beschouwen is, maar als eene toeberei
ding voor zijn eeuwigen, priesterlijken dienst in den hemel. 

Sommigen hebben hieruit afgeleid, dat Christus volgens dezen brief 
eigenlijk op aarde nog in het geheel geen priester was, doch zijn 

priesterschap eerst aanvaardde, toen hij opvoer ten hemel en inging in 

het binnenste heiligdom. En zij gronden deze meening vooral hierop, 

dat Christus op aarde geen priester was, omdat er hier overeenkomstig 

de wet priesters waren, die tot den stam van Levi behoorden en naar 

de wet gaven offerden, terwijl Christus niet uit Levi maar uit Juda 

afkomstig was en ook nooit als een priester in den tempel te Jeruzalem 

gaven offerde, Hebr. 7 : 14, 8 : 4. Als Christus dus toch priester was, 

dan kon Hij het alleen zijn in den hemel, en moest Hij daar iets hebben 
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om te offeren, Hebr. 8:3. En wat Hij daar dan offert, is zijn eigen 
bloed, waarmede Hij inging in het hemelsche heiligdom, Hebr. 9: 11,12. 

Maar deze gevolgtrekking is toch zonder twijfel onjuist. Want evenals 
alle andere apostolische geschriften, zoo legt ook deze brief aan de 
Hebreen er den sterksten nadruk op, dat Christus zich éénmaal, namelijk 
aan het kruis, heeft opgeofferd en daardoor eene eeuwige verlossing 
teweeggebracht heeft, 7 : 27, 9 : 12, 26, 28, 10: 10-14. De vergeving 
der zonden, deze groote weldaad van het Nieuwe Verbond, is door die 
offerande ten volle verworven, en het Nieuwe Testament, dat gesticht 
werd in zijn bloed, maakte aan het Oude Verbond een einde, Hebr. 
4 : 16, 8 : 6—13, 9 : 14-22. Zonde, dood en duivel zijn door zijne 
offerande te niet gedaan, 2 : 14, 7 : 27, 9 : 26, 28, en door zijn bloed 
heeft Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, geheiligd en volmaakt, 10 : 10, 
14, 13 : 12. Juist, omdat Christus deze ééne volmaakte offerande aan 
het kruis heeft gebracht, kan Hij als Hoogepriester plaats nemen aan 
Gods rechterhand, 8:1. Hij lijdt en Hij sterft daar niet meer, maar 
zit als een overwinnaar op den troon, 1 : 3, 13, 2 : 8, 9, 10 : 12. En 
eene hoofdzaak, een voornaam punt in het redebeleid van den apostel 
is juist, dat wij zulk een hoogepriester hebben, die gezeten is aan de 
rechterhand van den troon der majesteit in de hemelen, 8:1. Van een 
offeren, gelijk Christus dat op aarde deed, kan thans in den hemel geene 
sprake meer zijn. 

En toch, Christus is en blijft hoogepriester in den hemel; als zoodanig 
is Hij door God aan zijne rechterhand gezet. Ja, in zekeren zin kan 
men met onzen brief zeggen, dat Hij daar eerst hoogepriester geworden 
is naar de ordening van Melchizedek en zijn eeuwig priesterschap heeft 
aanvaard, 2 : 17, 5 : 10, 6 : 20. Het gansche aardsche leven van 
Christus is eene voorbereiding geweest, opdat Hij thans in den hemel 
als eeuwig hoogepriester te onzen behoeve zou kunnen werkzaam zijn. 
Immers, Hij was wel de Zoon en moest dat zijn, om onze hoogepriester 
te kunnen worden, 1 : 3, 3 : 6, 5 : 5, maar dat was toch niet genoeg; 
hoewel Hij de Zoon was, moest Hij gehoorzaamheid leeren uit het lijden, 
5 : 8. De gehoorzaamheid, welke Hij als de Zoon bezat, 10 : 5 — 7, 
moest Hij hier op aarde als mensch in zijn lijden betoonen, om alzoo onze 
hooggepriester te kunnen worden, 2 : 10 v., 4 : 15, 5 : 7—10, 7 : 28. 
Al het lijden, dat Christus overkomen is, de verzoekingen, waaraan Hij 
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heeft blootgestaan, de dood, waaraan Hij onderworpen is, alles heeft in 
Gods hand gediend als een middel, om Christus te heiligen en te vol
maken tot den priesterlijken dienst, welken Hij thans in den hemel voor 
Gods aangezicht te vervullen heeft. Natuurlijk is deze heiliging en vol
making van den Christus niet op te vatten in zedelijken zin, alsof Hij 
eerst langzamerhand door strijd gehoorzaam geworden is, maar de apostel 
denkt daarbij aan eene heiliging in stelligen en ambtelijken zin. Chris
tus moest zijne gehoorzaamheid als Zoon tegenover alle verzoeking 
handhaven en tegelijk daardoor zich volkomen toerusten tot het eeuwige 
hoogepriesterschap in den hemel. 

In den weg der gehoorzaamheid heeft Christus dit hoogepriesterschap 
aan Gods rechterhand op den troon der majesteit ook volkomen ver
kregen. Op grond van zijn lijden en sterven, op grond van de ééne 
volmaakte offerande is Hij thans gezeten aan de rechterhand der majesteit 
in de hoogste hemelen. Hij is (niet: met, maar) door zijn eigen bloed 
eenmaal ingegaan in het heiligdom, 9 : 12, en is daar nu, in den waar-
achtigen, door God zelf gebouwden tabernabel, als bedienaar (liturg) 
werkzaam, 8:2. Nu is Hij eerst ten volle, eeuwig priester naar de 
ordening van Melchizedek, 5 : 10, 6 : 20. Gelijk de hoogepriester in 
het Oude Testament, eenmaal des jaars, op den grooten verzoendag, 
met het bloed van den voor hem zelf geslachten en met het bloed 
van den voor het volk geslachten bok inging in het heilige der heiligen, 
om het te sprengen op en vöör het verzoendeksel, zoo heeft Christus 
door het bloed van zijne kruisofferande zich den weg ontsloten tot het 
ware heiligdom in den hemel, 9 : 12. Hij neemt het bloed, dat Hij 
stortte op Golgotha, niet in letterlijken zin mede naar den hemel, en 
ook offert en sprengt Hij het daar niet in eigenlijken zin, maar door zijn 
eigen bloed gaat Hij den waren tabernakel binnen ; Hij keert nu in den 
hemel als gestorven en opgewekte Christus terug, als de Christus, die 
dood is geweest, maar nu levend is in alle eeuwigheid, Openb. 1 : 18, 
en staat als het geslachte Lam in het midden van den troon, Openb. 
5 : 6; Hij is thans in zijn persoon het zoenmiddel, de verzoening, voor 

onze zonden en voor de geheele wereld, 1 Joh. 2 : 2. 
Zoo bestaat zijn hoogepriesterlijke dienst in den hemel dan daarin, dat 

Hij aldaar voor het aangezicht Gods verschijnt te onzen behoeve, 9:24, 
in alle dingen, die er bij God te doen zijn, om de zonden des volks te 
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verzoenen, zich een barmhartig en getrouw hoogepriester betoont, 2 : 17, 

dengenen, die verzocht worden, te hulpe komt, 2 : 18, 4 : 15, en vele 

kinderen tot de heerlijkheid leidt, 2 : 10. In den weg der gehoorzaam

heid is Hij zelf tot een Leidsman geworden voor allen, die door Hem 
tot God gaan. Hij is de Leidsman van hun geloof, want Hij heeft zelf 

het geloof geoefend en kan anderen daarom tot dat geloof brengen en 

dat geloof bewaren ten einde toe, 12 : 2. Hij is de Leidsman huns 

levens, Hand. 3 : 15 (in het Grieksch staat hier hetzelfde woord, dat in 

Hebr. door Leidsman is vertaald), omdat Hij dat leven eerst zelf door 

zijn sterven verworven heeft, en nu aan anderen schenken kan. Hij is 

de Leidsman hunner zaligheid, Hebr. 2 : 10, omdat Hij den weg der 

zaligheid zelf gebaand en bewandeld heeft, en dus anderen daarop 

leiden en in het heiligdom inbrengen kan, 10 : 20. 
Altijd en in alle dingen is Christus dus onze voorspraak bij den Vader. 

Evenals Hij op aarde voor zijne discipelen, Luk. 22 : 23, en voor zijne 

vijanden bad, Luk. 23:34, en in het hoogepriesterlijk gebed zijne gansche 

gemeente aan den Vader opdroeg, Joh. 17, zoo zet Hij deze voorbede in 

den hemel voor al de zijnen voort. Zeker mogen wij dit niet zoo ver

staan, alsof Christus in den hemel als een smeekeling voor zijn Vader 

op de knieën ligt, om Hem tot barmhartigheid te bewegen, want de 

Vader zelf heeft ons lief en gaf ons zijn Zoon tot bewijs dezer liefde. 

Maar wel ligt er in uitgedrukt, dat deze liefde des Vaders ons nooit 

anders geschonken wordt dan in den Zoon, die gehoorzaam is geworden 

tot den dood des kruises. De voorbede van Christus is dus geene 

smeeking om genade, maar de uiting van een krachtigen wil, Joh. 17 : 24, 

de eisch van den Zoon, dat Hem de Heidenen gegeven worden tot 

zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijne bezitting, Ps. 2 : 8. 

Het is de gekruiste en verheerlijkte Christus, het is de eigen Zoon des 

Vaders, die gehoorzaam was maar ook verhoogd werd op den troon der 

majesteit; het is de barmhartige en getrouwe hoogepriester, die zelf tot 

dezen dienst in den hemel zich heiligde en volmaakte, door wien de 

voorbede tot den Vader wordt opgezonden. 
Tegenover alle aanklachten, welke wet, satan en eigen hart tegen ons 

kunnen inbrengen, neemt Hij onze verdediging op zich, Hebr. 7 : 25, 

1 Joh. 2 : 2. Hij komt ons te hulp in al onze verzoekingen. Hij heeft 

medelijden met al onze zwakheden. Hij reinigt onze conscientiën. Hij 
37 
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heiligt en zaligt volkomen al degenen, die door Hem tot God gaan. Hij 

bereidt hun eene piaats in het Vaderhuis, waar vele woningen zijn en 

dus plaats is voor velen, Joh. 14 : 2, 3, en bewaart voor hen de hemel-

sche erfenis, 1 Petr. 1 : 4. Zoo hebben de geloovigen dan niets te 
vreezen. Zij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, 

Hebr. 4 : 16, 10 : 22, en hebben zeiven van Christus uit den hemel 
ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, die in hen Abba, 

Vader roept, en de liefde Gods in hunne harten uitstort, Rom. 5 : 5, 

8 : 15. Gelijk Christus hunne voorspraak bij den Vader in de hemelen 
is, zoo is de Heilige Geest de voorspraak des Vaders in hunne harten, 

Joh. 14 : 16, 26, 15 : 26, 16 : 7. Eene hoofdzaak in onze Christelijke 
belijdenis is, dat wij zoodanig een hoogepriester hebben, die gezeten is 

aan de rechterhand van den troon der majesteit in de hemelen, Hebr. 8 : 1; 

een priester, eene offerande, een altaar en een tempel hebben wij alzoo 
op aarde niet meer noodig. 

Ook het koninklijk ambt blijft Christus na zijne opstanding in de 

hemelen uitoefenen. Hierover kan te minder verschil van meening be

staan, wijl Christus door zijne opstanding en hemelvaart verhoogd is 

tot een Heere en Christus, tot een Vorst (Leidsman) en Zaligmaker, door 

den Vader gezet is aan zijne rechterhand op den troon, en een naam 
ontvangen heeft boven allen naam, Hand. 2 : 36, 5 : 31, Phil. 2:9—11, 

Hebr. 1 : 3, 4. Het koningschap van Christus treedt in zijne verhoo
ging veel helderder dan in zijne vernedering aan het licht. 

Maar in dit koningschap maakt de H. Schrift een duidelijk onderscheid. 

Daar is een koningschap van Christus over Zion, over zijn volk, over 
de gemeente, Ps. 2:6, 72 : 2—7, Jes. 9 : 5, 11 : 1—5, Luk. 1 : 33, 

Joh. 18 : 33, en daar is ook een koningschap, dat Hij uitoefent over 
al zijne vijanden, Ps. 2 : 8, 9, 72 : 8, 110 : 1, 2, Matth. 28 : 18,1 Cor. 

15 : 25—27, Openb. 1 : 5, 17 : 14 enz. Het eerste is een koningschap 
der genade en het andere een koningschap der macht. 

In betrekking tot de gemeente wisselt de naam van Koning in het 

Nieuwe Testament zeer dikwijls af met dien van Hoofd. Christus staat 

tot de gemeente, welke Hij kocht met zijn bloed, in zoo innige betrek

king, dat één enkéle naam niet genoeg is, om ons van haar inhoud een 

denkbeeld te doen krijgen. En zoo bezigt de Schrift dan allerlei beel-
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den, om ons iets te doen verstaan van wat Christus voor zijne gemeente 
is. Wat de bruidegom is voor zijne bruid, Joh. 3 : 29, Openb. 21 : 2, 

de man voor zijne vrouw, Ef. 5 : 25, Openb. 21 : 9, de eerstgeborene 
voor zijne broederen, Rom. 8 : 29, Hebr. 2 : 11, de grondsteen voor 

het gebouw, Matth. 21 : 42, Hand. 4 : 11, 1 Petr. 2 : 4—8, de wijnstok 

voor de ranken, Joh. 15 : 1, 2, het hoofd voor het lichaam, dat alles 
en nog veel meer is Christus voor zijne gemeente. 

Inzonderheid het laatste beeld komt herhaalde malen voor. Jezus zegt 
zelf in Matth. 21 : 42, dat het woord van Ps. 118 : 22 in Hem is ver

vuld : de steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot 

een hoofd des hoeks. Gelijk de hoeksteen dient, om de muren van een 

gebouw saam te binden en te bevestigen, zoo is Christus, ofschoon door 

de Joden verworpen, door God uitverkoren tot een hoeksteen, opdat de 
theocratie, de regeering Gods over zijn volk, in Hem hare verwezenlij

king zou erlangen. De apostel Petrus herhaalt deze gedachte reeds in 

Hand. 4:11, maar werkt ze in zijn eersten brief nog nader uit, door 

ze niet alleen aan Ps. 118 : 22, maar ook aan Jes. 28 : 16 vast te 
knoopen. Hij stelt Christus voor als den levenden steen, die door God 

in Zion is gelegd, en waaraan de geloovigen als levende steenen worden 

toegevoegd, 1 Petr. 2 : 4—6. En Paulus ontwikkelt het beeld in dezen 

zin, dat de gemeente gebouwd is op het fundament, hetwelk door apos

telen en profeten in hunne Evangelieprediking is gelegd, en dat nu Chris

tus zelf de hoeksteen is van het gebouw der gemeente, hetwelk op dat 

fundament is verrezen, Ef. 2 : 20. Elders heet Christus zelf het funda
ment der gemeente, 1 Cor. 3 : 10. Maar hier, in Ef. 2 : 20, heet Hij de 

hoeksteen ; want gelijk het gebouw zijne vastigheid heeft in den hoeksteen, 

zoo heeft de gemeente haar bestand alleen in den levenden Christus. 

Maar het beeld van een gebouw, ofschoon Christus ook reeds voor
stellende als een hoofd des hoeks, was toch nog onvoldoende, om de innig

heid der vereeniging tusschen Christus en zijne gemeente uit te drukken. 
Tusschen een hoeksteen en de muren van een gebouw bestaat slechts 

een kunstmatig verband, maar de eenheid van Christus en zijne gemeente 

is een band des levens. Jezus sprak daarom niet alleen van zichzelf 
als den steen, die door God verheven was tot een hoofd des hoeks, 
maar ook als den wijnstok, die de ranken uit zich voortbrengt en ze 

voedt met zijne sappen, Joh. 15 : 1, 2. Petrus verstout zich en spreekt 
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van levende steenen, en Paulus gewaagt niet alleen van een tempel, die 
opwast, en van een lichaam, dat gebouwd wordt, Ef. 2:21, 4: 12, maar 

stelt Christus herhaaldelijk als het hoofd van het lichaam der gemeente voor. 

Elke plaatselijke gemeente is een lichaam van Christus, en de leden 

der gemeente staan tot elkander in verhouding als leden van hetzelfde 

lichaam, die alle elkander noodig hebben en dienen moeten, Rom. 12 : 4, 5, 

1 Cor. 12 : 12—27. Maar ook de gansche gemeente van Christus in 

haar geheel is zijn lichaam, waarover Hij door zijne opstanding en hemel

vaart als een hoofd verheven is, Ef. 1 : 22, 23, 4 : 15, 16, 5 : 23, 

Col. 1 : 18, 2 : 19. Als zoodanig is Hij het levensbeginsel der gemeente; 

Hij schenkt haar het leven bij den aanvang, maar voorts voedt, verzorgt, 

bewaart, beschermt Hij ook dat leven; Hij doel de gemeente groeien en 

bloeien, Hij doet elk der leden tot zijn vollen wasdom komen, en Hij 

bindt ze ook alle samen en doet ze werken tot elkanders nut. In één 
woord, Hij vervult haar tot de volheid Gods. 

In de dagen van den apostel Paulus waren er dwaalleeraars, die 

zeiden, dat er uit de diepten van het Goddelijk wezen in dalende 
reeks allerlei geestelijke lichtwezens voortvloeiden, die te zamen zijne 

volheid (pleroma) uitmaakten. Maar Paulus stelt daartegenover, dat de 

gansche volheid Gods uitsluitend in Christus en in Hem lichamelijk 

woont, Col. 1 : 19, 2:9, verg. Joh. 1 : 14, 16, en deze volheid doet 
Christus op zijne beurt in de gemeente wonen, welke zijn lichaam is 

en de vervulling (de volheid, het door Christus gevulde lichaam) is 

van Hem, die alles in allen vervult, Ef. 1 : 23. Daar is in de gemeente 
niets, geen gave, geen kracht, geen ambt, geen bediening, geen geloof, 

geen hope, geen liefde, geen heil en geen zaligheid, of het komt haar 

uit Christus toe. En met deze vervulling (volmaking, Col. 2 : 10) gaat 

Christus voort, totdat de gemeente, in haar geheel en in al hare leden, 

volkomen vervuld is tot de volheid Gods toe, Joh. 1 : 16, Ef. 3 : 19, 

4:13; dan zal de gemeente volkomen gevormd, en God alles in allen 

zijn, 1 Cor. 15 : 28. 

Maar Christus wordt ook nog hoofd in een anderen zin genoemd. 

In 1 Cor. 11 : 3 zegt Paulus, dat Christus het hoofd is van eiken man; 

in Col. 2 : 10 noemt hij Hem het hoofd van alle overheid en macht, 

dat is, van alle engelen, omdat Hij is de eerstgeborene van alle creatuur, 

Col. 1 : 15 ; en in Ef. 1 : 10 spreekt hij van het voornemen Gods, om 
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in de volheid des tijds alles bijeen te vergaderen in Christus (het 
Grieksche woord beteekent: onder een hoofd samenvatten, recapituleeren), 
alles wat in den hemel cn op de aarde is. Het is echter duidelijk, dat 
de benaming van hoofd hier eene andere beteekenis heeft, dan wanneer 
Christus het hoofd zijner gemeente heet. In het laatste geval denkt 
Paulus vooral aan de organische verhouding, aan het levensverband, 
waarin Christus tot zijne gemeente staat. Maar als Christus het hoofd 
van den man, van de engelen of van de wereld genoemd wordt, dan 
staat daarbij het denkbeeld van souverein en koning op den voorgrond. 
Alle schepselen zijn zonder uitzondering aan Christus ondergeschikt, 
gelijk Hij zelf als Middelaar ondergeschikt is aan den Vader, 1 Cor. 11:3. 
Terwijl Hij een koningschap der genade uitoefent over zijne gemeente 
en daarom dikwijls haar hoofd wordt genoemd, is Hij met een koning
schap der macht over alle schepselen bekleed en wordt Hij in die ver
houding zelden hoofd, maar zeer dikwerf Koning en Heer genoemd. Hij is 
de Koning der koningen en de Heer der heeren, de Overste van alle 
koningen der aarde, en zal als koning heerschen, totdat alle vijanden 
onder zijne voeten gelegd zijn, 1 Cor. 15 : 25, 1 Tim. 6 : 15, Openb. 
1 : 5, 17 : 14, 19 : 16. 

Dit koningschap der macht mag niet vereenzelvigd worden met die 
volstrekte heerschappij, welke Christus naar zijne Goddelijke natuur met 
den Vader en den Geest gemeen heeft. De almacht, welke den Zoon 
van eeuwigheid toekomt, is onderscheiden van alle macht, waarvan 
Christus spreekt in Matth. 28 : 18, en die Hem bepaald als Middelaar, 
naar beide naturen, verleend is. Als Middelaar heeft Christus toch zijne 
gemeente te vergaderen, te regeeren en te beschermen; en om dat te 
kunnen doen, moet Hij reeds machtiger zijn dan alle zijne en hare 
vijanden. Maar dit is toch niet de eenige reden, waarom het koning
schap der macht aan Christus geschonken is. Er komt nog eene andere 
reden bij: Hij moet ook als Middelaar triumfeeren over al zijne vijanden. 
Hij treedt hen niet te gemoet en verslaat hen niet door zijne Goddelijke 
almacht, maar Hij vertoont hun die macht, welke Hij door zijn lijden en 
sterven verworven heeft. De strijd tusschen God en zijn schepsel is 
een strijd van recht en gerechtigheid. Gelijk de gemeente verlost wordt 
in den weg van het recht, zoo zullen ook de vijanden van Christus eens 
in den weg van het recht veroordeeld worden. God zal niet tegenover 
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hen, gelijk Hij doen kon, van zijne almacht gebruik maken, maar Hij 

zal over hen triumfeeren door het kruis, Col. 2 : 15. Als God zijne 
vijanden met zijne almacht achtervolgde, zouden zij geen oogenblik 

kunnen bestaan. Maar Hij laat hen geboren worden en leven, geslacht 

na geslacht en eeuw na eeuw, Hij overlaadt hen met zijne weldaden, 
en schenkt hun al die gaven, welke zij naar lichaam en ziel bezitten, 

maar welke zij van hunne zijde tegen zijn naam misbruiken. God kan 

dit alles doen, en doet dit alles, omdat Christus Middelaar is; al is 

het, dat Hem thans nog niet alle dingen onderworpen zijn, Hij is toch 

met eere en heerlijkheid gekroond en Hij zal zoolang als koning heer-

schen, totdat alle vijanden zich geveinsdelijk aan Hem zullen onder

worpen hebben. Ten slotte zal ieder aan het einde dertijden, als Hij heel 

de wereldgeschiedenis en inzonderheid die van zijn eigen leven overziet 
en daarin opmerkt alwat God hem om des Middelaars wil aan stoffelijke 

en geestelijke gaven geschonken heeft, ten slotte zal ieder dan aan 
Christus in zijne eigene conscientie gelijk moeten geven; in zijn naam 

zal eens, gewillig of onwillig, alle knie zich buigen, en alle tong zal 

belijden, dat Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders, 

Phil. 2 : 10, 11. Christus zal ook eenmaal als de Zoon des menschen 

het eindoordeel uitspreken over alle creatuur; en Hij zal niemand ver-
oordeelen, dan wie ook door den Heiligen Geest in zijne eigene conscien

tie veroordeeld is, Joh. 3 : 18, 16 : 8—11. 

§ 1 9 .  D e  g a v e  d e s  H e i l i g e n  G e e s t e s .  

De eerste werkzaamheid, welke door Christus na zijne verhooging aan 

's Vaders rechterhand wordt uitgeoefend, bestaat in de zending des 

Heiligen Geestes. Bij die verhooging nam Hij zelf den in het Oude 

Testament beloofden Heiligen Geest van zijnen Vader in ontvangst, en 

kan Hem daarom nu, overeenkomstig zijne eigene belofte, aan zijne 

discipelen op aarde mededeelen, Hand. 2 : 33. De Geest, dien Hij 
schenkt, gaat van den Vader uit, wordt door Hem van den Vader ont-
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vangen, en wordt vervolgens door Hemzelven aan zijne gemeente uitge

deeld, Luk. 24 : 49, Joh. 15 : 26 Het is de Vader zelf, die den Heiligen 
Geest zendt in Jezus' naam, Joh. 14 : 26. 

Deze zending des Heiligen Geestes, welke op den Pinksterdag plaats 

had, is een eenig feit in de geschiedenis der kerk van Christus; evenals 

de schepping en de menschwording, heeft zij slechts eenmaal plaats 

gegrepen; zij werd niet voorafgegaan door eenige mededeeling des 

Geestes, welke daarmede in beteekenis gelijk stond, en kan ook nooit 

meer herhaald worden. Gelijk Christus in zijne ontvangenis de mensche-

lijke natuur aannam, om ze nooit meer af te leggen, zoo heeft de Heilige 

Geest op den Pinksterdag de gemeente tot zijn woning en tempel ver

koren, om nimmer meer van haar gescheiden te worden. De Schrift 
wijst deze geheel eenige beteekenis van de gebeurtenis op den Pinkster

dag duidelijk aan, als zij daarvan als van eene uitstorting of uitgieting 
des Heiligen Geestes spreekt, Hand. 2 : 17, 18, 33, 10 : 45, Tit- 3 : 6. 

Wel wordt hierdoor niet uitgesloten, dat er ook vóór den Pinksterdag 
van velerlei werkzaamheid en gave des Heiligen Geestes sprake is. Wij 

hebben vroeger (bl. 156, 157) reeds gezien, dat Hij met den Vader en 

den Zoon de Schepper aller dingen is, en dat Hij op het gebied der 
herschepping de Werkmeester van alle leven en heil, van alle gave en 

bekwaamheid is. Maar er is toch tusschen de werkzaamheid en de 

mededeeling des Heiligen Geestes in de dagen des Ouden en in die 

des Nieuwen Testaments een aanmerkelijk en wezenlijk verschil. Dit 

wordt ten eerste hieruit openbaar, dat de oude bedeeling nog altijd 
uitzag naar de verschijning van dien Knecht des Heeren, op wien de 

Geest des Heeren in al zijne volheid rusten zou, als de Geest der wijs

heid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der 

kennis en der vreeze des Heeren, Jes. 11:2. En ten andere voorspelt 

het Oude Testament zelf, dat, al was er ook toen reeds eenige mede

deeling en werkzaamheid des H. Geestes, deze toch eerst in het laatste 
der dagen over alle vleesch, over zonen en dochteren, ouden en jongen, 

dienstknechten en dienstmaagden zou uitgegoten worden, Jes. 44 : 3, 
Ezech. 39 : 29, Joel 2 : 28 v. 

Beide beloften worden in het Nieuwe Testament vervuld. Jezus is de 
Christus, de Gezalfde Gods bij uitnemendheid. Hij werd niet alleen 

ontvangen van den Heiligen Geest in Maria's schoot, en bij den doop 



436 

met dien Geest zonder mate gezalfd, maar Hij heeft ook voortdurend 

door dien Geest geleefd en gearbeid. Door dien Geest werd Hij geleid 

in de woestijn, Luk. 4 : 1, keerde Hij weder naar Galilea, Luk. 4 : 14, 

predikte Hij het Evangelie, genas Hij de kranken, wierp Hij de duivelen 

uit, Matth. 12 : 28, Luk. 4 : 18, 19, gaf Hij zich over in den dood, 

Hebr. 9 : 14, werd Hij opgewekt en als Gods Zoon geopenbaard in 

kracht, Rom. 1:3. In de veertig dagen, welke verliepen tusschen zijne 

opstanding en hemelvaart, gaf Hij bevelen aan zijne discipelen door den 

Heiligen Geest, Hand. 1 : 3, verg. Joh. 20 : 21, 22. En bij de hemel
vaart, waarin Hij alle vijanden zich onderwierp en alle engelen, machten 

en krachten zich onderdanig maakte, Ef 4 : 8, 1 Petr. 3 : 22, is Hij 
den Heiligen Geest met al zijne gaven ten volle deelachtig geworden. 

Opvarende in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, 

heeft Hij aan de menschen gaven gegeven en is boven al de hemelen 

verheven, opdat Hij alle dingen vervullen zoude, Ef. 4 : 8—10. 

Deze inbezitneming van den Heiligen Geest door Christus is zoo vol

strekt, dat de apostel Paulus in 2 Cor. 3 : 17 zeggen kan, dat de Heere 

(n.1. Christus als de verhoogde Heer) de Geest is Natuurlijk wil Paulus 

daarmede het onderscheid tusschen beiden niet uitwisschen, want in het 

volgende vers spreekt hij terstond weer van den Geest des Heeren (of 

volgens andere vertaling, van den Heer des Geestes). Maar de Heilige 

Geest is gansch en al het eigendom van Christus geworden, en als 

het ware door Christus in zichzelven opgenomen. Door opstanding en 

hemelvaart is Christus geworden tot levendmakenden Geest, 1 Cor. 15 : 45. 

Hij bezit thans de zeven Geesten (den Geest in al zijne volheid), gelijk 

Hij de zeven sterren heeft, Openb. 3 : 1. De Geest van God, den Vader, 

is geworden de Geest des Zoons, de Geest van Christus, die niet alleen 

in het Goddelijk wezen, maar dienovereenkomstig ook in de bedeeling 

des heils, van Vader en Zoon beiden uitgaat, en evengoed door den 

Zoon als door den Vader gezonden wordt, Joh. 14 : 26, 15 : 26, 16 :7. 
Op grond van zijne volmaakte gehoorzaamheid heeft Christus de 

volle, vrije beschikking gekregen over den Heiligen Geest en over al 

zijne gaven en krachten. Hij kan Hem nu uitdeelen, hoe en naarmate 

en aan wie Hij dat wil, niet in strijd natuurlijk maar geheel in overeen

stemming met den wil des Vaders en des Geestes zeiven, want de Zoon 

zendt den Geest van den Vader, Joh. 15 : 26; de Vader zendt Hem 
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ze l f  i n  den  naam van  Chr i s tus ,  Joh .  14  :  26 ;  en  de  He i l ige  Gees t  za l  

n i e t  u i t  en  van  z i chze lven  sp reken ,  maar  zoo  wa t  Hi j  gehoord  za l  heb

ben ,  za l  Hi j  sp reken  :  ge l i jk  Chr i s tus  ze l f  op  aa rde  s t eeds  den  Vader  

ve rhee r l i jk t  hee f t ,  zoo  za l  de  Gees t  op  z i jn  beur t  Chr i s tus  ve rhee r l i jken ,  

a l l e s  u i t  Hem nemen  en  he t  daa rna  aan  z i jne  d i sc ipe len  ve rkond igen ,  

Joh .  16  :  13 ,  14 .  De  Hei l ige  Gees t  s t e l t  z i ch  dus  vr i jwi l l ig  in  den  

d iens t  van  Chr i s tus  ;  en  in  en  door  Hem dee l t  Chr i s tus  z i chze lven  en  
a l  z i jne  we ldaden  aan  de  gemeen te  u i t .  

N ie t  door  k rach t  o f  geweld  r egee r t  Chr i s tus  dus  in  he t  kon inkr i jk ,  

da t  Hem door  den  Vader  geschonken  i s .  Hi j  deed  d i t  n ie t  i n  z i jne  ve r 

neder ing ,  en  Hi j  doe t  he t  evenmin  in  z i jne  ve rhoog ing .  Z i jne  gansche  

p ro fe t i sche ,  p r i e s t e r l i jke  en  kon ink l i jke  werkzaamhe id  b l i j f t  H i j  van  u i t  

den  hemel  u i toe fenen  op  gees te l i jke  wi j ze  ;  Hi j  s t r i jd t  a l l een  me t  gees te 

l i jke  wapenen ;  Hi j  i s  een  kon ing  de r  genade  en  een  kon ing  de r  mach t ,  

maar  in  be ide r l e i  z in  voer t  H i j  z i jn  r eg imen t  u i t  door  den  He i l igen  

Gees t ,  d i e  daa rb i j  van  he t  Woord  a l s  een  genademidde l  z i ch  bed ien t .  

Door  d ien  Gees t  onderwi j s t ,  t roos t ,  l e id t  Hi j  z i jne  gemeen te  en  woon t  

Hi j  ze l f  in  haa r  in  ;  en  door  d ienze l fden  Gees t  ove r tu ig t  Hi j  de  were ld  

van  zonde ,  ge rech t ighe id  en  oordee l ,  Joh .  16  :  8—11.  De  e inde l i jke  

ove rwinn ing ,  d ien  Chr i s tus  ove r  a l  z i jne  v i j anden  beha len  za l ,  za l  een  
t r iumf  des  He i l igen  Gees tes  z i jn .  

Nada t  Chr i s tus  aan  de  rech te rhand  Gods  i s  ve rhoogd ,  kan  daa rom 

ee r s t  d i e  tweede  be lo f t e  des  Ouden  Tes tament s  in  ve rvu l l ing  t r eden ,  

we lke  van  eene  u i t s to r t ing  des  He i l igen  Gees tes  ove r  a l l e  v leesch  me l 

d ing  maak t .  Chr i s tus  moe t  d ien  Gees t  ee r s t  t en  vo l l e  voor  z i ch  ze iven  

ve rworven  en  to t  z i jn  e igendom gemaak t  hebben ,  ee r  Hi j  Hem schenken  

kan  aan  z i jne  gemeen te .  Vóór  d i en  t i jd ,  da t  i s ,  vóór  de  hemelvaa r t  was  

de  He i l ige  Gees t  nog  n ie t ,  ove rmi t s  Chr i s tus  nog  n ie t  was  ve rhee r l i jk t ,  

Joh .  7  :  39 .  Na tuur l i jk  wi l  d i t  n i e t  zeggen ,  da t  de  He i l ige  Gees t  vóór  

de  ve rhee r l i jk ing  van  Chr i s tus  n ie t  bes tond ,  wan t  n ie t  a l l een  i s  e r  t e lkens  

in  he t  Oude  Tes tament  van  den  He i l igen  Gees t  sp rake ,  maar  ook  ve r 

ha len  de  Evange l i ën ,  da t  Johannes  de  Dooper  me t  den  He i l igen  Gees t  

ve rvu ld  was ,  Luk .  1  :  15 ,  da t  S imeon  door  den  He i l igen  Gees t  naa r  den  

t empe l  ge le id  werd ,  Luk .  2  :  26 ,  27 ,  da t  Jezus  van  Hem on tvangen  en  

me t  Hem geza l fd  werd  enz .  En  ook  kan  de  bedoe l ing  n ie t  z i jn ,  da t  de  

38  
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disc ipe len  vóór  den  Pinks te rdag  n ie t  wis ten ,  da t  e r  een  Hei l ige  Gees t  

bes tond .  Want  z i j  waren  door  he t  Oude  Tes tament  en  door  Jezus  ze i  ven  

gansch  anders  onderwezen .  Ze l f s  de  d isc ipe len  van  Johannes ,  d ie  in  

Efeze  to t  Paulus  ze iden ,  da t  z i j  b i j  hun  doop n ie t  a l leen  den  H.  Gees t  
n ie t  on tvangen  hadden ,  maar  ook  n ie t  gehoord  hadden ,  of  e r  een  H.  

Gees t  was ,  Hand.  19  :  2 ,  kunnen  daarmede  n ie t  hunne  onkunde  aan
gaande  he t  bes taan  des  Gees tes  te  kennen  hebben  wi l len  geven ,  maar  

bedoelden  a l leen  t e  zeggen ,  da t  z i j  van  eene  bui tengewone  werk ing  des  

Hei l igen  Gees tes ,  da t  i s  van  de  gebeur ten is  op  den  Pinks te rdag ,  n ie t s  

hadden  vernomen.  Immers  wis ten  z i j ,  da t  Johannes  een  profee t  was ,  
door  God gezonden  en  door  z i jn  Gees t  bekwaamd ;  maar  z i j  waren  

d isc ipe len  van  Johannes  gebleven ,  hadden  z ich  n ie t  b i j  Jezus  aanges lo ten  

en  leefden  dus  bu i ten  de  gemeente ,  d ie  op  den  P inks te rdag  den  Hei l igen  

Gees t  on tv ing .  Op dezen  dag  had  e r  eene  u i t s tor t ing  des  Gees tes  p laa t s ,  
a l s  nooi t  t e  voren  geschied  was .  

Het  Oude  Tes tament  sprak  deze  be lof te  reeds  u i t ,  en  ook  Jezus  nam 

ze  over  en  kwam er  in  z i jn  onderwi j s  herhaa lde l i jk  op  te rug .  Johannes  

de  Dooper  ze ide  reeds  van  den  Mess ias ,  d ie  na  hem komen zou ,  da t  

Hi j  n ie t ,  a l s  h i jze l f ,  met  water ,  maar  met  Hei l igen  Gees t  en  vuur  (met  
he t  re in igende  en  ver te rende  vuur  des  H.  Gees tes )  zou  doopen ,  Mat th .  

3  :  11 ,  Joh .  3  :  11 .  En  Jezus  be loofde  d ienovereenkomst ig  aan  z i jne  

jongeren ,  da t  Hi j  na  z i jne  verhooging  hun  van  den  Vader  den  Hei l igen  

Gees t  zou  zenden ,  d ie  hen  in  a l le  waarhe id  le iden  zou .  Daarb i j  maakt  

Hi j  du ide l i jk  tusschen  tweëer le i  werkzaamheid  des  Hei l igen  Gees tes  

ondersche id .  De  eene  werkzaamheid  bes taa t  daar in ,  da t  de  Hei l ige  

Gees t ,  in  de  har ten  der  d i sc ipe len  u i tges tor t ,  hen  t roos ten ,  in  de  waar 

he id  le iden  en  eeuwig  b i j  hen  b l i jven  za l ,  Joh .  14  :  16 ,  15  :  26 ,  16  :  7 .  

Maar  deze  Gees t  der  ver t roos t ing  en  le id ing  wordt  a l leen  aan  de  d i sc i 

pe len  van  Jezus  geschonken;  de  were ld  kan  dezen  Gees t  n ie t  on tvangen ,  

want  z i j  z ie t  Hem n ie t  en  kent  Hem nie t ,  Joh .  14  :  17 .  Daaren tegen  oefen t  
de  Hei l ige  Gees t  in  de  were ld  eene  gansch  andere  werkzaamheid  u i t ,  n .1 .  

deze ,  da t  Hi j ,  in  de  gemeente  wonende  en  van  daaru i t  op  de  were ld  
inwerkende ,  haar  over tu ig t  van  zonde ,  gerecht ighe id  en  oordee l ,  en  op  

a l le  dr ie  punten  haar  in  he t  onge l i jk  s te l t ,  Joh  16  :  8—11.  

Deze  be lof te  vervul t  Jezus  aan  z i jne  d i sc ipe len  in  engeren  z in ,  da t  i s ,  

aan  de  apos te len  nog  vóór  z i jne  hemelvaar t .  Toen  Hi j  in  den  avond 
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van den dag zijner opstanding voor de eerste maal aan zijne jongeren 

verscheen, leidde Hij hen plechtig tot hunne apostolische zending in 

en blies Hij op hen, zeggende: Ontvangt den Heiligen Geest; zoo gij 

iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven, zoo gij iemands 

zonden hourtt, dien zijn zij gehouden, Joh. 20 : 22, 23. Voor het 

apostolische ambt, dat zij straks moeten uitoefenen, hebben zij eene 

bijzondere gave en kracht des Heiligen Geestes van noode; en deze 

wordt hun thans nog door Christus zeiven vóór zijne hemelvaart ge

schonken, in onderscheiding van die, welke zij straks op den Pinkster-

dag in gemeenschap met alle geloovigen ontvangen zullen. 

De eigenlijke uitstorting had veertig dagen later plaats. De Joden 

vierden toen hun Pinksterfeest, ter herdenking van den volbrachten oogst 

en van de wetgeving op den Sinaï. De discipelen wachtten in Jeruzalem 

de vervulling van Jezus' belofte af, en waren allen tijd in den tempel, 

lovende en dankende God, Luk. 24 : 49, 53. Maar zij waren thans 

niet alleen, doch volhardden eendrachtelijk in het bidden en smeeken, 

met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijne broederen, 

en met vele anderen, ten getale van omtrent honderd en twintig personen, 

Hand, 1 : 14, 15, 2:1. En terwijl zij zoo vergaderd waren, geschiedde 

er op eens en onverwacht een geluid, dat van boven, uit den hemel, 

neerdaalde, op het geruisch van een voortgedrevenen, hevigen wind 

geleek, en niet alleen het vertrek, waar de discipelen bijeenwaren, maar 

het gansche huis vervulde en doordrong. En tegelijkertijd vertoonden 

zich tongen, die er uitzagen als kleine, lichtende vuurvlammen, zich 

verdeelden boven de hoofden der vergaderden, en daar bleven rusten. 

Onder deze teekenen, die de reinigende en verlichtende werkzaamheid des 

Heiligen Geestes voor oogen stelden, had de uitstorting plaats; zij wer

den allen vervuld met den Heiligen Geest, Hand 2 : 4. 

Dezelfde uitdrukking komt ook reeds vroeger voor, Exod. 31 : 3, 

Mich. 3 : 8, Luk. 1 : 41, maar het onderscheid ligt toch voor de hand. 

Terwijl de Heilige Geest vroeger aan enkele, op zichzelf staande personen, 

en tijdelijk, voor een bepaald doel, geschonken werd, daalde Hij thans 

op alle leden der gemeente neer en blijft van nu voortaan in hen 

allen wonen en werken. Evenals de Zone Gods wel meermalen in de 

dagen des Ouden Testaments op aarde verscheen, doch eerst bij de 

ontvangenis in Maria's schoot de menschelijke natuur blijvend zich ter 
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woning  verkoos ,  zoo  was  e r  ook  vroeger  wel  a l le r le i  werkzaamheid  

en  gave  des  Hei l igen  Gees tes ,  maar  eers t  op  den  P inks te rdag  maakt  Hi j  

de  gemeente  to t  z i jn  t empel ,  d ien  Hi j  voor tdurend  he i l ig t  en  opbouwt  

en  n immermeer  ver laa t .  De  inwoning  des  Hei l igen  Gees tes  geef t  aan  

de  gemeente  van  Chr i s tus  een  ze l f s tandig  bes taan ;  z i j  i s  thans  n ie t  meer  

in  he t  vo lksbes taan  van  Is raë l  en  b innen  de  grenzen  van  Pa les t ina  be

s lo ten ,  maar  z i j  l ee f t  thans  ze l f s tandig  door  den  Gees t ,  d ie  in  haar  

woont ,  en  bre id t  z ich  over  de  gansche  aarde  u i t .  Ui t  den  tempel  op  

Sion  gaa t  God door  z i jn  Gees t  thans  wonen  in  he t  l i chaam der  gemeente  
van  Chr i s tus ,  en  deze  word t  daardoor  op  dezen  ze l fden  dag  geboren  a l s  

zendingskerk  en  were ldkerk .  De  hemelvaar t  van  Chr i s tus  heef t  nood

zake l i jk  t en  gevolge  en  bewi js t  hare  waaracht ighe id  in  de  nedervaar t  

des  Hei l igen  Gees tes .  Gel i jk  deze  eers t  den  Chr i s tus  door  he t  l i jden  

heen  gehe i l igd ,  vo lmaakt ,  to t  de  hoogs te  hoogte  opgevoerd  heef t ,  zoo  

behoor t  Hi j  thans  op  deze l fde  wi jze  en  langs  denze l fden  weg he t  l i chaam 

van  Chr i s tus  te  vormen,  to tda t  l i e t  z i jn  vo l len  wasdom bekomt  en  de  

vervul l ing ,  he t  p le roma,  u i tmaakt  van  Hem,  d ie  a l les  in  a l len  vervul t .  

Deze  u i t s to r t ing  des  Hei l igen  Gees tes  g ing  in  den  eers ten  t i jd  b i j  de  

d isc ipe len  van  Chr i s tus  van  a l le r le i  bu i tengewone  krachten  en  werk ingen  

vergeze ld .  Zoodra  z i j  op  den  P inks te rdag  met  den  Hei l igen  Gees t  ver 

vuld  werden ,  begonnen  z i j  t e  spreken  in  andere  ta len ,  zooa ls  de  Gees t  

hun  gaf  u i t  t e  spreken ,  Hand.  2  :  4 .  Volgens  de  beschr i jv ing  van  Lukas  

hebben  wi j  h ie r in  n ie t  met  een  hoor - ,  maar  met  een  spreek-  of  t aa i -

wonder  t e  doen .  Lukas  was  een  vr iend  en  medearbe ider  van  Paulus  

en  kende  he t  tongen-spreken  (de  g losso la l ie ) ,  ge l i jk  d i t  b i jvoorbee ld  

te  Cor in the  voorkwam,  zeer  goed;  h i j  spreekt  daarvan  ook  ze l f  in  

Hand.  10  :  46 ,  47  en  19  :  6 .  Zonder  twi j fe l  was  he t  versch i jnse l ,  da t  

op  den  Pinks te rdag  p laa t s  had ,  verwant  aan  he t  tongen-spreken ,  want  

anders  had  Pe t rus  n ie t  kunnen  zeggen ,  da t  Corne l ius  en  de  z i jnen  

den  Hei l igen  Gees t  on tvangen  hadden ,  ge l i jk  a l s  ook  wi j ,  Hand.  10 :47 ,  
verg .  11  :  17 ,  15  :  8 .  Maar  desn ie t temin  was  e r  toch  ondersche id .  

Want  in  1  Cor .  14 .  evena ls  ook  in  Hand.  10  :  46  en  19  :  6 ,  i s  e r  

sprake  van  spreken  in  tongen( ta len) ,  zonder  he t  b i jvoegl i jk  naam

woord  :  vreemde,  e r  b i j ,  da t  onze  S ta tenver ta l ing  daarom ten  onrechte  

opnam ;  maar  Hand.  2  :  4 ,  spreekt  u i td rukkel i jk  van  andere  ta len .  Als  
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de leden der gemeente in Corinlhe in tongen spreken, worden zij niet 

v e r s t a a n  e n  b e g r e p e n ,  t e n z i j  e r  l a t e r  e e n e  u i t l e g g i n g  v o l g t ,  1  C o r .  1 4 : 2 v . ;  

maar in Jeruzalem spraken de discipelen reeds in andere talen, voordat 

de menigte kwam toeloopen en hen hoorde, zoodat een hoorwonder uit

gesloten is, Hand. 2:4. En toen die menigte hen hoorde, verstond 

zij het gesprokene, want een iegelijk hoorde hen in zijne eigene taal 

spreken, in de taal, in welke zij geboren waren, Hand. 2 : 6, 8. De 

andere talen, waarvan vers 4 spreekt, zijn dus zonder twijfel dezelfde 

als die, welke in vers 6 de eigene talen der hoorders genoemd worden, 

en in vers 8 nog nader worden aangeduid als de talen, in welke zij 

geboren zijn. Het waren dus geen onverstaanbare geluiden, waarin de dis

cipelen spraken, maar andere talen, nieuwe talen, zooals het Markus 

16 : 17 heet, en zooals zij van ongeleerde Galileërs niet verwacht 

werden, Hand. 2:7. En in al die talen verkondigden zij de groote 

werken Gods, inzonderheid die, welke Hij in de laatste dagen in de 

opwekking en verhooging van Christus gewrocht had, Hand. 2 : 4 en 14 v. 

Nu mag dit bericht van Lukas niet zoo worden opgevat, alsof de 

discipelen van Jezus op dat oogenblik alle mogelijke talen der aarde 

kenden en spraken. En evenmin ligt er in opgesloten, dat zij allen 

hoofd voor hoofd in alle vreemde talen gesproken hebben. Zelfs is de 

bedoeling van het taalwonder niet deze geweest, dat de discipelen aan 

de vreemdelingen het Evangelie zouden verkondigen in hun eigen taal, 

omdat zij het anders niet verstaan konden. Want de vijftien namen, die 

in vers 9 -11 worden opgesomd, duiden niet evenveel verschillende 

talen aan, maar zijn aanwijzing van de landen, waaruit de vreemdelingen 

bij gelegenheid van het Pinksterfeest naar Jeruzalem waren gekomen ; 

en al die daar genoemde vreemdelingen verstonden Arameesch of 

Grieksch, zoodat er aan eene toerusting van de Apostelen met de gave 

der vreemde talen geen behoefte bestond. Trouwens, later vinden wij 

in het Nieuwe Testament nooit meer van deze gave der vreemde talen 

eenige melding gemaakt; Paulus, de Heidenapostel, die ze dan vóór 

allen ontvangen zou hebben, spreekt er nooit van ; met Arameesch en 

Grieksch kon hij in de toenmalige wereld overal terecht. 

Het spreken in vreemde talen op den Pinsterdag vormde dus een op 

zichzelf staand geval; het was wel aan de glossolalie verwant, maar 

daarvan toch eene bijzondere soort en een hoogere vorm; terwijl de 
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g losso la l i e  a l s  eene  ve rzwakk ing  en  ve rminder ing  t e  beschouwen  i s ,  d i e  

daa rom door  den  apos te l  Pau lus  ook  vee l  l age r  dan  de  p ro fe t i e  word t  

gescha t ,  i s  he t  t a l enspreken  in  Je ruza lem eene  ve rb ind ing  van  g losso la l i e  

en  p ro fe t i e ,  eene  ve r s t aanbare  ve rkond ig ing  van  Gods  g roo te  werken  in  

v reemde  t a l en  gewees t .  De  werk ing  van  den  pas  in  z i jne  vo lhe id  u i tges to r t en  

Gees t  was  toen  zoo  mach t ig ,  da t  z i j  he t  gansche  bewus tz i jn  behee r sch te  

en  z ich  u i t t e  in  he t  sp reken  van  gea r t i cu lee rde  k lanken ,  d i e  door  de  

hoorde r s  a l s  hunne  e igene  l ands ta l en  werden  he rkend .  De  bedoe l ing  

van  d i t  t aa lwonder  was  dan  ook  n ie t ,  om de  d i sc ipe len  toe  t e  rus ten  

me t  de  kenn i s  de r  v reemde  t a l en ,  maar  om op  eene  bu i t engewone  wi jze  

een  mach t igen  indruk  t e  geven  van  he t  g roo te  fe i t ,  da t  thans  had  p laa t s  

gehad .  Hoe  kon  d i t  be te r  gesch ieden ,  dan  door  de  k le ine ,  pas  ges t i ch te  

were ldkerk  in  ve le  t a l en  t e  l a t en  ve rkond igen  de  g roo te  werken  Gods?  

Bi j  de  schepp ing  zongen  de  morgens te r ren  en  ju ich ten  a l l e  k inderen  

Gods ;  b i j  de  geboor te  van  Chr i s tus  h ie f  eene  men ig te  des  hemelschen  

he i r l ege r s  he t  jube l l i ed  van  Gods  we lbehagen  aan  ;  op  den  geboor te -

dag  de r  gemeen te  bez ing t  z i j  ze lve  in  ve le r l e i  t onen  de  g rco te  werken  Gods .  

Al  neemt  he t  t a l en - sp reken  op  den  P inks te rdag  eene  b i j zondere  p laa t s  

in ,  t och  werd  de  u i t s to r t ing  des  Gees tes  in  den  ee r s t en  t i jd  i n  ve le  bu i 

t engewone  k rach ten  en  werk ingen  openbaar .  De  gave  des  Gees tes  werd  

gewoonl i jk  geschonken ,  nada t  i emand  to t  he t  ge loof  gekomen  was ,  en  

dan  soms  b i j  den  doop ,  Hand .  2  :  38 ,  o f  b i j  de  handop legg ing  vóór  den  

doop ,  Hand .  9  :  17 ,  o f  b i j  de  handop legg ing  na  den  doop ,  Hand .  8 :  17 ,  

19  :  6 ;  maar  ge rege ld  bes tond  z i j  i n  de  mededee l ing  eener  b i j zondere  

k rach t .  Zoo  lezen  wi j ,  da t  door  den  Gees t  aan  de  d i sc ipe len  geschonken  

werden  v r i jmoed ighe id ,  om he t  woord  t e  sp reken ,  Hand .  4  :  8 ,  31  eene  

b i j zondere  s t e rk te  des  ge loofs ,  6  :  5 ,  11  :  24 ,  ve r t roos t ing  en  b l i jdschap ,  

9  :  31 ,  13  :  52 ,  wi j she id ,  6  :  3 ,  10 ,  t ongenspraak ,  10  :  46 ,  15  :8 ,  19 :6 ,  

p ro fe t i e ,  11  :  28 ,  20  :  23 ,  21  :  11 ,  ve r sch i jn ingen  en  openbar ingen ,  7 :55 ,  

8  :  39 ,  10  :  19 ,  13  :  2 ,  15  :  28 ,  16  :  6 ,  20  :  22 ,  wonderba re  genez ingen ,  

3  :  6 ,  5  :  5 ,  12 ,  15 ,  16 ,  8  :  7 ,  13  enz .  Evena l s  de  werken ,  d i e  Jezus  

deed ,  b rach ten  ook  deze  bu i t engewone  k rach ten ,  d ie  in  de  gemeen te  

openbaar  werden ,  v reeze  en  on tze t t ing  t e  weeg ,  2  :  7 ,  37 ,  43 ,  3  :  10 ,  

4  :  13 ,  5  :  5 ,  11 ,  13 ,  24 .  Eenerz i jds  p r ikke lden  z i j  we l  den  t egens tand  

en  d reven  z i j  he t  ha r t  de r  v i j anden  to t  haa t  en  ve rvo lg ing  aan  ;  maar  



443 

andererzijds bereidden zij ook den bodem tot de ontvangst van het zaad 

des Evangelies voor. Zij waren in den eersten tijd noodig, om aan de 

Christelijke belijdenis ingang en bestand in de wereld te verschaffen. 

Gedurende den ganschen apostolischen tijd zijn deze buitengewone 

werkingen des Geestes dan ook blijven bestaan. Wij weten dit vooral 

door het getuigenis van den apostel Paulus Hij was zelf, in eigen per

soon, ruimschoots met deze bijzondere gaven des Geestes begiftigd. Op 

eene buitengewone wijze, door eene openbaring van Jezus Christus zeiven, 

was hij op den weg naar Damaskus tot bekeering gebracht, en tot 

apostel geroepen, Hand. 9 : 3 v., en ook later vielen hem nog telkens 

openbaringen ten deel, Hand. 16 : 6, 7, 9, 2 Cor. 12 : 1—7, Gal. 2 : 2. 

Hij weet zich in het bezit van de gave der kennis, der profetie, der 

leering, der tongenspraak, 1 Cor. 14 : 6, 18; teekenen, wonderen en 

krachten worden door hem verricht, welke bewijzen zijn van zijn apostel

schap, 2 Cor. 12 : 12. Hij predikt in betooning van geest en kracht, 

1 Cor. 2:4; Christus zelf werkt door hem, tot gehoorzaamheid der 

heidenen, met woorden en werken, door kracht van teekenen en wonderen, 
door de kracht des Geestes Gods, Rom. 15 : 18, 19. 

Maar, ofschoon Paulus zijner apostolische waardigheid zich ten volle 

bewust is en deze altijd zoo streng mogelijk handhaaft, de gaven des 

Geestes zijn niet alleen aan hem, maar aan alle geloovigen geschonken. 

In 1 Cor. 12 : 8—10, verg. Rom. 12:6—8, noemt hij er verscheidene op, 

en hij zegt ervan, dat zij in verschillende mate door den Geest worden 

uitgedeeld en aan een iegelijk in het hijzonder geschonken worden naar 

zijnen wil. Al die gaven worden door den apostel zeer hoog geschat; 

zij zijn niet aan de geloovigen zeiven te danken, want dezen hebben 

niets, wat zij niet ontvangen hebben, en missen dus allen grond, om 

zichzelven te verheffen en anderen te verachten, 1 Cor. 4 : 6, 7; maar 

al die gaven en krachten worden gewerkt door een en denzelfden Geest; 

ze zijn eene vervulling van de belofte, die reeds in het Oude Testament 

is geschied, Gal. 3 : 14, en zijn te beschouwen als eerstelingen, die een 

grooten oogst waarborgen, en ten onderpand verstrekken van de toe

komstige, hemelsche erfenis, Rom. 8 : 23, 2 Cor. 1 : 22, 5 : 5, Ef. 
1 : 14, 4 : 30. 

Desniettemin spreekt de apostel over al- deze buitengewone gaven een 

oordeel uit, hetwelk van dat van vele gemeenteleden belangrijk afwijkt. 
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In  Cor in the  waren  er ,  d ie  z ich  hoog verh ieven  op  de  gaven ,  door  de  

openbar ing  des  Gees tes  hun  geschonken ,  en  t ro t sch  neerzagen  op  hen ,  

d ie  n ie t  o f  minder  dan  z i j  waren  bedee ld  ;  z i j  wendden  d ie  gaven  n ie t  

t en  nut te  van  anderen  na ,  maar  pronkten  e r  mede  en  hecht ten  voora l  

aan  de  gehe imzinnige  en  onvers taanbare  tongenspraak  groote  waarde .  
Maar  Paulus  onderwi j s t  hen  gansch  anders ,  1  Cor .  12-14 .  In  de  eers te  

p laa t s  wi j s t  h i j  den  maats ta f  aan ,  waarmede  a l le  gees te l i jke  gaven  over 

een  moeten  komen ;  en  deze  maats ta f  l ig t  in  de  be l i jden is  van  Jezus  a l s  
Heer .  Wie  door  den  Gees t  Gods  spreekt ,  kan  Jezus  n ie t  eene  verv loe

k ing  noemen ;  maar  a l leen  wie  Jezus  a l s  Heer  be l i jd t ,  bewi j s t  daarmede ,  

da t  h i j  sp reek t  door  den  Hei l igen  Gees t ;  he t  kenmerk  des  Gees tes  en  
van  a l  z i jne  gaven  en  werk ingen  l ig t  in  z i jne  gebondenheid  aan  de  be

l i jden is  van  Jezus  a l s  den  Chr i s tus ,  1  Cor .  12  :  3 .  
Voor t s  wi j s t  h i j  aan ,  da t  de  gaven  des  Gees tes ,  o fschoon a l le  aan  

één  maats ta f  beantwoordende ,  toch  zeer  ondersche iden  z i jn ,  en  aan  een  

iege l i jk  in  he t  b i jzonder  geschonken  worden ,  n ie t  naar  z i jne  verd iens te  

of  waard ighe id ,  maar  naar  he t  vr i je  welbehagen  des  Gees tes ,  1  Cor .  

12  :  4—11.  Zi j  mogen  daarom ook geen  aan le id ing  of  g rond  wezen  

to t  ze l fverhef f ing  en  veracht ing  van  anderen ,  maar  moeten  a l le  van  

har te  en  gewi l l ig  ten  nu t te  van  den  naas te  worden  aangelegd ,  want  a l le  

ge loovigen  z i jn  leden  van  één  l ichaam en  hebben  e lk  e lkander  van  

noode ,  1  Cor .  12  :  12—30.  Maar  a l s  de  gaven  daar toe  d ienen ,  a l s  z i j  

geschonken  worden  to t  he tgene  oorbaar  i s ,  1  Cor  12  :  7 ,  d  w.  z .  t en  

nu t te  van  anderen ,  to t  s t i ch t ing  der  gemeente ,  ge l i jk  he t  1  Cor  14  :  12  

hee t ;  dan  komt  e r  ook  rangondersche id  tusschen  de  gaven  ze iven ,  want  

de  eene  i s  aan  d ie  s t ich t ing  meer  bevorder l i jk  dan  de  andere  ;  dan  z i jn  

e r  goede  en  be te re  en  bes te  gaven  En daarom raadt  de  apos te l  in  he t  

l aa t s te  vers  van  1  Cor .  12  de  ge loovigen  aan ,  da t  z i j  voora l  met  i jver  

s t reven  mogen  naar  de  beste  gaven .  

Bi j  da t  i jver ig  s t reven  naar  de  bes te  gaven  i s  de  l ie fde  de  u i tne inends te  

weg.  Want  zonder  haar  z i jn  de  groots te  gaven  waarde loos ,  1  Cor .  

13  :  1—3;  z i j  gaa t  ze  a l le  in  deugden  ver  t e  boven ,  1  Cor .  13  :  4—7;  

z i j  over t re f t  ze  a l le  in  duur ,  want  a l le  gaven  houden  eenmaal  op ,  maar  

de  l ie fde  i s  eeuwig;  onder  de  dr ie  deugden ,  ge loof ,  hoop  en  l ie fde ,  i s  

z i j  weder  de  hoogs te  in  waarde ,  1  Cor .  13  :  8—13.  Daarom moet  z i j  

vóór  a l le  d ingen  nage jaagd  worden ,  a l  i s  he t  s t reven  naar  gees te l i jke  
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gaven  op  z ich  ze l f  n ie t  a f  t e  keuren ,  1  Cor .  14  :  1 .  Maar  b i j  d i t  s t reven  

moet  de  aandacht  toch  voora l  ger ich t  worden  op  zulke  gaven ,  d ie  to t  

s t i ch t ing  der  gemeente  d ienen  en  daarom he t  mees t  de  l ie fde  in  beoefe
n ing  brengen .  Ui t  d i t  gez ich tspunt  beschouwd,  s taa t  de  profe t ie  vee l  

hooger  dan  de  g losso la l ie .  Want  wie  in  tongen  spreekt ,  word t  n ie t  

vers taan ,  spreekt  verborgenheden ,  d ie  voor  de  hoorders  onbegr i jpe l i jk  

z i jn ,  spreekt  in  de  lucht ,  l aa t  z i jn  vers tand  ongebru ik t ,  b rengt  de  onge-

loovL 'en  n ie t  to t  ge loof ,  maar  maakt  op  hen  den  indruk  van  een  waan
z innige .  Als  e r  l eden  der  gemeente  z i jn ,  d ie  deze  gave  bez i t ten ,  moeten  

z i j  e r  toch  met  mate  gebru ik  van  maken ,  en  e r  l ie fs t  eene  u i t l egging  

aan  toevoegen  ;  mocht  deze  n ie t  gegeven  kunnen  worden ,  l a ten  z i j  dan  

l iever  in  de  gemeente  zwi jgen  !  Daaren tegen ,  wie  profe teer t ,  wie  door  

openbar ing  des  Gees tes  he t  Woord  Gods  verkondig t ,  d ie  spreekt  den  

menschen  s t ich t ing ,  vermaning  en  ver t roos t ing  ;  h i j  bouwt  de  gemeente  

en  win t  de  ongeloovigen .  Welke  gave  iemand dus  ook  moge  on tvangen  

hebben ,  z i j  heef t  haar  maats ta f  in  de  be l i jden is  van  Jezus  a l s  Heer ,  

en  haar  doe l  in  den  opbouw der  gemeente .  God i s  geen  God van  ver 

warr ing  maar  van  vrede ,  1  Cor .  14 .  
Deze  schoone  verhandel ing  over  de  gees te l i jke ,  gaven  droeg  n ie t  a l leen  

voor  de  gemeente  van  Cor in the  hare  vrucht ,  maar  bl i j f t  ha re  be teekenis  

behouden  voor  de  kerk  van  a l le  eeuwen.  Want  te lkens  t reden  e r  weer  

personen  en  par t i j en  op ,  d ie  aan  bui tengewone  versch i jnse len ,  aan  open

bar ingen  en  wonderen ,  g rooter  waarde  hechten  dan  aan  de  werkzaam
heid  des  Gees tes  in  wedergeboor te ,  bekeer ing ,  en  vern ieuwing  des  levens .  

Het  abnormale  t rek t  de  aandacht ,  en  he t  normale  bl i j f t  onopgemerkt ;  

men dweept  met  versch i jn ingen ,  z ie l svervoer ingen  en  opz ienbarende  

bui tenspor igheden ,  en  s lu i t  voor  den  langzamen en  ges tad ige»  wasdom 

van  he t  Godsr i jk  he t  oog .  Maar  Paulus  was  van  eene  andere  gedachte ;  

hoezeer  h i j  de  ongewone  gaven  des  Gees tes  waardeer t ,  h i j  ve rmaant  de  

broederen  in  Cor in the :  word t  geen  k inderen  in  he t  vers tand ,  maar  z i j t  

k inderen  in  de  booshe id ,  en  wordt  in  he t  vers tand  volwassen ,  1  Cor .  

14  :  20 .  Hooger  dan  a l  d ie  krachten  en  werk ingen  s taa t  voor  hem de  

be l i jden is  van  Jezus  a l s  Heer ,  de  opbouw der  gemeente  en  de  arbe id  

der  l ie fde .  

Daarmede  ver leg t  de  apos te l  he t  zwaar tepunt  u i t  de  t i jde l i jke  en  voor-
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b i jgaande  openbar ingen  des  Gees tes  in  d ie  ge rege lde ,  godsd iens t ige  en  

zede l i jke  werkzaamhe id ,  we lke  Hi j  voor tdurend  in  de  gemeen te  vo lb reng t .  

Voorbe re id  werd  deze  opva t t ing  reeds  in  de  dagen  des  Ouden  Tes ta -

ment s .  Want  we l  werden  toen  ook  a l l e r l e i  bu i t engewone  gaven  en  

k rach ten  aan  den  He i l igen  Gees t  toegeschreven ,  maar  naa rmate  de  p ro 

fe ten  en  psa lmis ten  d iepe r  werden  inge le id  in  de  a fkee r ighe id  van  he t  

vo lk  l s rae l s  en  in  de  a rg l i s t ighe id  en  booshe id  van  he t  inensche l i jk  ha r t ,  

sp raken  z i j  he t  ook  t e  s t e rke r  en  t e  k laa rde r  u i t ,  da t  a l l een  eene  ve r 

n ieuwing  door  den  Hei l igen  Gees t  he t  vo lk  van  I s raë l  to t  een  vo lk  Gods  

in  waren  z in  kon  maken .  Een  Moorman  kan  z i jne  hu id ,  een  lu ipaa rd  

z i jne  v lekken  n ie t  ve randeren  ;  zoo  kunnen  ook  z i j  geen  goed  doen ,  d ie  

ge lee rd  z i jn  kwaad  t e  doen ,  J e r .  13  :  23 .  God  moe t  door  z i jn  Gees t  

he t  ha r t  des  vo lks  ve randeren ,  ind ien  he t  wande len  za l  in  z i jne  wegen ,  

en  z i jne  inze t t ingen  za l  onderhouden .  De  Gees t  des  Heeren  a l l een  i s  «  
de  werkmees te r  van  he t  waarach t ige ,  gees te l i jke  en  zede l i jke  l even ,  Ps .  

51  :  13 ,  14 ,  3  :  10 ,  Jes .  32  :  15 ,  Ezech .  36  :  27 .  

Hie rb i j  s lu i t  de  p red ik ing  van  Jezu-  in  he t  Evange l i e  van  Johannes  

z i ch  aan .  Want  in  he t  gesprek  me t  Nicodemus  ze t  Chr i s tus  u i t een ,  da t  e r  

geen  toegang  to t  en  geen  dee lgenoo t schap  aan  he t  kon inkr i jk  de r  heme

len  i s  dan  door  de  wedergeboor te ,  en  da t  deze  wedergeboor te  a l l een  

bewerk t  kan  worden  door  den  He i l igen  Gees t ,  Joh .  3  :  3 ,  5 .  En  in  de  

a f sche ids redenen ,  Joh .  14 -16 ,  on twikke l t  Hi j  i n  den  b reede ,  da t  de  

Gees t ,  d i en  Hi j  na  z i jne  ve rhee r l i jk ing  van  r l en  Vader  zenden  za l ,  b i j  de  

d i sc ipe len  z i jne  p l aa t s  ve rvangen  za l .  He t  i s  daa rom nu t  voor  hen ,  da t  

Chr i s tus  ze l f  heengaa t ,  wan t  ander s  zou  de  Troos te r  to t  hen  n ie t  komen;  

maar  a l s  Hi j  ze l f  t o t  den  Vader  heengaa t ,  kan  en  za l  Hi j  d i en  to t  hen  

zenden .  Want  a l s  Chr i s tus  to t  den  Vader  heengaa t ,  dan  i s  da t  een  be 

wi j s ,  da t  Hi j  op  aa rde  he t  Hem opgedragen  werk  vo lkomen  hee f t  vo l 

b rach t .  In  den  hemel  kan  en  mag  Hi j  dan  aan  ' s  Vaders  r ech te rhand ,  

a l s  de  hoogepr ie s t e r  en  voorsp raak  voor  z i jne  gemeen te  op  aa rde ,  op 

t reden  en  van  den  Vader  a l l e s  voor  haa r  begee ren ,  wa t  z i j  nood ig  hee f t .  

H i j  kan  met  name  den  Vader  dan  b idden  om den  He i l igen  Gees t  in  a l  

z i jne  vo lhe id ,  en  dezen  aan  z i jne  d i sc ipe len  toezenden .  En  deze  Gees t  

za l  dan  b i j  hen  z i jne  p laa t s  i nnemen  ;  Hi j  za l  i n  he t  ve rvo lg  hun  t roos te r ,  

hun  l e idsman ,  hun  voorsp raak  en  zaakwaarnemer  z i jn .  

En  daa rb i j  zu l l en  de  d i sc ipe len  n ie t  ve r l i ezen .  Want  toen  Chr i s tus  op  
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aarde  wandelde ,  g ing  Hi j  wel  met  z i jne  jongeren  om,  maar  e r  was  toch  

nog  a l le r le i  a f s tand  en  misvers tand  bi j  hen .  Doch  de  Gees t ,  d ie  

to t  hen  komen za l ,  za l  n ie t  bu i ten  en  naas t  hen  b l i jven  s taan ,  maar  za l  

in hen  woning  maken .  Chr i s tus '  verb l i j f  op  aarde  was  t i jde l i jk ,  maar  
de  Gees t ,  d ien  Hi j  zenden  za l ,  za l  hen  nooi t  meer  ver la ten ,  doch  b i j  hen  

b l i jven  in  der  eeuwigheid .  Ja ,  Chr i s tus  ze l f  za l  in  d ien  Gees t  weer  to t  

hen  komen;  Hi j  l aa t  hen  geen  weezen ,  maar  komt  weder  to t  hen  en  

vereenig t  z ich  in  d ien  Gees t  met  z i jne  d i sc ipe len  op  eene  wi jze ,  ge l i jk  

d i t  v roeger  nog  nooi t  heef t  p laa t s  gehad .  Dan zu l len  z i j  Hem weer  z ien  ;  

z i j  zu l len  l even ,  ge l i jk  Hi j  l ee f t ;  z i j  zu l len  bekennen ,  da t  Chr i s tus  in  

den  Vader  i s ,  en  z i j  in  Hem,  en  Hi j  in  hen .  En  in  Chr i s tus  komt  de  

Vader  ze l f  to t  hen ;  door  den  Gees t  komen be iden ,  Vader  en  Zoon,  to t  

de  d isc ipe len ,  en  zu l len  woning  b i j  hen  maken .  Dat  i s  he t  dus ,  wat  de  

Hei l ige  Gees t  in  de  eers te  p laa t s  to t  s tand  za l  b rengen  :  eene  gemeen

schap  tusschen  Vader  en  Zoon eener -  en  de  d isc ipe len  anderz i jds ,  
ge l i jk  d ie  v roeger  nog  nooi t  heef t  bes taan .  

En  a l s  de  d isc ipe len  deze  gemeenschap  dee lach t ig  z i jn  en  daaru i t  
l even ,  a l s  z i j  met  Chr i s tus  vereenigd  z i jn  a l s  de  rank  met  den  wi jns tok ,  

a l s  z i j  geene  d iens tknechten  maar  vr ienden  z i jn ,  dan  za l  d ieze l fde  Gees t ,  

d ie  hen  deze  gemeenschap  dee lach t ig  heef t  gemaakt ,  hen  vervolgens  ook  

a l s  Gees t  der  waarhe id  in  a l le  waarhe id  le iden  ;  Hi j  za l  hen  n ie t  a l leen  

indacht ig  maken ,  wat  Chr i s tus  hen  persoonl i jk  gezegd  en  ge leerd  heef t ,  

maar  Hi j  za l  voor tdurend  b i j  hen  aangaande  Chr i s tus  ge tu igen  ;  Hi j  za l  

zeggen ,  wat  Hi j  van  Chr i s tus  gehoord  en  u i t  Hem genomen heef t ,  en  ze l f s  

de  toekomende  d ingen  za l  Hi j  hun  verkondigen .  De  d isc ipe len  zu l len  de  

gemeenschap  met  Chr i s tus  en  den  Vader  n ie t  a l leen  bez i t ten ,  maar  e r  

z ich  ook  van  bewust  wezen .  De  Hei l ige  Gees t  za l  hen  in l ich ten  aan

gaande  Chr i s tus ,  aangaande  z i jne  eenhe id  met  den  Vader ,  en  aangaande  

hunne  gemeenschap  met  hen  be iden .  Einddoel  i s ,  da t  a l le  ge loovigen  

één  z i jn ,  ge l i jkerwi j s  — zoo  zeg t  Chr i s tus  ze l f  met  e igen  woorden  — 

ge l i jkerwi j s  Gi j ,  Vader ,  in  mi j  en  ik  in  U,  da t  ook  z i j  in  ons  één  z i jn ,  

opda t  de  were ld  bekenne ,  da t  Gi j  mi j  gezonden  hebt ,  Joh .  17  :  21  v .  

Toen  nu  op  den  Pinks te rdag  de  u i t s tor t ing  des  Hei l igen  Gees tes  p laa t s  

had ,  t rokken  in  den  eers ten  t i jd  op  zeer  begr i jpe l i jke  wi jze  de  bui ten
gewone  versch i jnse len ,  waar in  deze  r i jke  Gees tesmededee l ing  z ich  open

baarde ,  de  aandacht  to t  z ich .  Maar  wi j  mogen  daarom he t  oog  n ie t  
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s lu i t en  voor  da t  andere  en  e igen l i jk  vee l  meer  be teekenende  fe i t ,  da t  de  

d i sc ipe len  door  de  gave  des  Gees tes  op  de  inn igs te  wi j ze  werden  saam

verbonden  to t  ééne ,  ze l f s t and ige ,  he i l ige  gemeen te .  Chr i s tus  was  haa r  

Heer  en  Za l igmaker ,  en  onder l ing  waren  a l l e  ge loov igen  vo lha rdende  

in  de  lee r  de r  apos te l en  en  in  de  gemeenschap  en  in  de  b rek ing  des  

b roods  en  in  de  gebeden ,  Hand .  2  :  42 .  Ze  waren  één  ha r t  en  ééne  

z ie l ,  en  n iemand  ze ide ,  da t  i e t s  van  he tgeen  h i j  had  z i jn  e igen  ware ,  

maar  a l l e  d ingen  waren  hun  gemeen ,  Hand .  4  :  42 .  De  eenhe id ,  waar 

van  Chr i s tus  gesproken  had ,  werd  voor  een  t i jd  i n  de  gemeen te  t e  

Je ruza lem verwezen l i jk t .  Toen  de  gees td r i f t  de r  ee r s t e  l i e fde  l a t e r  voor  

ka lmer  gemoedsges te ldhe id  p laa t s  maak te ,  toen  e r  gemeen ten  b i jkwamen  

op  andere  p laa t sen  en  onder  andere  vo lken ,  toen  nog  la t e r  a l l e r l e i  ve r 

dee ldhe id  en  scheur ing  in  de  Chr i s t e l i jke  ke rk  opkwam,  toen  nam de .  

eenhe id ,  d ie  a l l e  ge loov igen  ve rb ind t ,  we l  een  anderen  vorm aan  en  

werd  z i j  vee l  minder  l evend ig  en  d iep ,  soms  ze l f s  zee r  zwak  en  sch ie r  

in  he t  gehee l  n i e t  gevoe ld  ;  maar  wi j  mogen  he t  t e  midden  van  a l l e  ve r 

sch i l  en  s t r i jd  n i e t  ve rge ten ,  z i j  i s  t och  in  he t  wezen  de r  zaak  to t  den  

hu id igen  dag  b l i jven  bes taan ,  en  z i j  za l  in  de  toekomst  nog  vee l  lu i s t e r 

r i jke r  aan  he t  l i ch t  t r eden , .  dan  voor  een  kor t en  t i jd  in  Je ruza lem he t  
geva l  was .  

He t  i s  onder  de  apos te l en  voora l  Pau lus ,  d i e  d i t  ideaa l  van  de  een

he id  de r  gemeen te  voor  onze  oogen  p laa t s t  en  ze l f  daa raan  vas thoud t ,  

t ro t s  a l l e  ve rdee ldhe id ,  waarvan  h i j  ook  in  z i jne  dagen  reeds  ge tu ige  

was .  De  gemeen te  i s  één  l i chaam,  waarvan  a l l e  l eden  e lkander  nood ig  

hebben  en  d ienen  moe ten ,  Rom.  12  :  4 ,  1  Cor .  12  :  12  v .  Maar  z i j  i s  

zu lk  eene  eenhe id ,  wi j l  z i j  he t  l i chaam i s  van  Chr i s tus ,  Rom.  12  :  5 ,  

Ef .  1  :  23 ,  Co l .  1  :  24 .  De  eenhe id  de r  gemeen te  wor te l t  in  en  komt  

op  u i t  de  gemeenschap  met  Chr i s tus .  Deze  i s  he t  hoofd  van  i ede r  ge -

loov ige ,  van  e lke  p laa t se l i jke  gemeen te ,  en  ook  van  de  gemeen te  in  haa r  

gehee l .  Al l e  ge loov igen  z i jn  n i euwe  schepse len ,  d i e  God  geschapen  

hee f t  in  Chr i s tus  to t  goede  werken ,  opda t  z i j  daa r in  wande len  zouden ,  

2  Cor .  5  :  17 ,  Ef .  2  :  10 .  Chr i s tus  l ee f t  en  woon t  in  hen ,  en  z i j  l even ,  

bewegen  z ich  en  z i jn  in  Chr i s tus ,  Chr i s tus  i s  hun  l even  ze l f ,  Rom.  6  :  11 ,  

8  :  1 ,  1 0 ,  2  C o r .  1 3  :  5 ,  G a l .  2  :  2 0 ,  P h i l .  1  :  2 1 ,  C o l .  3 : 4 .  D e  

fo rmule :  in  Chr i s tus  ( in  den  Heere ,  in  Hem)  komt  meer  dan  honderd -
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en-v i j f t ig  malen  in  he t  Nieuwe Tes tament  voor ,  en  geef t  t e  kennen ,  da t  

Chr i s tus  n ie t  a l leen  de  voor tdurende  bron  van  he t  gees te l i jk  l even  i s ,  

maar  da t  Hi j  ook  a l s  zoodanig ,  onmiddel l i jk  en  rech ts t reeks ,  in  den  ge-

loovige  inwoont .  De  eenheid  i s  zoo  nauw a l s  tusschen  hoeks teen  en  

tempel ,  man en  vrouw,  hoofd  en  l ichaam,  wi jns tok  en  rank .  De  ge-

loovigen  z i jn  in  Chr i s tus ,  zooa ls  a l le  d ingen  krachtens  schepping  en  

onderhouding  in  God z i jn ,  zooa ls  de  v isch  in  he t  water ,  de  voge l  in  

de  lucht ,  de  man in  z i jn  beroep ,  de  ge leerde  in  z i jne  s tud ie  leef t .  Z i j  

z i jn  met  Hem gekru is t ,  ges torven ,  begraven ,  opgewekt ,  aan  Gods  rech te r 

hand  geze t ,  verheer l i jk t ,  Rom.  6  :  4  v . ,  Gal .  2  :  20 ,  6  :  14 ,  Ef .  2  :  6 ,  

Col  2  :  12 ,  20 ,  3 :3  enz .  Zi j  hebben  Hem aangedaan ,  nemen z i jne  
ges ta l te  in  z ich  op ,  openbaren  in  hun  l ichaam zoowel  he t  l i jden  a l s  he t  

l even  van  Chr i s tus ,  en  worden  in  Hem volmaakt  (vervuld) ;  in  één  woord ,  

Chr i s tus  i s  a l les  en  in  a l len ,  Rom.  13  :  14 ,2  Cor .  4  :  11 ,  Gal .  4  :  19,  
Col .  1  :  24 ,  2  :  10 ,  3  :  11 .  

Deze  inn ige  gemeenschap  wordt  daardoor  mogel i jk  gemaakt ,  da t  Chr i s 

tus  z ich  door  z i jn  Gees t  aan  de  ge loovigen  mededee l t .  Daar  Chr i s tus  

door  z i jn  l i jden  en  s te rven  den  Gees t  met  a l  z i jne  gaven  en  krachten  

zoo  volkomen verworven  en  to t  z i jn  e igendom gemaakt  heef t ,  da t  Hi j  

ze l f  de  Gees t  genoemd kan  worden ,  2  Cor .  3  :  17 ,  heef t  Hi j  daardoor  

ook  he t  rech t  verkregen ,  om dien  Gees t  u i t  t e  dee len  aan  wie  Hi j  wi l .  

De  Gees t  van  God i s  de  Gees t  van  Chr i s tus ,  de  Gees t  des  Zoons ,  de  

Gees t  des  Heeren  geworden ,  Rom.  8  :  9 ,  1  Cor .  2  :  16 ,  2  Cor .  3  :  18 ,  

Gal .  4  :  6 ,  Phi l .  1  :  19 .  Dien  Gees t  on tvangen  te  hebben ,  d rukt  he t 

ze l fde  u i t ,  a l s  da t  Chr i s tus  in  i emand i s ,  want  wie  den  Gees t  van  Chr i s tus  

n ie t  heef t ,  behoor t  ook  aan  Chr i s tus  n ie t  toe ,  en  i s  z i jn  e igendom nie t ,  

Rom.  8  :  9 ,  10 .  Evena ls  God aan  de  were ld ,  zoo  dee l t  Chr i s tus  z ich-

ze lven  aan  de  gemeente  mede  door  z i jnen  Gees t .  De  ge loovigen  z i jn  

één  Gees t  met  Hem,  1  Cor .  6  :  7 ,  ze  z i jn  t empelen  des  Hei l igen  Gees tes ,  

door  wien  God ze l f  in  hen  inwoont ,  1  Cor .  3  :  16 ,  17 ,  6  :  19 .  Ze  z i jn ,  

ze  be l i jden ,  ze  wandelen ,  ze  b idden ,  ze  verheugen  z ich  in  den  Gees t ,  

Rom.  8  :  4 ,  9 ,  15 ,  14  :  17 ,  1  Cor .  12  :  3 ;  ze  z i jn  gees te l i jke  menschen ,  

d ie  vers taan  en  bedenken ,  da t  des  Gees tes  i s ,  Rom.  8  :  2 ,  1  Cor .  2  :  14 ;  

ze  worden  bi j  den  voor tduur  door  den  Gees t  ge le id  en  to t  den  dag  der  

v e r l o s s i n g  v e r z e g e l d ,  R o m .  8  :  1 5 ,  1 6 ,  2  C o r .  1  :  2 2 ,  E f .  1  :  1 3 ,  4 : 2 0 ;  

door  d ien  éénen  Gees t  hebben  z i j  a l len  toegang  to t  den  Vader  en  
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worden  z i j  me t  e lkander  op  he t  fundament  van  apos te l en  en  p ro fe ten  

opgebouwd to t  eene  woons tede  Gods .  Ef .  2  :  18 ,  22 .  

Onder  deze  woorden  gee f t  de  He i l ige  Schr i f t  ons  eene  beschr i jv ing  

van  d ie  wondere  ve reen ig ing .  we lke  tusschen  Chr i s tus  en  z i jne  gemeen te  

bes taa t ,  en  d ie  l a t e r  me t  den  naam van  un io  mys t i ca  (mys t i eke  un ie  ;  

gehe imzinn ige ,  ve rborgene  ve reen ig ing)  werd  aangedu id .  Wi j  kunnen  

inde rdaad  deze  ve reen ig ing  in  ha re  d iep te  en  inn ighe id  n ie t  begr i jpen  ;  

z i j  gaa t  onze  gedach te  zee r  ve r re  t e  boven .  Z i j  i s  zee r  zeker  in  na tuur  

en  aa rd  t e  ondersche iden  van  d ie  eenhe id ,  we lke  in  he t  Godde l i jk  

wezen  tusschen  de  d r i e  pe r sonen  bes taa t ,  wan t  deze  z i jn  a l l e  d r i e  he t  

ééne  en  ze l fde  Godde l i jke  wezen  dee lach t ig ,  en  Chr i s tus  en  de  ge -

loov igen  b l i jven  ju i s t  i n  wezen  ondersche iden .  De  ve reen ig ing  tusschen  

Chr i s tus  en  de  gemeen te  word t  we l  meermalen  me t  d ie  tusschen  Hem 

en  den  Vader  ve rge leken ,  Joh .  10  :  38 ,  14  :  11 ,  20 ,  17  :  21—23.  Maar  

dan  sp reek t  Chr i s tus  n ie t  van  z i chze lven  a l s  den  Zoon ,  den  Een igge-

borene ,  maar  van  z ichze lven  a l s  den  Midde laa r ,  d i e  ve rhoogd  za l  

worden  aan  de  rech te rhand  Gods  en  door  wien  de  Vader  a l  z i jn  we l 

behagen  u i tvoe ren  za l .  Ge l i jk  de  Vader  de  z i jnen  hee f t  u i tve rkoren  in  

Chr i s tus  vóór  de  g rond legg ing  de r  were ld ,  Ef .  1  :  3 ,  en  hen  begenad igd  

en  ve r los t  hee f t  i n  den  Ge l i e fde ,  E f .  1  :  6 ,  7 ,  Hand .  20  :  28 ;  zoo  ve r 

gader t  Hi j  ze  ook  a l l en  in  Chr i s tus  to t  één ,  Ef .  1  :  10 .  De  Vader  woon t  

in  Chr i s tus  a l s  den  Midde laa r  in  en  dee l t  a l zoo  z i chze lven  en  a l  z i jne  

zegen ingen  aan  de  gemeen te  mede .  

Maar  toch  zoo  nauw en  onverb reke l i jk ,  a l s  de  ve reen ig ing  tusschen  den  

Vader  en  den  Midde laa r  i s ,  i s  ook  d ie  tusschen  Chr i s tus  en  de  ge loov igen .  

In  inne r l i jke  k rach t  ove r t r e f t  z i j  e lke  ve reen ig ing ,  we lke  tusschen  schep

se len  word t  aange t ro f fen ,  en  ze l f s  d i e ,  we lke  tus schen  God  en  z i jne  

were ld  bes taa t .  Te rwi j l  z i j  eene rz i jds  van  a l l e  pan the ï s t i sche  ve r -

n ieng ing  ondersche iden  i s ,  i s  z i j  anderz i jds  boven  a l l e  de ï s t i sche  naas t 

e lkander -p laa t s ing  en  e lk  con t rac tuee l  ve rband  zee r  ve r re  ve rheven .  De  

Schr i f t  doe t  ons  i e t s  van  haa r  wezen  kennen ,  door  haa r  t e  ve rge l i jken  

me t  de  ve rhoud ing  tusschen  wi jns tok  en  ranken ,  hoofd  en  l eden ,  man  

en  v rouw.  He t  i s  eene  ve reen ig ing ,  d i e  den  ganschen  Chr i s tus  me t  hee l  

z i jne  gemeen te  en  me t  e lk  ha re r  l eden  in  de  d iep te  van  hun  wezen ,  in  

de  ke rn  hunner  pe r soon l i jkhe id ,  t en  vo l l e  en  voor  eeuwig  ve rb ind t .  Z i j  

begon  reeds  in  de  eeuwighe id ,  t oen  de  Zone  Gods  z ich  to t  he t  Mid-
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de laa r schap  be re id  ve rk laa rde  ;  z i j  k reeg  haa r  ob jec t i e f  (voorwerpe l i jk )  

bes tand  in  de  vo lhe id  des  t i jd s ,  t oen  Chr i s tus  de  mensche l i jke  na tuur  

aannam,  in  de  gemeenschap  van  z i jn  vo lk  ing ing  en  voor  de  z i jnen  

z i ch  overga f  aan  den  dood  ;  en  z i j  word t  in  i ede r  mensch  pe r soon l i jk  

ve rwezen l i jk t ,  a l s  de  He i l ige  Gees t  in  hem nederdaa l t ,  hem Chr i s tus  in l i j f t ,  

en  h i j  z i jne rz i jds  deze  eenhe id  me t  Chr i s tus  in  he t  ge loof  e rken t  en  beaamt .  

Maar  deze  gemeenschap  aan  den  pe r soon  van  Chr i s tus  b reng t  nu  

voor t s  de  gemeenschap  aan  a l  z i jne  goederen  en  we ldaden  mede .  Daar  

i s  geen  dee lgenoo t schap  aan  de  we ldaden  van  Chr i s tus ,  zonder  da t  wi j  z i jn  

pe r soon  dee lach t ig  z i jn ,  wan t  de  we ldaden  z i jn  n i e t  a f  t e  s che iden  van  

z i jn  pe r soon .  Da t  zou ,  a l thans  to t  zeke re  hoog te ,  nog  denkbaar  z i jn ,  

wanneer  de  goederen ,  d ie  Chr i s tus  schonk ,  van  s to f fe l i jken  aa rd  waren  ;  

immers  kan  i emand  ons  z i jn  ge ld  en  goed  geven ,  zonder  z i chze lven  

aan  ons  t e  s chenken .  Maar  de  goederen ,  we lke  Chr i s tus  schenk t ,  z i jn  

gees te l i jk  van  aa rd  ;  z i j  bes t aan  vóór  a l l e  d ingen  in  z i jne  guns t ,  i n  z i jne  

on t fe rming ,  in  z i jne  l i e fde ,  en  deze  z i jn  door  en  door  pe r soon l i jk  en  

kunnen  van  Chr i s tus  n ie t  l o sgemaak t  worden .  De  „scha t  van  ve rd iens ten"  

i s  daa rom ook  door  Chr i s tus  n ie t  e rgens  op  aa rde  gedeponeerd  in  de  

handen  van  paus  o f  p r i e s t e r ,  i n  ke rk  of  s ac rament  ;  maar  de  scha t  van  

ve rd iens ten  l ig t  u i t s lu i t end  b i j  en  in  Chr i s tus  ze iven .  Hi j  i s  ze l f  d i e  

s cha t ;  in  Hem kee r t  de  Vader  ons  z i jn  v r i ende l i jk ,  guns t r i jk  aangez ich t  

toe ,  en  da t  i s  a l  onze  za l ighe id .  

Omgekeerd  i s  e r  daa rom ook  geene  gemeenschap  aan  den  pe r soon  

van  Chr i s tus ,  zonder  t ege l i jk  aan  a l  z i jne  scha t t en  en  goederen  dee l  t e  

hebben .  De  ve rhoud ing  tusschen  den  Vader  en  Chr i s tus  i s  h i e r  wederom 

gronds lag  en  voorbee ld  voor  d ie  tusschen  Chr i s tus  en  z i jne  gemeen te .  

De  Vader  hee f t  z i chze lven  gegeven  aan  den  Zoon ,  en  bepaa lde l i jk  ook  

aan  den  Zoon  a l s  Midde laa r  Gods  en  de r  menschen  ;  zooda t  de  Vader  

n ie t s  behouden  hee f t  voor  z i chze lven ,  maar  a l l e s  geschonken  hee f t  aan  

Chr i s tus .  Al l e  d ingen  z i jn  Hem overgegeven  van  den  Vader ,  Mat th .  

11  :  27 .  Joh .  3  :  35 ;  a lwa t  de  Vader  hee f t ,  i s  he t  z i jne ,  Joh .  16  :  15 ,  

17  :  10 ;  de  Vader  en  Chr i s tus  z i jn  één ,  de  Vader  i s  in  Hem,  en  Hi j  i s  

i n  den  Vader ,  Joh .  10  :  38 ,  14  :  11 ,  20 ,  17  :  21—23.  Maar  zoo  dee l t  

Chr i s tus  op  z i jne  beur t  z i chze lven  en  a l  he t  z i jne  door  den  He i l igen  

Gees t  aan  de  gemeen te  mede ,  Joh .  16  :  13—15.  Hi j  behoud t  n i e t s  voor  

z i chze lven .  Ge l i jk  de  vo lhe id  de r  Godhe id  in  Hem l i chamel i jk  woon t ,  
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Col. 1 : 19, 2 : 9, zoo vervult Hij ook de gemeente, totdat zij de mate 

der grootte van zijne volheid bekomt en vervuld is tot al de volheid 

G o d s ,  E f .  1  :  2 3 ,  3  :  1 9 ,  4  :  1 3 ,  1 6 ;  H i j  i s  a l l e s  i n  a l l e n ,  C o l .  3 : 1 1  

Het is eene volheid, welke wij uit Christus ontvangen, eene godde

lijke volheid, eene volheid van genade en waarheid, eene volheid, die 

nooit uitgeput raakt, en genade voor genade schenkt, Joh. 1 : 14, 16. 

Die volheid woont in Christus zelven, in zijn persoon, in zijne goddelijke 

en in zijne menschelijke natuur, gedurende den staat zijner vernedering 

en zijner verhooging. Er is eene volheid van genade in zijne vleesch-

wording, want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat 

Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door 

zijne armoede zoudt rijk worden, 2 Cor. 8:9. Er is eene volheid van 

genade in zijn leven en sterven, want in de dagen zijns vleesches heeft 

Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgene Hij geleden heeft en is Hij, ge

heiligd zijnde, allen die Hem gehoorzaam zijn eene oorzaak der eeuwige 

zaligheid geworden, Hebr. 5 : 7—9. Er is eene volheid van genade in 

zijne opstanding, want daardoor is Hij bewezen de Zoon van God te 

zijn in kracht, en heeft Hij ons wedergeboren tot eene levende hoop, 

Rom. 1 : 3, 1 Petr. 1:3. Er is eene volheid van genade in zijne 

hemelvaart, want daardoor heeft Hij de gevangenis gevangen genomen 

en den menschen gaven gegeven, Ef. 4:8. Er is eene volheid van ge

nade in zijne voorbede, want Hij kan daardoor volkomenlijk zalig maken 

alle degenen, die door Hem tot God gaan, Hebr. 7 : 25. Er is eene 

volheid van genade in Hem, tot vergeving, tot wederbaring, tot ver

nieuwing, tot vertroosting, tot bewaring, tot leiding, tot heiligmaking, 

tot verheerlijking. Het is een lange, breede, diepe stroom van genade, 

die de geloovigen draagt van den aanvang tot het einde, en tot in de 

eeuwigheid toe. Het is eene volheid, die genade voor genade, genade 

in plaats van genade schenkt, die de eene genade terstond door de 

andere vervangt, met de andere afwisselt, in de andere doet overgaan. 

Er is geen oponthoud en geene afbreking in. Het is alles genade en 

het is louter genade, wat uit Christus der gemeente toevloeit. 

De weldaden, die Christus aan de zijnen in zijne gemeenschap schenkt, 

kunnen dus alle zeer goed onder den éénen naam van genade worden 

samengevat. Maar die ééne naam sluit dan eene volheid, een onoverzien-
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baren  r i jkdom van  zegen ingen  in .  In  he t  beg in  de r  vor ige  pa ragraa f  werd  

reeds  ove r  de  ve rzoen ing  gesproken ,  we lke  Chr i s tus  door  z i jne  vo ldoende  

o f fe rande  b i j  den  Vader  t eweeggebrach t  hee f t .  God  hee f t  in  Chr i s tus  z i jn  

too rn  a fge legd  en  z ich  in  eene  ve rhoud ing  van  v rede  to t  de  were ld  ge 

s te ld ,  2  Cor .  5  :  19 .  Maar  daa ru i t  v loe ien  nu  voor  dengene ,  d ie  deze  

ve rzoen ing  met  een  ge loov ig  ha r t e  aanneemt ,  eene  reeks  van  we ldaden ,  

j a  de  gansche  za l ighe id  voor t .  De  He i l ige  Schr i f t  noemt  e r  eene  men ig te  

op ,  roep ing ,  wedergeboor te ,  ge loof ,  bekee r ing ,  r ech tvaa rd igmaking ,  ve r 

gev ing  de r  zonden ,  aanneming  to t  k inderen ,  ve r loss ing  van  de  we t ,  gees 

te l i jke  v r i jhe id ,  ge loof ,  hoop ,  l i e fde ,  v rede ,  v reugde ,  b l i jdschap ,  ve r t roos 

t ing ,  he i l igmaking ,  bewar ing ,  vo lha rd ing ,  ve rhee r l i jk ing  enz . ;  e r  i s  e igen

l i jk  geene  vo l l ed ige  opsomming  van  moge l i jk ,  wan t  z i j  omva t t en  a l l e s ,  

wa t  de  gemeen te  in  haa r  gehee l  en  i ede r  ge loov ige  in  he t  b i j zonder ,  

door  a l l e  t i jden  heen ,  i n  a l l e  toes tanden  en  oms tand igheden ,  in  voor -en  

t egenspoed ,  in  nood  en  dood ,  in  l even  en  s t e rven ,  aan  deze  z i jde  des  

g ra f s  en  h ie rnamaa l s  to t  in  a l l e  eeuwighe id  toe ,  u i t  de  vo lhe id  van  

Chr i s tus  on tvangen  hee f t ,  on tvang t  en  on tvangen  za l .  

Van  wege  deze  vee lhe id  en  r i jkdom i s  he t  ondoen l i jk ,  om ze  vo l l ed ig  

to t  on twikke l ing  t e  b rengen  ;  i s  he t  hoogs t  moe i l i jk ,  om e r  een  goed  

overz ich t  van  t e  ve rk r i jgen  ;  en  hee f t  he t  ze l f s  ve le  bezwaren  in ,  om ze  

in  eene  ge rege lde  o rde  t e  behande len  en  aan  e lke  we ldaad  d ie  p laa t s  

aan  t e  wi j zen ,  we lke  haa r  in  ve rband  me t  he t  gehee l  t oekomt .  De  rang

sch ikk ing  loop t  dan  ook  b i j  ve r sch i l l ende  godge lee rden  zee r  ve r re  u i t een .  

Maar  in  hoofdzaak  l a t en  z ich  toch  d r i e  g roepen  van  we ldaden  zee r  

du ide l i jk  ondersche iden .  Daar  i s  in  de  ee r s t e  p laa t s  eene  g roep  van  

we ldaden ,  d ie  den  mensch  voorbe re iden  en  in le iden  to t  he t  ve rbond  de r  

genade  en  hem de  k rach ten  schenken ,  om z i jne rz i jds  me t  een  gewi l l ig  ha r t  

de  zegen ingen  van  da t  ve rbond  t e  on tvangen  en  aan  t e  nemen  ;  he t  z i jn  

de  we ldaden  van  roep ing ,  wedergeboor te  ( in  engeren  z in ) ,  ge loof  en  be 

kee r ing .  Eene  tweede  g roep  omva t  d ie  zegen ingen ,  we lke  den  s t aa t  des  

menschen  t en  opz ich te  van  God  ve randeren ,  van  de  schu ld  hem bevr i jden  

en  a l zoo  z i jn  bewus tz i jn  ve rn ieuwen  ;  he t  z i jn  voora l  de  we ldaden  van  

rech tvaa rd igmaking ,  ve rgev ing  de r  zonden ,  aanneming  to t  k inderen ,  ge 

tu igen i s  des  H.  Gees tes  me t  onzen  gees t ,  ve r loss ing  van  de  we t ,  gees te 

l i jke  v r i jhe id ,  v rede  en  v reugde .  En  e inde l i jk  i s  e r  eene  de rde  g roep  van  

we ldaden ,  d ie  in  den  toes tand  des  menschen  ve rander ing  b rengen ,  hem 

39  
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van de smet der zonde verlossen en hem vernieuwen naar het evenbeeld 

Gods; daartoe behooren inzonderheid de wedergeboorte (in ruimer zin), 

het sterven en opstaan met Christus, de voortgaande bekeering, het 

wandelen in den Geest, de volharding tot den einde toe. Al deze wel

daden worden volmaakt en voltooid in die hemelsche heerlijkheid en 

zaligheid, welke God hiernamaals voor de zijnen bereidt en die aan het 

einde van dit onderwijs in den Christelijken godsdienst in eene afzon
derlijke paragraaf ter sprake dient te komen. 

Voordat wij nu op deze drie groepen van weldaden nader onze aan

dacht vestigen, is het nog van belang op te merken, dat zij, evenals de 

persoon van Christus zeiven, niet anders ons geschonken worden dan 

door den Heiligen Geest. Het is ons boven gebleken, dat de Vader in 

Christus is, alleen in Christus ons zijn gunstrijk aangezicht toont, en 
alleen in en door Hem woning bij ons komt maken. Maar evenzoo is 

Christus in den Heiligen Geest, en kan en wil Hij niet anders tot ons 
komen dan door dien Geest. Door Hem deelt Hij zichzelven, door Hem 

deelt Hij ook zijne weldaden ons mede. De Geest heet juist de Heilige 

Geest, omdat Hij in eene bijzondere verhouding tot den Vader en tot 

Christus staat, en dienovereenkomstig ons in zulke eene bijzondere relatie 

tot beiden stelt. Wij moeten dus niet denken, dat wij ooit op eenige wijze 

of langs eenigerlei weg met den Vader en met Christus in gemeenschap 

kunnen komen dan door den Heiligen Geest. Een iegelijk, die den naam 
van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, 2 Tim. 2 : 19. 

Volgens de Schrift toch is de Heilige Geest de werkmeester van de 

wedergeboorte en van het geloof, Joh. 3 : 5, 1 Cor. 12 : 3. Hij is de 

Geest der waarheid, die in al de waarheid leidt en ons de dingen kennen 

doet, welke ons van God geschonken zijn, Joh. 16 : 13, 1 Cor. 2 : 12. 

Hij rechtvaardigt ons in ons bewustzijn en getuigt van ons kindschap, 

Rom. 8 : 15, 1 Cor. 6:11, Gal. 4 : 6. Hij stort de liefde Gods in 

onze harten uit, schenkt vrede en blijdschap, en maakt ons vrij ten op
zichte van wet, vleesch, zonde en dood, Rom. 5 : 5, 8 : 2, 14 : 17. Hij 

is de Trooster, de Voorspraak, die onze belangen verdedigt, ons be

schermt en steunt, en niet, als Christus naar zijne menschelijke natuur, 

ons verlaat, maar altijd bij ons blijft, ons vertroost en in ons bidt, Joh. 

14 : 16, Hand. 9 : 31, Rom. 8 : 26. Het geestelijk leven wordt niet 
alleen door Hem gewekt, maar ook voortdurend door Hem onderhouden 
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en  ge le id ,  Hi j  i s  e r  ze l f  de  wet  en  de  rege l  van ,  Rom.  8  :  2 ,  14 ,  Gal .  

5  :  18 .  Hi j  vern ieuwt  en  he i l ig t  da t  leven ,  doe t  he t  v ruchten  dragen ,  

en  maakt  he t  Gode  welbehage l i jk ,  Rom.  15  :  13 ,  16 ,  Gal  5 :22 ,2Thess .  

2  :  13 ,  T i t .  3  :  5 ,  1  Pe t r .  1  :  2 ;  he t  gansche  leven  van  den  Chr is ten  i s  

een  wandelen  in  den  Gees t ,  Rom.  8  :  4  v . ,  Gal .  5  :  16 ,  25 .  Hi j  verb indt  
a l le  ge loovigen  to t  één  l i chaam en  bouwt  hen  a l len  op  to t  éénen  tempel ,  

to t  ééne  woons tede  Gods ,  Ef .  2  :  18—22,  4 :  3,  4 .  Hi j  waarborg t  hun  
de  hemelsche  er fen is ,  2  Cor .  1  :  22 ,  5  :  5 ,  Ef .  1  :  13 ,  4  :  30,  en  brengt  

o o k  e e n m a a l  h u n n e  o p s t a n d i n g  e n  v e r h e e r l i j k i n g  t o t  s t a n d ,  R o m .  8 : 1 1 ,  
1 Cor. 15 : 44. 

In  één  woord ,  Chr i s tus  en  a l  z i jne  weldaden ,  de  l ie fde  des  Vaders  en  

de  genade  des  Zoons ,  ze  worden  ons  dee l  a l leen  in  de  gemeenschap  
des  Hei l igen  Gees tes .  

§ 20. De Roeping. 

Om deze  gemeenschap  aan  z i jn  persoon  en  aan  z i jne  weldaden  ons  

dee lach t ig  te  maken ,  bed ien t  Chr i s tus  z ich  n ie t  a l leen  van  den  Gees t ,  

d ien  Hi j  in  de  gemeente  heef t  u i tges tor t ,  maar  ook  van  he t  Woord ,  da t  

Hi j  to t  onderwi jz ing  en  bes t ie r ing  haar  geschonken  heef r .  En  tusschen  

be iden  heef t  Hi j  zu lk  een  verband  ge legd ,  da t  z i j  samen d iens tbaar  z i jn  

aan  de  u i toefen ing  van  z i jn  profe t i sch ,  p r ies te r l i jk  en  koninkl i jk  ambt .  

Maar  he t  i s  geene  gemakkel i jke  zaak ,  d i t  verband  goed  in  te  z ien  en  

duide l i jk  t e  omschr i jven  ;  e r  z i jn  a l t i jd  zeer  versch i l lende  gedachten  over  

de  be t rekking  van  Woord  en  Gees t  gevormd en  deze  versch i l lende  voor 

s te l l ingen  bes taan  to t  den  huid igen  dag  naas t  e lkander  voor t .  

Daar  z i jn  e r  aan  de  eene  z i jde ,  d ie  de  pred ik ing  des  woords  genoeg

zaam achten  en  aan  de  werk ing  des  Gees tes  te  kor t  doen .  Het  z i jn  de  

volge l ingen  van  Pe lag ius ,  d ie  z ich  in  v roeger  en  la te r  t i jd  aan  deze  dwal ing  

schuld ig  maken .  Zi j  va t ten  he t  Chr i s tendom ui t s lu i tend  op  a ls  eene  

leer ,  z ien  in  Jezus  n ie t  anders  dan  een  verheven  voorbee ld ,  en  maken  

van  he t  Evangel ie  eene  n ieuwe wet .  Wi j l  de  mensch  door  de  zonde  
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wel  ve rzwak t  maar  n ie t  gees te l i jk  ges to rven  i s ,  en  de  v r i jhe id  van  z i jn  

wi l  behouden  hee f t ,  i s  de  pred ik ing  van  he t  Evange l i e  genoegzaam,  om 

den  mensch ,  ind ien  h i j  ze l f  w i l ,  t o t  bekee r ing  t e  b rengen  en  naa r  he t  

voorbee ld  van  Jezus  t e  doen  wande len .  Aan  de  wederba rende  werk ing  

des  He i l igen  Gees tes  word t  geene  behoef t e  gevoe ld ;  z i jne  pe r soon l i jkhe id  

en  z i jne  Godhe id  worden  on tkend  en  bes t r eden ;  hoogs tens  word t  b i j  

den  He i l igen  Gees t  gedach t  aan  eene  k rach t ,  d i e  van  God  of  nog  nader  

van  den  pe r soon  van  Jezus  u i tgaa t  en  in  de  gemeen te  eene  zede l i jke  

gez indhe id  en  eene  idea le  wi l s r i ch t ing  kweek t .  

In  eene  gehee l  t egenoverges te lde  r i ch t ing  bewegen  z ich  dezu lken ,  d i e  

onder  den  naam van  gees td r i jve r s  ( an t inomianen ,  en thus ias t en ,  mys t i eken)  

bekend  s t aan ,  en  vee l  sp reken  van  den  Gees t ,  maar  de  be teeken i s  van  

he t  woord  b i j  ' s  menschen  bekee r ing  onderscha t t en .  He t  woord  (de  

He i l ige  Schr i f t ,  de  p red ik ing  van  he t  Evange l i e )  i s  t och  naa r  hunne  ge 

dach te  n ie t  de  gees te l i jke  zaak  ze lve ,  maar  i s  daa rvan  s l ech t s  een  t eeken  

en  symbool ;  in  z i chze l f  i s  he t  eene  doode  le t t e r ,  d i e  to t  he t  ha r t  des  

menschen  n ie t  doordr ingen  en  daa r  he t  beg inse l  des  n ieuwen  l evens  n ie t  

i np lan ten  kan ;  e r  gaa t  hoogs tens  eene  onderwi jzende  werk ing  op  he t  ve r 

s t and  van  u i t ,  maar  geene  krach t ,  d i e  he t  ha r t  ve rander t  en  omze t .  D i t  

kan  a l l een  gesch ieden  en  gesch ied t  ook  a ' l een  door  den  He i l igen  Gees t ,  

d i e  onmidde l l i jk  van  God  in  he t  b innens te  wezen  van  den  mensch  indr ing t  

en  hem de  zaak  dee lach t ig  maak t ,  waarvan  he t  woord  een  t eeken  i s .  De  

gees te l i jke  mensch  i s  daa rom rech t s t r eeks  u i t  God  geboren  en  door  God  

ge lee rd  ;  h i j  a l l een  ve r s t aa t  de  Schr i f t ,  d r ing t  ach te r  haa r  l e t t e r  to t  haa r  

ke rn  en  wezen  door ,  en  maak t  van  haa r  nog  we l  voor  een  t i jd  gebru ik  

a l s  van  een  maa t s t a f  en  l e iddraad  ;  maar  b ron  van  z i jne  godsd iens t ige  ken

n i s  i s  d i e  Schr i f t  t och  e igen l i jk  n ie t ,  wan t  h i j  word t  i nwend ig  door  den  

Gees t  Gods  onderwezen  en  g roe i t  a l l engs  boven  de  Schr i f t  u i t .  

Naarmate  de  werk ing  des  Gees tes  inwend ig  in  he t  ha r t  dan  ve rde r  

meer  en  meer  van  de  Schr i f t  ona fhanke l i jk  word t  gemaak t ,  komt  z i j  ook  

losse r  t e  s t aan  t egenover  den  pe r soon  van  Chr i s tus  en  hee l  he t  h i s to r i sch  

Chr i s t endom.  He t  mys t i c i sme  gaa t  dan  in  z i jne  ve rde re  on twikke l ing  to t  

r a t iona l i sme  over .  Want  a l s  de  inwend ige  werk ing  des  Gees tes  van  

he t  woord  de r  Schr i f t  word t  losgemaak t ,  ve r l i e s t  z i j  haa r  b i j zonder  ka 

rak te r ,  en  va l t  z i j  van  de  gewone  werk ing  van  Gods  Gees t  in  de  rede  

en  he t  geweten  van  den  mensch  n ie t  meer  t e  ondersche iden .  God  
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woont  me t  z i jn  Gees t  van  na tu re  in  i ede r  mensch  ;  he t  i nwend ig  woord  

s t aa t  van  de  geboor te  a f  in  i ede r s  ha r t  geschreven ,  en  Chr i s tus  ga f  e r  

a l l een  k lanken  aan .  I e t s  i s  n ie t  waar ,  omda t  he t  in  den  Bi jbe l  s t aa t ,  

maar  he t  s t aa t  in  den  Bi jbe l ,  omda t  he t  waar  i s .  He t  Chr i s t endom i s  

de  oorsp ronke l i jke ,  na tuur l i jke  r e l ig ie ;  he t  i s  zoo  oud  a l s  de  were ld ,  en  

he t  l i g t  in  z i jn  wezen  aan  a l l e  h i s to r i sche  godsd iens ten  t en  g ronds lag .  

He t  mys t i c i sme  schr i jd t  a l t i j d  weer  to t  he t  r a t iona l i sme  voor t ,  ge l i jk  d i t  

l aa t s t e  voor tdurend  ook  weer  in  he t  mys t i c i sme  t e rugva l t .  De  u i t e r s t en  

r aken  h ie r  e lkaa r  en  geven  e lkander  de  hand .  

De  Chr i s t e l i jke  ke rk  hee f t  s t eeds  ge t rach t ,  deze  dwal ingen  t e  ve rmi jden  

en  Woord  en  Gees t  me t  e lkander  in  ve rband  t e  houden .  Maar  z i j  i s  in  

ha re  ve r sch i l l ende  be l i jden i s sen  daa rb i j  t och  weer  in  ve r sch i l l ende  r i ch 

t ingen  u i t eengegaan .  De  Roomsche  ke rk  b i jvoorbee ld  z i e t  in  de  He i l ige  

Schr i f t  en  in  de  ke rke l i jke  ove r l eve r ing  n ie t  een  e igen l i jk  midde l  de r  

genade ,  maar  a l l een  een  kenbron  de r  waarhe id .  He t  ve r s t ande l i jk  aan

nemen  van  d ie  waarhe id  hee t  ge loof ;  maar  wi j l  d i t  ge loof  b loo t  een  toe 

s t emmen  i s ,  i s  he t  t o t  za l ighe id  onvo ldoende  en  hee f t  he t  daa rvoor  dus  

s l ech t s  eene  voorbe re idende  be teeken i s .  De  e igen l i jke  za l igmakende  ge 

nade  word t  ee r s t  medegedee ld  in  he t  sac rament ,  en  zoo  z ie t  Rome 

he t  werk  des  He i l igen  Gees tes  vóór  a l l e  d ingen  in  de  s t i ch t ing  en  in 

s t andhoud ing  de r  ke rk  me t  haa r  l ee r - ,  en  he rde r s -  en  p r i e s t e rambt ,  en  

ve rvo lgens  in  de  door  midde l  van  he t  sac rament  aan  de  ge loov igen  

medegedee lde  bovenna tuur l i jke  genade ,  deugden  en  gaven .  

Tegen  d i t  s t r even ,  om de  za l igmakende  werk ing  des  Gees tes  van  he t  

woord  los  t e  maken  en  a l l een  t e  b inden  aan  he t  s ac rament ,  kwam de  

Reformat i e  in  ve rze t .  Z i j  he r s t e lde  de  H.  Schr i f t  n i e t  a l l een  a l s  de  

een ige ,  du ide l i jke  en  genoegzame  kenbron  de r  waarhe id ,  me t  u i t s lu i t ing  

van  de  over l eve r ing ;  maar  z i j  ee rde  haa r  ook  weer  a l s  midde l  de r  ge 

nade  en  he rga f  aan  he t  woord  z i jne  p l aa t s  vóór  he t  s ac rament .  Maar  

daa rdoor  zag  de  Hervorming  z ich  ook  genoodzaak t ,  d i epe r  na  t e  denken  

over  he t  ve rband  tusschen  Woord  en  Gees t .  Z i j  werd  e r  t e  meer  toe  

gedrongen ,  wi j l  l i nks  en  rech t s  de  oude  dwal ingen  he r l ee fden  en  k rach

t ige  ve rded ige r s  vonden .  Terwi j l  de  Soc in ianen  to t  de  l ee r  van  Ar ius  

en  Pe lag ius  t e rugkeerden ,  he t  Evange l i e  opva t t en  a l s  eene  n ieuwe  we t  

en  aan  eene  b i j zondere  werk ing  des  H.  Gees tes  geene  behoef t e  gevoe l 

den ,  s loegen  de  Anabap t i s t en  weder  den  weg  van  he t  mys t i c i sme  in ,  
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verheerlijkten het inwendig woord en spraken van de Heilige Schrift als 

eene doode letter en een ledig symbool. 

Het kostte toen veel moeite, om den rechten weg te vinden; en 

Lutherschen en Gereformeerden gingen ook op dit punt spoedig uiteen. 

De Lutherschen bonden Woord en Geest zoo nauw te zamen, dat zij 

gevaar liepen, het onderscheid tusschen beide uit het oog te verliezen. 

Zij kwamen er zelfs toe, om de zaligmakende werking des Geestes op 

te sluiten in het woord en alleen door het woord heen te laten ingaan 

in den mensch. Sedert de H. Schrift door den Heiligen Geest was tot 

stand gebracht, had Hij zijne kracht tot bekeering in haar ingelegd en 

ze daarin als in een vat doen rusten. Evenals het brood eene natuurlijke, 

inwendige kracht tot voeden bezit, zoo ontving de Schrift door den 

Heiligen Geest, die haar tot stand bracht, eene innerlijke, geestelijke 

kracht, om den mensch zalig te maken. Aan de Schrift komt dus niet 

alleen eene het verstand onderwijzende of eene op den wil zich richtende 

zedelijke werking toe, maar zij heeft door de inwoning des H. Geestes 

eene innerlijke, hartvernieuwende, zaligmakende kracht; en de Heilige 

Geest werkt nooit anders dan door haar heen. 

Met deze opvatting konden zich de Gereformeerden volstrekt niet ver

eenigen, want ook hier gold hun beginsel, dat het eindige nooit het 

oneindige in zich opnemen en bevatten kan. Woord en Geest mochten 

dus nog zoo nauw in verband staan, zij bleven toch onderscheiden. De 

Geest kan werken en werkt soms ook zonder het woord ; als Hij zich 

verbindt met het woord, dan berust dat op zijne vrije keuze; overeen

komstig zijn welbehagen werkt Hij in den regel wel in verband met het 

woord, daar, waar het woord aanwezig is en verkondigd wordt, dat is, in den 

kring van het genadeverbond, in de gemeenschap der kerk. Maar ook 

dan woont Hij niet, gelijk de Lutherschen het zich voorstelden, in de 

Heilige Schrift of in het gepredikte woord in, maar in de gemeente als 

het levende lichaam van Christus. En Hij werkt ook niet door het 

woord heen als door een voertuig van zijne kracht ; maar terwijl Hij 

zijne werking paart met die van het woord, dringt Hij zelf persoonlijk 

het hart des menschen binnen en vernieuwt het ten eeuwigen leven. 

Ten einde een recht inzicht te verkrijgen in de verhouding, die er 

tusschen Woord en Geest bestaat, dienen wij uit te gaan van het feit, 
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dat  God n ie t  eers t  in  de  aanbied ing  van  Chr i s tus  en  z i jne  weldaden ,  maar  
b i j  a l  z i jne  werken  naar  bu i ten  z ich  van  he t  woord  a l s  van  een  midde l  

bedien t .  In  de  Hei l ige  Schr i f t  i s  he t  woord  nooi t  een  i jde le  k lank  of  

een  led ig  teeken ,  maar  e r  z i t  a l t i jd  k rach t  en  leven  in  ;  he t  d raag t  i e t s  

in  z ich  van  de  persoonl i jkhe id ,  van  de  z ie l  van  den  spreker  en  brengt  

daarom ook  a l t i jd  ie t s  to t  s tand .  

Met  name ge ld t  da t  b i j  God;  a l s  Hi j  spreekt ,  dan  gebeur t  e r  i e t s ,  

Ps .  33  :  9 ;  z i jn  woord  keer t  n immer  led ig  weer ,  maar  doe t  a l  he tgene  

Hem behaagt  en  i s  voorspoedig  in  he tgene ,  waar toe  Hi j  he t  zendt ,  Jes .  

55  :  11 .  Door  z i jn  woord  bracht  Hi j  in  den  beginne  a l le  d ingen  u i t  he t  
n ie t  t e  voorsch i jn ,  Gen .  1  :  3  v. ,  Ps .  33  :  6 ,  en  door  he t  woord  z i jner  

kracht  houdt  Hi j  ze  voor tdurend  in  s tand ,  Hebr .  1  :  4 .  Di t  woord  heef t  

daarom zulk  eene  scheppende  en  onderhoudende  kracht ,  omdat  God he t  

u i t spreekt  in  den  Zoon,  Joh .  1  :  3 ,  Col .  1  :  15 ,  en  door  den  Gees t ,  

Ps .  33  :  6 ,  Ps .  104  :  30 ,  en  in  be iden  a l s  he t  ware  aan  z i jne  schepse len  

z ich  mededee l t .  Daar  i s  eene  sprake  Gods  in  a l le  schepse len ,  z i j  be 

rus ten  a l le  op  gedachten ,  d ie  door  Hem zi jn  u i tgesproken;  z i j  hebben  

a l le  aan  he t  woord  Gods  te  danken ,  zoowel  da t  ze  z i jn ,  a l s  ook  da tgene ,  
wat  ze  z i jn .  

Maar  deze  gedachten ,  door  God in  de  were ld  be l ichaamd,  worden  n ie t  

door  a l le  schepse len ,  maar  a l leen  door  de  rede l i jke  wezens ,  met  name 

door  den  mensch  vers taan .  Wi j l  naar  Gods  bee ld  geschapen ,  kan  de  

mensch  ze l f  ook  denken  en  spreken ,  kan  h i j  de  gedachten  Gods ,  in  de  

schepping  neerge legd ,  in  z i jn  bewus tz i jn  opnemen,  to t  z i jn  gees te l i jk  

e igendom maken  en  daarna  ook  weer  te ruggeven  in  z i jn  e igen  woord .  

Zooals  h i j  ee rs t  vo lmaakt  u i t  de  handen  van  z i jn  Schepper  voor tkwam,  

kon  h i j  ook  de  sprake  Gods  vers taan ,  d ie  inwendig  to t  hem kwam in  

de  zedewet ,  welke  in  z i jn  har t  was  geschreven ,  en  d ie  van  bui ten  to t  hem 

doordrong  in  he t  p roefgebod,  da t  aan  de  zedewet  werd  toegevoegd.  

Zooals  met  geen  ander  schepse l ,  g ing  God toen  met  den  mensch  om.  

Hi j  t rad  met  hem in  verbond,  nam hem op  in  z i jne  gemeenschap ,  

en  Hi j  s te lde  hem den  e i sch ,  da t  h i j  bewus t  en  gewi l l ig  in  z i jne  wegen  
wandelen  zou .  De  zedewet  was  de  inhoud en  de  afkondig ing ,  de  rege l  

en  de  maats ta f  van  d ie  oorspronkel i jke  bondsverhouding ,  welke  God 

aanknoopte  met  den  pas  geschapen  mensch .  

Nu heef t  de  mensch  door  z i jne  moedwi l l ige  ongehoorzaamheid  da t  
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verbond  we l  ve rb roken  en  z ichze lven  be roofd  van  de  gees te l i jke  k rach t ,  

om de  we t  Gods  t e  onderhouden  en  a l zoo  he t  eeuwige  l even  t e  ve rwerven .  

Maar  God  heef t  z i ch  z i jne rz i jds  n ie t  u i t  de  schepp ing  t e rugge t rokken  en  

z i jne  hand  n ie t  gansche l i jk  a fge t rokken  van  den  mensch .  Al  kan  van  de  

He idenen  gezegd  worden ,  da t  God  hen ,  in  ondersche id ing  van  I s raë l ,  

l i e t  wande len  in  hunne  e igene  wegen ,  Hi j  b l i j f t  z i ch  aan  hen  openbaren  

in  z i jne  eeuwige  k rach t  en  godde l i jkhe id ,  Hi j  l aa t  z i ch  aan  hen  n ie t  

onbe tu igd ,  Hi j  besche id t  hunne  t i jden  en  bepaa l t  hunne  woningen ,  

opda t  z i j  den  Heere  zouden  zoeken ,  o f  z i j  Hem immers  t as ten  en  v inden  

moch ten ,  Hand .  14  :  17 ,  17  :  26 ,  27 ,  Rom.  1  :  20 .  

Daar  b l i j f t  dus  eene  sp rake  Gods  u i tgaan  to t  i ede ren  mensch .  De  

be l i jde r s  van  de  Gere fo rmeerde  re l ig ie  hebben  d i t  t en  a l l en  t i jde  e rkend ,  

door  t e  sp reken  van  eene  „zake l i jke  roep ing , "  we lke  ook  bu i t en  de  

Chr i s t e l i jke  were ld  word t  aange t ro f fen ,  en  he t  voor rech t  van  a l l e  menschen  

en  a l l e  vo lken  i s .  De  He idenen  dee len  n ie t  in  de  roep ing  door  he t  

woord  des  Evange l i e s ,  maar  z i j  z i jn  t och  vo l s t r ek t  n i e t  van  a l l e  roep ing  

ve r s token .  God  sp reek t  ook  nog  to t  hen ,  door  de  na tuur ,  Rom.  1  :  23 ,  

en  door  de  gesch ieden i s ,  Hand .  17  :  26 ,  door  de  r ede ,  Joh .  1  :  9 ,  en  

door  he t  geweten ,  Rom.  2  :  14 ,  15 .  Wel  i s  deze  roep ing  onvo ldoende  

to t  za l ighe id ,  wan t  z i j  wee t  n ie t  van  Chr i s tus ,  d i e  de  een ige  weg  to t  den  

Vader  en  de  een ige  naam onder  den  hemel  to t  za l ighe id  i s ,  Joh .  14  : 6 ,  

Hand ,  4  :  12 ,  maar  z i j  i s  desn ie t t emin  van  g roo te  waarde  en  mag  in  
ha re  be teeken i s  n ie t  worden  onderscha t .  

Immers ,  deze  roep ing ,  we lke  God  nog  in  z i jne  a lgemeene  genade  

to t  a l l e  menschen  doe t  u i tgaan ,  moge  geene  ve rkond ig ing  van  he t  

Evange l i e  z i jn  ;  z i j  i s  toch  eene  p red ik ing  van  de  we t .  Ofschoon  de  

mensch  door  de  ve rdu i s t e r ing  z i jns  ve r s t ands  haa r  men igmaa l  ve rkee rd  

ve r s t aa t ,  ve r to lk t  en  toepas t ,  z i j  hee f t  toch  zake l i jk  en  wezen l i jk  d i e 

ze l fde  zedewet  to t  i nhoud ,  we lke  God  oorsp ronke l i jk  ga f  aan  den  mensch  

en  inschree f  in  z i jn  ha r t .  Z i j  behe l s t  dus ,  hoe  ve rbas te rd  ook  en  on t 

aa rd ,  toch  a l t i jd  nog  een  e i sch  in  z i ch ,  om God  l i e f  t e  hebben  boven  

a l l e s  en  den  naas te  a l s  z i chze lven .  Want  de  He idenen  hebben  de  we t  

we l  n ie t  in  d ien  vo lkomen  vorm,  ge l i jk  ze  l a t e r  weer  door  God  aan  

I s raë l  werd  geschonken  ;  maar  z i j  doen  toch  de  d ingen ,  d i e  de r  we t  z i jn ,  

z i j  l a t en  z ich  in  a l  hun  gedach ten  en  daden  door  zede l i jke  rege len  be 

pa len ,  en  bewi jzen  daa rmede ,  da t  deze  d ingen  de r  we t  in  hun  ha r t  

460 



461 

geschreven zijn en dat zij zich in hun geweten daaraan verbonden ge

voelen, Rom. 2 : 14, 15. 

Zoo is dus de band tusschen God en den mensch, in weerwil van 

de zonde, niet ten eenenmale verbroken. God laat den mensch niet los, 

en de mensch kan niet loskomen van God ; hij blijft liggen onder het 

beslag zijner openbaring en onder den band zijner wet. God blijft 

spreken tot den mensch, in natuur en geschiedenis, in rede en geweten, 

in zegeningen en gerichten, in leidingen des levens en ervaringen der 

ziel. Door die rijke en machtige sprake onderhoudt God in den mensch 

het bewustzijn zijner afhankelijkheid en het besef zijner verantwoorde

lijkheid. Hij doet hem streven naar een godsdienstig, zedelijk leven, en 

laat hem na overtreding door zijn eigen geweten aanklagen en veroor-

deelen. Het is geen uitwendige dwang, maar het is eene inwendige, 

zedelijke gebondenheid, die den mensch aan God en zijne openbaring 

vastlegt. Het is een getuigenis van Gods Geest, dat ook in den 

gevallen mensch zich nog liooren doet en hem tot het doen van het 

goede vermaant. Want voorzoover er eene algemeene sprake Gods 

en eene algemeene verlichting door het Woord (den Logos) in de 

menschen is, bestaat er ook eene algemeene werking van Gods Geest. 

Door dien Geest woont God in alle schepselen in, en leven, bewegen 

wij ons en zijn wij allen in God, Hand. 17 : 28. De algemeene, 

„zakelijke" roeping is niet alleen uitwendig en voorwerpelijk, inzoover 

zij door natuur en geschiedenis, door rede en geweten Gods open

baring en bepaaldelijk zijne wet aan den mensch kennen doet; maar 

zij heeft ook eene inwendige en onderwerpelijke zijde, inzoover zij ieder 

mensch van zijn kant aan die openbaring Gods zedelijk vastlegt en 

hem in zijn eigen overtuiging tot het onderhouden van Gods wet ver

plicht. 

Door deze wetsprediking vernieuwt en zaligt God den mensch nu wel 

niet, want dat is der wet onmogelijk, dewijl zij door het vleesch krachte

loos is, Rom. 8:3; maar Hij bindt er toch de zonde mede in, bedwingt 

er de hartstochten door, en houdt er den stroom van ongerechtigheden 

mede tegen. Er wordt eene menschelijke samenleving en eene burger

lijke gerechtigheid door mogelijk gemaakt, die op hare beurt den weg 

weer banen voor eene hoogere beschaving, voor eene rijkere cultuur, 

voor den bloei van kunsten en wetenschappen. Waarlijk, het aardrijk is 
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nog vol van goederen Gods. De Heere is aan allen goed, en zijne 

barmhartigheden zijn over al zijne werken. Hij doet zijne zon opgaan 

over boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaar-

digen. Hij laat zich niet onbetuigd, maar doet goed van den hemel, 

geeft regen en vruchtbare tijden, en versterkt onze harten met spijze en 
vroolijkheid, Ps. 104 : 24, 145 : 7, Matth. 5 : 45, Hand. 14 : 7. 

Van deze algemeene sprake Gods, welke in natuur en geweten tot 

ons komt, is die bijzondere roeping onderscheiden, welke in het woord 
des Evangelies is vervat en zich richt tot allen, die leven binnen 

de grenzen van het Christendom. De algemeene roeping wordt 

echter in deze bijzondere prediking niet afgeschaft en te niet gedaan, 
maar veeleer opgenomen en versterkt. Dit wordt reeds daardoor bewe

zen, dat de Heilige Schrift, die het woord der bijzondere openbaring is, 

de algemeene openbaring in natuur en geschiedenis erkent, bevestigt 

en van alle valsche bijmengselen reinigt. Dat de hemelen Gods eer 

vertellen en het uitspansel zijner handen werk is, Ps. 19 : 2, dat de on

zienlijke dingen Gods van de schepping der wereld aan uit de schepselen 

worden gekend, Rom. 1 : 20, en dat het werk der wet in der menschen 

hart geschreven is, Rom 2 : 15, dat wordt door den Christen, uit 

de Schrift onderwezen, nog veel beter verstaan, dan door hem, die alleen 
bij het licht der rede leven moet. 

Maar veel sterker spreekt nog het feit, dat de zedewet, welke den 

Heidenen slechts onvolkomen en onzuiver bekend was, weer zuiver en 

volmaakt door God op den Sinaï is afgekondigd en aan zijn volk Israël 

is voorgehouden tot een regel des levens. Toen Christus op aarde 

kwam, heeft Hij deze wet niet afgeschaft maar vervuld, Matth. 5 : 17, 
allereerst in zijn eigen persoon en leven, maar voorts ook in het leven 

van allen, die zijne voetstappen navolgen en wandelen in den Geest, 

Rom. 3 : 31, 8 : 3, 11 :8—10, Gal. 5 : 14. Naar dit voorbeeld gaf de 
Christelijke kerk in hare belijdenis, prediking en onderwijzing aan de 
wet evengoed als aan het Evangelie eene plaats. 

Wet en Evangelie zijn dan ook de twee bestanddeelen van het Woord 

Gods; ze zijn onderscheiden, maar nooit gescheiden ; ze vergezellen elkaar 

heel de Schrift door, van het begin tot het einde der openbaring. De 

onderscheiding van wet en Evangelie is dus een gansch andere dan die 
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t u s schen  Oud  en  Nieuw Tes tament .  Wel  word t  z i j  daa rmede  ve rward  

of  ve reenze lv igd  door  a l l en ,  d i e  in  de  we t  een  onvo lmaak t  evange l i e  en  

in  he t  evange l i e  een  vo lmaak te  we t  z i en .  Maar  desn ie t t emin  z i jn  be ide  

ondersche id ingen  onder l ing  zee r  ve r sch i l l end  en  dus  ook  nauwkeur ig  

u i t  e lkaa r  t e  houden .  Oud  en  Nieuw Tes tament  z i jn  de  namen  voor  

twee  opeenvo lgende  bedee l ingen  in  één  en  he tze l fde  genadeverbond  en  

d ienvo lgens  voor  de  be ide  g roepen  van  Bi jbe lboeken ,  we lke  e lk  eene  

bedee l ing  van  d i t  genadeverbond  to t  i nhoud  hebben .  Maar  de  onder 

sche id ing  van  we t  en  evange l i e  ve rp laa t s t  ons  op  een  gansch  ander  

t e r re in .  Deze  namen  du iden  n ie t  twee  bedee l ingen  van  eenze l fde  ve r 

bond ,  maar  twee  gehee l  ve r sch i l l ende  ve rbonden  aan .  De  we t  behoor t  

e igen l i jk  b i j  he t  zoogenaamde  werkverbond ,  da t  me t  den  ee r s t en  mensch  

werd  opger i ch t  en  hem he t  eeuwige  l even  be loofde  in  den  weg  van  vo l 

komen  gehoorzaamhe id .  Maar  he t  evange l i e  i s  de  a fkond ig ing  van  he t  

genadeverbond ,  da t  ee r s t  na  den  va l  aan  den  mensch  werd  bekend  

gemaak t  en  hem he t  eeuwige  l even  u i t  genade ,  door  he t  ge loof  in  Chr i s 
tus ,  s chenk t .  

He t  genadeverbond  i s  ech te r  toch  weer  n ie t  de  a f scha f f ing  en  ve r 

n ie t ig ing ,  maar  vee lee r  de  ve rvu l l ing  van  he t  werkverbond  ;  he t  ve r sch i l  

t u s schen  be ide  i s  voornamel i jk  h ie r in  ge legen ,  da t  Chr i s tus  in  onze  p laa t s  

de  e i schen  ve rvu l t ,  we lke  God  krach tens  he t  werkverbond  op  ons  kan  

doen  ge lden ,  (ve rg .  b l .  308) .  Vandaar  da t  he t  genadeverbond ,  o f schoon  

in  z i chze l f  l ou te r  genade ,  toch  van  den  beg inne  a f  de  we t  van  he t  

werkverbond  in  d iens t  nemen ,  me t  z i ch  ve rb inden ,  en  ook  door  den  

Gees t  van  Chr i s tus  in  de  ge loov igen  to t  ve rvu l l ing  b rengen  kan .  De  

we t  behoud t  in  he t  genadeverbond  ha re  p laa t s ,  n i e t  opda t  wi j  door  ha re  

onderhoud ing  he t  eeuwige  l even  zouden  t r ach ten  t e  ve rwerven ,  wan t  

daa r toe  i s  z i j  mach te loos  vanwege  he t  v leesch ,  Rom.  8 :3 ;  maar  opda t  

wi j  t en  ee r s t e  door  haa r  onze  zonde ,  onze  schu ld ,  onze  e l l ende ,  onze  

mach te looshe id  zouden  l ee ren  kennen ,  en ,  door  schu ldbese f  ge t ro f fen  

en  ve r s l agen ,  to t  de  genade  Gods  in  Chr i s tus  de  toev luch t  zouden  

nemen ,  Rom.  7  :  7 ,  Ga l .  3  :  24 ,  en  t en  andere ,  opda t  wi j ,  me t  Chr i s tus  

ges to rven  en  opgewekt ,  i n  n ieuwighe id  des  l evens  wande len  en  daa r in  

he t  r ech t  de r  we t  ve rvu l l en  zouden ,  Rom.  6  :  4 ,  8  :  4 .  

Zoo  i s  e r  dus  in  he t  Chr i s t endom voor  an t inomian i sme ,  voor  we t s -

ve rach t ing  en  we t sve rk rach t ing ,  geene  p laa t s .  Wet  en  Evange l i e  behooren ,  
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gel i jk  in  de  Schr i f t ,  zoo  ook  in  de  pred ik ing  en  he t  onderwi j s ,  in  de  

leer  en  he t  leven  met  e lkander  verbonden  te  worden;  z i j  z i jn  be ide  

onmisbare  en  wezenl i jke  bes tanddee len  van  he t  ééne ,  vo l le  woord  

Gods .  Maar  n ie t temin ,  vereenze lv ig ing  i s  h ie r  even  verkeerd  a l s  sche id ing  ;  
he t  nomisme,  da t  he t  Evangel ie  in  eene  n ieuwe wet  verander t ,  dwaal t  

n ie t  minder  dan  he t  an t inoni i sme ;  wet  en  Evangel ie  z i jn  n ie t  in  g raad ,  

maar  in  wezen  van  e lkaar  ondersche iden  ;  z i j  ve rsch i l len  a l s  e i sch  en  

gave ,  a l s  beve l  en  be lof te ,  a l s  vraag  en  aanbod.  De  wet  moge  evengoed  

a l s  he t  Evangel ie  Gods  wi l  beva t ten ,  he i l ig ,  wi j s ,  goed  en  gees te l i jk  z i jn ,  

Rom.  2  :  18 ,  20 ,  7  :  12 ,  14 ,  12  :  10 ;  z i j  i s  toch  door  de  zonde  krach

te loos  geworden ,  rech tvaard ig t  n ie t  maar  vermeerder t  de  zonde ,  wekt  
toorn ,  doem en  dood ,  Rom 3  :  20 ,  4  :  15 ,  5  :  20 ,  7 :5 ,  8  :  9 ,  13 ,  

2  Cor .  3  :  6  v .  Gal .  3  :  10 ,  13 ,  19 .  En  daar tegenover  s taa t  he t  Evan
gel ie ,  da t  Chr i s tus  to t  inhoud heef t ,  Rom.  1  :  3 ,  Ef .  3  :  6 ,  en  n ie t s  

anders  brengt  dan  genade ,  verzoening ,  vergeving ,  gerecht ighe id ,  v rede  

en  eeuwig  leven ,  Hand.  2  :  38 ,  20  :  24 .  Rom.  3  :  21-26 ,  4  :  3—8,  

5  :  1;  2  enz .  Wat  de  wet  van  ons  e i sch t ,  woid t  ons  in  he t  Evangel ie  
geschonken  om nie t .  

Wanneer  wet  en  Evangel ie  nu  op  deze  wi jze  ondersche iden  z i jn ,  dan  
volg t  daaru i t ,  da t  ook  de  a lgemeene  roeping ,  d ie  in  na tuur  en  geweten  

to t  a l le  menschen  komt ,  en  de  b i jzondere  roeping ,  welke  a l len  bere ik t ,  

d ie  onder  he t  Chr i s tendom leven ,  van  e lkander  n ie t  in  g raad ,  maar  ook  
in  wezen  versch i l len .  Het  versch i l  l ig t  n ie t  s lech ts  daar in ,  da t  he t  Chr i s 

tendom ons  eene  be te re ,  vo lkomener  wet  doe t  kennen  dan  d ie  aan  de  

Heidenen  bekend  i s ,  maar  he t  komt  voora l  h ie r in  u i t ,  da t  he t  Chr i s tendom 

ons  ie t s  n ieuws  verkondig t ,  da t  he t  ons  he t  Evangel ie  b rengt  en  in  da t  

Evangel ie  ons  met  den  persoon  van  Chr i s tus  bekend  maakt .  Nie t  in  de  

wet  a l leen ,  maar  voora l  in  he t  Evangel ie  der  genade  Gods  l ig t  he t  

ondersche id  tusschen  Heidendom en  Chr i s tendom,  tusschen  a lgemeene  en  

b i jzondere  openbar ing ,  tusschen  de  roeping ,  welke  a l le  menschen ,  en  
d ie ,  welke  a l leen  de  Chr i s tenen  dee lach t ig  z i jn .  

Deze  be ide  roepingen  werden  in  v roeger  t i jd  gewoonl i jk  a l s  eene  „zake

l i jke"  en  a l s  eene  „woorde l i jke"  ondersche iden .  De  a lgemeene  roeping ,  

welke  z ich  to t  a l le  menschen  r ich t ,  i s  namel i jk  n ie t  in  een  le t te r l i jk ,  

k laar  en  duide l i jk  woord  Gods  verva t ,  maar  l ig t  ingewikkeld  opges lo ten  
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i n  de  openbar ing ,  we lke  God  ook  nog  aan  de  He idenen ,  in  de  werken  

z i jne r  handen  en  in  hun  e igen  r ede  en  geweten ,  t e  beur t  doe t  va l l en ,  

en  moe t  daa ru i t  door  hun  e igen  onderzoek  en  nadenken  worden  a fge 

le id .  Maar  zoodra  z i j  da t  beproe fden ,  r aak ten  z i j ,  zoowel  in  den  gods 

d iens t  a l s  in  de  zedewet ,  aan  he t  do len .  Bu i t en  de  b i j zondere  openba

r ing  hebben  de  tnenschen ,  o f schoon  God  kennende ,  Hem toch  n ie t  ve r 

hee r l i jk t  o f  gedank t ,  maar  z i jn  ve r i jde ld  geworden  in  hunne  over l egg ingen  

en  hun  onvers t and ig  ha r t  i s  ve rdu i s t e rd  geworden  ;  z i j  z i jn  ve rva l l en  to t  

a l l e r l e i  a fgoder i j  en  onzede l i jkhe id ,  Rom 1  :  21  v .  

De  openbar ing  in  de  na tuur  en  de  roep ing  in  de  r ede  en  he t  geweten  

van  den  mensch  b leken  dus  t en  eenenmale  onvo ldoende  t e  z i jn .  In  de  

b i j zondere  openbar ing  sp reek t  God  daa rom n ie t  meer  door  de  „zaken" ,  

door  de  na tuur  de r  schepse len ,  to t  den  mensch ,  maar  gaa t  Hi j  z i ch  

bed ienen  van  he t  e igen l i jke ,  l e t t e r l i jke  woord ,  da t  de  mensch  ze l f  bez ig t  

a l s  hoogs te  en  bes te  u i t ing  van  z i jne  gedach ten .  D i t  in -gebru ik -nemen  

van  he t  woord  b i j  de  b i j zondere  openbar ing  was  t rouwens  ook  nog  om 

eene  andere  reden  noodzake l i jk .  De  na tuur ,  zoowel  bu i t en  a l s  in  den  

mensch ,  b l i j f t  a l t i j d  deze l fde ;  de  hemelen  ve r t e l l en  nu  nog  op  deze l fde  

wi jze  Gods  ee r  a l s  du izenden  j a ren  ge leden ;  en  in  weerwi l  van  a l l e  

on twikke l ing  en  beschav ing  i s  de  mensch  thans  nog  in  z i jn  wezen  en  

na tuur ,  i n  z i jn  ha r t  en  geweten  vo lkomen  ge l i jk  aan  z i jne  ouds te  voor 
vaderen .  

Maar  de  b i j zondere  openbar ing  i s  n i e t  in  de  na tuur  begrepen ;  z i j  i s  

l angs  h i s to r i schen  weg ,  in  eene  eeuwenlange  gesch ieden i s  to t  s t and  

gekomen ,  en  hee f t  haa r  midde lpun t  in  den  h i s to r i schen  pe r soon  van  

Chr i s tus .  Geen  na tuur  kan  ons  r edden ,  a l l een  een  pe r soon  kan  ons  

hee len .  Maar  van  gesch iedkund ige  fe i t en  en  pe r sonen ,  d i e  n ie t  a l s  de  

na tuur  ons  a l t i jd  b l i jven  omr ingen ,  maar  d ie  komen  en  gaan ,  ve r sch i jnen  

en  ve rdwi jnen ,  kunnen  wi j  naa r  Gods  bes te l  noo i t  i e t s  t e  we ten  komen  

dan  door  midde l  van  he t  woord ,  he tz i j  d i t  gesproken  o f  geschreven ,  in  

l e t t e r -  o f  in  andere  t eekens  i s  ve rva t .  U i t  he t  ka rak te r  de r  b i j zondere ,  

gesch iedkund ige  openbar ing  v loe i t  dus  voor t ,  da t  z i j  he t  woord  in  d i ens t  

moe t  nemen ,  om z ichze lve  van  ges lach t  to t  ges lach t  en  van  oord  to t  

oord  bekend  t e  maken .  De  a lgemeene  roep ing  gesch ied t  door  de  na tuur ,  

de  b i j zondere  roep ing  bed ien t  z i ch  van  he t  woord  ;  gene  hee f t  a l l een  

de  we t ,  deze  voornamel i jk  he t  Evange l i e  to t  inhoud .  
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Het Evangeliewoord begon zijn loop reeds bij het paradijs. God heeft 

het zelf eerstelijk in het paradijs geopenbaard, heeft het daarna door de 

heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden 

en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden, en heeft het ten laatste 

door zijn eeniggeboren Zoon vervuld. En daarbij bleef het niet. Maar 

Hij heeft dat woord des Evangelies ook laten opteekenen in de boeken 

des Ouden en Nieuwen Testaments, en voorts de bewaring, verkondi

ging, uitlegging, verdediging en verbreiding ervan aan de kerk toebe-

trouwd. opdat het bekend zou worden aan alle creaturen. 

Op denzelfden dag, waarop de kerk van Christus deze taak ontvangt 

en met hare uitvoering een aanvang maakt, heeft de uitstorting des 

Heiligen Geestes plaats. En omgekeerd, in hetzelfde oogenblik, waarin 

de Heilige Geest de gemeente tot zijne woning maakt, slaat de geboorte-ure 

der kerk als zelfstandige gemeenschap der geloovigen, als draagster 

van het woord des Evangelies, als pilaar en vastigheid der waarheid. 

Schoon voorbereidend reeds vroeger vereenigd, stellen Woord en Geest 

op den Pinksterdag definitief en ten volle zich met elkaar in verband. 

Zij werken saam in dienst van Christus, die de Koning der kerk en de 

Heer des Geestes is, die in het Woord ons voor de oogen geschilderd 

en door den Geest ons medegedeeld wordt. Waarheid en genade gaan 

met elkander gepaard, want Christus is van beide vol, Joh. 1 : 14. 

De roeping door het woord gaat die door de natuur zeer verre te 

boven. Want terwijl de laatste den mensch alleen de stem der wet laat 

hooren en hem den eisch voorhoudt: doe dat en gij zult leven, gaat de 

roeping door het woord van Christus uit, heeft zij de genade Gods tot 

inhoud en biedt den mensch de rijkste weldaden aan, vergeving der 

zonden en eeuwig leven, om niet, in den weg van geloof en bekeering. 

Als men alleen let op den inhoud dezer roeping, zou men een oogenblik 

de verwachting kunnen koesteren, dat zij bij het hooren terstond door 

alle menschen met vreugde ontvangen en met blijdschap des harten zal 

aangenomen worden. Want wat kan een mensch, die een zondaar is 

en het verderf tegemoet gaat, tegen hebben op een Evangelie, dat hem 

van de genade Gods verzekert en hem de volkomene zaligheid wil 

schenken, zonder eenigen arbeid zijnerzijds dan alleen, dat hij deze 

blijde boodschap aanneme met een kinderlijk geloof? 
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Maar  de  werke l i jkhe id  l ee r t  ons  sansch  anders .  A l l e  eeuwen  door  i s  

e r  eene  sche id ing  gewees t  tusschen  degenen ,  d ie  den  Heere  d ienen ,  en  

zu lken ,  d i e  Hem n ie t  d i enen .  In  he t  hu i sgez in  van  Adam g ingen  Abe l  

en  Ka ïn  a l  u i t een  ;  he t  mensche l i jk  ges lach t  vóór  den  zondv loed  was  in  

de  l in i e  van  Se t l i  en  d ie  van  Ka ïn  ondersche iden ,  en  na  den  zondv loed  

ze t t e  deze  sche id ing  in  he t  ges lach t  van  Sem en  van  z i jne  b roeder s  z i ch  

voor t .  De  fami l i ën  de r  aa r t svader s  zagen  de  t egens te l l ing  opkomen  

van  I zak  en  I smae l ,  van  Jakob  en  Ezau ,  en  s t r aks  d i e  tusschen  I s raë l  

en  de  vo lken .  Ze l f s  onder  he t  vo lk  des  ve rbonds  waren  he t  n ie t  a l l en  

I s raë l ,  d i e  v leesche l i jk  u i t  Abraham a f s t amden ,  maar  werden  de  k inderen  

de r  be lo f t en i s  voor  he t  zaad  ge rekend ,  Rom.  9  :  6—8.  En  in  de  dagen  

des  Nieuwen  Tes tament s  worden  wi j  voor  he tze l fde  f e i t  gep laa t s t .  Ve len  

worden  e r  ge roepen ,  maar  we in igen  z i jn  e r  u i tve rkoren ,  Mat th .  22  :  14 .  

Daar  i s  n ie t  a l l een  eene  sche rpe  t egens te l l ing  tusschen  gemeen te  en  

were ld ,  maar  in  de  gemeen te  ze lve  z i jn  e r  du izenden ,  d i e  we l  hoorde r s ,  

maar  geen  daders  z i jn  des  woords ,  J ak .  1  :  22 .  Al  zou  men  ze l f s  hee l  

he t  Chr i s t endom verwerpen ,  men  raak t  toch  deze  t egens tel l ing  n ie t  kwi j t .  

Want  e r  z i jn  en  e r  b l i jven  overa l  goeden  en  boozen ,  r ech tvaa rd igen  en  

onrech tvaa rd igen .  E r  i s  onder  de  menschen  n ie t  a l l een  ve r sch i l  i n  r ang  

en  s t and ,  in  gave  en  k rach t ,  in  r i jkdom en  ee re ,  maar  e r  bes taa t  onder  

hen  nog  een  vee l  d i epe r  l iggend  godsd iens t ig  en  zede l i jk  ve r sch i l .  

D i t  f e i t  de r  onge l i jkhe id  sp reek t  zoo  s t e rk  en  d raag t  t ege l i jk  zu lk  een  

e rns t ig  ka rak te r ,  da t  i ede r  e r  mede  rekenen  moe t .  Maar  daa r  z i jn  e r  

a l t i jd  ve len  gewees t ,  d i e  deze  zede l i jke  onge l i jkhe id ,  evena l s  a l l e  ander  

ve r sch i l  onder  de  menschen ,  hebben  t r ach ten  t e  ve rk la ren  u i t  den  hun  

geschonken  vr i j en  wi l .  Z i j  s t e l l en  he t  dan  zoo  voor ,  da t  de  wi l  des  

menschen ,  in  weerwi l  van  de  zonde ,  v r i j  i s  geb leven  en  de  k rach t  hee f t  

behouden  om he t  goede  t e  doen ,  o f  ook ,  da t  h i j ,  s choon  door  de  zonde  

min  o f  meer  ve rzwak t ,  t och  door  de  a lgemeene  ve r l i ch t ing  van  he t  Woord  

(den  Logos ) ,  Joh .  1  :  9 ,  o f  door  de  genade  des  H.  Gees tes ,  d i e  vóór  o f  

in  den  doop  geschonken  word t ,  ve r s t e rk t  i s  geworden  en  genoegzame  

k rach t  hee f t  on tvangen ,  om de  roeps tem van  he t  Evange l i e  op  t e  vo lgen .  

Afgez ien  van  he t  onderwi j s  de r  He i l ige  Schr i f t ,  i s  deze  ve rk la r ing  

ech te r  r eeds  op  z ichze lve  vo l s t r ek t  onaannemel i jk .  Vo lgens  haa r  zou  

he t  n i e t  God ,  maar  zouden  he t  de  menschen  z i jn ,  d i e  tus schen  z ichze lven  

ondersche id  maken .  Maar  a l s  God  God  i s ,  dan  l ig t  h i e r in  opges lo ten ,  
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dat  z i jn  raad  over  a l le  d ingen  gaa t ,  da t  Hi j  de  Schepper  van  hemel  en  
aarde  i s ,  en  da t  Hi j  door  z i jne  voorz ien ighe id  a l le  schepse len  onderhoudt  

en  regeer t .  Het  i s  eene  onger i jmde  gedachte ,  da t  Hi j  de  gansche  na tuur  

zou  beheerschen  en  a l le  d ingen ,  to t  ze l f s  in  k le in igheden  toe ,  rege len  

zou ,  en  da t  Hi j  he t  g roote ,  a l les  beheerschende  en  to t  in  de  eeuwigheid  

toe  doorwerkende  fe i t  van  de  gees te l i jke  onge l i jkhe id  onder  de  inenschen  

van  z i jn  raad  en  voorz ien ighe id  zou  u i tges lo ten  en  aan  de  inenschen  
ze iven  te r  bes l i s s ing  zou  hebben  overge la ten .  Wie  deze  gedachte  koes te r t ,  

doe t  in  beginse l  Gods  raad  en  voorz ien ig  bes te l  t e  n ie t ,  on t t rek t  hee l  
de  were ldgeschiedenis  aan  Gods  hand ,  maakt  haar  u i tkomst  wisse lva l l ig ,  

beroof t  haar  van  haar  bes temming en  doe l ,  en  schr i j f t  aan  God eene  met  

z i jn  wezen  en  werken  s t r i jd ige ,  eene  l i jde l i jke  en  a fwachtende  houding  toe .  

Doch  he t  gees te l i jk  ondersche id  onder  de  menschen  i s  wel  he t  be

langr i jks te ,  maar  l ang  n ie t  he t  een ige .  Daar  i s  a l le r le i  versch i l  onder  

de  schepse len ,  ook  en  voornamel i jk  onder  d ie ,  welke  met  rede  z i jn  be

gaafd .  Menschen  versch i l len  in  rang  en  s tand ,  in  ges lach t  en  leef t i jd ,  

in  gaven  der  z ie l  en  krachten  des  l i chaams.  Zi j  versch i l len  ook  daar in ,  

da t  z i j  b innen  of  bu i ten  de  grenzen  van  he t  Chr i s tendom geboren  

worden  en  a l  dan  n ie t  de  roeps tem van  he t  Evangel ie  vernemen kunnen .  

Al  deze  versch i l len  la ten  z ich  n ie t  verk la ren  u i t  de  wi l sbes l i s s ingen  en  

gedrag ingen  der  menschen ,  want  z i j  gaan  aan  deze  vooraf  en  hebben  e r  

menigmaal  zwakker  of  s te rker  inv loed  op .  Ind ien  men hierb i j  ech te r  n ie t  

in  he t  welbehagen  Gods  wi l  rus ten  en  verk la r ing  b l i j f t  zoeken  in  he t  ver 

sch i l lend  gedrag  van  den  mensch ,  dan  moet  men to t  onmogel i jke  onder 

s te l l ingen  de  toevlucht  nemen.  De  Lutherschen  b i jvoorbee ld  wi lden  in  

he t  fe i t ,  da t  de  eene  mensch  onder  he t  l i ch t  des  Evangel ies  geboren  

werd  en  de  ander  n ie t ,  geen  vr i je  besch ikking  Gods  erkennen ,  maar  

h ie lden  s taande ,  da t  de  roeping  door  he t  woord  ten  t i jde  van  Adam,  

Noach  en  ook  van  de  apos te len  (met  beroep  voora l  op  Rom.  10  :  18  
en  Col .  1  :  23)  aan  a l le  vo lken  bekend  was  gewees t  en  door  e igen  

schuld  weder  ver loren  was  gegaan .  Op deze l fde  l i jn  l ig t  de  gedachte ,  

d ie  reeds  b i j  Or igenes  voorkomt  en  tegenwoordig  weder  door  ve len  ge

dee ld  wordt ,  da t  de  mensche l i jke  z ie len  oorspronkel i jk  door  God tege l i jk  

en  ge l i jk  z i jn  geschapen ,  maar  da t  z i j ,  a l  naar  ge lang  van  he t  versch i l 

lend  gedrag  in  haar  vóórbes taan ,  h ie r  op  aarde  een  versch i l lend  l i chaam 
en  lo t  hebben  on tvangen .  



469 

Al deze onderstellingen doen de moeilijkheden, die zich hier voordoen, 

nog toenemen en brengen niets wezenlijks ter verklaring bij. Ook hier is 

geen rust voor den mensch, voordat hij rust aan het vaderhart Gods 

en in zijn vrij en onbegrijpelijk welbehagen den diepsten grond voor de 
ongelijkheid onder de schepselen erkent. Van de onderscheidene toebe

deeling der algemeene en der bijzondere roeping ligt de oorzaak niet 

in de waardigheid van het eene volk boven het andere, of in het beter 

gebruik van het licht der natuur, maar in het gansch vrije welbehagen 

en de onverdiende liefde Gods (Dordsche Leerregels IIIIV 7). En ditzelfde 

geldt van de geestelijke ongelijkheid, die zich voordoet tusschen hen, 

die de roepstem des Evangelies met een geloovig hart aannemen, en 

degenen die haar versmaden en hunne eigene wegen verkiezen te gaan. 

Niet de menschen zijn het, maar God is het, die hier onderscheid maakt. 
De roeping zelve is verschillend, waarmede Hij tot de eenen, en waar

mede Hij tot de anderen komt. In de roeping door het woord is wederom 

op grond der Schrift tusschen eene uitwendige en eene inwendige onder
scheid te maken. 

Maar voordat het goed recht van deze onderscheiding betoogd wordt, 
dient er sterk de nadruk op te vallen, dat zij geenzins bedoelt, om op 

eenigerlei wijze de zoogenaamde uitwendige roeping van haar kracht of 
waarde te berooven. 

Want ten eerste is en blijft deze roeping van Gods zijde ernstig en 
welgemeend. Zoovelen er door het Evangelie geroepen worden, die wor

den ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk 

in zijn Woord, wat Hem aangenaam is, namelijk, dat de geroepenen tot 
Hem komen; en Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen en 

gelooven, de rust der zielen en het eeuwige leven (Dordsche Leerregels 

III IV 8). Wie de onderscheiding tusschen uit- en inwendige roeping 

aannemen, kennen aan de eerste nog altijd dezelfde kracht en beteekenis 

toe, welke naar de meening van de bestrijders dezer onderscheiding aan 

de gansche roeping toekomt. Zij brengen de menschen door die onder

scheiding niet in een ongunstiger toestand, dan waarin volgens hare 

verwerpers alle menschen verkeeren. Want het woord des Evangelies, 

waarin die uitwendige roeping tot hen komt, is geen doode letter, maar 

eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, Rom. 1 : 16, 

41 
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levend en krachtig en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, 

Hebr. 4 : 12, het middel der wedergeboorte, 1 Petr. 1 : 23. Het is het

zelfde woord, waarvan God zich bij de inwendige roeping bedient, en 

het is zelfs niet ganschelijk van alle werking des Geestes verstoken. 

Want de Heilige Geest getuigt niet alleen in de harten der geloovigen, 

dat zij kinderen Gods zijn, Rom. 8 : 16, maar Hij dringt ook beschuldi

gend door in de gewetens dergenen, die Hij overtuigt van zonde, ge

rechtigheid en oordeel, Joh. 16 : 8—11. En Calvijn sprak daarom niet 

ten onrechte van eene lagere werking des Geestes, welk met de uitwen
dige roeping gepaard gaat. 

Dientengevolge geschiedt in de tweede plaats de verwerping van deze 

roeping nooit zonder schuld. Wie het Evangelie versmaden, kunnen zich 

niet op hunne onmacht beroepen, want zij verwerpen het niet, omdat 

zij machteloos zijn; dan toch zouden zij gaan pleiten op de genade Gods, 

die het Evangelie hun aanbiedt. Maar zij verwerpen het integendeel, om

dat zij zich sterk gevoelen, zichzelven meenen te kunnen redden, en 

buiten de genade Gods om meenen te kunnen zalig worden. Dat er 

velen, door het Evangelie geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd 

worden, daarvan is dus de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, 

door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het Evan

gelie roept, en zelfs ook dien Hij roept onderscheidene gaven mededeelt; 

maar in degenen, die geroepen worden, van dewelke sommigen zorgeloos 

zijnde, het woord des levens niet aannemen ; anderen nemen het wel 

aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij 

na eene kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terug

wijken; anderen verstikken het woord door de doornen der zorgvuldig

heden en wellusten der wereld en brengen geene vruchten voort, hetwelk 

onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad (Dordsche leer
regels III IV 9). 

En ten derde is ook deze uitwendige roeping niet zonder vrucht. In 

het algemeen kan er van gezegd worden, dat God er zijne bedoeling 

mede bereikt. Want ook van zijn woord in deze uitwendige roeping 

geldt het, dat het niet ledig wederkeert, maar dat het doet alwat Hem 

behaagt en dat het voorspoedig is in al datgene, waartoe Hij het zendt, 

Jes. 55 : 11. Hij handhaaft er het recht mede op zijn schepsel en 

bereikt er mede de eere van zijn naam. Maar voorts is het volstrekt 
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niet onverschillig, hoe de menschen zich tegenover deze uitwendige 

roeping gedragen. Onder de Heidenen is er groot onderscheid ten 

opzichte van de houding, welke zij tegenover de roeping door de natuur 

aannemen ; Socrates en Plato zijn niet in één adem met Caligula en 

Nero te noemen. En zoo is het ook geenszins hetzelfde, of het Evangelie 
bespot en gelasterd, dan wel met een historisch of tijdelijk geloof wordt 

aangenomen. Wel is waar bestaat er tusschen deze beide soorten van 

geloof en het zaligmakend geloof des harten een wezenlijk verschil. Maar 

daarom staan zij toch niet met volslagen ongeloof op dezelfde lijn. 

Integendeel, zij zijn vruchten van Gods algemeene genade en brengen 

vele tijdelijke zegeningen mede. Zij leggen de menschen onder het 

beslag der waarheid, houden hen van vele schrikkelijke zonden terug, 

doen hen een ingetogen eerbaar leven leiden, en dragen in rijke mate 

bij tot vorming van die Christelijke maatschappij, welke voor het leven 

der menschheid en voor den invloed der gemeente van de grootste be-
teekenis zijn. 

Bovenal verdient het de aandacht, dat deze uitwendige roeping menig

maal in Gods hand als een middel dienst doet, om het werk der genade 

in de harten der zijnen voor te bereiden. Daar is zeer zeker geene 
voorbereidende genade in dien zin, dat de uitwendige roeping zonder 

sprong tot de inwendige voortschrijdt of de natuurlijke mensch lang
zamerhand tot een kind Gods opgroeit. Want evenmin als in de natuur, 

is er in de genade een geleidelijke overgang van dood tot leven of 

van duisternis tot licht. Maar wel is er eene voorbereidende genade, 

als daaronder verstaan wordt, dat God, die de Werkmeester aller genade 

is, tevens is de Schepper der natuur, en tusschen beide een verband legt, 

dat Hij voortdurend in stand houdt. Bij de uitvoering van den raad der 

verlossing wandelt Hij in het spoor, dat Hij zelf door het werk der 

schepping en der voorzienigheid getrokken heeft. Zooals Hij in een 

Zacheus de begeerte werkte, om Jezus te zien, Luk. 19 : 3, en ver

slagenheid teweeg bracht onder de schare, die Petrus hoorde, Hand. 2 : 37, 

zoo verzorgt en regeert Hij de zijnen ook vóór de ure, waarin Hij 

zijne genade in hen verheerlijkt, en leidt hen zelf met zijne almachtige 
hand naar die ure heen. 

Maar welke kracht en waarde heel deze uitwendige roeping ook hebben 
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moge, zij is in zichzelve toch onvoldoende, om het hart van den mensch 

te veranderen en hem tot een geloovig aannemen van het Evangelie 

krachtdadig te bewegen. Deze ongenoegzaamheid van de uitwendige 

roeping dient dan echter goed te worden verstaan. Het Evangelie, dat 

zij verkondigt, is als Evangelie niet onvoldoende, want het bevat den 

ganschen raad der verlossing, stalt Christus met al zijne weldaden voor 

onze oogen uit, en heeft geene aanvulling van zijn inhoud meer noodig. 

Ook is het geene doode letter, die door den Geest moet levend gemaakt 

worden, noch ook een ledige klank of ijdel teeken, dat in geen wezenlijk 

verband staat tot de zaak, die er door aangeduid wordt. Want Paulus zegt 

wel van de dienaren, dat zij niets zijn, 1 Cor. 3 : 7, omdat zij door 

anderen vervangen of zelfs geheel gemist kunnen worden, maar 

zoo spreekt hij volstrekt niet van het Evangelie. Integendeel, dit 

is eene kracht Gods tot zaligheid, Rom. 1 : 16, 1 Cor. 15 : 2, geen 

woord van menschen maar een woord Gods, 1 Thess. 2 : 13, levend 

en krachtig, Joh. 6 : 63, Hebr. 5 : 12, 1 1'etr. 1 : 25, en in zekeren zin 

altijd zijne werking doende, want als het niet is eene reuk des levens 

ten leven, dan is het eene reuk des doods ten doode, 2 Cor. 2 : 16. 

Christus, die de inhoud van het Evangelie is, laat niemand neutraal; Hij 

brengt eene crisis, een oordeel, eene scheiding in de wereld, Joh. 3: 19, 

9 : 39, en maakt door zijn woord, dat tot het binnenste van den mensch 

doordringt, de neigingen en gedachten des harten openbaar, Luk. 2:35, 

Hebr. 4:12. Hij wordt een steen der ergernis, voor wie Hem als rots 

des behouds versmaden; is dwaasheid voor degenen, die Hem als wijsheid 

verwerpen ; en strekt ten val voor hen, voor wie Hij niet ter opstanding 

is, Luk. 2 : 34, 1 Cor. 1 : 18, 1 Petr. 2 : 7. 

Maar deze tweeërlei werking van het woord des Evangelies bewijst 

juist, dat het verschil in uitkomst bij degenen, die het aannemen en bij 

hen, die het verwerpen, niet uit dat woord zelf, zonder meer, en dus 

niet uit de uitwendige roeping verklaard kan worden. Wel is het 

Evangelie, door wie en tot wie het ook gebracht worde, altijd een woord 

Gods, levend en krachtig. Maar de uitdrukking : woord Gods, heeft in 

de Schrift volstrekt niet altijd dezelfde beteekenis. Soms beteekent het 

de kracht Gods, waardoor Hij de wereld schept en onderhoudt, Gen. 

1 : 3, Ps. 33 : 6, Matth. 4 : 4, Hebr. 1:3; een ander maal is het de 

naam voor de bijzondere openbaring, waardoor God iets aan de profeten 
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bekend maakt, Jer. 1 : 2, 4, 2:1 enz., en ook wordt het meermalen 
gebruikt, om den inhoud dier openbaring aan te duiden, hetzij deze dan 

in wet of Evangelie besta, Exod. 20 : 1, Luk. 5 : 1 enz. In het laatste 

geval blijft het woord wel een woord Gods, wat zijn inhoud aangaat, 
maar het wordt toch niet rechtstreeks en onmiddellijk door God ge

sproken, gelijk het wooni, dat van zijn mond bij de schepping en onder

houding aller dingen uitgaat. Het is n.1 gekleed in den vorm van het 

menschelijk woord, kan door menschen uitgesproken en neergeschreven 

worden, en heeft dus als het ware een zelfstandig bestaan verkregen. 

Ook in dezen zin blijft het naar zijn inhoud een levend en krachtig 

woord, maar het deelt als woord toch in de eigenschappen van alle 

menschelijk woord en kan als zoodanig slechts eene zedelijke werking 

uitoefenen. Deze zedelijke werking is niet gering te achten ; zij is veel 

sterker dan eene bloot verstandelijke onderwijzing, want het woord des 

Evangelies is niet alleen een bron voor onze kennis van God en Godde

lijke zaken, maar het is ook een middel der genade. 
Doch zulk eene verstandelijke en godsdienstig-zedelijke werking van 

het Evangelie is juist niet voldoende. Zij zou genoegzaam wezen, wan

neer de mensch niet gevallen of door den val niet van zijne geestelijke 

vrijheid beroofd ware. Maar de Schrift getuigt en de ervaring bevestigt 

het iederen dag, dat de mensch verduisterd is in zijn verstand, Ef. 4 : 18, 

5:8, in zijn wil door de zonden gebonden, Joh. 8 : 34, Rom. 6 : 20, 

en dood in zonden en misdaden, Ef. 2 : 2, 3. Hij kan daarom het 

koninkrijk Gods niet zien, Joh. 8 : 3, de dingen des Geestes Gods niet 

vatten, 1 Cor. 2 : 14, aan de wet Gods zich niet onderwerpen, Rom. 

8 : 7, uit zichzelf niets goeds bedenken of doen, Joh. 15:5, 2 Cor. 3:5. 

Het Evangelie moge voor den mensch zijn, het is niet naar den mensch, 

n i e t  i n  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  z i j n e  w e n s c h e n  e n  g e d a c h t e n ,  G a l .  1 : 1 1 ;  

en daarom wordt het door hem, als hij aan zichzelf wordt overgelaten, 

altijd verworpen en tegengestaan. 
Doch hierin bestaat nu de rijkdom van Gods genade, dat Hij desniet

tegenstaande, bij degenen, die Hij ten eeuwigen leven heeft uitverkoren, 

met de roeping door het woord de werking zijns Geestes verbindt. Reeds 
in het Oude Testament was de Geest des Heeren de werkmeester en 

de leidsman des geestelijken levens, Ps. 51 : 12, 143 : 10, maar vooral 
wordt Hij daar nog beloofd als degene, die in de dagen des Nieuwen 
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Verbonds allen leeren, een nieuw hart schenken en in dat hart des Hee-

ren wet zou schrijven, Jes. 32 : 15, Jer. 31 : 33, 32 : 39, Ezech. 11 : 19, 

36 : 26, Joël 2 : 28. Daartoe werd Hij dan ook op den Pinksterdag 
uitgestort. Hij moest met en door de apostelen getuigen van Christus 

en dan voorts in de gemeente wonen, om haar te wederbaren, Joh. 3:5, 

haar te brengen tot de belijdenis van Jezus als haar Heer, 1 Cor. 12:3, 

haar te vertroosten, te leiden en eeuwiglijk bij haar te blijven, Joh. 14:16, 

Rom. 8 : 14, Ef. 4 : 30 enz., en evenzoo om van de gemeente uit in 
de wereld door te dringen en haar te overtuigen van zonde, gerechtig
heid en oordeel, Joh. 16 : 8—11. 

Niet alleen voorwerpelijk, maar ook onderwerpelijk is het werk der 
verlossing Gods werk, en het zijne alleen. Het is niet desgenen, die 

wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods, Rom. 9: 16. 

Daar is eene uitwendige roeping, die tot velen komt, Matth. 22 : 14, 

maar er is ook eene inwendige, krachtdadige roeping, welke een uit

vloeisel der verkiezing is, Rom. 8 : 28—30. God schenkt niet alleen 

het Evangelie, maar Hij doet het ook prediken in kracht en in den 

Heiligen Geest, 1 Cor. 2 : 4, 1 Thess. 1:5, 6, en geeft zelf den wasdom, 

1 Cor. 3 : 6—9. Hij opent het hart, Hand. 16 : 14, verlicht het ver
stand, Ef. 1 : 18, Col. 1 : 9—11, buigt den wil, Hand. 9 : 6, en werkt 
beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, Phil. 2 : 13. 

Dat degenen, die alzoo geroepen worden, tot Christus komen en be

keerd worden, dat moet men dus den mensch niet toeschrijven, alsof 
hij zichzelven door zijn vrijen wil zoude onderscheiden van anderen; 

maar men moet het Gode toeschrijven, die, gelijk Hij de zijnen van 
eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzoo ook diezelfden in den 

tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekeering begiftigt en uit 

de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijns Zoons overbrengt, 
opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen, die hen uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in 

zichzelven, maar in den Heere zouden roemen, gelijk de apostolische 
geschriften telkens getuigen (Dordsche Leerregels 111 IV, 10.) 

De aard dezer inwendige roeping wordt ons in de H. Schrift op 

velerlei wijze toegelicht; zij bezigt dezen term wel niet, maar zij brengt 

de zaak, welke er door aangeduid wordt, telkens onder onze aandacht. 
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Reeds  de  na tuur  geef t  ons  ophe lder ing  over  wat  in  de  genade  geschied t ;  

de  schepping  he lder t  de  herschepping  op ,  ge l i jk  deze  over  gene  weer  

haar  l i ch t  l aa t  sch i jnen;  Jezus  ze t te  den  aard ,  de  e igenschappen ,  de  

wet ten  van  he t  koninkr i jk  der  hemelen  u i teen  in  ge l i jken issen ,  waarvoor  

Hi j  de  s tof  aan  de  na tuur  en  aan  he t  dage l i jksch  leven  on t leende .  Be

paa lde l i jk  s te lde  Hi j  in  de  ge l i jken is  van  den  Zaa ie r  de  versch i l lende  

werk ing  in  he t  l i ch t ,  welke  door  he t  woord  des  Evangel ies  word t  

u i tgeoefend  in  de  har ten  der  menschen .  

Op natuur l i jk  geb ied  heersch t  nu  de  wet ,  da t  e r  voor  a l le  waarneming  

en  kennis  een  bepaa ld  verband  noodzake l i jk  i s  tusschen  den  mensch  en  

he t  voorwerp ,  da t  h i j  waarnemen en  kennen  wi l .  Om te  z ien ,  i s  e r  
n ie t  a l leen  een  voorwerp ,  maar  ook  een  geopend oog  noodig ,  en  boven

d ien  een  l ich t ,  da t  be ide  bes t raa l t .  Om te  hooren ,  z i jn  e r  n ie t  s lech ts  

luch t t r i l l ingen  en  k lanken  noodig ,  maar  behoef t  de  mensch  ook  een  

onts lo ten  oor ,  om deze  k lanken  op  te  vangen .  En  achte r  deze  be ide  

z in tu igen  i s  e r ,  om den  z in  der  voorwerpen ,  d ie  we  z ien ,  en  der  k lan

ken ,  d ie  wi j  hooren ,  inderdaad  te  vers taan ,  nog  een  har t  noodig ,  om op  

te  merken .  Wi j  moeten  verwant  z i jn  aan  da tgene ,  wat  wi j  waarnemen,  

om he t  werke l i jk  in  ons  op  te  nemen en  to t  ons  gees te l i jk  e igendom 

te  maken .  Een  b l inde  kan  n ie t  z ien ,  een  doove  kan  n ie t  hooren ,  maar  

ook  een  onversch i l l ige  kan  n ie t  vers taan ,  een  onmuzikaa l  mensch  be

gr i jp t  de  were ld  der  tonen  n ie t ,  en  wie  a l le  schoonheidsgevoel  mis t ,  

kan  z ich  n ie t  ver lus t igen  in  een  d ich t -  of  sch i lders tuk .  Er  moet  eene  

bepaa lde  be t rekking  aangeknoopt ,  een  harmonieus  verband  ge legd  wor

den  tusschen  den  mensch  en  de  were ld ,  za l  e r  van  waarneming  en  

kennis  sprake  kunnen  z i jn .  

Nu i s  op  na tuur l i jk  geb ied  da t  verband  in  he t  a lgemeen nog  bl i jven  

bes taan .  Wel  heef t  de  zonde  ook  h ie r  hare  werk ing  doen  gevoelen ,  

zoodat  he t  b i j  de  b l inden ,  de  dooven ,  de  krankz innigen  en  ve le  andere  

onge lukkigen  sch ie r  gehee l  verbroken  en  b i j  a l l e  menschen  zonder  onder 

sche id  min  of  meer  verzwakt  en  ges toord  i s .  Doch  in  he t  a lgemeen 

kan  men zeggen ,  da t  God da t  verband  op  na tuur l i jk  gebied  nog  heef t  

l a ten  bes taan  ;  de  mensch  kan  nog  z ien  en  hooren ,  waarnemen en  den

ken ,  leeren  en  kennen .  
Maar  op  gees te l i jk  geb ied  i s  da t  verband  door  de  zonde  gehee l  

verbroken .  Het  gedich tse l  van  ' s  menschen  har t  i s  boos  van  der  jeugd  
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aan, Gen. 8 : 21. Een os kent zijnen bezitter en een ezel de kribbe 
zijns heeren, maar Israël heeft geen kennis en des Heeren volk ver-

staat niet, Jes 1 : 3. Het geslacht der menschen is gelijk aan de kinder-

kens, die op de markten zitten en hunnen gezellen toeroepen en 

zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst, 
wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend, Matth. 

11 : 16, 17. Zij hebben geen oogen om te zien, geen ooren om te hooren, 

geen harten om te verstaan, Jes. 6 : 9, Matth. 13 : 14, 15. Zelfs als 

God zich hun openbaart in de natuur, hebben zij Hem niet gekend 

noch gedankt, Rom. 1 : 21, en als Hij zich hun openbaart in het Evan

gelie, verstaan zij de dingen des Geestes Gods niet, ergeren zich aan 

de dwaasheid van het kruis en slaan de verzenen tegen de prikkels, 

Hand. 9 : 5, 1 Cor. 1 : 23, 2 : 14. De mensch van nature is dood 
voor God, voor zijne openbaring, voor alle geestelijke en hemelsche din

gen; hij stelt er geen belang in, is er onverschillig voor, bedenkt alleen 
dingen, die beneden zijn, en heeft aan de kennis van des Heeren wegen 

geen lust. De band tusschen God en mensch is verbroken ; er is tus-

schen beiden geene geestelijke verwantschap en gemeenschap meer. 

Daarom bestaat de inwendige roeping in het algemeen daarin, dat zij 

dien verbroken band weer herstelt en den mensch wederom geestelijk 

Gode verwant maakt, zoodat hij Gods woord weer hooren wil en ver

staan kan. De Schrift duidt deze werking van den H. Geest in de in

wendige roeping zelfs met den naam van openbaring aan. Als Simon 

Petrus in de deelen van Cesarea Philippi Jezus als den Christus, den 
Zoon des levenden Gods, belijdt, dan zegt de Heiland tot hem : Zalig 

zijt gij, Simon Bar-Jona, want vleesch en bloed heeft u dat niet geopen
baard, maar mijn Vader, die in de hemelen is, Matth. 16 : 17. En 

evenzoo getuigt de apostel Paulus, dat het bij zijne bekeering Gode 
behaagd heeft, zijnen Zoon in hem te openbaren, Gal. 1 : 16. Onder 

deze openbaring is niet de voorwerpelijke verschijning van Christus te 

verstaan ; want toen Petrus Hem als den Christus beleed, had de Heiland 

al jaren lang op aarde geleefd en gearbeid ; ook had Hij zichzelven reeds 
meermalen als den Messias bekend gemaakt, bijv. Matth. 11 : 5 v., en 

was Hij als zoodanig ook reeds door anderen erkend, Matth. 8 : 29, 

14 : 33. Maar zoo helder en beslist als nu door Petrus, was Jezus nog 
nooit te voren als Messias en Zone Gods beleden, en daarom zegt Hij 
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dan  ook ,  da t  a l leen  eene  onderwerpe l i jke  openbar ing ,  in  he t  har t  en  he t  

bewus tz i jn  van  Pe t rus ,  dezen  to t  zu lk  eene  k loeke  en  k la re  be l i jden is  

b rengen  kon .  God ze l f  ver l ich t te  den  apos te l  inwendig  zoo ,  da t  h i j  nu  

in  Chr i s tus  zag ,  wat  h i j  nog  nooi t  t e  voren  zoo  duide l i jk  in  Hem aan
schouwd had .  

De  openbar ing ,  h ie r  bedoe ld ,  bes taa t  dus  met  andere  woorden  in  eene  
inwendige  ver l ich t ing .  In  he t  na tuur l i jke  word t  ons  oog  ver l ich t  door  

de  zon ,  en  dan  ver l ich t  he t  op  z i jn  beur t  hee l  he t  l i chaam,  ge l i jk  eene  

kaars  he t  hu is  ver l ich t ,  Mat th .  6  :  23.  Vers tand  en  rede  in  den  mensch  

worden  ver l ich t  door  he t  woord ,  da t  b i j  God was ,  da t  a l le  d ingen  heef t  

gemaakt ,  da t  he t  l i ch t  der  menschen  was ,  en  nog  ver l ich t  een  iege l i jk  

mensch ,  komende  in  de  were ld ,  Joh .  1  :  1—9;  en  door  d ie  ver l ich t ing  

in  z i jn  bewustz i jn  kan  de  mensch  de  were ld  waarnemen,  onderzoeken  en  
kennen;  de  wi j she id  des  menschen  ver l ich t  dan  z i jn  aangez ich t ,  P red .  8 :1 .  

Zóó nu  i s  e r  ook  eene  ver l ich t ing  op  gees te l i jk  geb ied ;  de  d ich te r  bad  

e r  reeds  om in  den  Oudtes tament i schen  dag ,  a l s  h i j  ze ide  :  ontdek  mi jne  

oogen ,  neem he t  dekse l  e r  van  weg,  opda t  ik  aanschouwen moge  de  

wonderen  uwer  wet ,  Ps .  119  :  18.  En  in  he t  Nieuwe Tes tament  spreekt  

Paulus  van  een  openbar ing ,  Gal .  1  :  16 ,  maar  e lders  ook  van  eene  ver 

l ich t ing ,  d ie  hem te  beur t  geva l len  i s ;  God d ie  de  Schepper  i s  van  he t  

l i ch t ,  heef t  ook  in  z i jn  har t  geschenen ,  opda t  h i j  a l s  apos te l  in  de  pre

d ik ing  van  Chr i s tus  de  heer l i jkhe id  Gods  voor  anderen  zou  doen  schi jnen  

en  hen  a lzoo  to t  kennis  daarvan  le iden  zou .  2  Cor .  4  :  6 ,  verg .  Ef .  3 :9 .  

Elders  word t  deze  werkzaamheid  des  H.  Gees tes  in  de  inwendige  

roeping  omschreven  a l s  een  openen  door  den  Heere  Chr i s tus  van  he t  

har t ,  Hand.  16  :  14,  of  van  he t  vers tand ,  Luk .  14  :  45 ,  zoodat  he t  

woord  Gods  in  z i jn  e igenl i jken  z in  vers taan  en  aangenomen wordt ;  of  

ook  wordt  ze  voorges te ld  a l s  een  wasdom,  d ien  God aan  he t  door  de  

apos te len  gepred ik te  woord  schenkt ,  1  Cor .  3  :  5—9.  Want  de  apos te len  

z i jn  maar  d ienaren ,  medearbe iders  Gods ,  ins t rumenten  in  z i jne  hand ,  

zoodat  z i j  he t  n ie t  e igenl i jk  z i jn ,  d ie  a rbe iden ,  maar  de  genade  Gods ,  

d ie  met  hen  i s ,  1  Cor .  15  :  10 .  Ja ,  z i j  z i jn  e igenl i jk  n ie t s ,  maar  God 

i s  a l les ,  want  Hi j  geef t  aan  he t  zaad  des  woords  den  wasdom,  en  de  

gemeente  i s  dus  gehee l  en  a l  z i jn  akkerwerk  en  gebouw.  Trouwens ,  

zu lk  eene  kracht ,  a l s  e r  noodig  i s ,  om een  dooden  zondaar  levend  te  

maken ,  s taa t  in  de  hand  van  geen  enke l  schepse l ,  van  geen  enge l  of  
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apos te l .  Er  i s  n ie t  minder  dan  Goddel i jke ,  a lmacht ige  kracht  toe  noodig ,  
deze l fde  kracht ,  d ie  Chr i s tus  u i t  de  dooden  opgewekt  heef t .  

Immers ,  voor  de  ge loovigen  in  Efeze  b id t  de  apos te l  Paulus ,  da t  God 

hun  b i j  den  voor tduur  geven  moge  den  Gees t  der  wi j she id  en  der  open

bar ing ,  zoodat  z i j  Hem kennen ,  en  hen  ver l ich ten  moge ,  wat  de  oogen  

van  hun  vers tand  (hun  har t )  aangaa t ,  opda t  z i j  weten ,  t en  eers te ,  welke  

u i tnemende  hoop en  verwacht ing  God schenkt  aan  degenen  d ie  Hi j  

geroepen  heef t ;  t en  tweede ,  welke  r i jkdom der  heer l i jkhe id  der  
e r fen is  hen  in  de  toekomst  onder  de  he i l igen  wacht ;  en  ten  derde ,  

welke  de  a l le  maat  t e  bovens t i jgende  groothe id  z i jner  kracht  i s ,  d ie  

Hi j  aan  de  ge loovigen ,  van  he t  beg in  hunner  roeping  a f ,  door  hee l  hun  

leven  heen  to t  in  de  heer l i jkhe id  toe ,  t en  toon  spre id t .  Van  de  groot 

he id  dezer  kracht  kunnen  z i j  z ich  een ige  voors te l l ing  vormen,  door  ze  

te  meten  aan  d ie ,  welke  God gewrocht  heef t  in  Chr i s tus ,  a l s  Hi j  Hem 

ui t  de  dooden  opgewekt ,  en  ver re  boven  a l le  macht  en  naam geze t  heef t  

aan  z i jne  rech te rhand  in  de  hemelen .  In  de  roeping ,  wederbar ing ,  be

war ing  en  verheer l i jk ing  der  ge loovigen  wordt  deze l fde  kracht  Gods  

openbaar  a l s  in  de  opwekking ,  de  hemelvaar t  en  de  verhooging  van  

Chr i s tus ,  Ef .  1  :  17-20 .  

Gehee l  in  overeens temming met  de  H.  Schr i f t  be l i jd t  daarom de  Gerefor 

meerde  kerk ,  da t ,  wanneer  God z i jn  welbehagen  in  de  u i tverkorenen  

u i tvoer t  en  de  ware  bekeer ing  in  hen  werk t ,  Hi j  n ie t  a l leen  he t  Evan

ge l ie  hun  u i te r l i jk  doe t  p red iken ,  en  hun  vers tand  kracht ig l i jk  door  den  

Hei l igen  Gees t  ver l ich t ,  opda t  z i j  r ech t  zouden  vers taan  en  ondersche iden  

d ie  d ingen ,  d ie  des  Gees tes  Gods  z i jn ,  maar  Hi j  d r ing t  ook  in  to t  de  

b innens te  dee len  des  menschen  met  de  kracht ige  werk ing  desze l fden  

wederbarenden  Gees tes .  En  deze  werk ing  i s ,  naar  de  woorden  der 

ze l fde  be l i jden is ,  eene  gansch  bovennatuur l i jke ,  eene  zeer  kracht ige  en  

tege l i jk  zeer  zoe te ,  wonderbare ,  verborgene  en  onui t spreke l i jke  werk ing ,  

welke  naar  he t  ge tu igenis  der  Schr i f t  (d ie  van  den  au teur  van  deze  

werk ing  i s  ingegeven)  in  hare  kracht  n ie t  minder  noch  ger inger  i s  dan  
de  schepping  of  de  opwekking  der  dooden  (Dordsche  Leer rege ls  I I I  

IV 11 ,  12) .  

De  verander ing  welke  door  deze  werk ing  des  Hei l igen  Gees tes  in  den  

mensch  teweeggebracht  word t ,  d raag t  den  naam van  wedergeboor te .  Het  
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woord komt niet alleen en ook niet het eerst in de Schrift voor, maar 

was van oude tijden af in den godsdienst der Indiërs gebruikelijk, om 

er die verandering mede aan te duiden, welke elke ziel bij den dood 

ondergaat. Volgens de Indiërs toch leeft de ziel na den dood niet in 

een toestand van afgescheidenheid voort, maar gaat zij terstond in een 

ander lichaam over, hetzij van een mensch, hetzij van een dier of eene 

plant, alnaarmate zij zich in haar vorig lichaam gedragen heeft. Elke ge

boorte voert tot den dood, maar elke dood leidt ook weder tot eene nieuwe 

geboorte; elk mensch is onderworpen aan eene eeuwenlang zich voort

zettende reeks van „wedergeboorten," dat is, van inwoningen zijner ziel 

in telkens andere lichamen ; en verlossing van deze schrikkelijke wet en 

van al het lijden der wereld is er volgens het Buddhisme alleen, wanneer 

de mensch in zichzelven den dorst naar het zijn te stillen weet en door 

allerlei werken van onthouding aan zijne eigene vernietiging, of althans 

aan de verdooving van zijn bewustzijn arbeidt. Uit Indië is deze leer der 
„wedergeboorten" in de oudheid, maar ook weder in de vorige eeuw 

naar Europa overgeplant; en thans zijn er niet weinigen, die in haar 
de hoofdsom van alle wijsheid zien. 

Maar de Schrift spreekt van de wedergeboorte in een gansch anderen 

zin. Zij bezigt dit zelfstandig naamwoord op twee plaatsen; eens in 

Matth. 19 : 28, waar Jezus bij wedergeboorte denkt aan de wereld
vernieuwing, welke aan het rijk der heerlijkheid vooraf zal gaan, en een 

andere maal in Tit. 3 : 5, waar Paulus zegt, dat God ons zalig gemaakt 

heeft, niet uit onze werken, maar naar zijne barmhartigheid, door middel 
van het bad van wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. 

Het is moeilijk uit te maken, of Paulus bij dit bad aan den doop denkt, 

als een teeken en zegel van de wedergeboorte, dan wel, of hij de wel

daden van wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes zelve 

vergelijkt bij en voorstelt onder het beeld van een bad, waarin de 

geloovigen zijn nedergedaald. Maar hoe dit zij, de bijvoeging: ver

nieuwing des H. Geestes, bewijst, dat wij hier bij wedergeboorte aan 

eene geestelijke, zedelijke verandering hebben te denken, welke bi; de 

geloovigen in hunne bekeering heeft plaats gehad. Het verband bevestigt 
deze opvatting, want eertijds waren zij, die nu geloovigen zijn, onwijs, 

ongehoorzaam, dwalende enz., Tit. 3 : 3, maar nu zijn zij zalig gemaakt, 
herboren en vernieuwd, in hope erfgenamen des levens geworden, 
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vs. 4—7, en worden dus vermaand, om goede werken voor te staan, 
vs. 8, waartoe zij zich juist door de wedergeboorte en vernieuwing de 
bekwaamheid en den lust hebben ontvangen. 

Al komt echter het zelfstandig naamwoord wedergeboorte slechts twee 

malen in de Schrift voor, de zaak zelve komt menigmaal onder andere 

woorden en beelden ter sprake. Reeds het Oude Testament vermaant 

het volk van Israël, dat zij niet roemen in het uitwendig teeken der 

besnijdenis, maar dat zij zich besnijden moeten de voorhuid hunner 

harten, en hunnen nek niet meer verharden, Deut. 10:16. En het belooft, 

dat de Heere hun God zelf hun hart besnijden zal en het hart van hun 

zaad, om den Heere hunnen God lief te hebben met hun gansche hart 

en met hun gansche ziel, Deut. 30 : 6. De belofte is in de geschiedenis 
van Israël bij de vromen in vervulling gegaan, Ps. 51 : 12, maar zij 

zal veel rijker vervulling erlangen in de toekomst, wanneer God een 

nieuw verbond met zijn volk zal maken, den Geest over allen uitstorten, 

een nieuw, vleeschen hart hun schenken, en zijne wet in hun binnenste 
schrijven zal, Jer. 24 : 7, 31 : 31-34, 32:39, Ezech. 11 : 19,36: 26-28, 
Joël 2 : 28 v. enz. 

Als die toekomst genaakt en het koninkrijk der hemelen nabij is ge

komen, treedt daarom Johannes de Dooper op met den eisch der bekee
ring, als voorwaarde tot den ingang in het koninkrijk. Het volk van 

Israël is toch, in weerwil van al zijne uitwendige voorrechten, door en 

door bedorven ; het heeft, ondanks zijne besnijdenis, den doop van noode, 

den doop der bekeering tot vergeving der zonden, waarin de mensch 

geheel en al wordt ondergedompeld, om als een ander mensch, en tot 

een nieuw leven op te staan, Matth. 3 : 2 v. En Jezus neemt diezelfde 

prediking van bekeering en geloof op de lippen, ondergaat zelf den doop, 

en dient hem ook toe aan allen, die zijne discipelen willen zijn, Mark. 

1 : 14, 15, Joh. 4 : 1, 2. Wie in het koninkrijk wil ingaan, moet met 
zijn gansche vroegere leven breken, zijne ziel verliezen, Matth. 10 : 39, 

16 . 25, alles verlaten, Luk. 14 : 33, zijn kruis opnemen en Hem na

volgen, Matth. 10 : 38, een kind worden, Matth. 8 : 3, met schuld
belijdenis tot den Vader terugkeeren, Luk. 15 : 18, door de enge poort 

en den nauwen weg ingaan tot het eeuwige leven, Matth. 7 : 14. Wie 

dat doet, wordt daartoe door God zeiven bekwaamd, want de menschen 

zijn boos, Matth. 7 : 11; uit hun hart komt niets dan ongerechtigheid 
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voort, Matth. 15 : 19; als een kwade boom, kunnen zij geen goede 
vruchten voortbrengen, Matth. 7 : 17 v. Zal er dus van goede vruchten 
sprake kunnen zijn, dan moet de boom vooraf goed gemaakt worden, 
en dat kan God alleen, Matth. 19 : 26 Kinderen Qods en burgers van 
het hemelrijk zijn zij, die, als eene plant, door den hemelschen Vader 
geplant zijn, Matth. 15 : 13, wien de Zoon den Vader en de Vader 
den Zoon heeft geopenbaard, Matth. 11 : 27, 13 : 11, 16 : 17; terwijl 
zij vroeger geestelijk dood waren, zijn zij nu het waarachtige leven deel
achtig en hebben een eeuwig leven te wachten, Matth. 8 : 22, Luk. 
15 : 24, 18 : 30. 

In dit gansche onderwijs van Christus, gelijk de eerste drie Evan
geliën het ons meedeelen, komt het woord wedergeboorte niet voor, maar 
de zaak wordt er klaar in voorgesteld. Als Jezus dus in zijn gesprek 
met Nicodemus zegt, dat niemand het koninkrijk Gods kan zien en ingaan, 
tenzij hij wederom (van boven), uit water en Geest geboren worde, 
Joh. 3 : 3 — 8, dan komt Hij met het onderwijs in de andere Evangeliën 
niet in strijd, maar vat Hij tegenover den leeraar Nicodemus slechts kort 
en scherp te zamen, wat Hij elders breeder en in meer populairen vorm 
heeft uiteengezet. Nicodemus was namelijk een aanzienlijk man, een 
leeraar Israels, een lid van het sanhedrin ; hij had van Jezus' wonderen 
gehoord en hield Hem daarom voor een leeraar, door God gezonden ; 
maar hij was nog niet beslist, verkeerde nog in twijfel, en begaf zich, 
om niet het wantrouwen en de vijandschap der Joden op te wekken, des 
nachts tot Jezus, ten einde door een vertrouwelijk gesprek met Hem tot 
zekerheid te komen, of Hij inderdaad de Messias was. Nicodemus 
begint het gesprek dus met de erkentenis, dat hij Jezus houdt voor een 
leeraar, die van God gekomen en tot zijne werken door God bekwaamd 
is; en hij wil nu daaraan blijkbaar de vraag verbinden, wateenmensch 
doen moet, om het koninkrijk der hemelen in te gaan. Maar Jezus laat 
hem den tijd niet tot het stellen van die vraag, en antwoordt terstond: 
voorwaar voorwaar zeg ik u: tenzij iemand geboren worde van boven, 
kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En Hij snijdt daarmede bij 
Nicodemus in eens alle menschenwerk, alle Farizeesche wetsonder-
houding als weg tot het koninkrijk af. 

Daarom spreekt Jezus ook niet letterlijk van een wederom (ten tweeden 
male, van nieuws) geboren geworden, maar van een geboren worden 
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van boven. De nadruk valt niet daarop, dat er voor den ingang in het 
koninkrijk eene tweede geboorte noodig is (ofschoon de wedergeboorte 
natuurlijk ook zoo heeten kan), maar Jezus wil tegenover Nicodemus 
vooral in het licht stellen, dat alleen eene geboorte van boven, vers 3, 
uit water en Geest, vers 5, uit den Geest, vers 8, den toegang tot het 
koninkrijk ontsluit. Deze geboorte staat tegenover die uit het vleesch, 
want wat uit vleescfi geboren is, dat is vleesch, vers 6; zij is niet uit 
den bloede, noch uit den wil des vleesches, noch uit den wil des mans, 
maar uit God, Joh. 1 : 13. Daarom is zij even onbegrijpelijk in haar 
oorsprong en richting, als de wind, maar zij is desniettemin mogelijk, 
want zij is eene geboorte uit den Geest, vers 8. Nadat Jezus eerst in 
het algemeen gezegd had, dat zij eene geboorte is uit water en Geest 
(beide zonder lidwoord), vers 5, spreekt Hij in vers 7 en 8 bepaaldelijk 
van den Geest (met het lidwoord), om te kennen te geven, dat deze 
Geest, als de Geest Gods, dit groote werk der geboorte van boven tot 
stand brengen kan. Bij het water, vers 5, denkt Jezus dan ook niet aan 
den doop, maar Hij omschrijft er de natuur der geboorte van boven 
mede; het is eene geboorte, die het karakter van eene vernieuwing en 
reiniging draagt (waarvan het water beeld is, Ezech. 36 : 25, verg. de ver
binding van Geest en vuur, Matth. 3 : 11), en aan een nieuw, geestelijk leven 
het aanzijn schenkt. En dat kan deze geboorte van boven bewerken, 
omdat zij eene geboorte uit den Geest, uit God zeiven is, vers 6—8. 

Andere plaatsen in het Nieuwe Testament breiden dit grondleggend 
onderwijs van Christus nog uit. De wedergeboorte is een werk Gods; 
Hij is het, uit wien de geloovigen geboren zijn, Joh. 1 : 13, 1 Joh. 
3 : 9, 5 : 18, die ze krachtdadig roept, Rom. 8 : 30, ze uit den dood 
levend maakt, Ef. 2 : 1, ze voortbrengt, Jak. 1 : 17 en wederbaart, 1 
Petr. 1 : 3. Maar Hij schenkt deze weldaad niet, dan in de gemeen
schap met Christus, aan wien Hij de zijnen gegeven heeft, Joh. 6 : 37, 39 tot 
wien Hij ze trekt, Joh. 6 : 44, in wien Hij ze inlijft, Rom. 6 : 4, Ef. 
2 : 1, Gal. 2 : 20, en door de gave des Heiligen Geestes, die in het 
hart des menschen doordringt, en het beginsel des nieuwen leven is, 
Joh. 3 : 3, 5, 8, 6 : 63, Rom. 8 : 9, 1 Cor 12 : 3, 1 Petr. 1 : 2. 
Krachtens deze geboorte uit God, zijn de geloovigen dus zijn maaksel, 
geschapen in Christus, Ef. 2 : 10, zijn akkerwerk en gebouw, 1 Cor. 
3 : 9, een nieuw schepsel, 2 Cor. 5:17. De wedergeboorte is niet 
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een werk van des menschen kracht, geen product van eene langzame, 

geleidelijke ontwikkeling des natuurlijken levens, maar eene breuk met 
het oude bestaan en de scheppende aanvang van een nieuw, geestelijk 

leven ; afsterving van den ouden en opstanding van den nieuwen mensch, 

Rom. 6 : 3 v. 

Toch is zij aan den anderen kant geen tweede schepping, geheel uit 
niets, doch eene herschepping van den mensch, die door de geboorte 

uit zijne ouders het bestaan ontvangen heeft. Bij de wedergeboorte blijft 

hij in wezen dezelfde mensch, hetzelfde ik, dezelfde persoonlijkheid. 

Paulus zegt van zichzelf, dat hij met Christus is gekruisigd en dus zelf 

niet meer leeft, maar Christus in hem; doch dan gaat hij aanstonds zoo 

voort : hetgene ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof 

van den Zone Gods, Gal. 2 : 20; zijn ik is met Christus gekruisigd en 

gestorven, maar het is ook terstond met Christus weder opgestaan ; het 

is niet vernietigd en door een ander vervangen, maar het is herboren en 

vernieuwd. En evenzoo zegt hij van sommige geloovigen in Corinthe, 

dat zij eertijds hoereerders en afgodendienaars en overspelers enz. waren, 

maar zij zijn afgewasschen, geheiligd en gerechtvaardigd in den naam 

van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods, 1 Cor. 6 : 10, 11. 
De continuiteit, de eenheid en de samenhang, van het menschelijk wezen 

wordt door de wedergeboorte niet afgebroken, maar zij brengt er toch 

eene gewichtige verandering in aan. 

Deze verandering is van geestelijken aard ; wat uit geest geboren is, 

dat is geest, Joh. 3 : 6, dat leeft uit en wandelt naar den Geest. De 

wedergeboorte stort een beginsel van nieuw leven in, dat de Heilige 

Geest scheppend voortbrengt in aansluiting aan de opstanding van 

Christus, uit wien Hij alles neemt, 1 Petr. 1 : 3. Zij plant een zaad 

in het hart, 1 Petr. 1 : 23, 1 Joh. 3 : 9, waaruit een geheele, nieuwe 

mensch opkomt. Zij neemt, op gansch geheimzinnige en verborgene 

wijze, haar aanvang en heeft haar middelpunt in de kern van 's menschen 

persoonlijkheid, in zijne ikheid zelve, Gal. 2 : 20, maar zij breidt van

daar zich uit tot alle vermogens van den mensch, tot zijn verstand, 

Rom. 12 : 2, 1 Cor. 2 : 12, Ef. 4 : 23, en hart, Hebr. 8 : 10, 10 : 16, 

1 Petr. 3 : 4, tot zijn wil, Rom. 7 : 15—21, en genegenheden, Rom. 

7 : 22, tot zijn geest en ziel en lichaam, 1 Thess. 5 : 23, Rom. 6 : 19. 

Een volkomen mensch wordt er geboren, die, schoon niet volwassen 
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en  nog  tegen  a l le r le i  zonden  van  he t  v leesch  te  s t r i jden  hebbende ,  Gal .  

5 :17 ,  toch  in  n ieuwigheid  des  Qees tes  wenscht  te  wandelen ,  Rom.  
6  :  4 ,  7  :  6 .  

Naar  d ien  n ieuwen mensch  gerekend ,  z i jn  de  ge loovigen  herschapen  
naar  he t  evenbee ld  van  Chr i s tus ,  in  ware  rech tvaard ighe id  en  he i l ighe id  

Rom.  8  :  29 ,  Ef .  4  :  24 ,  Col .  3  :  10.  Zi j  d ragen  he t  bee ld  van  den  

aardschen  mensch ,  van  den  eers ten  Adam nie t  meer ,  maar  ver toonen  he t  
bee ld  van  den  tweeden  mensch ,  den  Heer  u i t  den  hemel ,  1  Cor .  15 :48 ,  

49 .  Zi j  z i jn  der  were ld  gekru is igd ,  en  leven  z ichze lven  n ie t  meer ,  maar  
d ien ,  d ie  voor  hen  ges torven  en  opgewekt  i s ,  2  Cor .  5  :  15 ,  Gal .  2 :20 ,  

6  :  14 .  Zi j  hebben  een  ander  cen t rum voor  a l  hun  denken  en  a rbe iden  

ontvangen ,  want  z i j  l even ,  bewegen  z ich  en  z i jn  in  Chr i s tus ,  hebben  

Hem in  den  doop  aangedaan  a l s  een  k leed ,  ver toonen  z i jne  ges ta l te  en  
worden  a l t i jd  meer  naar  z i jn  bee ld  veranderd ,  van  heer l i jkhe id  to t  heer 
l i jkhe id ,  a l s  van  des  Heeren  Gees t ,  2  Cor .  3  :  18 ,  Gal .  3  :  27 ,  4  :  19 .  

En  in  d ie  gemeenschap  met  Chr i s tus  z i jn  z i j  k inderen  des  hemelschen  

Vaders ,  d ie  God en  de  broeders  l i e fhebben ,  en  eens  Gode  ge l i jk  zu l len  

wezen ,  omdat  z i j  Hem z ien  zu l len  ge l i jk  Hi j  i s ,  1  Joh .  3  :  2 ,  5  :  2  

enz .  Zoo  r i jk  en  heer l i jk  spreekt  de  Hei l ige  Schr i f t  over  de  weder 

geboor te ,  en  z i j  doe t  d i t  n ie t  in  de  eers te  p laa t s ,  opda t  wi j  rech tz inn ig  
over  hare  leer  zouden  denken ,  maar  opda t  wi j  deze  groote  weldaad  van  

Gods  genade  persoonl i jk  dee lach t ig  zouden  worden  en  a l s  k inderen  Gods  

in  deze  booze  were ld  wandelen  zouden .  Welk  eene  kracht  zou  e r  van  

de  gemeente  u i tgaan ,  a l s  z i j  he t  bee ld  van  Chr i s tus  n ie t  maar  in  hare  

be l i jden is  beschreef ,  maar  ook  in  de  prac t i jk  van  he t  l even  aan  a l len ,  
d ie  rondom haar  z i jn ,  t e  aanschouwen gaf .  

Di t  i s  toch  zeker ,  u i t  de  vruchten  wordt  de  boom gekend .  Een  goede  

boom brengt  voor t  goede  vruchten ,  en  de  goede  mensch  brengt  voor t  

goede dingen uit den goeden schat des harten, Matth. 7 : 17, 12 : 33, 

35 .  Ind ien  de  wedergeboor te  een  n ieuw levensbeginse l  in  de  har ten  

u i t s to r t ,  dan  moet  en  za l  da t  openbaar  worden  in  de  werkzaamheden ,  

d ie  e r  van  da t  gees te l i jk  l even  u i tgaan .  En  deze  z i jn  inzonderhe id  twee  :  

ge loof  naar  de  z i jde  des  vers tands ,  en  bekeer ing  naar  den  kant  van  den  
wi l .  

Gelooven  i s  gansch  in  he t  a lgemeen,  ge l i jk  wi j  daarvan  ook  in  he t  
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dagelijksche leven spreken, het aannemen van een getuigenis. Wij ge-

looven iets, wanneer wij het niet zelf gezien of waargenomen hebben, 

maar er toch verzekerd van zijn, omdat andere betrouwbare personen, 

mondeling of schriftelijk, in het verleden of in het heden, er ons van 

verhaald hebben. Deze grondbeteekenis behoudt het woord ook, als het 

op godsdienstig gebied wordt overgebracht, en het moet die beteekenis 

ook wel behouden, omdat wij van den ganschen inhoud van het Evan

gelie, van heel den persoon en het werk van Christus, niets weten dan 

door het getuigenis der apostelen ; alleen door hun woord kunnen wij 

in Christus gelooven, Joh. 17 : 20, door de gemeenschap met de aposte

len komen wij tot de gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon 

Jezus Christus, 1 Joh. 1 : 3. 
Maar desniettemin wordt het geloof, als het op godsdienstig gebied 

overgaat en bepaaldelijk in de Heilige Schrift als de weg tot het konink

rijk der hemelen wordt voorgesteld, overeenkomstig dit bijzonder gebruik 

zeer belangrijk gewijzigd. Men kan het Evangelie ook wel aannemen op 

dezelfde wijze, als men het getuigenis aangaande een geschiedkundig 

persoon of feit gelooft, maar dan neemt men het Evangelie niet als Evan

gelie aan, en het geloof, waarmede men het aanneemt, is niet het echte 

geloof. De ervaring van alle predikers, van profeten, apostelen, dienaren 

des woords in de gemeente en in de Heidenwereld, ja de ervaring van 

Jezus zeiven is altijd deze geweest, dat het woord bij velen, die het 

hoorden, geen ingang vond en geene werking deed. Wie heeft onze 

prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard ? 

Jes. 53 : 1. De menschen, die het Evangelie hooren, brengen eene zeer 

verschillende gemoedsgesteldheid mede en nemen er eene zeer onder

scheidene houding tegenover aan. 

Jezus heeft deze toestanden geteekend in de gelijkenis van den Zaaier. 

Bij sommigen valt het zaad des woords langs den weg, die den akker 

begrenst, en de vogelen komen en eten het op; dat zijn de onver

schilligen, de gevoelloozen, de onaandoenlijken, die het woord wel hooren, 

maar als eene zaak, die hun niet aangaat; zij stellen er persoonlijk niet 

het minste belang in en meenen, dat het niet tot hen is gericht. Het 
woord valt bij hen niet in den akker van hun hart, maar daarnaast, op 

den harden, plat- en vastgetreden weg; het blijft dikwerf zelfs in hun 

geheugen niet bewaard, maar gaat het eene oor in en het andere uit; 
42 
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t is na enkele oogenblikken, alsof zij het in het geheel niet hadden ge

hoord ; de vogelen, allerlei gedachten van tegenspraak, minachting, on

geloof, lastering, door den Booze als middelen gebezigd, drijven het 

woord uit hun bewustzijn weg; zij hebben het wel gehoord, maar zij 
verstaan het niet, Matth. 13 : 4, 19. 

Bij anderen valt het zaad des woords in steenachtige plaatsen, waar 

het niet veel aarde heeft; het gaat dan wel terstond op, juist omdat het 

geene diepte van aarde heeft, maar als de zon is opgegaan, verbrandt 

het, en het verdort, omdat het geen wortel heeft. Dat zijn de opper
vlakkige, ondiepe, vluchtige gemoederen; zij hooren het woord niet 

alleen, maar nemen het ook terstond met vreugde aan; het Evangelie 

trekt hen aan, om zijne schoonheid, verhevenheid, eenvoud of liefelijk

heid, en maakt ook eenigen indruk op hen. Zij worden erdoor bewogen 

en geroerd, smaken er eenige kracht van, en vormen zich allerlei goede 

voornemens. Maar zij laten de waarheid niet diep indringen en wortel 
schieten in hun hart; zij gunnen er eene plaats aan in hun geheugen, 

in hun verbeelding, in hun verstand en rede, maar zij openen de diepte 

van hun gemoed er niet voor; er is eene dunne laag aarde op de opper

vlakte, waar het woord invalt, maar daar beneden is alles koud, doodsch, 

hard als eene rots. Daarom kunnen zij de verdrukking en vervolging, 

de beproeving en verzoeking niet doorstaan ; zoodra die komen, worden 

zij geërgerd en vallen zij af; zij zijn maar voor een tijd, Matth. 13 : 5, 
6, 20, 21. 

Daar zijn voorts nog anderen, bij wie het zaad des woords midden 

tusschen de doornen valt, maar de doornen, mede (met dat zaad des 

woords) opwassende, Luk. 8 : 7, verstikken het, zoodat het tot geen 

ontkiemen en vruchtdragen komt. Dat zijn de wereldschgezinde hoor

ders, wier harten vol van doornen zijn, vol van zorgvuldigheden der 
wereld of van verleidingen des rijkdoms, die door de zorgen of door de 

verleidingen van het aardsche leven geheel in beslag worden genomen. 

Zij hooren het woord aan, zij nemen het ook wel aan; soms dringt het 

tusschen al die wereldsche beslommeringen en genietingen heen nog wel 

tot hunne harten door; de gedachte komt nu en dan bij hen op, dat het 

beter ware, met de wereld te breken en het koninkrijk Gods te zoeken; 

de vreeze voor het oordeel maakt zich wel eens van hun gemoed meester. 

Maar als het zaad des woords op het punt staat, om te ontkiemen, dan 
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komen de doornen, de wereldsche lasten en lusten, en zij verstikken het 

in de geboorte. Zij komen er niet toe, om alles te verlaten, om het 

kruis op zich te nemen en Jezus te volgen ; de macht der wereld is hun 

te sterk, Matth. 13 : 7, 22. 
Er is dus een toestemmen en aannemen van het Evangelie, dat toch 

het ware niet is. Zeker, daar zijn onverschilligen, als Pilatus, die met 

een hoogmoedigen en minachtenden glimlach van het Evangelie zich 

afkeeren, Joh. 18 : 38. . Daar zijn er ook, die, als de trotsche Farizeën 

en de wijze Grieken, in het kruis van Christus eene ergernis en eene 

dwaasheid zien en er tegen losbreken in wilde vijandschap en haat, 

Matth. 12 : 24, Joh. 8 : 22, 1 Cor. 1 : 23. Maar daar zijn anderen, die 

gelooven, maar niet tot belijdenis komen, en de eere der menschen meer 

liefhebben dan de eere Gods, Joh. 12 : 42, 43; die heel hun leven, tot 
aan hun dood toe, hoorders des woords blijven, maar nimmer worden 

daders des woords, Matth. 7 : 26, Joh. 13 : 17, Rom. 2 : 13, Jak. 1 :23; 
die, als Simon van Samaria, het Evangelie aannemen om de teekenen en 

groote krachten, die erdoor geschieden, Hand. 8 : 13 v.; die, als een 

Agrippa, op een bepaald oogenblik van hun leven bijna bewogen zijn, 

om Christen te worden, Hand. 26 : 27, 28; die, als een Demas, jaren 

lang het Evangelie dienen, en daarna de tegenwoordige wereld weer 

liefkrijgen, 2 Tim. 4 : 10. Daar is allerlei geloof, historisch, tijd-, 

wondergeloof, dat den naam wel draagt, maar de zaak niet bezit, dat 

wel eene gedaante der godzaligheid vertoont, maar de kracht ervan ver

loochent, 2 Tim. 3 : 5. 
Het echte, het zaligmakend geloof is van al de genoemde vormen van 

geloof in drieërlei opzicht onderscheiden. Ten eerste heeft het een ver

schillenden oorsprong. Het historisch, het tijd- en het wondergeloof zijn 

op zichzelf niet verkeerd ; zij zijn beter dan volslagen ongeloof en bit

tere vijandschap; ze hebben zelfs een tijdelijk nut; maar ze zijn toch 

alleen gaven van Gods algemeene genade en worden ook aan natuur

lijke menschen geschonken. Doch het zaligmakend geloof is eene gave 

Gods, evenals heel de zaligheid, Ef. 2 : 8, eene gave van Gods bij

zondere genade, Phil. 1 : 29, een gevolg der verkiezing, Hand. 13 :48, 

Rom. 8 : 30, Ef. 1 : 5, een werk des H. Geestes, 1 Cor. 12 : 3, eene 

vrucht der wedergeboorte, Joh. 1 : 12, 13. 
Zij, die alleen de natuurlijke geboorte deelachtig zijn, behooren tot de 
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were ld ,  z i jn  van  beneden ,  hebben  de  duis te rn is  l i ever  dan  he t  l i ch t ,  ken

nen  God nie t  en  vers taan  z i jn  woord  n ie t ,  Joh .  1  :  11 ,  3  :  3 ,  19 ,  20 ,  

6  :  44 ,  8  :  47 ,  Rom.  8  :  7 ,  1  Cor .  2  :  14  enz .  Maar  de  wedergeboor te  

verk laar t ,  waarom sommigen  de  roeping  des  Evangel ies  opvolgen  en  

Chr i s tus  aannemen,  Joh .  1  :  12 ,  13 .  Z i j  z i jn  immers  u i t  God geboren ,  

z i jn  u i t  de  waarhe id ,  worden  door  den  Vader  to t  Chr i s tus  ge le id ,  hooren  

z i jne  s tem,  vers taan  z i jne  sprake  en  vo lgen  Hem,  Joh .  3  :  3 ,  5 ,  6  :  44 ,  

8  :  47 ,  10  :  5 ,  27 .  En  de  Hei l ige  Gees t ,  u i t  wien  z i j  geboren  z i jn ,  ge 
tu ig t  met  hun  gees t ,  da t  z i j  k inderen  Gods  z i jn ,  Rom.  8  :  16,  en  leg t  

hun  de  be l i jden is  op  de  l ippen ,  da t  Chr i s tus  hun  Heer  i s ,  1  Cor .  12 :3 .  

Krachtens  dezen  oorsprong  i s  he t  ware ,  za l igmakend ge loof  ten  tweede  

ook  in  wezen  van  a l le  andere  ge loof  ondersche iden .  Het  s lu i t  zonder  

twi j fe l  een  e lement  van  kennen  in ,  want  he t  heef t  be t rekking  op  een  

ge tu igenis  aangaande  onz ien l i jke ,  eeuwige  d ingen ,  d ie  wi j  ze iven  n ie t  

hebben  waargenomen en  n ie t  hebben  kunnen  waarnemen.  Het  kan  de  

waarhe id  n ie t  u i t  he t  wedergeboren  leven  opbouwen,  noch  ook  u i t  de  

godsdiens t ige  e rvar ing  en  de  bevinding  des  gemoeds  af le iden .  Want  

ofschoon de  ge loovigen  de  za lv ing  des  Gees tes  van  den  Hei l ige  (n .1 .  Chr i s 

tus )  on tvangen  hebben  en  a l le  d ingen  weten ,  1  Joh .  2  :  20 ,  z i j  hebben  d ien  

Gees t  toch  ju i s t  aan  Chr i s tus  te  danken ,  b l i jven  gebonden  aan  he t  woord  der  

waarhe id ,  da t  z i j  van  den  beginne  gehoord  hebben ,  1  Joh .  2  :  21  — 24 ,  

en  z i jn  met  de  gansche  kerk  op  he t  fundament  van  apos te len  en  pro
feten gebouwd, Ef. 2 : 20. 

Maar  de  kennis ,  d ie  aan  he t  za l igmakend ge loof  e igen  i s ,  i s  toch  van  

eene  b i jzondere  soor t .  Z i j  i s  n ie t  lou te r  eene  theore t i sche  kennis ,  d ie  a l leen  

in  he t  vers tand  en  he t  geheugen  opgenomen wordt  en  voor t s  den  mensch  

koud laa t .  Ze  s taa t  n ie t  op  ééne  l i jn  met  d ie ,  welke  in  de  wetenschap  

door  onderzoek  en  nadenken  verworven  wordt ,  en  z i j  i s  n ie t  ge l i jk  t e  

s te l len  met  he t  aannemen van  een  geschiedkundig  ber ich t  over  he tgene  

e rgens  in  he t  ver leden  heef t  p laa t s  gehad .  De  kennis  des  ge loofs  i s  

eene  prac t i sche  kennis ,  eene  kennis  van  he t  har t  meer  dan  van  he t  

hootd ,  eene  kennis  met  persoonl i jke ,  d iepe ,  hee l  de  z ie l  in  bes lag  nemende  

be langs te l l ing ,  omdat  z i j  eene  zaak  be t re f t ,  waar  ik  ze l f  in  de  kern  van  

mi jn  wezen  b i j  be t rokken  ben ,  waar  mi jn  bes taan ,  mi jn  l even ,  mi jn  z ie l ,  

mi jne  za l ighe id  mede  gemoeid  i s .  Het  ge loof  i s  dus  wel  een  toes temmen 

en  aannemen,  een  weten  en  kennen  van  een  ge tu igenis ,  da t  to t  mi j  
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komt; maar het is een aannemen van dat getuigenis met toepassing op 
mijzelven, een ontvangen van het woord der prediking Gods, niet als een 
menschenwoord, maar als Gods woord, 1 Thess. 2 : 13, een „mijnen" van 
het Evangelie als eene boodschap, die God tot mij persoonlijk zendt. 

En hiermede verbindt zich terstond in de derde plaats, dat het 
zaligmakend geloof van alle andere geloof in voorwerp verschilt. 
Want het historisch geloof blijft bij het bericht staan en dringt 
niet dieper door; het tijdgeloof ziet in dat bericht wel eenige schoon
heid en verheugt zich daarin, maar miskent er den eigenlijken inhoud 
van; en het wondergeloof hecht zich aan de teekenen en krachten, 
doch is eigenlijk onverschillig voor Hem, die ze werkt. Wanneer wij 
echter het Evangelie aannemen met een waarachtig hart, als een woord, 
dat God tot ons persoonlijk brengt, dan kan dit zaligmakend geloof ons 
niet ledig en onvruchtbaar laten. Evenmin als. iemand, die op reis ver
neemt, dat zijn huisgezin in groot gevaar verkeert, rustig zijn tocht zal 
voortzetten, kan de mensch, die het Evangelie waarlijk, met toepassing op 
zichzelven gelooft en die daaruit weet, dat hij schuldig en verloren is 
en dat er alleen redding is bij Christus Jezus, daarbij koud en onver
schillig blijven. Integendeel, het ware geloof wordt terstond werkzaam 
in degenen, die het ontvangen hebben, het laat hen geen rust, het drijft 
hen tot Christus uit. Het blijft dus niet bij het getuigenis als een 
historisch bericht staan, maar dringt tot den persoon door, van wien dat 
getuigenis spreekt. 

Zoo was het inmers reeds in het Oude Testament. De vromen, die 
daar voor ons optreden, zijn altijd met God zeiven werkzaam. Enkele 
malen wordt dit door gelooven uitgedrukt, Gen. 15 : 6, Ex. 14 : 31, 
2 Chron. 20 : 20, Jes. 28 : 16, Hab. 2 : 4, maar dit is dan niet een 
verstandelijk overtuigd zijn, dat God bestaat, maar een met heel de ziel 
zich verlaten op God en een staat maken op zijn woord. Gelooven wisselt 
daarom met allerlei andere woorden af. Van de vromen wordt telkens 
gezegd, dat zij op God vertrouwen, tot Hem de toevlucht nemen, op 
Hem hopen, Hem vreezen, alles van Hem verwachten, Hem verbeiden, 
op Hem steunen, Hem aanhangen en naloopen enz. Hun leven is een 
voortdurend wandelen, omgaan, gemeenschap oefenen met God. En zoo 
is het ook in het Nieuwe Testament. De apostelen, die het ons beschre
ven hebben, zijn geene geschiedschrijvers in den gewonen zin des woords, 
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maar zij getuigen van wat zij gezien en gehoord en aanschouwd en 
getast hebben van het Woord des levens. Zij leven in de gemeenschap 
met Christus en spreken daaruit. Gelooven is een aannemen van Christus, 
niet louter een aannemen van het omtrent Hem door de apostelen 
afgelegde getuigenis, maar een aannemen van Christus zeiven, Joh. 1 : 12; 
het sluit in een aandoen van Christus als een kleed, Gal. 3 : 27, een 
sterven en opstaan met Christus, Rom. 6 : 4, een leven in zijne gemeen
schap, Gal. 2 • 20, een blijven in Hem als den wijnstok, Joh. 15 : 4, 
enz. En door en in Christus is God hun Vader, en zijn zij zijne zonen 
en dochteren, 2 Cor. 6 : 18. 

In één woord, het zaligmakend geloof is niet alleen eene zekere kennis, eene 
vaste overtuiging, eene ontwijfelbare gewisheid aangaande het profetisch 
en apostolisch getuigenis als het woord Gods, maar het is daarmede 
tegelijk een vast vertrouwen, van persoon tot persoon, op Christus 
zeiven als de volheid van genade en waarheid, door God in Hem geopen
baard. Het een staat met het ander in onlosmakelijk verband. Zonder 
kennis is geen vertrouwen mogelijk, want hoe kunnen wij vertrouwen op 
iemand, dien wij niet kennen ? Maar omgekeerd ook, als het kennen 
niet tot vertrouwen leidt dan is het niet het rechte kennen geweest; wie 
den naam des Heeren kennen, vertrouwen op Hem, Ps. 9 : 11, maar 
wie Hem niet vertrouwen, die hebben Hem ook uit zijn woord nog 
niet leeren kennen, gelijk Hij waarlijk is. Wie Christus zoekt buiten 
zijn woord om, alleen door den Geest, die verliest den toetsteen tot 
beproeving der geesten en komt er allengs toe, om zijn eigen geest met 
den Geest van Christus te verwarren; en wie het woord onderzoekt 
zonder den Geest van Christus, die bestudeert het portret, maar is onver
schillig voor den persoon, dien het voorstelt. 

Daarom gaf Christus beide, zijn woord en zijn Geest; en de Geest 
van Christus is het, die in het woord der Schrift en in de harten der 
geloovigen hetzelfde getuigenis aflegt. In de wedergeboorte plant 
Hij het woord in onze harten in, Jak. 1 : 18, 21, 1 Petr. 1 : 23, 25; 
en het geestelijk leven der geloovigen leidt Hij, overeenkomstig zijne 
natuur, altijd weer tot het woord terug, om het daarmede te voeden en te 
versterken. Wij groeien hier op aarde nooit boven de Schrift uit, omdat 
die Schrift het eenige middel is, om ons in gemeenschap te brengen 
met den werkelijken Christus, die gekruisigd, maar thans gezeten is aan 
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de  rechte rhand  der  kracht  Gods .  Het  Chr i s tendom is  eene  h i s tor i sche  
re l ig ie ,  maar  ook  eene  re l ig ie  van  he t  heden;  he t  heef t  een  woord ,  da t  

he t  bee ld  van  Chr i s tus  ons  voor  de  oogen  sch i lder t ,  maar  ook  een  Gees t ,  

door  wien  de  levende  Chr i s tus  ze l f  in  onzen  har ten  woont .  Daarom 

is  he t  ge loof  kennis  en  ver t rouwen tege l i jk ;  he t  i s  een  aannemen van  
Chr i s tus  ze iven  in  he t  gewaad  der  Hei l ige  Schr i f tuur .  

Gelijk het geloof de vrucht der wedergeboorte is naar de zijde des 

bewustzijns, zoo openbaart zich het nieuwe leven naar den kant van den 

wil in de bekeering. Herhaaldelijk vinden wij hiervan al sprake in de 

boeken des Ouden Testaments. Israël werd na de verlossing uit Egypte 

door den Heere naar den Sinaï geleid en daar opgenomen in zijn ver

bond. Als volk Gods had het dat verbond te onderhouden en zijne stem 

gehoorzaam te zijn; het moest een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk 

zijn, Exod. 19 : 5, 6. Maar reeds in de woestijn maakte het zich tel

kens aan ontrouw en ongehoorzaamheid schuldig. In Kanaan nam 
die afval te midden van de Heidensche volken nog toe; toen het eerste 

geslacht was uitgestorven en er een ander geslacht opkwam, dat den 

Heere niet kende noch ook het werk, dat Hij aan Israël gedaan had, 
toen deden de kinderen Israels dat kwaad was in de oogen des Heeren, 
en zij dienden de Baals, Richt. 2 : 10, 11. 

Vandaar, dat de prediking der bekeering onder Israël noodzakelijk werd. 

In den eersten tijd werden er richters door den Heere verwekt, die het 

volk verlosten uit de hand zijner vijanden en het tot den dienst des 

Heeren terugleidden. Later, van Samuel af aan, traden er profeten op, 

die Israël vermaanden, om zich van hunne booze wegen te bekeeren en 

de geboden en inzettingen Gods te houden, overeenkomstig de wet, die 

Hij aan hunne vaderen gegeven had, 2 Kon. 17 : 13. Samuel begon 

hier al mede, 1 Sam. 7 : 3, en al de profeten hebben die prediking her

haald ; zij zijn allen predikers van boete en bekeering, maar in dien weg 

dan verder ook verkondigers van vergeving der zonden en van volkomene 
verlossing geweest, Jer. 3 : 12, 14, 18 : 11, 25 : 5, Ezech. 14 : 6, 

18 : 30-32, 33 : 11, Hos. 12 : 7, 14:3, Joël 2 : 12, 13 enz. En dan 
werd er bij het volk soms ook wel eenige bekeering aanschouwd ; als 

zij door hunne vijanden dienstbaar gemaakt en onderdrukt werden, be
gonnen zij tot den Heere te roepen, Richt. 3 : 9, 15, 4 : 3 enz.; de 
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vrome koningen, Asa, Josaphat, Josia, Hizkia brachten eene kleinere of 
grootere reformatie tot stand, 1 Kon. 15 : 11 v., 22 : 47, 2 Kon. 23: 15, 

2 Chron. 30 : 6, 9; Jona ging zelfs naar Nineve, en op zijne prediking 

geloofden de lieden van Nineve aan God, zij riepen een vasten uit, be

kleedden zich met zakken, en bekeerden zich van hun boozen weg, 

Jon. 3:5, 10; van Achab wordt gezegd, dat hij na Elia's aankondiging 
van zijn oordeel zich vernederde voor het aangezicht des Heeren, 1 Kon. 

21 : 27, 29, en van Manasse wordt verhaald, dat hij op 't laatst van 

zijn leven het aangezicht des Heeren zocht en erkende, dat de Heere 
God is, 2 Chron. 33 : 12. 

Ofschoon de bekeering bij sommigen zeker wel ernstig en van harte ge

meend was, bij de massa des volks bestond zij in niet veel meer dan eene 

uitwendige verandering; zij bekeerden zich niet, gelijk Jeremia zegt, met 

hun gansche hart, maar valschelijk, Jer. 3 : 10. Daarom zetten de profeten 
hunne prediking der bekeering voort; zij houden aan het volk den eisch 

en den plicht der bekeering voor oogen; zij dringen er op aan, dat niet 

alleen het volk in zijn geheel, maar ook dat ieder persoonlijk zijn zon

digen weg verlate en zich bekeere tot den Heere zijnen God, Ezech. 

18 : 23, 32, 33 : 11. En als het volk dan voortdurend de vermaningen 

in den wind blijft slaan, dan rijpt bij de profeten de gedachte, dat 

hunne prediking tot een oordeel voor het volk verstrekt, Jes. 6 : 10, 

dat Israël een wilde wijnstok is, Jer. 2 : 25, dat het zich niet be-

keeren kan, evenmin als een moorman zijne huid of een luipaard zijne 

vlekken veranderen kan, Jer. 13 : 23, en dat God de bekeering geven 

en een nieuw hart schenken moet, Ps. 51 : 12, Jer. 31 : 18, Klaagl. 

5 : 21. En reikhalzend zien zij uit naar dien dag, waarin God een 

nieuw verbond zal maken, het hart des volks besnijden, en daarin zijne 

wet zal schrijven, Deut. 30 : 2, 6, Ps. 22 : 28, Hos. 3 : 5, Jer. 24 : 7, 
32 : 33 enz. 

Die dag breekt aan, als volgens de prediking van Johannes den Dooper 

en Jezus het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. En beiden ver

kondigen dan, dat geen pogen, om de wet te onderhouden, en geen fari-

zeesche eigengerechtigheid, maar alleen bekeering en geloof den weg tot 

dat koninkrijk met zijne goederen ontsluit, Mark. 1 : 4, 15. Om deze 

bekeering aan te duiden, gebruikt het Grieksche Nieuwe Testament twee 

woorden ; het eerste komt als zelfstandig naamwoord of werkwoord o. a. 
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voor in Matth. 3 :  2 ,  8 ,  11,  9  :  13,  11 :  20 ,  Hand. 2 :  38,  2 .  Cor. 7 :9,  
10, en geeft eene inwendige, geestelijke verandering, eene verandering in 

de zedelijke gezindheid te kennen ; het andere, dat wij bijv. aantreffen 

in  Mat th .  13 :  16,  Luk.  1 :  16,  17;  22:32,  Hand.  9:35,  11:21,  14:15,  
15 : 19, 26 : 18, 20 enz., ziet meer op den uitwendigen omkeer, de 

verandering in levensrichting, welke van de inwendige verandering open

baring en gevolg is. In Hand. 3 : 18, 26 : 20 worden beide woorden 

verbonden : betert u en bekeert u, dat is, verandert uw gemoed en uw 

wandel, komt tot inkeer en keert terug. 

Als het Evangelie in de dagen der apostelen aan Joden en Heidenen 

gepredikt en door hen aangenomen werd, dan eischte dit ook eene uit

wendige verandering, die voor anderen waarneembaar was. De Joden 
moesten breken met hunne onderhouding van de Mozaische wet, inzon

derheid van de besnijdenis en heel den offerdienst, en de Heidenen 

moesten hun afgoderij, beeldendienst en godsdienstige gebruiken vaarwel 

zeggen. Er behoorde heel wat zelfverloochening en moed toe, om tot 

het Christendom over te gaan; wie het deed, deed het in den regel uit 

overtuiging des harten, in oprechtheid en waarheid, want eer en voordeel 

waren er niet mede te behalen. De beide zaken, die door de twee 

woorden voor bekeering werden uitgedrukt, waren dus gewoonlijk zeer 

nauw verbonden ; de inwendige en de uitwendige verandering gingen 
gepaard. 

Deze radicale omkeer, zoowel in- als uitwendig, ontving haar teeken 

en zegel in den heiligen doop, Hand. 2 : 38: wie den doop onderging, 

die brak met heel zijn verleden, verliet zijn maagschap, werd der wereld 

gekruisigd, stierf met Christus en werd met Hem door den doop begraven 

in zijn dood; maar die stond te zelfder tijd met Christus op tot een 

nieuw leven, deed Christus aan als een kleed, als een ander, rein ge

waad, waarin hij zich nu aan de wereld vertoonde, die werd een discipel, 

een volgeling, een dienstknecht, een krijgsknecht van Christus, een lid 

van zijn lichaam, en een tempel des Heiligen Oeestes, Rom. 6 : 3 v., 

Gal. 3 : 27, Col. 2 : 11, 12 enz. Zoolang de Christelijke kerk zich in 

de wereld der Joden en Heidenen uitbreiden moest, was de bekeering 

niet alleen eene inwendige verandering, maar ook een uitwendige omkeer, 
een verlaten van den dienst der stomme afgoden, 1 Cor. 12:2, 1 Thess. 

1 : 9, van arme en zwakke beginselen en elementen van godsdienst, 

43 
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Gal. 4 : 3, 9, Col. 2 : 8, 20, van doode werken, Hebr. 9 :14, 1 Thess. 

1 : 9, van openbare zonden en misdaden, 1 Cor. 6 : 10, Ef. 2 : 2, 3, 

Col. 3 : 5, 7, Tit. 3:3, om van nu voortaan den levenden en waar-
achtigen God te dienen, Hebr. 9 : 14, 1 Thes. 1 : 9, en den Heere aan 
te hangen, 1 Cor. 6 : 15-20. 

Maar toen deze zendingsperiode voorbij was en de gemeente zich in 

de geslachten, van ouders op kinderen, voortzette, toen veranderde de 

bekeering wel niet in wezen, doch legde zij toch uit den aard der zaak 

dien uitwendigen vorm af, waarin zij vroeger naar buiten openbaar werd. 

De kinderen waren van hunne geboorte af opgenomen in het verbond, 

zij ontvingen tot teeken en zegel daarvan den heiligen doop en werden 

daardoor zichtbaar, zelfs vóór hun bewustzijn en toestemming, de kerk van 

Christus ingelijfd. Maar natuurlijk kwam het menigmaal voor, dat leden 

der kerk, die op lateren leeftijd of als kinderen gedoopt waren, na dien 

tijd in lichtere of grovere zonden vervielen. Daar waren secten, zooals 

de Montanisten en de Novatianen, die meenden, dat de grovere zonden niet 

meer door de kerk vergeven mochten of konden worden; maar de kerk zelve 

nam een ander standpunt in, zij liet afgedwaalden en gevallenen weer tot 

hare gemeenschap toe, wanneer zij berouwvol terugkeerden, belijdenis van 

hunne zonden deden en aan de kerkelijke straffen zich onderwierpen. 

Langzamerhand kwam daaruit het sacrament der boete op, waarbij de 

geloovigen, die aan kleinere of grootere zonden zich hebben schuldig 

gemaakt, deze in de biecht voor den priester belijden, daarbij een vol

maakt (wanneer men de zonde betreurt, omdat men er God door beleedigd 

heeft) of een onvolmaakt (wanneer men de zonde betreurt uit vrees voor 

straf enz.) berouw toonen, en eindelijk de gebeden en goede werken 

volbrengen, die de biechtvader aan den boeteling oplegt. Zoo werd 

de bekeering in de Roomsche kerk allengs geheel veruitwendigd; in 

plaats van in de inwendige zinsverandering, kwam het zwaartepunt te 

liggen in de biecht en in de voldoening, want een onvolmaakt berouw 

was voldoende, om vergiffenis van zonden te verkrijgen ; en kwijtschelding 

van de opgelegde tijdelijke straffen kon men zelfs weer door een aflaat 
deelachtig worden. 

Op dit punt inzonderheid nam de Reformatie bij Luther haar aanvang. 

Door het lezen van het Nieuwe Testament kwam hij tot de ontdekking, 

dat bekeering in de Schrift heel iets anders was dan de boete, de 
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„penitentie", die Rome ervan gemaakt had. Maar Luther scheidde be
keering en geloof nog te veel; hij had zelf in zijn geweten den vloek der wet 
gevoeld en vond toen troost in de rechtvaardigmaking des zondaars 
door het geloof alleen. Bekeering in den zin van berouw, boete, leed
wezen werd daarom naar zijne gedachte door het middel der wet, en 
geloof door het middel des Evangelies bewerkt. Calvijn zag dit later 
beter in, en gaf eene eenigszins andere voorstelling. Evenals de H. Schrift, 
maakte hij onderscheid tusschen eene valsche en eene echte bekeering, 
Jer. 3 : 10, tusschen eene droefheid der wereld en eene droefheid 
overeenkomstig den wil Gods, 2 Cor. 7 : 10, tusschen spijt, berouw 
over eene zondige daad, en een hartelijk leedwezen, dat wij God door 
onze zonden vertoornd hebben. Berouw over eene zondige daad kan ook 
in de kinderen der wereld vallen ; als de zonde heel andere gevolgen 
heeft, dan verwacht werd, als ze tot schade en schande leidt, dan voelt 
de wereld ook menigmaal spijt; een Kain, Gen. 4 : 13, een Ezau, Hebr. 
12 : 17, een Judas, Matth. 27 : 3, zijn daarvoor ten bewijze; zulk eene 
droefheid leidt niet tot waarachtige bekeering, maar zij werkt den dood, 
zij brengt vertwijfeling, verbittering, verharding mede. 

Maar de waarachtige bekeering bestaat niet in zulk een, alleen de ge
volgen der zonde, betreurend berouw, maar zij bestaat in eene innerlijke 
verbreking des harten, Ps. 51 : 19, Hand. 2 : 37, in eene droefheid over 
de zonde zelve, omdat zij met Gods wil in strijd is en zijn toorn opwekt, 
in een hartelijk leedwezen over en in een haten en vlieden van de 
zonde. En deze komt niet op uit den ouden, maar uit den nieuwen 
mensch; zij onderstelt reeds en is eene vrucht van het zaligmakend 
geloof; zij is eene droefheid, gelijk God die wil en gelijk God haar 
werkt, en zij strekt zich daarom aanstonds naar God uit en werkt eene 
onberouwelijke bekeering tot zaligheid (of eene bekeering tot onberouwe-
üjke zaligheid), 2 Cor. 7 : 10. Als de verloren zoon tot zichzelven 
gekomen is en het besluit opvat, om terug te keeren, dan zegt hij: ik 
zal opstaan en tot mijn Vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, 
ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, Luk. 15 : 18. Hij neemt 
den Vadernaam al op de lippen, ofschoon hij nog verre van Hem is; 
Hij durft tot den Vader gaan en zijne zonden voor zijn aangezicht be
lijden, omdat hij in het diepst van zijn hart gelooft, dat de Vader zijn 
Vader is. Wij zouden niet durven omkeeren tot God, indien wij niet 
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door den Heiligen Geest innerlijk in onze zielen vertrouwden, dat Hij, 

als een Vader, onze belijdenis aannemen en onze zonden ons vergeven 

zal. De waarachtige bekeering staat met het echte zaligmakend geloof 

in onverbreekbaar verband. 
Daarom behoort de volledige behandeling van de bekeering des men-

schen niet in de leer der ellende en der verlossing, maar in die der 

dankbaarheid thuis, Heid. Catech. Zondag 33. Soms wordt het woord 

bekeering in ruimer zin genomen, en omvat dan de gansche verandering, 

die er met een mensch plaats grijpen moet, om een kind Gods en een 

burger van zijn koninkrijk te worden. Evenals Jezus in Joh. 3 alleen 

van de wedergeboorte, en elders, bijv. Mark. 16 : 16, alleen van geloof 

spreekt, als de weg,-die tot de zaligheid leidt, zoo maakt Hij in Matth. 

4 : 17 alleen melding van de bekeering; men kan immers de eene wel

daad niet bezitten zonder de andere; in het nieuwe leven der wedergeboorte 

liggen het geloof en de bekeering in beginsel opgesloten, en zij komen 

te hunner tijd daaruit met noodzakelijkheid voort. Maar al kunnen zij 

niet van elkander afgescheiden worden, men kan ze toch van elkander 

onderscheiden, en dan is bekeering eene vrucht der wedergeboorte, 

die tegelijkertijd het geloof onderstelt. Ook dan is en blijft zij eene 

gave en een werk Gods, niet alleen in den aanvang, maar ook bij 

den voortgang, Jer. 31 : 18, Klaagl. 5 : 21, Hand. 5 : 31, 11 : 19; maar 
zij is dan tegelijk, krachtens het nieuwe leven, dat ingestort werd, eene 

daad des menschen, Hand. 2 : 38, 11 : 21, Openb. 2 : 5, 16 v., welke 

niet tot één oogenblik beperkt is, maar zich voortzet door heel het 

leven heen. 
Tevens is zij dan, schoon één in wezen, verschillend in vorm naar 

gelang van de personen, in wie zij geschiedt, en de omstandigheden, 

waaronder zij plaats grijpt. Het is wel één weg, waarop alle kinderen 
Gods wandelen, maar zij worden daarop toch verschillend geleid, en doen 

onderscheidene ervaringen op. Wat verschil is er niet in de leiding, welke 

God met de aartsvaders houdt; wat onderscheid is er niet in de bekeering 

van Manasse, van Paulus, van Timotheus! Hoever loopen niet de be

vindingen van een David en Salomo, van een Johannes en Jakobus uiteen ! 

En diezelfde verscheidenheid treffen wij ook buiten de Schrift in het leven 

der kerkvaders, der hervormers en van alle vromen aan. Zoodra ons 

oog opengaat voor dezen rijkdom des geestelijken levens, leeren wij het 
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af, anderen naar onzen kleinen bekrompen maatstaf te beoordeelen. Daar 

zijn menschen, die slechts ééne methode kennen, en niemand voor bekeerd 

houden, tenzij ze van diezelfde ervaringen spreken kunnen, die zij zeiven 

gehad of beweren gehad te hebben. Maar de Schrift is veel rijker en ruimer 

dan de nauwheid van hun ingewand. Ook hier geldt het woord : daar 
is verscheidenheid van gaven, doch het is dezelfde Geest; en er is verschei

denheid der bedieningen, en het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid 

der werkingen, doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt, 1 Cor. 

12 : 4-6. De waarachtige bekeering bestaat niet in wat menschen van 

haar maken, maar in hetgeen God van haar zegt; in alle verscheidenheid 

van leidingen en ervaringen bestaat zij en moet zij bestaan in de afsterving 

van den ouden en de opstanding van den nieuwen mensch. 

Wat is de afsterving van den ouden mensch ? Het is een hartelijk 

leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe 
langer hoe meer haten en vlieden. 

En wat is de opstanding van den nieuwen mensch? Het is eene 

hartelijke vreugde in God door Christus, en lust en liefde, om naar den 
wille Gods in alle goede werken te leven. 

§ 2 1 .  D e  R e c h t v a a r d i g m a k i n g .  

Wedergeboorte, die in de vruchten van geloof en bekeering tot 
openbaring komt, ontsluit den toegang tot het koninkrijk Gods. En wie 

burger van dit koninkrijk is, krijgt aanstonds deel aan al de goederen, 

die er de inhoud van zijn, en die onder een drietal: gerechtigheid, heilig

heid en zaligheid, kunnen worden saamgevat. Hier komt de eerste van 
deze heerlijke weldaden ter sprake. 

Gerechtigheid wordt gewoonlijk omschreven als die standvastige en 

bestendige wil van een redelijk wezen, welke aan ieder het zijne geeft. 

Zij sluit dan in de eerste plaats in eene zedelijke gezindheid (hoedanig
heid, gesteldheid) van den persoon, aan wien ze toegekend wordt, en 

ten tweede eene houding tegenover en eene behandeling van andere 
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personen, welke uit die gezindheid voortvloei en hen erkent in de rechten, 

die hun toekomen. Ofschoon de Schrift in deze gerechtigheid nu, gelijk 

wij zien zullen, eene eigenaardige wijziging brengt, gaat zij toch van 

dezelfde grondgedachte uit. Gerechtigheid is rechtvaardigheid, die een 

persoon zelf bezit, en rechtvaardige behandeling, die hij anderen aandoet. 

In dezen zin schrijft reeds het Oude Testament aan God gerechtigheid 

toe. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijne wegen 

zijn gerichten. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en recht 

is Hij, Deut. 32 : 4. Maar deze gerechtigheid wordt in de Schrift niet 

uit eene bespiegeling over het Goddelijk wezen afgeleid, maar zij wordt 

Gode toegekend op grond van zijne openbaring; zóó heeft Hij van den 

beginne af zich aan zijn volk doen kennen ; Hij heeft niet in het ver

borgene gesproken, in eene donkere plaats der aarde, en tot het zaad 

Jakobs niet gezegd : zoekt mij tevergeefs. Hij is de Heere, die gerechtig

heid spreekt, die rechtvaardige dingen verkondigt. Terwijl de Heidenen 

een God aanbidden, die niet verlossen kan, heeft Hij zichzelven aan 

Israël bekend gemaakt als Jehovah, buiten wien er geen God is, een 

rechtvaardig God en een Heiland, Jes. 45 : 19—21. Als de rechtvaar

dige Heere woont Hij in het midden van Israël; Hij doet geen onrecht, 
maar brengt allen morgen zijn recht aan het licht, Zef. 3 : 5. 

Die gerechtigheid Gods kwam allereerst uit in de wetten, die Hij aan 

zijn volk gaf. Bij ons bestaat de rechtvaardigheid daarin, dat wij in ons 

wezen en in ons handelen met eene wet overeenkomen; maar in dezen 

zin kan er bij God van rechtvaardigheid geene sprake zijn. Want er 

staat geene wet boven Hem, aan welke Hij beantwoorden moet; zijne 

rechtvaardigheid bestaat daarin, dat Hij volmaakt met zichzelven over

eenstemt. Daarentegen hebben alle rechten en wetten in Hem hun oor

sprong; en al deze wetten zijn rechtvaardig, omdat Hij ze gaf, in over

eenstemming met zijn eigen wezen en wil. Wat groot volk is er, vraagde 

Mozes eenmaal, dat zoo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als 
deze gansche wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef ? Deut. 4:8. 

En de vromen antwoordden daarop: de wet des Heeren is volmaakt, 

bekeerende de ziel. Het getuigenis des Heeren is gewis, den onkundige 

wijsheid gevende. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het 

hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de oogen De vreeze 

des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren 
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zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, 
ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honig en honigzeem, Ps 19 : 8—11, 119. 

Maar voorts wordt de gerechtigheid Gods daarin openbaar, dat Hij 

deze wetten handhaaft en van zijn volk eischt, dat het daarnaar leven 

zal. Reeds aan den eersten mensch legde Hij zijn gebod op, Gen. 2 : 16; 

en ook na den val laat Hij niets vallen van het recht, dat Hij op alle 

schepselen heeft. Zijne gerichten, zooals de zondvloed en de spraak

verwarring, zijn daarvan reeds ten bewijze, maar Hij houdt alle Heidenen 
in hunne conscientie aan zijne wet gebonden, Rom. 1 : 20, 32, 2 : 15. 

Inzonderheid echter legt Hij beslag op zijn volk Israël, dat hij uit vrije 

liefde tot zijn eigendom aannam, en dat daarom zijn verbond houden, 

zijner stem gehoorzamen en in zijne wegen wandelen moet, Exod. 19:5. 

Daarmede eischt de Heere niets onbillijks van zijn volk, want Hij had 

van zijne zijde alles aan zijn wijngaard ten koste gelegd, en verwachtte 

nu, dat hij goede druiven voortbrengen zou, Jes. 5:4. De Heere 

had hun bekend gemaakt, wat goed was; en wat eischte Hij nu an
ders van hen, dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben, en oot-

moediglijk te wandelen met hunnen God? Mich. 6 : 8, Am. 5 : 14, 15, 

Jes. 1 : 16, 17. 

Eindelijk treedt zijne gerechtigheid daarin aan het licht, dat Hij alle volken 

en ook zijn volk Israël strikt naar recht oordeelt en oordeelen zal. God 

is wetgever en koning, maar ook rechter, Jes. 33: 22, rechter der gansche 

aarde, die niet anders dan recht kan doen, Gen. 18 : 25. Soms wordt 

wel tegenover het klagende volk, dat God veroordeelt om zelf recht

vaardig te zijn, Job 40 : 3, de volstrekte souvereiniteit van zijn handelen 

gehandhaafd, en er de nadruk op gelegd, dat alle inwoners der aarde 

als niets zijn geacht, en dat God met het heir des hemels en de in

woners der aarde doet naar zijnen wil, zoodat niemand zijne hand kan 

afslaan of tot Hem zeggen : wat doet Gij ? Dan. 4 : 35. Immers is Hij 

de Formeerder aller dingen, met wien geen schepsel twisten kan, Jes. 

45 : 9, de pottebakker, in wiens hand Israël is gelijk leem, Jer. 18 : 6, 

Jes. 10 : 15. Doch deze uitspraken dienen volstrekt niet, om God voor 

te stellen als een tiran, die naar willekeur te werk gaat, maar zij roepen 
den mensch op, om zich te verootmoedigen en te bukken onder de 

hoogheid van Gods gedachten en de onbegrijpelijkheid zijner wegen, 

Jes. 55 : 8, 9. Hij is eene vreeselijke majesteit en geweldig van kracht; 
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met hem naar recht, Job 36 5, 37 : 23. 

En dat kan Hij doen, omdat Hij alwetend en strikt rechtvaardig is. 
Bij de aardsche rechters is het dikwerf gansch anders gesteld, en daarom 

worden zij telkens in het Oude Testament vermaand, om niet in het 

gericht het aangezicht te kennen, Deut. 1 : 17, Lev. 19 : 15, Spr. 24 :23, 

om geen geschenk aan te nemen, Deut. 16 : 19, Ex. 23 : 8, Jes. 5 : 23, 

om den arme en den vreemdeling, den wees en de weduwe niet te 

verdrukken, Ex. 23 : 6, 9, Ps. 82 : 2—4, Jes. 1 : 12, om den recht

vaardige rechtvaardig te spreken en den goddelooze te veroordeelen en 

het volk te richten met een gericht der gerechtigheid, Deut. 16 : 19, 

25 : 1. Want wie den goddelooze rechtvaardigt en den rechtvaardige 

verdoemt, zijn den Heere een gruwel, ja die beiden, Spr. 17 : 15, 26, 

18 : 5, 24 : 24. De Heere echter is de rechtvaardige rechter; Hij heeft 

gerechtighedên lief, Ps. 11 : 7, 33 : 5, 99 : 4, Jer. 9 : 23, zijne rechter

hand is vol van gerechtigheid, Ps. 48 : 11, gerechtigheid en gericht zijn 

de vastigheid zijns troons, Ps. 89 : 14, 97 : 2. Hij is onpartijdig, kent 
geen aanzien des persoons, en ontvangt geen geschenk, Deut. 10 : 17, 

2 Chron. 19 : 7, want rijken en armen zijn allen zijner handen werk, 

Job 34 : 19. En Hij blijft ook niet bij het uitwendige staan, maar ziet 

het hart aan, 1 Sam. 16 : 6, 1 Chron. 28 : 9, Hij beproeft de harten en 

de nieren, Ps. 7 : 10, Jer. 11 : 20, 20 : 12, en zal de wereld eenmaal 
oordeelen in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid, Ps. 9 : 9, 

96 : 13, 98 : 9. Hij zal verhoogd worden door het recht en geheiligd 
worden door gerechtigheid, Jes. 5 : 16. 

Indien de gerechtigheid Gods echter daarin bestaat, dat Hij strikt naar 

recht handelt en alle menschen naar den maatstaf van zijne heilige wet 

beoordeelt, hoe kan dan ooit eenig menschenkind door God vrijgesproken 

worden van schuld en van Hem het recht verkrijgen op het eeuwige leven ? 

Immers, hierover kan geen twijfel bestaan, dat alle menschen, zonder 

eenige uitzondering, schuldig staan aan de overtreding van Gods wet 

en de straf waardig zijn, welke Hij op die overtreding gesteld heeft. 
Sedert de ongehoorzaamheid van Adam heeft een stroom van onge

rechtigheden over het menschelijk geslacht de overhand gehad. Het 

gedichtsel van 's menschen hart is boos van der jeugd aan, Gen. 6 : 5, 

50Ö 
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8 : 21 ; allen worden onrein geboren, Job 14 : 4, 25 : 4—6, Ps. 51 : 7, 

en allen zijn zij afgeweken, er is niemand, die goed doet, ook niet één, 

Ps. 14 : 3. Geen mensch leeft er, die niet zondigt, en die zeggen kan : 

ik heb mijn hart gezuiverd en ben vrij van overtredingen, 1 Kon. 8:46, 

Spr. 20 : 9, Pred. 7 : 20. Als God de ongerechtigheden gadeslaat, kan 

niemand voor zijn aangezicht bestaan, Ps. 130 : 3, 143 : 2. Indien de 

zaak des menschen nu alzoo staat, hoe kan er dan ooit van zijne recht

vaardiging bij God sprake zijn ? 

En toch, datzelfde Oude Testament, dat de zondigheid en de ver

doemelijkheid van heel het menschelijk geslacht zoo duidelijk uitspreekt, 

maakt telkens melding van rechtvaardigen en oprechten van hart, die er 

leven midden in eene wereld, welke vervuld is met wrevel. Zoo wordt 

Noach een rechtvaardig en oprecht man in zijne geslachten genoemd, 

Gen 6 : 9, 7 : 1, en Job ontvangt van God zelf het getuigenis, dat 

niemand was op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, god-

vreezende en wijkende van het kwaad, Job 1 : 1, 7, 2 : 3. In de 

Psalmen is er ieder oogenblik sprake van eene kleine groep rechtvaar

digen, die tegenover de goddeloozen staan en veel verdrukking van hen 

te verduren hebben, Ps. 1 : 5, 14 : 5, 32 : 11, 33 : 1, 34 : 16, 20 enz. 

De Spreuken houden zich voortdurend met diezelfde tegenstelling onder 

de menschen bezig, 2 : 20—22, 3 : 33, 4 : 18, 10 : 3, 6 enz. En de 

profeten maken op dezelfde wijze onderscheid tusschen eene kleine kern 

van het volk, die den Heere getrouw blijft, en de groote massa, die aan 

afgoderij en ongerechtigheid zich overgeeft, 1 Kon. 19 : 18, Jes. 1 :8,9, 

4 : 3, 6 : 5 enz ; vooral Ezechiel stelt den rechtvaardige en den godde-

looze zeer scherp tegenover elkaar, en denkt bij hen niet aan groepen in 

het volk, maar aan individuëele personen, 3 : 18 v., 18 : 5 v., 33 : 8v. 

Maar dit is het eenige niet, dat in het Oude Testament ons treft. 

Nog meer bevreemdt het, dat deze rechtvaardigen (oprechten van hart, 

vromen, of hoe zij verder heeten mogen) volstrekt niet bang zijn voor de 

gerechtigheid Gods en nooit vreeze koesteren, dat zij door haar oordeel 

verpletterd zullen worden. Ja, voor de goddeloozen zal die gerechtigheid 

schrikkelijk wezen, Jes. 59 : 16—18, Jer 11 : 20, 20 : 12, Ps. 7 : 12,13, 

9 : 5, 6, 28 : 4, 129 : 4. Maar de vromen pleiten op haar en roepen 

haar in ; zij bidden om verhooring en uitredding, omdat God de God 

der gerechtigheid is, Ps. 4 : 1, 143 : 1, en zij verwachten, dat Hij, juist 
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omdat Hij de rechtvaardige God is, die harten en nieren proeft, hen 
bevestigen, Ps. 7 : 10, redden, 31 : 2, vrijspreken, 34 : 23, recht doen, 
35 : 23, vergeven, 51 : 16, antwoorden, 65 : 6, levend maken, 119 : 40, 
verhooren;  ! 43 : 1, uit de benauwdheid uitvoeren zal, 143 : 11. 

Dit beroep der vromen op de gerechtigheid Gods gaat dan soms nog 
een stap verder, en neemt dezen voor ons bewustzijn eerst zoo onver-
staanbaren vorm aan, dat God hen hooren en redden moet naar hunne 
gerechtigheid, job kan niet toegeven, dat hij schuldig is, en is zich 
van zijn oprechten en reinen wandel bewust, 29 : 12 v., 31 : 1 v., en 
wordt door den Heere ten slotte tegenover zijne vrienden in het gelijk 
gesteld, 42 : 7. In de Psalmen klinkt meermalen de toon : richt mij, 
Heere, naar mijne gerechtigheid en naar mijne oprechtigheid, die bij mij 
is, 7 : 9, 17 : 1-5, 18 : 20—25, 24 : 4—6, 26 : 1, 37 : 18, 19, enz. 
Bij Jesaja klaagt het volk: mijn weg is voor den Heere verborgen en 
mijn recht gaat van mijnen God voorbij, 40 : 27. Maar de profeet is 
juist tot hen gezonden, om in des Heeren naam te verkondigen, dat dit 
niet het geval is. Want na de tuchtiging komt de verlossing. De strijd 
is vervuld, de ongerechtigheid is verzoend, 40 : 2, en de Heere brengt 
zijne gerechtigheid nabij en zijn heil zal niet vertoeven, 46: 13. Zooals 
Hij telkens in het leven der vromen verlossend ingrijpt, hun recht voor 
zijn aangezicht doet uitgaan, Ps. 17 : 2, de rechtszaak der ellendigen en 
nooddruftigen uitvoert, 103 : 6, 140 : 13, 146 : 7, zoo zal Hij in het 
einde den twist van zijn volk twisten, Jes. 49 : 25, 51 : 22, Jer. 50:34, 
51 : 36, Mich. 7 : 9; Hij zal zijn heiligen arm voor de Heidenen ont-
blooten, een woord der gerechtigheid uit zijn mond doen uitgaan, en 
zijn volk door gerechtigheid bevestigen, Jes. 45 : 23, 51 : 5, 52 : 10, 
54 : 15. Hij is een rechtvaardig God en daarom een Heiland, 45 : 21. 
In Hem zijn gerechtigheden en sterkte; uit Hem is hunne gerechtigheid; 
in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het 
gansche zaad van Israël, 45 : 24, 25, 54 : 17. 

Duidelijk blijkt dus uit het Oude Testament, dat er niet alleen recht
vaardigen onder Israël zijn, maar dat dezen ook hun heil en zaligheid 
juist verwachten van de gerechtigheid Gods. Ons doet dit min of meer 
vreemd aan, omdat wij eene tegenstelling maken tusschen Gods gerech
tigheid en Gods barmhartigheid; en wij stellen het dan zoo voor, dat 
wij door Gods gerechtigheid veroordeeld, maar door zijne barmhartig-
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zulk eene tegenstelling niet; zij brengen de gerechtigheid Gods ten 

nauwste met zijne genade en barmhartigheid, met zijne goedertierenheid 

en waarheid, met zijne weldadigheid en trouw in verband, Ps. 33 : 5, 

40 : 11, 51 : 16, 89 : 15, 103 : 17, 143 : 11, 12, 145:7, 17, Jer. 9:24, 

Hos. 2 : 18; de Heere is genadig en rechtvaardig, Ps. 112 : 4, 116:5; 

verlossingen zijn bewijzen van zijne gerechtigheid, Richt. 5:11, 1 Sam. 

12 : 7, Mich. 6:5. En daarom is die gerechtigheid, niet minder dan 
de barmhartigheid Gods, voor de vromen een voorwerp van voort-

durenden lof en prijs, I's. 7:18, 22 : 32, 35 : 28, 40 : 10, 51 : 16, 
71 : 15, 19 enz. 

Doch hoe is dit alles mogelijk ? Hoe kunnen menschen, die allen 

zondaren zijn, ooit als rechtvaardigen voor Gods heilig aangezicht staan ? 

Hoe kunnen zij ooit het recht aan hunne zijde hebben, en naar Gods 

gerechtigheid van hunne zonden vrijgesproken en in zijne zalige gemeen
schap opgenomen worden ? 

Is het misschien daaraan toe te schrijven, dat Israël in de dagen des 

Ouden Testaments het volk Gods was, den tempel in zijn midden had, 

en ijverig offers van varren en bokken bracht ? Daar waren er velen 

onder Israël, die daarop hun vertrouwen stelden en dies meenden, dat 

het kwaad hen niet genaken zou. Maar de profeten, die in den naam 

des Heeren optraden, onderwezen het volk gansch anders. Als Israël 

op zijne uitwendige voorrechten zich verhief, dan zeggen zij allen een

parig, dat dit onbetrouwbare rietstaven zijn, welke de hand doorboren 

van hem, die erop leunt. Zijt gijlieden, zoo getuigt de Heere bij Amos, 

9 : 7, Zijt gijlieden mij niet als de kinderen der Mooren, o kinderen 

lsraels ? Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland, en de Philistijnen 

uit Caphtor en de Syriërs uit Kir? Tegenover degenen, die vertrouwden 

op valsche woorden, zeggende: des Heeren tempel, des Heeren tempel, 

des Heeren tempel zijn deze, kondigt Jeremia, 7 : 14, het oordeel aan, 

dat de Heere aan dat huis, dat naar zijn naam genoemd is en waarop zij 

vertrouwden, doen zou, gelijk als Hij aan Silo gedaan had. En wat de 

offers aangaat, de vromen onder Israël wisten zeer goed, dat deze op 

zichzelf den Heere niet aangenaam konden zijn, Ps. 40 : 9, 51 : 6; en 

door den mond der profeten getuigt Hij zelf: Ik ben zat van de brand-
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offeren der rammen en van het vet der mestkalveren; Ik heb geen lust 

aan het bloed der varren noch der lammeren noch der bokken; Ik wil 

barmhartigheid en geen offerande, Jes. 1 : 11, 66 : 2, 3, Jer. 6 : 20, 

Hos. 6 : 6, Am. 5 : 21, Mich. 6 : 6-8, Spr. 15 : 8, 21 : 27 enz. 

Ligt de grond voor de verwachting der zaligheid bij de vromen des 

Ouden Testaments dan wellicht in hunne eigene gerechtigheid? Hebben 

zij daarom zulke goede hoop voor de toekomst, omdat zij meenen, met 

hunne goede werken in het oordeel Gods te kunnen bestaan ? De 

gedachte zou een oogenblik bij ons kunnen opkomen, als wij zien, dat 

zij, bijvoorbeeld Job, zoo sterk van hunne onschuld overtuigd zijn, 

29 : 12 v., 31 : 1 v., dat zij herhaaldelijk een beroep doen op hunne 
oprechtheid, getrouwheid en gerechtigheid, Ps. 7 : 9, 18:21, 22, 26:1, 

11, 101 : 2, enz., dat zij telkens spreken van hun recht, Job 27 : 2, 

Ps. 17 : 2, 26 : 1, 35 : 24, 43 : 1, Jes. 40 : 27 enz., en dat de Heere 
hen zelf als rechtvaardigen rekent, Gen. 7:1, Job 1 : 7, 2 : 3. Maar 

zoodra wij eenigszins dieper doordringen, valt ook deze grond ten 
eenenmale weg. 

Immers wisselt dit pleiten op hunne gerechtigheid bij de vromen des 

Ouden Testaments met de ootmoedigste belijdenis hunner zonden af. Job 

spreekt niet alleen van de zonden zijner jeugd, maar verfoeit zich aan 

het einde en heeft berouw in stof en asch, 13 : 26, 42 : 6. David 

spreekt in Ps. 7 : 9 van zijne gerechtigheid, maar werpt elders al zijne 

gerechtigheid weg, doet belijdenis voor den Heere van al zijne over

tredingen, en roemt alleen in de vergeving der zonden, Ps. 32 : 51. 

Daniël werpt zijne smeekingen neder, niet op zijne gerechtigheden, maar 

op de barmhartigheden des Heeren, die groot zijn, Dan. 9 : 18. Bij 

Jes. 53 : 4—6, 59 : 12, 64 : 6, belijdt het vrome Israël, dat al hunne 
gerechtigheden zijn als een onrein kleed, dat zij allen dwaalden als 

schapen en zich keerden een iegelijk naar zijnen weg, maar dat de 

Heere hun aller ongerechtigheid op zijnen Knecht heeft doen aanloopen. 

In Ps. 130 : 3, 4 spreekt de dichter het uit, dat, als de Heere de onge

rechtigheden gadeslaat, niemand voor zijn aangezicht kan bestaan, maar 

dat er bij Hem vergeving is, opdat Hij gevreesd worde. En allen zonder 

onderscheid erkennen het recht Gods in het straffen van Israël; zij en hunne 

vaderen hebben gezondigd en zijn zijnen mond wederspannig geweest, 

Am. 3 : 2, Klaagl. 1 : 18, Ezr. 9 : 6, 7, Neh. 9 : 33, Dan. 9 : 14 enz. 
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Als de vromen onder Israël van hunne gerechtigheid melding maken, 

dan denken zij daarbij zeer zeker ook aan hun oprechten wandel voor 

het aangezicht des Heeren en bidden zelfs, dat de Heere, de kenner der 

harten, hen in deze hunne oprechtheid proeven en onderzoeken moge, 

Ps. 7 : 9, 10, 17 : 3, 18 : 21—25, enz.; maar deze hunne gerechtigheid 

is toch volstrekt niet in den zin eener zedelijke volmaaktheid bedoeld, 

gelijk de Farizeën in later dagen daarvan spraken ; doch zij denken daarbij 

aan eene zedelijke gerechtigheid, die in eene godsdienstige gerechtig

heid, of met andere woorden, in eene gerechtigheid des geloofs haar 

grond en oorsprong heeft. Dat blijkt daaruit, dat de rechtvaardigen 

(oprechten, vromen) ook menigmaal worden voorgesteld als de armen, 

ellendigen, nooddruftigen, getrouwen, nederigen en zachtmoedigen, die 

den Heere vreezen en geene andere verwachting hebben dan van Hem. 

Het zijn dezelfde menschen, die later door Jezus de armen van geest, de 

treurenden, de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid, de ver

moeiden en beladenen, de kinderkens worden genoemd, Matth. 5 : 3 v., 

11 : 25, 28. 
En het kenmerk van deze personen is niet hierin gelegen, dat zij vrij 

van zonden zijn, maar het bestaat daarin, dat zij te midden van alle ver

drukking en vervolging, waaraan zij van de zijde der wereld blootgesteld 

zijn, hun vertrouwen stellen op den Heere en in Hem alleen hun heil en 

zaligheid zoeken. Nergens is er redding voor hen, noch bij zichzelven 

noch bij eenig schepsel, dan alleen bij den Heere hun God. Maar die 
God is dan ook hun God, hun zon en schild, hun toevlucht en hun hoog 

vertrek, hun rondas en beukelaar, hun steenrots en burg, hun uithelper 

en verlosser, hun roem en hun sterkte, hun één en hun al, Ps. 18 : 3, 

73 : 25, 26 enz., en zij zijn zijn volk, de schapen zijner weide, zijne knech

ten en zijne gunstgenooten, Ps. 33 : 12, 95 : 7, 100 : 3 enz., die hopen 

op zijn heil, zich vastklemmen aan zijn woord, lust hebben in zijne wet, 

en die alles alleen van Hem verwachten. Het is een volk, dat niet 

als de latere Farizeën, tegenover God plaats neemt en tegenover Hem 

zijne eischen en zijne rechten doet gelden, maar dat aan de zijde 

Gods staat en met Hem als bondgenoot zich stelt tegenover zijne en 

hunne vijanden. 
Als dat volk nu in zijn gebed en smeeking een beroep doet op zijne 

en op des Heeren gerechtigheid, dan wil het daarmede uitdrukken, 
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dat de Heere krachtens zijn verbond verplicht is, om aan het volk, dat 

naar zijn naam is genoemd en in zijne vreeze wandelt, recht te doen 
tegenover zijne wederpartijders. Gods zaak is hunne zaak, en hunne 

zaak is de zaak van God zeiven. Hij heeft zijn volk uitverkoren, niet 

om zijne veelheid, en niet om zijne gerechtigheid en oprechtheid, maar 

omdat de Heere het vrijwillig liefhad en om des eeds wil, dien Hij aan 
de vaderen gezworen had, Deut. 7 : 7 v, 9 : 5, 6. Het verbond met 

dat volk rust op zijn welbehagen alleen. Maar door dat verbond is Hij 

dan toch ook aan dat volk verbonden, en heeft Hij, om zoo te zeggen, 

de verplichting op zich genomen, om dat volk in stand te houden, te 

bewaren en er die gansche zaligheid aan te schenken, welke Hij beloofd 

heeft, toen Hij tot Abraham zeide : Ik zal mijn verbond oprichten tusschen 

mij en tusschen u, en tusschen uwen zade na u in hunne geslachten, tot 

een eeuwig verbond, om u te zijn tot eenen God en uwen zade na u, 
Gen. 17 : 7. 

De gerechtigheid Gods, waarop het vrome Israël in zijne verdrukking 
telkens een beroep doet, is dus die deugd, waardoor de Heere krachtens 

zijn verbond verplicht is, om zijn volk te verlossen van al zijne vijanden. 

Het is niet zoozeer eene verplichting, die op God tegenover zijn volk 

rust, want dat volk kan nergens eenig recht op doen gelden ; maar het 

is eene verplichting, die op den Heere tegenover zichzelven rust. Hij is 

niet vrij meer; Hij heeft zich vrijwillig aan zijn volk verbonden, en zoo 

is Hij het aan zichzelven, aan zijn eigen verbond en eed, aan zijn eigen 

woord en belofte verschuldigd, om de God van zijn volk te blijven in 

weerwil van al hunne ongerechtigheden Daarom is er ook telkens sprake 

van, dat God om zijns naams, om zijns verbonds, om zijns roems, om 

zijner eere wil aan zijn volk de weldaden schenkt., die Hij er aan beloofd 

heeft, Ps. 25 : 11, 31 : 4, 79 :9, 106:8, 109:21, 143: 11, Jes. 48:9, 11, 

Jer. 14 : 7, 21, Ezech. 20 : 9, 14, 22, 44, Dan. 9 : 19 enz. Al moge 

het volk ontrouw en afvallig zijn, Hij gedenkt zijn verbond en doet het 
gestand in eeuwigheid, Ps. 105 : 8, 111 : 5, Jes. 54 : 10. De gerechtig

heid Gods, waarop het vrome Israël pleit, vormt geene tegenstelling met, 

maar is verwant aan zijne goedertierenheid en heil, en staat met zijne 

waarheid en trouw in nauw verband; zij legt God vast aan zijn eigen 
woord en belofte en verplicht Hem, om zijn volk, uit louter genade, te 
redden uit al zijne benauwdheden. 
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Dienovereenkomstig heeft God zich in het verleden gedragen, als Hij 

I s r a ë l  t e l k e n s  w e e r  v e r l o s t e  v a n  z i j n e  v i j a n d e n ,  E x .  2  :  2 4 ,  R i c h t .  2 : 1 ,  

Jes. 37 : 20; maar zal Hij nog veel rijker in de toekomst zich openbaren, 

als Hij zijn koninkrijk onder hen oprichten zal. Krachtens zijne eigene 
gerechtigheid, omdat Hij een God der gerechtigheid, der trouw en der 

waarheid is, zal Hij een nieuw verbond met hen maken, de zonden hun 

vergeven, den Geest over hen uitstorten en hen in zijne wegen doen wan

delen, Jer. 31 : 31—34 enz. Maar Hij doet dit dan niet om hunnentwil, 

doch om zijns zelfs, om zijns grooten naams wil. Ik, lk ben het, die uwe 

overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en lk gedenk uwer zonden niet, 

Jes. 43 : 25. De gerechtigheid Gods is de eenige bron van Israels ge
rechtigheid. Hij brengt zelf de gerechtigheid aan, die Israël behoeft, 

Jes. 45 : 24, 25, 46 : 13, 54 : 17; Hij schept nieuwe hemelen en eene 

nieuwe aarde, waarin de vorige dingen niet meer zullen gedacht worden, 

Jes. 65 : 17. In die dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker 

wonen; de Heidenen zullen dan hunne gerechtigheid zien en alle koningen 
hunne heerlijkheid, en zij zullen meteen nieuwen naam genoemd worden, 

dien des Heeren mond zelf uitspreken zal, en die naam zal zijn: De 
Heere is onze gerechtigheid ! Jes. 62 : 2, Jer. 23 : 6, 33 : 16. 

De gedachte, dat God zelf aan zijn volk de gerechtigheid schenkt en 
het daardoor rechtvaardigt, komt tot veel rijker ontwikkeling in het Nieuwe 

Testament, als Christus op aarde verschijnt en door zijn leven en sterven 
alle gerechtigheid voor zijne gemeente volbrengt. 

Jezus trad zelf op met de prediking, dat de tijd vervuld en het ko
ninkrijk Gods nabij was gekomen, Mark. 1 : 15. Hij bedoelde daarmede 

niet alleen, dat het koninkrijk eerlang komen zou, maar ook, dat het 

aanvankelijk, in beginsel, in zijn persoon en werk, reeds gekomen was ; 

want Hij is de Messias, in wien de Oudtestamentische profetie aangaande 

den Knecht des Heeren hare vervulling heeft gekregen, Luk. 4 : 17—21, en 

die dit voorts door zijne werken bewijst. Want als Hij kranken geneest, 

dooden opwekt, duivelen uitwerpt, aan armen het Evangelie verkondigt, 

de zonden vergeeft, dan is dat een onwedersprekelijk bewijs, dat Hij is 

degene, die in de profetie werd beloofd, en dat het koninkrijk Gods op 
aarde is gekomen, Matth. 9 : 2, 6, 10 : 7, 8, 11 : 5, 12 : 28. In de 

goederen, welke Christus schenkt, in de geestelijke en lichamelijke 
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redding, worden de schatten van het koninkrijk der hemelen openbaar. 

Onder de schatten van dat koninkrijk wordt door Jezus ook bepaald 

de gerechtigheid genoemd. In Matth. 6 : 33 wordt deze ten nauwste 

met het koninkrijk verbonden, want Jezus vermaant daar zijne discipelen: 

zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne (n.1. Gods) gerechtigheid. Of 

naar eene andere lezing: zoekt eerst zijn koninkrijk en gerechtigheid, n.1. 

van den hemelschen Vader, die in vers 32 is genoemd. Evenals het 

koninkrijk, is ook de gerechtigheid in dat koninkrijk het eigendom en 

de gave Gods, welke Hij door Christus uitdeelt. Wie het koninkrijk 
Gods zoekt en ontvangt, ontvangt ook meteen de gerechtigheid, die voor 

het burgerschap in dat koninkrijk noodzakelijk is. 

Daarom kan Jezus elders ook zeggen, dat het bezit van die gerechtig
heid eene voorwaarde is, om tot het koninkrijk Gods in te gaan. Tenzij 

uwe gerechtigheid overvloediger zij dan der Schriftgeleerden en Farizeën, 

gij zult in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan, Matth. 5 : 20, 

verg. 7 : 21, 1 Cor. 6 : 10, Gal. 6 : 18-21, Ef. 5 : 5, Openb. 22 : 15. 

Zelfs is deze gerechtigheid, die Jezus van zijne discipelen eischt, eene 

gansch andere, eene veel diepere en veel inniger gerechtigheid, dan de 

uitwendige wetsvolbrenging, met welke de Joden zich tevreden stelden ; 

zij is eene geestelijke en volkomene gerechtigheid, eene volmaaktheid 

gelijk die van den Vader, Matth. 5 : 20, 48. Maar als Jezus zulk eene 

gerechtigheid noodig acht, om tot het koninkrijk in te gaan, dan bedoelt 

Hij niet, dat de mensch die eerst vooraf in eigen kracht verwerven moet; 

dan toch ware Hij geen Messias en zijn Evangelie geene blijde bood

schap geweest. Maar zijne bedoeling is dan, om de natuur, het geestelijk 

karakter, de volmaaktheid van Gods koninkrijk in het licht testellen; er 

kan niemand inkomen, dan wie volkomen met Gods wet overeenstemt 

en de volkomene gerechtigheid deelachtig is. 

Doch die gerechtigheid, die eenerzijds dus een eisch en voorwaarde 

van het koninkrijk is, is anderzijds eene gave van dat koninkrijk. Christus 
is het zelf, die al de goederen van dat koninkrijk, en ook de gerechtig

heid daarvan, uitdeelt. Het is een koninkrijk Gods, en de gerechtigheid 

is eene gerechtigheid Gods, Matth. 6 : 33, maar gelijk de Vader Hem 

het koninkrijk heeft verordineerd, zoo verordineert Hij het aan zijne dis

cipelen, Luk. 22 : 29, 12 : 82. Want de Vader heeft den Zoon lief, en 

heeft alle dingen in zijne hand gegeven, Matth. 11 : 27, Joh. 3 : 35, 
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13 : 3, 16 : 15. Doch de Vader heeft Hem dit alles gegeven, omdat Hij 

des menschen Zoon is, Joh. 5 : 27, dat wil zeggen, opdat Hij het juist 
in den weg der gehoorzaamheid tot den dood toe zichzelf verwerven 

zou. Hij is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen 

en zijne ziel te geven tot een rantsoen (losprijs,) in de plaats van velen, 

Matth. 20 : 28; in den dood des kruises liet Hij zijn lichaam verbreken 

en zijn bloed vergieten, opdat het nieuwe Testament gesticht, en alle zonden 

van zijn volk vergeven zouden kunnen worden, Matth. 26 : 26-28. 

Op grond van de aanstelling zijns Vaders en van zijne eigene offerande 

deelde Hij vóór en na zijn dood alle goederen van het koninkrijk aan 

zijne discipelen uit. Hij genas de kranken niet alleen, maar vergaf ook 

de zonden en zeide het eeuwige leven toe. En Hij deelde deze wel

daden uit, niet aan de eigengerechtige Farizeën, maar aan de tollenaren 

en zondaren, aan de vermoeiden en beladenen, aan de armen van geest 

en de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Hij kwam niet, 

om rechtvaardigen, maar om zondaren te roepen tot bekeering, Matth. 

9 : 13, om te zoeken en zalig te maken, Luk. 19 : 10. Geene eigene 

gerechtigheid, maar wedergeboorte, geloof, bekeering opent den toegang 

tot het koninkrijk en al zijne goederen; en die wedergeboorte is zelve 
eene gave en een werk des Heiligen Geestes, Joh. 3 : 5. 

Zoodra de Heilige Geest op den Pinksterdag was uitgestort, begonnen 

de apostelen daarom terstond den gekruisten Christus te verkondigen als 

den door God verhoogden Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven be

keering en vergeving der zonden, Hand. 2 : 36, 38, 5 : 30, 31. Nadat 

het feit der verlossing in den dood van Christus had plaats gehad, kon 

de beteekenis daarvan, in het licht der opstanding en door de leiding 

des Geestes, door de apostelen ten volle worden ontvouwd. En door 

geen der apostelen geschiedde dit rijker en klaarder dan door Paulus, die 

besneden was ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den 

stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreen, naar de wet een 

Farizeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardig

heid die in de wet is zijnde onberispelijk, maar die hetgene hem gewin 
was om Christus' wil schade geacht heeft, Phil. 3 : 5-7. 

Naar zijn eigen getuigenis had Paulus dus jaren lang en met grooten 
ijver geworsteld, om de gerechtigheid, die uit de wet is, deelachtig te 
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worden. En hij had het daarin ver gebracht. Naar de gerechtigheid, 

die in de wet haar grondslag heeft, Phil. 3 : 6, en uit de wet verkregen 
wordt, vers 9, verg. Rom. 10 : 5, 9 : 32, was hij naar het oordeel der 

menschen onberispelijk; niemand kon iets van hem zeggen ; integendeel 

ieder prees hem, hij won er naam en achting en eere door, en zou zich 

te midden van zijn volk eene roemrijke loopbaan ontsloten hebben, in
dien hij in dezen weg ware voortgegaan; hij verwierf zich een groot 

gewin, vers 7. Maar toen het Gode behaagde, zijnen Zoon in hem te 

openbaren, toen heeft hij dat alles, om de uitnemendheid der kennis van 
Jezus Christus zijnen Heer, schade gerekend, nadeelig geacht, verloren en 

voor iets onnuts en wegwerpelijks gehouden, opdat hij Christus gewinnen 

mocht, en in Hem gevonden wierd, niet hebbende zijne gerechtigheid, 

die uit de wet is, maar die gerechtigheid, welke door het geloof in 

Christus is en welke uit God afkomstig is op het geloof. 
Waarom de gerechtigheid, die uit de werken der wet is, onvoldoende 

is, wordt door den apostel elders meermalen aangetoond. De wet is 

wel heilig, rechtvaardig, geestelijk en goed, maar de mensch is vleesche-

lijk, als een slaaf onder de heerschappij der zonde verkocht, Rom. 7 :12, 
14; zij kan niet levendmaken en de zonde niet door haar oordeel ver

nietigen, omdat zij door het vleesch krachteloos is, Rom. 8 : 3, Gal. 
3 : 21. Zij eischt wel, maar zij schenkt niets; zij zegt alleen: de 

mensch, die deze dingen doet, zal door dezelve leven, Rom. 10 : 5, 
Gal. 3 : 10, 12, maar zij kan in dezen weg het leven niet schenken, om

dat het vleesch zich niet onderwerpt aan Gods wet en dit ook niet kan, 
Rom. 8:7. In plaats van te rechtvaardigen en het leven te geven, is 

de wet thans juist de kracht der zonde, 1 Cor. 15 : 56. Als er toch 

geene wet ware, zou er ook geene zonde en geene overtreding zijn, 
Rom. 4 : 15, 7 : 8; maar in den zondigen toestand, waarin de mensch 

verkeert, wekt de wet juist de zonde op, prikkelt zij de begeerlijkheid, en 

doet den mensch haken naar het verbodene; of liever, de zonde, die in 

den mensch woont, neemt oorzaak door het gebod, om allerlei begeer

lijkheid in het hart op te wekken en bovenmate zondigende te worden, 
5 : 20, 7:8, 11, 13, Gal. 3 : 19. Wat de wet dus doen kan, dat is, 

de zonde doen kennen, Rom. 3 : 20, 7 : 7, toorn werken, 4:15, onder 

den vloek brengen, Gal. 3 : 10; maar uit hare werken kan nooit eenig 

mensch gerechtvaardigd worden, Hand. 13 : 39, Rom. 3 : 20, 28, 8 : 3, 
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voor Gods aangezicht schuldig en is zij aan zijne straf onderworpen, 

Rom. 3 : 19, want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel 

over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der menschen. Rom. 1 : 18, 

Ef. 5 : 6, Col. 3 : 6. 

Maar, als dat het rechtvaardig oordeel is, dat God naar de wet over 

de menschen uitspreekt, wie kan dan nog zalig worden? Evenals Jezus, 

Matth. 19 : 26, geeft Paulus daarop ten antwoord : bij de menschen is 

dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God is ook 

dit onmogelijke mogelijk, dat Hij den goddelooze rechtvaardigt en daarbij 

toch zelf volkomen rechtvaardig blijft, Rom. 3 : 26, 4 : 5. Wat God in 

zijne heilige wet ten strengste veroordeelt, n.1. om den goddelooze te 

rechtvaardigen, Deut. 25 : 1, Ps. 82 : 2, Spr. 17 : 15, Jes. 5 : 23, wat 

Hij van zichzelven zegt, nooit te zullen doen, Exod. 24 : 7, dat doet Hij 

toch, maar Hij doet het met behoud van zijne rechtvaardigheid. Dit is 

het wonder van het Evangelie. 

Want God heeft zijne gerechtigheid niet alleen in de wet, maar daar

naast en daarna ook in het Evangelie bekend gemaakt. In dit Evangelie 

is zijne gerechtigheid geopenbaard zonder de wet, zonder haar toedoen, 

buiten haar om, en schijnbaar tegen haar in, Rom. 1 : 17, 3 : 20. Dit 

Evangelie bestond al van ouds; het nam zijn aanvang in het paradijs ; 

de gerechtigheid Gods, die in het Evangelie openbaar is geworden, heeft 

getuigenis van de wet en de profeten, van de gansche Oudtestamentische 

Schrift, Rom. 3 : 21 ; Abraham is er reeds door gerechtvaardigd ge
worden, toen hij nog in de voorhuid was, 4 : 1 v.; David spreekt den 

mensch zalig, wien God de gerechtigheid toerekent zonder werken, 4:6, 

en Habakuk zegt gansch in het algemeen, dat de rechtvaardige uit het 

geloof zal leven, 1 : 17, Gal. 3 : 11. Maar thans, in den tegenwoordigen 

tijd, 3 : 21, 26, is die gerechtigheid Gods nog veel klaarder in het licht 

getreden, wijl Christus verschenen en ons van God tot gerechtigheid 
geworden is, 1 Cor. 1 : 30. 

De wet, welke aan Israël gegeven werd, heeft zelve voor die volle 

openbaring van Gods gerechtigheid in het Evangelie dienst gedaan. 

Want door de zonden te prikkelen en als zonden te doen kennen, door 

toorn te werken en te brengen onder den vloek, is zij een opvoeder en 

leidsman tot Christus geweest, opdat degenen, die onder hare tucht had-
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den gestaan, in de volheid des tijds tot Christus zouden overgaan en uit 

het geloof gerechtvaardigd zouden worden, Gal. 3 : 22—25. Zoo werden 

de menschen van hun kant door de tucht der wet voor de verschijning 

van het Evangelie voorbereid ; niaar ook van Gods zijde diende de wet, 

om zijne belofte tot vervulling te doen komen. Want in de tijden vóór 

Christus liet God in zijne lankmoedigheid de Heidenen wandelen in 

hunne eigene wegen, Hand. 14 : 16, en heeft Hij de zonden bij zijn volk 

Israël in dien zin overzien en laten begaan, dat Hij ze niet gestraft heeft 

naar verdienste, Rom. 3 : 25. Daarom werd het voor Hem noodzakelijk, 

om zijne gerechtigheid op eene andere wijze, buiten de wet om, in het 

Evangelie tot openbaring te brengen, 3 : 25, 26. Hij besloot alles door 

de wet onder de heerschappij der zonde, opdat de belofte der erfenis, 

niet uit de werken der wet, maar uit het geloof in Jezus Christus aan 
de geloovigen gegeven zoude worden, Gal. 3 : 22, Rom. 3: 9, 19, 11 :32. 

De gerechtigheid, welke God in het Evangelie openbaart, draagt dus 

een eigenaardig karakter. Zij geschiedt zonder de wet, en moet toch 

met de wet overeenkomen, Rom. 3 : 21 ; zij moet veroordeelen, en te 

gelijk behouden; zij is eene openbaring van zijn recht en tevens van 

zijne genade, 3 : 23, 24; zij moet zoodanig zijn, dat God den goddelooze 
rechtvaardigen kan en toch daarin volkomen rechtvaardig blijft, 3 : 26, 

4 : 5. En dat geschiedt nu, voorwerpelijk, door Christus voor te stellen 

tot eene verzoening in zijn bloed, en onderwerpelijk, door het geloof 

i n  d i e n  C h r i s t u s  t e  r e k e n e n  t o t  g e r e c h t i g h e i d ,  4  :  4 ,  5 ,  G a l .  3 : 6 .  D e  

gerechtigheid, welke God in het Evangelie openbaart, bestaat in één 

woord in het schenken van eene gerechtigheid des geloofs, welke als 

zoodanig tegen de gerechtigheid uit de werken der wet, tegen des 

menschen eigene gerechtigheid, lijnrecht overstaat, 3 : 21, 4 : 2—6, 9 : 

32, 10 : 3, Phil. 3 : 9; het is eene gerechtigheid uit God door het 
geloof in Christus, Phil 3 : 9. 

In de leer der Schrift over de rechtvaardigmaking des zondaars voor 

God valt dus al de nadruk hierop, dat de gerechtigheid, op grond 
waarvan wij van schuld en straf worden vrijgesproken, eene van God 

geschonkene is. Als wij uit de werken der wet, door de onderhouding 

harer geboden, gerechtvaardigd werden, dan zouden wij door die onder

houding met eene eigene, eene door onszelf tot stand gebrachte gerech-
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tigheid in Gods oordeel kunnen verschijnen, en dan hadden wij in zekeren 

zin zelf oorzaak tot roemen, Rom. 4 : 2. Doch de Schrift leert anders; 

Abraham had geen roem bij God, want niet de werken, maar het geloof 

werd hem toegerekend tot gerechtigheid; en het loon werd hem uitge
keerd, niet naar schuld, maar naar genade, 4 : 4, 5. 

De gerechtigheid, welke God in Christus schenkt en waarmede wij 

alleen voor zijn aangezicht kunnen bestaan, is dus in geen enkel opzicht 

vrucht van onzen arbeid, maar in volstrekten zin eene gave Gods, eene 

gave van zijne genade. Wij worden om niet, uit zijne genade gerechtvaar

digd door de verlossing, die in Christus Jezus is, 3 : 24. De genade 

Gods is de diepste grond en de laatste oorzaak van onze rechtvaardig-

making. Maar die genade vormt met de gerechtigheid Gods geene tegen

stelling, doch staat er ten nauwste mede in verband. Immers Paulus 

zegt herhaaldelijk, dat in het Evangelie de gerechtigheid Gods geopen

baard is geworden, Rom. 1 : 17, 3 : 5, 21, 22, 25, 26, 10 : 3, en even

zoo zegt Johannes in zijn eersten brief 1 : 9, dat God getrouw en recht

vaardig is, om ons, op belijdenis, onze zonden te vergeven en te 

r e i n i g e n  v a n  a l l e  o n g e r e c h t i g h e i d ,  e n  P e t r u s  i n  z i j n  t w e e d e n  b r i e f  1 : 1 ,  

dat wij het geloof verkregen hebben krachtens de gerechtigheid van onzen 
God en Zaligmaker Jezus Christus. 

Er ligt hier de gedachte in, dat God, de God des rechts, in het 

Evangelie eene andere rechtsorde, eene andere rechtsverhouding geschapen 

heeft, dan die gold in de wet. Ook deze openbaart de gerechtigheid 

Gods, maar zoo, dat Hij aan den mensch zijne wet geeft, hem tot ge

hoorzaamheid aan die wet verplicht, en aan het einde hem naar zijne 
werken beoordeelt, hem beloont of straft. Wijl echter die wet krachteloos 

is geworden door de zonden, heeft God in het Evangelie eene andere 

rechtsorde opgericht, waaraan de menschen zich ook onderwerpen moeten, 

Rom. 10 : 3, maar welke zelve hun in het geloof die gerechtigheid 

schenkt, welke zij noodig hebben, om in de vierschaar Gods te kunnen 

bestaan. Het Evangelie is dus tegelijk eene orde des rechts en eene orde 

der genade. De genade bestaat daarin, dat God, die ons houden kon 

aan de wet en naar die wet ons kon veroordeelen, in Christus een 

anderen weg tot de gerechtigheid en het leven ontsloot. En het recht is 

daarin gelegen, dat God ons niet zonder gerechtigheid en heiligmaking 

zijn koninkrijk binnenleidt, maar door de offerande van Christus eene 
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volkomene gerechtigheid laat aanbrengen, en deze  uit genade ons schenkt 

en toerekent. Christus is eene gave van Gods liefde, Joh. 3 : 16, 

Rom. 5 :8, en tegelijk eene betooning van zijne gerechtigheid, Rom.3:25, 

in het kruis op Golgotha zijn recht en genade met elkander vereenigd; 

de rechtvaardigmaking is zoowel eene rechtelijke, als ook eene genade

daad Gods. 

Aan die eenheid van recht en genade danken wij Christus en al zijne 

weldaden, bepaaldelijk ook de weldaad der gerechtigheid, welke wij 

noodig hebben, om in de goddelijke vierschaar te kunnen bestaan. Deze 

gerechtigheid, die ons wordt geschonken in het geloof, is echter wèl 

te onderscheiden van de gerechtigheid als eigenschap van Gods wezen 

of ook van de goddelijke of menschelijke natuur van Christus; want 

indien de wezensgerechtigheid van God of Christus de grond van onze 

rechtvaardigmaking ware, zou niet alleen het gansche lijden en sterven 

van Christus zijne waarde verliezen, maar zou ook de grenslijn tusschen 

Schepper en schepsel uitgewischt en beider natuur op eene pantheïstische 

wijze vermengd worden. De gerechtigheid, welke door het geloof ons 

deel wordt en ons voor God rechtvaardigt, is echter door het lijden en 

sterven van Christus verworven. Immers heeft God Christus voorgesteld 

tot eene verzoening door het geloof in zijn bloed, d. w. z. tot een zoen-

middel, het velk de verzoening der zonden tot stand brengt door de 

kracht van het vergoten bloed en door middel van het geloof,. Rom. 3: 

25. Hij is zonde voor ons gemaakt en is een vloek voor ons geworden, 

opdat Hij ons van den vloek der wet verlossen zou en opdat wij zou

den worden gerechtigheid Gods in Hem, 2 Cor. 5 : 21, Gal. 3 : 13. 

Daar heeft tusschen Christus en de zijnen eene uitwisseling plaats; 

Christus neemt hunne zonde en vloek over, en geeft hun daarvoor zijne 

gerechtigheid in de plaats Hij is hun van God geworden tot wijsheid, 

tot gerechtigheid en heiligheid, en tot verlossing, 1 Cor. 1 : 30. 

Deze gerechtigheid van Christus is zoo volkomen en genoegzaam, dat 

zij onzerzijds niet de minste aanvulling behoeft. Zij kan ook zelfs op 

geenerlei wijze door ons vermeerderd of aangevuld worden, want zij is 

één organisch geheel. Evenals de wet een geheel is, zoodat wie haar 

geheel zou houden, maar in één gebod zou struikelen, aan alle geboden 

schuldig wordt, Jak. 2 : 10; zoo is ook de gerechtigheid, die aan den 

eisch der wet voldoet, eene volkomene eenheid, als de lijfrok (het onder-
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kleed) van Jezus zonder naad, van boven af in eens doorgeweven, Joh. 

19 : 23. Zij is niet uit stukken of deelen saamgesteld, maar zij is er of 

zij is er niet; men heeft ze of men heeft ze niet; men kan ze niet ten deele 

ontvangen en het ontbrekende door eigen arbeid aanvullen. Bovendien, 

wat zou bij ons voor die aanvulling in aanmerking kunnen komen? 

Van de goede werken, die wij vóór het geloof zouden volbrengen, kan 

geen sprake zijn; want zulke goede werken zijn er niet; de Schrift 

spreekt het zoo beslist mogelijk uit, dat het gedichtsel van des menschen hart 

boos is van der jeugd aan, dat wat uit vleesch geboren is vleesch is, 

dat het bedenken des vleesches vijandschap is tegen God en zijner wet 

zich niet kan onderwerpen, dat al zijne gerechtigheden zelfs gelijk zijn 

aan een onrein kleed. 
Indien goede werken de gerechtigheid, welke Christus verworven heeft, 

moesten aanvullen, dan zouden daarvoor hoogstens in aanmerking kunnen 

komen die goede werken, welke de wedergeboren mensch uit het geloof 

volbrengt. Want de geloovigen kunnen inderdaad goede werken doen; 

gelijk een goede boom goede vruchten voortbrengt, brengt de goede 

mensch goede dingen voort uit den goeden schat des harten, Matth. 12 : 35; 
vernieuwd door Gods Geest, heeft hij vermaak in de wet Gods naar den in-

wendigen mensch, Rom. 7 : 22. Maar ten eerste zijn al deze werken, die uit 

het geloof voortkomen, nog zeer onvolmaakt en met zonde besmet; als de ge-

loovige het goede wil doen, bevindt hij steeds, dat het kwade hem bijligt, 
Rom. 7 : 21 ; en ten andere onderstellen al deze goede werken reeds de door 

Christus geschonken en in het geloof aangenomene gerechtigheid ; de geloo-
vige wandelt slechts in de goede werken, welke God heeft voorbereid, en 

waartoe hij, als Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen is, Ef. 2: 10. 

Onze troost bij de rechtvaardigmaking ligt dus hierin, dat de gansche 

gerechtigheid, welke wij behoeven, buiten ons ligt, in Christus Jezus. 

Wij zijn het niet, die haar moeten of kunnen tot stand brengen. Maar 

God openbaart zijne gerechtigheid in het Evangelie daarin, dat Hij zelf 

eene gerechtigheid aanbrengt door de offerande van Christus. De ge

rechtigheid, welke ons rechtvaardigt, is eene gerechtigheid uit God, door 

het geloof in Christus; zij is noch geheel noch ook voor een deel uit 

onze werken, maar zij is gansch en al, volkomen en genoegzaam, eene 

gave Gods, een vrij genadegeschenk, Phil. 3 : 9, 2 Tim. 1 : 9, Tit. 3 : 5. 

Indien het nu door genade is, zoo is het niet meer uit de werken, an-
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derzins is de genade geene genade meer, Rom. 11:6. Christus zelf, in 

één woord, is de gerechtigheid, met welke wij alleen voor het aange

zicht van God kunnen bestaan, Cor. 1 : 30; Hij verwierf door zijn lijden 

en sterven het recht voor zich en de zijnen, om, vrij van alle schuld en 

straf, in het eeuwige leven in te gaan, en plaats te nemen aan de rech
terhand Gods. 

De gerechtigheid, die ons rechtvaardigt, is daarom ook niet van den 

persoon van Christus los te maken. Zij bestaat niet in eene stoffelijke 

of geestelijke gave, welke Christus ons zonder zichzelven schenken 

kan en die wij zonder den persoon van Christus zeiven zouden 

kunnen ontvangen en aannemen. Er is geene gemeenschap aan de 

weldaden van Christus buiten de gemeenschap aan zijn persoon, en de 

laatste brengt altijd noodzakelijk de eerste mede. Om in het gericht 

Gods te kunnen bestaan, om vrijgesproken te worden van alle schuld en 

straf, en om de heerlijkheid Gods en het eeuwige leven deelachtig te 

worden, moeten wij Christus hebben, niet iets van Hem, maar Hem-

zelven, en Hemzelf in de volheid van zijne genade en waarheid, naar 

zijne goddelijke en menschelijke natuur, in zijne vernedering en ver

hooging. De gekruiste en verheerlijkte Christus is de gerechtigheid, 

welke God ons in de rechtvaardigmaking uit genade schenkt. En als 

God dezen Christus met al zijne weldaden ons zoo uit genade, zonder 

eenige verdienste onzerzijds schenkt, in den weg des geloofs. dan recht

vaardigt Hij ons tegelijk, dat is, dan spreekt Hij ons vrij van alle schuld 

en van alle straf, en dan geeft Hij ons het recht op het eeuwige leven, 

op de hemelsche heerlijkheid, op zijne eigene zalige, nimmer eindigende 

gemeenschap. En dan staan wij zoo vrij voor zijn aangezicht, als had

den wij nooit zonde gehad of gedaan, ja, als hadden wij zelf al de ge
hoorzaamheid volbracht, die Christus voor ons volbracht heeft. 

Nu is er echter tweeërlei wijze, waarop eene of andere zaak ons ge

schonken kan worden. Wij kunnen er door eene rechtelijke uitspraak 

eigendomsrecht op verkrijgen, en wij kunnen, op grond van zulk eene 

rechtelijke uitspraak, er vroeger of later bezit van nemen. Wie in een 

wettig testament tot erfgenaam is benoemd, ontvangt daarbij reeds recht 

op de vermaakte goederen in de toekomst, maar het kan gebeuren, dat 

hij eerst jaren later als feitelijk eigenaar optreden kan. En ook wanneer 
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recht en werkelijkheid in hetzelfde oogenblik samenvallen, blijft er toch 

in wezen een groot onderscheid tusschen beide bestaan. Eigendom is 

de rechtelijke, bezit is de feitelijke macht over eene zaak. Bij de dieren 

treffen wij dit onderscheid niet of althans niet in dien vorm en in die 

mate aan; een dier neemt, wat het krijgen kan. Maar bij een mensch 

is dat anders; geschapen naar Gods beeld, moet hij recht hebben op 

iets, om het te mogen bezitten en gebruiken. Zijn eere en voorrecht is 

het, om niet te leven van roof, maar om door het werk zijner handen 

zijn eigen brood te eten. 
Dat alles vindt ook op geestelijk gebied zijne toepassing. Want wij 

staan tot God in allerlei verhouding. Hij is onze Schepper, en wij zijn 

zijne schepselen ; Hij is de pottebakker, en wij zijn het leem in zijne 
vingeren; Hij is de bouwmeester en kunstenaar, en wij zijn zijn tempel; 

Hij is de landman, en wij zijn de ranken van zijn wijnstok; Hij is onze 

Vader, en wij zijn zijne kinderen. Alle verhoudingen, die in de wereld 

bestaan tusschen bruidegom en bruid, man en vrouw, ouders en kinderen, 

overheid en onderdanen enz. worden in de Schrift te hulp geroepen, om 

ons de rijke, veelzijdige verhouding te doen kennen, waarin de men-

schen in het algemeen en bepaaldelijk de geloovigen tot Hem staan. 

En geene daarvan kan verwaarloosd worden, zonder dat wij aan den 

inhoud dier innige betrekking schade doen. Zoo staan wij tot God ook 

in eene kinderlijke verhouding; de verloren zoon blijft in zijne afdwaling 

den naam van zoon dragen, maar hij is een verloren en doode zoon, en 

hij wordt eerst weer gevonden en levend, als hij met schuldbelijdenis 

tot den Vader terugkeert. 

Maar tegelijk daarmede staan wij tot God ook in eene rechtelijke verhou

ding ; Hij is onze Schepper, en daardoor ook onze Wetgever, Koning en 

Rechter. De Schrift spreekt dat herhaaldelijk uit, Gen. 18 : 25, Ps. 

47 : 3, 8, Jes. 33 : 22, Hebr. 4 : 12, Jak. 4 : 12, maar ook ons eigen 

hart geeft daar getuigenis aan. Het rechtsbesef zit diep in onze ziel en 

is aan alle volken en menschen eigen. Het rechtsbegrip is zelf overal 

en ten allen tijde hetzelfde; er is verschil over den inhoud van het recht, 

over de rechten en wetten, maar het rechtsbegrip op zichzelf heeft geen 

geschiedenis, evenmin als de begrippen van tijd, plaats, beweging, leven, 

goed, kwaad; het behoort tot de beseffen, die in de menschelijke natuur 

zijn ingeplant en langzamerhand tot bewustzijn komen"; zoo verwilderd 
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is geen volk, of het voelt zich in bepaalde gevallen in zijn recht ge

krenkt en grijpt naar de wapenen, om zijn recht te verdedigen. En 
onder dat recht in den ruimsten zin is ook de verhouding tot God be

grepen ; ieder mensch voelt zich in zijn geweten verplicht, om God te 

dienen en naar zijne wet te leven; en ieder mensch heeft het bewust

zijn, dat hij, dit niet doende, schuldig staat en zijne straf waardig is. 

De wet van het verbroken werkverbond werkt na in het hart van ieder 

mensch; en de zedewet, door God op den Sinaï afgekondigd, heeft 

slechts den inhoud harer geboden en daarmede den plicht tot hunne 
onderhouding verscherpt. 

Deze rechtsverhouding wordt nu in het Evangelie niet te niet gedaan, 
gelijk velen het gaarne voorstellen, maar hersteld en vervuld. Het onder

scheid tusschen wet en Evangelie ligt niet daarin, dat in de wet God 

alleen als Rechter, en in het Evangelie alleen als Vader optreedt; en nog 

veel minder mag het onderscheid tusschen wet en Evangelie met dat 

tusschen Oud- en Nieuw Testament gelijk worden gesteld. Want ook 

in het Oude Testament heeft God aan zijn volk Israël het Evangelie 

zijner genade en barmhartigheid geopenbaard ; de wet stond in dienst 

van het genadeverbond, kwam na en was ondergeschikt aan de belofte, 

en was in zoover ook eene gave van zijne vaderlijke gunst en van zijne 

opvoedkundige wijsheid. Al is het dan ook, dat in den persoon van 

Christus de diepte van Gods ontfermingen veel klaarder in het licht is 

getreden dan in het Oude Testament mogelijk was, eenerzijds was het 

Evangelie der genade ook onder Israël niet onbekend, en anderzijds was 

de volheid van het Evangelie, die in Christus verscheen, geene vernieti

ging, maar eene vervulling van wet en profeten, Matth. 5 : 16, Rom. 

3 : 31. 

Zoo sterk mogelijk zegt dan ook de apostel Paulus, dat in het Evan

gelie de gerechtigheid Gods is geopenbaard, Rom. 1 : 17, 3 : 21—26. 

De eenheid en overeenstemming van wet en Evangelie bestaat daarin, 

dat in beide dezelfde gerechtigheid Gods wordt geopenbaard ; maar het 

verschil is hierin gelegen : in de wet wordt die gerechtigheid geopen

baard naar den regel : de mensch, die deze dingen doet, zal leven; maar 

in het Evangelie wordt die gerechtigheid geopenbaard zonder de wet, 

en naar den regel: dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, die 

den goddelooze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, 
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Rom. 4 : 5. In de wet wordt eene eigene, volkomene, genoegzame gerech
tigheid geëischt, in het Evangelie wordt eene zelfde volkomene, genoegzame 
gerechtigheid door God uit genade in Christus geschonken. Daar de 
mensch het recht Gods in zijne wet niet wilde en kon handhaven, heeft 
God zelf zijn recht door de gave der gerechtigheid in Christus hersteld 
en bevestigd. Hij stelt zijne liefde en barmhartigheid in den dienst 
zijner gerechtigheid ; door zelf te geven, vervult Hij zijn eigen recht; en 
Hij rekent ons uit genade de gerechtigheid van Christus toe, opdat wij 
het recht zijner wet ten volle vervullen, volkomene vergeving van al 
onze zonden en een vrijmoedigen ingang in zijn hemelsch koninkrijk 
ontvangen zouden. 

De rechtvaardigmaking is daarom, zeer zeker eene genadige, maar ook 
eene rechtelijke daad Gods, eene verklaring, waarbij Hij als Rechter ons 
vrijspreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven. 
Door Rome en door allen, die den grond van 's menschen rechtvaardiging 
geheel of voor een deel in den mensch zelf zoeken (in zijn geloof, in 
zijne goede werken, in den Christus in ons, in het nieuwe levensbeginsel 
enz.) wordt tegen deze rechtelijke rechtvaardig-verklaring altijd dit be
zwaar ingebracht, dat zulk eene juridische verklaring onwaar en Gode 
onwaardig is. Want als de grond van onze rechtvaardiging, zoo zeggen 
zij, geheel en al ligt in Christus buiten ons, en geloof en goede werken 
hoegenaamd niet als een stuk van onze gerechtigheid voor God in aan
merking komen, dan is de mensch, die gerechtvaardigd wordt, niet werke
lijk rechtvaardig, en dan velt God over zulk een mensch een onwaar, 
onrechtvaardig oordeel, want hij is niet, wat hij wordt verklaard te zijn. 

Tegen dit bezwaar is eigenlijk al deze opmerking voldoende, dat de 
Heilige Schrift onder rechtvaardigmaking steeds eene rechtelijke daad 
verstaat. Zij spreekt herhaaldelijk van de rechtvaardigmaking des zon
daars voor God, en gebruikt dan een woord, dat aan de rechtstaal is 
ontleend en steeds eene rechtelijke beteekenis heeft. Aan de rechters 
onder Israël gaf God het bevel, dat zij den rechtvaardige rechtvaardig 
spreken, en den onrechtvaardige verdoemen (veroordeelen) zouden, Deut. 
25 : 1, Ps. 82 : 2, 3, Spr. 17 : 15, 24 : 24, Jes. 5 : 23, en zelf toont 
Hij zijne rechtvaardigheid daarin, dat Hij den goddelooze niet recht
vaardigt en den rechtvaardige niet doodt, Gen. 18 : 25, Ex. 23 : 7, 
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2 Chr. 6 : 23. Als dit woord op geestelijk gebied wordt overgebracht, 

behoudt het zijne rechtelijke beteekenis ; zoo zegt Jezus bijvoorbeeld, dat 
de wijsheid, die in Hem verschenen is, gerechtvaardigd, d.w.z. als wijs
heid erkend is geworden, van de zijde harer kinderen, Matth. 11 : 19, 
en in Luk. 7 : 29, dat het volk, dat Johannes hoorde, en de tollenaren, 

die met zijn doop gedoopt werden, daardoor God rechtvaardigden, dat 
is, God als rechtvaardig erkenden; de zedelijke beteekenis van recht
vaardig of heiiig maken; is in deze beide plaatsen zelfs ten eenenmale 

uitgesloten. 
En ditzelfde is het geval, wanneer het woord in de zaligmaking 

des zondaars wordt gebruikt. Want niet alleen zegt Paulus, dat in het 
Evangelie de gerechtigheid Gods geopenbaard wordt, Rom. 1 : 19, 
3 : 20 v., maar hij verklaart ook, dat God dengene, die uit het geloof 

is, rechtvaardigt, en daarbij zelf rechtvaardig blijft, 3 : 36, dat Hij den-
gene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, die den goddelooze recht

vaardigt, het geloof tot gerechtigheid toerekent, 4:5; hij stelt rechtvaar
digen tegenover beschuldigen en veroordeelen, en roept uit : wie zal 
beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, die 
rechtvaardigt, wie is het, die veroordeelt? Rom. 8: 33, 34; hij wisselt 
rechtvaardigen af met gerechtigheid toerekenen, 4 : 3, 6, 12, en met 

stellen tot rechtvaardigen, 5 : 19 en, laat in het voorafgaande vers zich 
aldus uit: door ééne misdaad (van Adam) is het voor alle menschen 
gekomen tot een veroordeelend vonnis, zoo is het ook door één recht
vaardigingsoordeel (over Christus) gekomen voor alle menschen tot eene 
rechtvaardiging, die het leven medebrengt. Overal is rechtvaardigen dus 

eene rechtelijke daad, een oordeel der vrijspraak, dat door den hemel-
schen Rechter geveld wordt over den zondaar, die naar den maatstaf der 
wet een goddelooze is, maar de door God zeiven in Christus geschonken 
gerechtigheid door het geloof heeft aangenomen, en daarnaar geoordeeld, 

een rechtvaardige is. 
Behalve echter dat de Heilige Schrift de rechtvaardiging zeer duidelijk als 

eene rechtelijke handeling opvat, maken haar tegenstanders zich van haar 
karakter eene geheel verkeerde voorstelling. Zij zeggen, dat zulk eene 
vrijspraak van den mensch, op grond van eene gerechtigheid, die buiten 
hem is, onwaarachtig is, en den mensch zeiven geheel onveranderd laat. 

Nu valt deze beschuldiging op hen zeiven terug, want als zij den mensch 
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l a ten  vr i j spreken  op  grond  van  eene  gerecht ighe id ,  d ie  in  hem i s ,  dan  zu l len  

z i j  ze iven  toch  moeten  e rkennen ,  da t  d ie  gerecht ighe id  in  den  mensch  

h ie r  op  aarde  a l t i jd  hoogs t  gebrekkig  en  onvolkomen i s ,  en  z i j  moeten  

dus  to t  he t  bes lu i t  komen,  da t  God iemand rech tvaard ig t  op  grond  van  

eene  zeer  gebrekkige  gerecht ighe id  en  dus  aan  een  onwaar  oordee l  z ich  

schuld ig  maakt .  Daaren tegen  i s  eene  vr i j spraak  op  grond  van  de  

gerecht ighe id ,  d ie  in  Chr i s tus  l ig t ,  vo lkomen rech tvaard ig ,  want  d ie  

gerecht ighe id  i s  vo lmaakt  en  door  God ze iven  in  den  Zoon z i jner  

l i e fde  aangebracht .  Maar  bovendien ,  d ie  vr i j spraak  heef t  wel  a l leen  

p laa t s  op  grond  van  de  gerecht ighe id ,  d ie  in  Chr i s tus  i s ,  maar  z i j  werk t  

t e  harer  t i jd  ook  door  he t  ge loof  in  he t  bewus tz i jn  des  menschen  door ,  

en  brengt  daar  de  groots te  verander ing  aan .  Reeds  a l s  i emand voor  

een  aardschen  rech te r  van  eene  erns t ige  misdaad  aangeklaagd  en  daarna  

vr i jgesproken  wordt ,  b l i j f t  h i j  n ie t  deze l fde ,  maar  word t  gehee l  z i jne  rech ts 
verhouding  omgeze t .  En  zoo  werk t  de  vr i j spraak  Gods  ook  in  he t  be

wus tz i jn  van  den  mensch  door  en  bevr i jd t  hem van  a l le  schuldbesef .  

Die  vr i j spraak  heef t  in  zekeren  z in  reeds  in  he t  bes lu i t  der  verk iez ing  

p laa t s  gehad;  z i j  i s  voorwerpe l i jk  u i tgesproken  in  de  ops tanding  van  

Chr i s tus ,  d ie  overge leverd  i s  om onze  zonden  en  opgewekt  i s  om onze  

rech tvaard ig ing ,  Rom.  4  :  25 ,  en  in  he t  Evangel ie ,  da t  de  b l i jde  bood

schap  beva t ,  da t  God door  den  dood van  Chr i s tus  in  eene  verhouding  

van  verzoening  en  vrede  to t  de  were ld  s taa t ,  2  Cor .  5  :  19 .  En  d ie  

vr i j spraak  komt  onderwerpe l i jk  in  de  inwendige  roeping  to t  den  mensch ,  

en  word t  z i jnerz i jds  dan  aangenomen in  he t  ge loof .  De  rech tvaard ig ing  

i s  maar  ééne  scha lm in  de  ke ten  des  he i l s ,  z i j  i s  naar  de  eene  z i jde  aan  

de  voorkennis  en  roeping ,  en  naar  de  andere  z i jde  aan  de  he i l igmaking  

en  verheer l i jk ing  verbonden ,  Rom 8  :  30 .  De  rechtvaard ig ing  in  de  

v ie rschaar  Gods  dr ing t  dus  te  harer  t i jd  door  he t  ge loof  in  he t  bewust 

z i jn  des  menschen  door ;  en  de  gerecht ighe id ,  d ie  Chr i s tus  verworven  heef t ,  

i s  n ie t  een  dood kapi taa l ,  da t  bu i ten  Chr i s tus  l ig t ,  maar  z i j  i s  in  z i jn  persoon  

begrepen ,  en  Chr i s tus  i s  ju i s t  daar toe  opgewekt ,  om te  z i jner  t i jd  door  

den  Hei l igen  Gees t  z ichze lven  met  a l  z i jne  weldaden  aan  de  z i jnen  mede  
te  dee len .  En  a l s  daarvoor  b i j  den  mensch  he t  ge loofsoog  onts lo ten  

word t ,  dan  verander t  in  eens  z i jne  gansche  rech tsverhouding .  Hi j ,  d ie  a rm 

was ,  word t  p lo t se l ing  r i jk  door  den  r i jkdom,  d ie  in  Chr i s tus  Jezus  i s ;  
h i j ,  d ie  schuld ig  was  aan  de  over t red ing  van  a l  Gods  geboden ,  z ie t  z ich  
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verheerlijkt, Rom. 8 : 29, 30. Zij zijn evenmin gescheiden in den persoon 

en het werk van Christus; want de gerechtigheid is geen goed, dat 

buiten Christus ligt en zonder zijn persoon ontvangen kan worden. 

Christus zelf is onze gerechtigheid, en tegelijk daarmede is Hij cok onze 

wijsheid, heiligheid en verlossing, 1 Cor. 1 : 30; men kan de ééne wel

daad van Christus niet aannemen zonder de andere, omdat zij alle in 

zijn persoon liggen opgesloten; wie Christus als zijne gerechtigheid 

aanneemt door het geloof, die ontvangt Hem ook tegelijk als zijne 

heiligheid ; Christus kan niet gedeeld, niet ten halve of voor een deel 

worden aangenomen; wie Hem heeft, heeft Hem geheel met al zijne 

weldaden, en wie zijne weldaden mist, is ook zijn persoon niet deelachtig. 

Eindelijk, ook in het geloof zijn rechtvaardigmaking en heiligmaking 

onafscheidelijk verbonden ; het geloof komt bij de eerstgenoemde wel

daad alleen en uitsluitend van zijne religieuze zijde in aanmerking, 

als vertrouwen op Gods genade, als aannemen van Christus en van de 

door God in Hem geschonken gerechtigheid ; maar als het geloof dit 

inderdaad is en doet, dan is het levend, zaligmakend geloof, hetwelk 

het werk Gods bij uitnemendheid is, Joh. 6 : 29, en in goede werken zijne 

echtheid en kracht openbaart, Gal. 5 : 6, Jak. 2:20v. Rechtvaardigen is 

niet hetzelfde als levendmaken ; maar evenals zonde en dood, zoo zijn ook 

gerechtigheid en leven ten nauwste vereenigd ; de rechtvaardige uit het 

geloof zal leven, Rom. 1:17; gelijk het door ééne misdaad over alle 

menschen gekomen is tot een vonnis van veroordeeling, zoo komt het 

ook door één vonnis van vrijspraak over alle menschen tot eene rechtvaar

digmaking, die het leven ten gevolge heeft en tot het leven leidt, 5:18. 

Daarom sluit de rechtvaardigmaking ook twee weldaden in: vergeving der 

zonden en toekenning van het recht op het eeuwige leven. Zij zijn aan 

elkander verbonden en staan tot elkander in dezelfde verhouding, als 

de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid in het werk van Christus. 

Christus herstelde niet alleen, wat Adam door zijne ééne overtreding 

bedierf, maar Hij verwierf ook, wat Adam door zijne onderhouding van 

Gods gebod had moeten verwerven, n.1. het eeuwige leven. Wie in 

Christus gelooft, ontvangt daardoor de vergeving van al zijne zonden, 

Matth. 9 : 2, Rom. 4 : 7, Ef. 4 : 32, en tevens ook in datzelfde oogen-

blik het eeuwige leven, Joh. 3 : 16, 36. 
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Nu wordt over de vergeving der zonden door de meeste menschen 
zeer lichtvaardig gedacht. Zij stellen het zich als iets gansch natuurlijks 
voor, dat God de zonden vergeeft en de tekortkomingen door de vingers 
ziet; het is, alsof God de zonden vergeven moet, en anders geen God 
der liefde zou zijn. Maar de ervaring in het menschelijk leven kan hen 
reeds beter inlichten. Vergeven, van harte vergeven, zóó vergeven, dat 
er niets meer van de ondervonden beleediging in het hart overblijft, dat 
kost strijd tegen onszelven en beteekent eene overwinning op onszelven. 
Wel is waar, is het gevoel van beleediging bij ons dikwerf zeer mis
plaatst; wij trekken ons dingen aan, die hoegenaamd geen waarde hebben, 
en laten andere voorbijgaan, die ons diep grieven moesten ; ons eer- en 
rechtsgevoel is niet uitgeroeid, maar toch bedorven en in eene verkeerde 
richting geleid. Maar het kan toch voorkomen, dat wij door eene of 
andere behandeling ons terecht diep beleedigd en in onze eer, in ons 
karakter, in onzen naam gekrenkt gevoelen; en hoeveel strijd kost het 
dan, om alle wraak en haat te bannen uit het hart, en onzen vijand zoo 
volkomen en van harte te vergeven, dat wij de beleediging vergeten en 
nimmermeer gedenken. Vergeving onderstelt altijd de schending van 
een recht en bestaat dan in de kwijtschelding eener daarvoor verschul
digde straf. 

Dit alles geldt reeds onder menschen. Maar zonde en vergeving krijgen 
beide een veel ernstiger karakter, wanneer zij tegen God begaan en door 
God geschonken wordt. God heeft ook een recht, het recht n.1. om ten 
alle tijde, overal, in alles, door alle menschen als God erkend, gediend 
en vereerd te worden. Dit recht is het beginsel en de grondslag van 
alle recht; wie het aantast, tast principieel de gansche rechtsorde, heel 
de zedelijke wereldorde aan, gelijk zij in God haar oorsprong en vastig
heid heeft. Zonde is een omverwerpen van Gods gerechtigheid. Wie 
zoo de zonde leert kennen, wie haar beschouwt bij het licht der Heilige 
Schrift, wie haar eenigszins ziet gelijk God haar ziet, die gaat anders 
denken over de vergeving. Hij kan ze eigenlijk niet gelooven, want ze 
gaat tegen den schijn aller dingen in. Daar is in de eerste plaats zijn 
eigen hart, dat hem veroordeelt en schuldig stelt voor Gods aangezicht. 
Daar is vervolgens de wet, die den vloek over hem uitspreekt en hem 
des doods waardig keurt. Daar is al verder satan, die hem aanklaagt, 
en in zijne aanklacht recht tegen hem behoudt. Daar komen de men-
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schen bij, die in den nood hein alleen laten staan en zijne zonden breed 

uitmeten. En in en achter die allen hoort hij de stem der gerechtigheid 

Gods, die hem opzoekt en vervolgt en vasthoudt en prijs geeft aan het 
oordeel. Wie durft, wie kan, dit alles bedenkende en ervarende, aan de 

volkomene vergeving van al zijne zonden gelooven ? 

Maar de gemeente van Christus durft dat en kan dat en mag dat; zij 

belijdt in ootmoed en opgetogenheid des harten : ik geloof de verge

ving der zonden ; ik geloof ze, al zie ik haar niet; ik geloof ze, al is 

het, dat mijne conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen alle geboden Gods 

zwaarlijk gezondigd en geen dezelve gehouden heb, en nog steeds tot alle 

boosheid geneigd ben. En voor dat geloof heeft zij grond onder de voeten. 

Wie de vergeving der zonden buiten Christus zoekt, kan er naar wenschen 

en erop hopen, maar hij kan ze niet van harte en met overtuiging ge

looven ; hij stelt ze met een door de vingers zien gelijk en verzwakt 

den ernst der zonde. Maar het Evangelie maakt er ons mede bekend, 

dat God de zonden vergeven kan en vergeven heeft, omdat zijn recht 

in Christus ten volle is gehandhaafd; voldoening weerspreekt de ver

geving niet, maar baant voor haar den weg, waarborgt ze en doet er 

ons aan gelooven met ontwijfelbare gewisheid. En zoo volkomen is 

daarom die vergeving van al onze zonden, dat zij in de Schrift met een 

niet gedenken, een achter den rug werpen, een vergeten gelijk wordt 

gesteld, Jes. 38 : 17, 43 : 25, Hebr. 8 : 12. De Heere schouwt niet aan 

de ongerechtigheid in Jakob, en Hij ziet niet aan de boosheid in Israël, 

Num. 23 : 21. 
Deze vergeving ligt al besloten in het voornemen Gods, is openlijk 

over de gansche gemeente uitgesproken in de opstanding van Christus, 

Rom. 4 : 25, wordt in het algemeen bekend gemaakt in het Evangelie, 

Hand. 5 : 31, en wordt in het bijzonder uitgedeeld aan een iegelijk, 

die gelooft. Maar al is de geloovige ook de vergeving van al zijne 

zonden deelachtig, hij moet ze toch voortdurend, van dag tot dag, in 

het geloof blijven toeëigenen, om er de zekerheid en den troost van te 

genieten. Het zou wel gemakkelijk zijn, als wij met een: eens bekeerd, 

blijft bekeerd, zouden kunnen wandelen naar het goeddunken van ons hart; 

en velen blijven inderdaad voortleven op eene bevinding van weleer en stel

len zich daarmede gerust. Maar dat is het Christelijk leven niet. Noch de ge

rechtigheid, die in Christus Jezus is, noch het geloof, dat de Heilige Geest 
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in onze harten inplant, is een dood kapitaal. Wij worden de vergeving 

onzer zonden, hare waarheid en hare zekerheid, bij den voortduur alleen 

deelachtig, door de gemeenschapsoefening met Christus zeiven, in 

de werkzaamheid van het zaligmakend geloof. Daarom heeft Jezus 
de bede om vergeving der zonden ook nog op de lippen zijner 

discipelen gelegd, Matth. 6 : 12; de ootmoedige belijdenis van 
onze zonden is de weg, waarin God zijne trouw en gerechtigheid be

wijst, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onge

rechtigheid, 1 Joh. 1:9. En om ons de grootte der weldaad, die in 
de vergeving der zonden ons geschonken wordt, voortdurend diep te 

doen beseffen, voegt Christus aan de bede om vergeving onzer schulden 

nog de woorden toe : gelijk wij vergeven onzen schuldenaren. Deze woorden 

bevatten den grond niet, waarop wij van God kwijtschelding onzer zonden 

durven of mogen vragen ; zij geven den maatstaf niet aan, waarnaar wij ze 

voor ons mogen inroepen ; maar zij omschrijven de gezindheid, welke 

in den bidder aanwezig moet zijn, om de weldaad der vergeving te 

ontvangen, te genieten en te waardeeren. Dan eerst beseffen wij eeniger-

mate, wat het, menschelijk gesproken, God heeft gekost, om ons in 

Christus de vergeving der zonden te schenken, als wij alle vijandschap 

uit ons hart hebben uitgeroeid en onzen schuldenaren van harte al hunne 

beleedigingen vergeven. Wij kunnen om die vergeving als eene groote, 

onwaardeerbare weldaad dan alleen bidden met al den ernst onzer ziel, 

als wij van harte vergevensgezind tegen onzen naaste zijn. De vergeving 

onzer zonden is daarom bij God wel in eens en volkomen geschied, 

maar zij wordt ons toegeëigend heel ons leven door in den weg van 

geloof en bekeering. Het avondmaal is daarvoor ook ten bewijze, want 

wij vieren daarin telkens weer gedachtenis, dat Christus zijn lichaam 

verbroken en zijn bloed vergoten heeft tot vergeving onzer zonden, 

Matth. 26 : 28. 
De keerzijde van deze weldaad der vergeving is het recht ten eeuwi

gen leven. Wie in Christus gelooft, is niet alleen vrij van den toorn 

Gods, maar ontvangt ook terstond het eeuwige leven. Nu denkt Johan-

nes bij dit eeuwige leven vooral aan het nieuwe leven, dat uit God 

geboren en door den Heiligen Geest in ons hart wordt geplant, Joh. 
1 : 13, 3 : 5 ; het kindschap, waarvan hij spreekt, komt uit de weder

geboorte op en bestaat vooral in Godegelijkvormigheid, Joh. 1 : 13, 
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1 Joh. 1 : 1—3. Maar Paulus spreekt gewoonlijk van het kindschap in 
een anderen zin; hij verstaat er onder, dat God ons op grond van de 

gerechtigheid in Christus tot zijne kinderen en erfgenamen aanneemt. 

Bij de Romeinen waren de familiën streng van elkander gescheiden ; 
iedere familie had hare eigene rechten en vooral ook hare eigene gods

dienstige gebruiken; een kind kon daarom alleen uit de eene familie 

in de andere overgaan door eene formeele, wettelijke acte, waarbij de 

natuurlijke vader zijn kind als het ware verkocht aan den anderen vader, 

die het tot zijn eigen kind wilde aannemen. Wanneer de natuurlijke 
vader gestorven was, kon de overgang alleen geschieden door eene plech

tige verklaring van het volk in eene openbare vergadering. Zoo alleen kon het 

kind van zijne verplichtingen in de eene familie ontslagen en aan die 
in eene andere familie onderworpen worden. 

Daaraan ontleent de apostel Paulus waarschijnlijk het begrip der adoptie 

(aanneming tot kinderen), om de nieuwe verhouding te doen kennen, 

waarin de geloovigen tot God staan. Deze adoptie was in het Oude 

Testament reeds het voorrecht van Israël, Rom. 9 : 4, dat daarom her

haaldelijk Gods zoon heet, Ex. 4 : 22, 23, Deut. 8 : 5, Hos. 11:1 enz. 

Maar zij is toch vooral eene zegening van het nieuwe verbond ; want de ge

loovigen des Ouden Testaments waren nog onder de wet in bewaring 

gesteld, Gal. 3 : 23, 4 : 1—3. Maar nu is Christus gekomen in de vol
heid des tijds, heeft zich onder de wet gesteld en haar vloek gedragen, 

opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zoude en opdat 

wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden, 4:4, 5. Christus heeft 

ons uit de dienstbaarheid der wet en der zonde door zijn dood losge

kocht, zoodat wij nu een ander toebehooren, n.1. Hem, die uit de dooden 

opgewekt is, Rom. 7 : 1—4, en door God tot zijne kinderen en erfge

namen aangenomen zijn, Gal. 4 : 7. Als zoodanig hebben zij ook den 

Geest des Zoons ontvangen, den Geest der aanneming tot kinderen, den 

Geest, zooals die bij dit kindschap past; door dien Geest zijn zij zich 

van hun kindschap bewust, ontvangen zij de vrijmoedigheid, om God 

als hunnen Vader aan te spreken, en worden zij voortdurend geleid, 

Rom. 8 : 14—16, Gal. 4 : 6. Ja, gelijk die aanneming tot kinderen 
wortelt in het eeuwig voornemen Gods, Ef. 1 : 5, zoo strekt zij zich 

ook ver naar de toekomst uit; want ofschoon de geloovigen thans reeds 
kinderen zijn en al de rechten van erfgenamen hebben, Rom. 8 : 17, 
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Gal. 4:7; zij verwachten toch nog met al het schepsel de openbaring 

der kinderen Gods, de vrijheid hunner heerlijkheid, de aanneming tot 

kinderen, n.1. de verlossing van hun lichaam, Rom. 8 : 18—23. In de 

opstanding der dooden eerst, als ook het lichaam volkomen verlost zal 

zijn, wordt de aanneming tot kinderen voltooid. 

De weldaad van de rechtvaardigmaking door het geloof alleen bevat 

voor den Christen eene rijke vertroosting. De vergeving zijner zonden, 

zijne hope voor de toekomst, zijne zekerheid aangaande de eeuwige 

zaligheid hangen niet af van den graad van heiligheid, dien hij in het 
leven bereikt heeft, maar liggen vast in de genade Gods en in de ver

lossing, welke in Christus Jezus is. Indien zij hare vastigheid ontleenen 

moesten aan de goede werken van den Christen, zonden zij ten allen 

tijde, tot aan den dood toe, onzeker blijven, want ook de allerheiligsten 

hebben nog maar een klein stukske der volmaakte gehoorzaamheid ; en 

de geloovigen zouden steeds door vreeze en angst worden heen en weer 

bewogen, nimmer kunnen staan in de vrijheid, waarmede Christus hen 

heeft vrijgemaakt, en, toch niet buiten alle zekerheid leven kunnende, de 

toevlucht nemen moeten tot kerk en priester, tot altaar en sacrament, tot gods

dienstplichten en boetedoeningen. Dat is de toestand van duizenden 

Christenen, zoowel buiten als in de Roomsche kerk. Zij verstaan de 

heerlijkheid en den troost der vrije rechtvaardigmaking niet. 

Maar de geloovige, wiens oog voor den rijkdom dezer weldaad is ont

sloten, ziet het anders in. Hij is tot de ootmoedige erkentenis gekomen, 

dat goede werken, hetzij deze dan in aandoeningen des gemoeds, bevin

dingen der ziel of in uitwendige handelingen bestaan, nooit zijn en 

kunnen zijn de gronden, maar alleen kunnen wezen de vruchten des 

geloofs. Zijn heil en zaligheid ligt vast, buiten hem, in Christus Jezus 

en zijne gerechtigheid, en kan daarom nimmermeer wankelen. Zijn huis 

is op de steenrots gebouwd, en kan het geweld der slagregens, der 

waterstroomen en der winden doorstaan. Natuurlijk is er ook van deze 

belijdenis, evenals van elk artikel des geloofs, misbruik mogelijk. Als 

het geloof, dat Christus en zijne gerechtigheid aanneemt, opgevat wordt 

als eene verstandelijke toestemming van eene historische waarheid, dan 

blijft de mensch daar koud, onverschillig en dood bij; en dan brengt hij 
uit dat geloof geene goede werken voort, maar neemt er ook inderdaad 
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den  pe r soon  van  Chr i s tus  n ie t  mede  aan .  Maar  he t  ech te  ge loof ,  da t  

den  mensch ,  door  schu ldbese f  ge t ro f fen  en  ve r s l agen ,  naa r  Chr i s tus  

ze iven  u i td r i j f t ,  da t  k lemt  z i ch  vas t  aan  de  genade  Gods  en  aan  d ie  genade  

a l l een ,  da t  roemt  in  v r i j e  schu ldverg i f fen i s ,  en  b reng t  in  da tze l fde  
oogenb l ik  ook  reeds  goede  werken  voor t .  

J a ,  d i t  ge loof ,  da t  enke l  en  a l l een  op  Gods  genade  in  Chr i s tus  s t eun t  

en  daa rdoor  van  de  ve rgev ing  de r  zonden  z ich  bewus t  i s ,  da t  ge loof  

i s  a l l een  to t  he t  doen  van  waar l i jk  goede  werken  in  s t aa t .  Want  zoo

lang  wi j  de  ve rgev ing  onze r  zonden  gehee l  o f  voor  een  dee l  l a t en  a f 

hangen  van  de  gemoedsaandoen ingen ,  d i e  wi j  gen ie ten ,  en  van  de  goede  

daden ,  d i e  wi j  to t  s t and  b rengen ,  zoo lang  ve rkee ren  wi j  nog  min  o f  

meer  in  angs t  en  v reeze ;  wi j  z i jn  dan  nog  geene  k inderen ,  d i e  he t  goede  

u i t  l i e fde ,  maar  wi j  z i jn  nog  d iens tknech ten ,  d ie  he t  voor  loon  doen  ;  

wi j  vo lb rengen  he t  goede  dan  nog  n ie t  zu ive r  en  a l l een  om he t  goede  

ze l f ,  da t  i s ,  om Gods  wi l ,  maar  nog  min  o f  meer  u i t  e igenbe lang ,  om e r  

ze l f  guns t  mede  t e  ve rwerven ,  en  om ons  aangenaam te  maken  in  

de  oogen  Gods .  Maar  d i t  a l l e s  ve rander t ,  a l s  wi j  door  he t  ge loof  ve r 

s t aan ,  da t  onze  za l ighe id  u i t s lu i t end  in  Gods  genade  en  in  de  ge rech t ig 

he id  van  Chr i s tus  rus t .  Dan  la t en  wi j  a f  van  he t  op r i ch ten  eener  e igene  

ge rech t ighe id  en  ve rmoe ien  ons  n ie t  l anger  me t  he t  werken  aan  onze  

e igene  za l ighe id ,  wan t  deze  l iggen  onwanke lbaa r  vas t  i n  Chr i s tus  Jezus .  

En  van  d ie  za l ighe id  in  Chr i s tus  zeker ,  kunnen  wi j  nu  a l  onze  aan

dach t  daa raan  wi jden ,  da t  wi j  goede  werken  doen ,  om daa rdoor  onzen  

Vader  t e  ve rhee r l i jken .  Wi j  vo lb rengen  ze  dan  n ie t  meer  om ons  ze l f ,  

maar  om des  Heeren  wi l .  Wi j  behooren  Chr i s tus  toe ,  d i e  u i tdedooden  

opgewekt  i s ,  opda t  wi j  Gode  vruch ten  d ragen  zouden ,  Rom.  7  :  4 .  Wi j  

z i jn  door  de  we t  de r  we t  ges to rven ,  opda t  wi j  Gode  l even  zouden ,  Ga l .  

2  :  19 .  Da t  z i jn  ee r s t  waar l i jk  goede  werken ,  d ie  u i t  he t  ge loof ,  naa r  
Gods  wi l ,  en  to t  z i jne  ee r  gesch ieden .  

Daar in  bes taa t  dan  ook  de  vr i jhe id  van  den  Chr i s t en ,  d i e  h i j  door  de  

rech tvaa rd igmaking  dee lach t ig  word t ,  da t  h i j  van  den  e i sch  en  den  v loek  

de r  we t  i s  on t s l agen .  De  ge loov ige  word t  n ie t  v r i j  van  de  we t  in  d i en  

z in ,  da t  h i j  kan  gaan  l even  naa r  he t  goeddunken  van  z i jn  ha r t ,  da t  h i j ,  

ge l i jk  men  he t  t egenwoord ig  noemt ,  z i chze l f  kan  u i t l even  overeenkomst ig  

de  ne ig ing  en  r i ch t ing  van  z i jne  zond ige  na tuur .  In tegendee l ,  de  ge 

loov ige  word t  vee l  vas te r  aan  de  we t  gebonden ,  dan  v roeger  he t  geva l  
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was; want het geloof doet de wet niet te niet, maar bevestigt haar, Rom. 
3 : 31 ; haar recht wordt vervuld in hen, die niet naar het vleesch wan

delen, maar naar den Geest, 8 : 4. Zij, die der zonde gestorven zijn, 
hoe zouden zij nog in haar kunnen leven ? 6 : 2. Maar de verhouding, 

waarin de geloovige tot de wet komt te staan, is eene gansch andere, 

dan waarin hij vroeger tegenover haar geplaatst was. Hij blijft aan 

haar gebonden als regel der dankbaarheid ; vrij is hij echter van haar eisch 

en haar vloek. 
In dit opzicht hebben de geloovigen des Nieuwen Testaments zelfs 

veel vóór boven die van het Oude Verbond. In het Oude Testament 

wordt de religie doorgaans nog als vreeze des Heeren omschreven, en 

de geloovigen heeten menigmaal knechten des Heeren. Zij waren wel 

kinderen, maar onmondige kinderen, en daarom aan dienstknechten gelijk, 
onder voogden en verzorgers gesteld tot den tijd, door den Vader be

paald, Gal. 4 : 1, 2, 3 : 23, 24. Maar toen de volheid des tijds ge

komen is, heeft God zijnen Zoon gezonden, geworden uit eene vrouw, 

geworden onder de wet, 4 : 4. Door zelf in onze plaats alle gerechtig

heid te vervullen, Matth. 4 : 15, door een vloek te worden voor ons, 

Gal. 3 : 13, en zichzelf voor ons tot zonde te laten maken, 2 Cor. 5 : 21, 

heeft Christus ons van den vloek der wet verlost en van haar eisch vol

komen vrijgemaakt. Wij zijn niet meer met haar gehuwd, wij zijn haar 

dienstknechten niet meer, wij zijn door haar zelve aan haar zelve ge

storven, en wij zijn nu dienstknechten van Christus en leven Gode, Rom. 

'7 : 1—4, Gal. 2 : 19; wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de 

genade, Rom. 6 : 15, wij staan in de vrijheid, waarmede Christus ons 

vrijgemaakt heeft, Gal. 5:1. Voor ons geldt de regel niet meer: doe 

dat, en gij zult leven, maar is de orde geheel omgekeerd ; wij leven door 

het geloof en doen de wet, omdat wij een vermaak in haar hebben naar 

den inwendigen mensch. Zoo is de wet tegenover de geloovigen machte

loos geworden : zij kan hen niet meer aanklagen, want haar schuld is 

door Christus gedragen en haar eisch is door Christus vervuld; zij kan 

hen niet meer veroordeelen, want Christus heeft haar vloek op zich ge

nomen en al hare straffen geleden; satan.zelfs kan zich van haar niet 

meer bedienen, om de broederen aan te klagen, want wie kan beschul

diging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods, als God zelf ze rechtvaardigt, 

en de gestorven en verheerlijkte Christus in den hemel voor hen bidt ? 
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En met  de  verander ing ,  welke  de  rech tvaard ig ing  in  de  verhouding  

der  ge loovigen  to t  de  wet ,  to t  haar  e i sch  en  v loek ,  heef t  aangebracht ,  
verander t  ook  hunne  verhouding  to t  a l le  d ingen  en  to t  de  gansche  

were ld .  Als  wi j  met  God verzoend  z i jn ,  worden  wi j  met  a l le  d ingen  
verzoend;  a l s  wi j  to t  God in  de  rechte  verhouding  s taan ,  dan  komen wi j  

ook  rech t  t egenover  hee l  de  were ld  te  s taan  ;  de  ver loss ing  in  Chr i s tus  

i s  eene  ver loss ing  van  de  schuld  en  s t ra f  de r  zonde ,  maar  ook  van  de  

were ld ,  d ie  ons  zoo  drukken  en  benauwen kan .  De  Vader  heef t  immers  

de  were ld  l i e fgehad ,  en  Chr i s tus  heef t  haar  overwonnen ,  zoodat  z i j  ons  

nog  wel  verdrukken ,  maar  n ie t  den  goeden  moed benemen kan ,  Joh .  16  :  33 .  

Als  k inderen  van  den  hemelschen  Vader ,  z i jn  de  ge loovigen  n ie t  bezorgd ,  

wat  z i j  e ten ,  en  wat  z i j  d r inken ,  en  waarmede  z i j  z ich  k leeden  zu l len ,  

want  Hi j  wee t ,  da t  z i j  a l  deze  d ingen  behoeven ,  Mat th .  6  :  25  v .  Zi j  
vergaderen  geene  scha t ten  op  aarde ,  maar  hebben  hun  scha t  in  den  

hemel ,  waar  ze  noch  mot  noch  roes t  verder f t ,  en  waar  de  d ieven  n ie t  

doorgraven  noch  s te len ,  Mat th .  6  :  19 ,  20 .  Als  onbekenden ,  z i jn  z i j  

nochtans  bekend  ;  a l s  s te rvenden ,  leven  z i j  ;  a l s  ge tucht igd ,  worden  z i j  

n ie t  gedood ;  a l s  droevig ,  z i jn  z i j  toch  a l t i jd  b l i jde ;  a l s  a rmen,  maken  

z i j  nochtans  ve len  r i jk ;  a l s  n ie t s  hebbende ,  bez i t ten  z i j  toch  a l les ,  2  Cor .  

6 :9 ,10 .  Zi j  kwel len  z ich  n ie t  met  he t :  raak  n ie t  en  smaak  n ie t  en  roer  n ie t  
aan ,  maar  ach ten  a l le  schepse l  Gods  a l s  goed  en  nemen he t  met  dank

zegging»  Col .  2  :  20 ,  1  T im.  4  :  4 .  Zi j  b l i jven  en  a rbe iden  in  de  roeping ,  

waar in  z i j  ge roepen  z i jn ,  en  z i jn  geene  d iens tknechten  van  menschen ,  maar  

van  Chr i s tus  a l leen ,  1  Cor .  7  :  20—24.  Zi j  z ien  in  de  beproevingen ,  

d ie  hun  overkomen,  geene  s t ra f ,  maar  eene  kas t i jd ing ,  en  een  bewi js  van  

Gods  l ie fde ,  Hebr .  12  :  5—8.  Zi j  s taan  vr i j  t egenover  a l le  schepse len  
omdat  n ie t s  hen  sche iden  kan  van  de  l ie fde  Gods ,  welke  i s  in  Chr i s tus  

Jezus ,  hunnen  Heere ,  Rom.  8  :  35 ,  89 .  Ja ,  a l les  i s  he t  hunne ,  omdat  
z i j  van  Chr i s tus  z i jn ,  1  Cor .  3  :  21—23,  en  a l le  d ingen  moeten  mede

werken  ten  goede ,  dengenen ,  d ie  God l ie fhebben  en  naar  z i jn  voornemen 
geroepen zijn, Rom. 8 : 28. 

De  ge loovige ,  d ie  in  Chr i s tus  gerechtvaard igd  i s ,  i s  he t  vr i j s te  schep
se l  t e r  were ld .  Al thans  zoo  moes t  he t  z i jn .  
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§ 22. De Heiligmaking. 

Wijl het beeld Gods niet alleen in kennis en gerechtigheid, maar ook 
in heiligheid bestond, moet de herschepping den mensch herstellen in 
de rechte verhouding tot God, en tevens hem innerlijk vernieuwen naar 
den eisch van zijne heilige wet. Zonde is schuld, maar ook smet. De 
rechtvaardigmaking bevrijdt hem van de schuld, de heiligmaking verlost 
hem -van de smet der zonde. Door gene wordt zijn bewustzijn, door 
deze zijn zijn veranderd. Door de eerste komt de mensch weer goed te 
staan, door de tweede komt hij weer goed te zijn en goed te doen. 

Het woord heilig komt bijna op iedere bladzijde van de Heilige Schriften 
voor. Wat de oorspronkelijke, natuurlijke beteekenis was van het He-
breeuwsche woord, dat in onze taal door heilig is overgezet, is niet met 
zekerheid uit te maken, omdat het woord in de Schrift nooit in dien 
zin wordt aangetroffen, qiaar altijd in eene godsdienstige beteekenis ge
bezigd wordt; waarschijnlijk is het echter toch afgeleid van een stam, die 
afsnijden, afzonderen beteekent. Evenmin is met beslistheid te zeggen, in 
welken zin het woord het eerst op godsdienstig gebied werd overgebracht. 
Volgens sommigen werden eerst personen en zaken heilig geheeten, om
dat zij van anderen afgezonderd en aan het gemeen gebruik onttrokken 
werden — de tegenstelling van heilig is n.1. onheilig, ongewijd, gemeen, 
profaan, Lev. 10 : 10, 1 Sam. 21 : 5, Ezech. 22 : 6. Volgens anderen 
bevatte de oorspronkelijke beteekenis eene aanduiding, dat personen en 
zaken op eene bepaalde wijze tot God in betrekking stonden, en daarom 
van anderen werden afgezonderd. Voor het laatste gevoelen pleit, dat 
menschen en dingen nooit vanzelf, van nature heilig zijn, maar dit eerst 
kunnen worden door eene bepaalde handeling, die met hen geschiedt. 
Ook kunnen zij zich zeiven niet heiligen, want alle heiligheid en heili
ging gaat van God uit. Jehovah is heilig, en daarom wil Hij een heilig 
volk, eene heilige priesterschap, eene heilige woning, Ex. 19 : 6,29:43, 
Lev. 11 : 44, 45, 19 : 2 enz. Hij wijst aan, wie de zijne en wie heilig 

is, Num. 16 : 5. 
Tallooze malen wordt God dan ook in het Oude Testament de Heilige 

genoemd; alleen in Dan. 4 : 8, 9, 18, 5 : 11 spreekt ook Nebukadnezar 
46 
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van zijne heilige goden. Er wordt niet eene bijzondere eigenschap 
in het Goddelijk wezen naast andere mede aangeduid, maar de naam 

dient vooral, om zijne Goddelijke grootheid, verhevenheid, majesteit, on

genaakbaarheid uit te drukken. Daar is niemand heilig gelijk de 
Heere, want er is niemand dan Hij, 1 Sam. 2 : 2. Hij is God 

en geen mensch, de Heilige, Hos. 11 : 9; niemand kan voor zijn 

aangezicht bestaan, 1 Sam. 6 : 20; Hij is hoog verheven boven de 

goden, verheerlijkt in heiligheid, vreeselijk in lofzangen, doende wonderen, 

Exod. 15 : 11; Hij is vreeselijk uit zijn heiligdom, Ps. 68 : 35; zijn 

naam is groot en vreeselijk, Ps. 99 : 2, 3; te zweren bij zijne heiligheid, is te 
zweren bij zichzelven, Am. 4 : 2, 6 : 8. In één woord, heiligheid duidt 

God aan in zijn onderscheid van en verhevenheid boven alle creatuur; 

Hij is de Heilige, omdat Hij God is; en inzonderheid Jesaja bedient zich 
met voorliefde van dezen naam, Jes. 5 : 16, 6 : 3, 29 : 23, 30 : 11, 12 
enz. verg. Ezech. 37 : 28, 39 : 7, Hab. 1 : 12, 3 : 3 enz. 

Die heiligheid Gods komt tot openbaring in al de verhoudingen, waarin 

Hij zich tot zijn volk heeft gesteld ; heel de wetgeving van Israël heeft 

haar beginsel in de heiligheid van Jehovah en haar doel in de heiliging 

des volks. Heilig is Hij in geheel zijne openbaring, in alles, wat van 

Hem uitgaat; heilig is zijn naam, Lev. 20 : 3, zijn arm, Ps. 98 : 1, zijn 

verbond, Dan. 11 : 28, zijn woord, Ps. 105 : 42, zijn Geest, Ps. 51 : 11, 

Jes. 63 : 10, 17. En daarom wil Hij, dat ook zijn volk heilig zij, Ex. 

19 : 6, 29 : 43 — 46, Lev. 11 : 44, 19 : 2, en in dat volk weer speciaal 
de priesters en de levieten, die de heilige dingen bedienen en door bij

zondere ceremoniën tot hun ambt worden ingewijd, Ex. 29. Ja, alwat 

met den dienst Gods in betrekking staat, plaatsen, tijden, offeranden, 

priesterkleeding, tempel enz. moet den Heere gewijd en heilig zijn. De 

gansche wetgeving bedoelt, dat Israël den Heere een priesterlijk koninkrijk 

en een heilig volk zal zijn, Ex. 19 : 6. En heilig is dat volk, wanneer 
het in alles beantwoordt aan de wet, die de Heere gegeven heeft. 

Nu bevatte die wet onder Israël niet alleen zedelijke, maar ook vele 
burgerlijke en ceremoniëele geboden. Heiligheid bestond dus wel in 

volkomenheid, in algeheele overeenstemming met de wet, maar deze vol

komenheid was niet alleen van zedelijken, doch ook van burgerlijken en 

ceremoniëelen aard. Het volk verviel echter dikwerf tot eenzijdigheid 

en zocht in uitwendige, levitische reinheid het wezen van den godsdienst. 
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Daar kwamen dan de profeten tegen op, en verkondigden, dat gehoor

zamen beter is dan slachtoffer en opmerken dan het vette der rammen, 

1 Sam. 15 : 22, dat de Heere lust heeft tot weldadigheid en niet tot 

offer, tot de kennisse Gods meer dan tot brandofferen, Hos. 6 : 6, dat 

de Heere niet anders eischt, dan recht te doen, weldadigheid lief te 

hebben, en ootmoediglijk te wandelen met God, Mich. 6 : 8. Zij stelden 

in het licht, dat de heiligheid Gods vooral bestond in zijne zedelijke vol

maaktheid, in zijne verhevenheid boven en tegenstelling met alle zondig

heid van het schepsel, Jes. 6 : 3—7. Als menschen zijn naam en zijn 

verbond ontheiligen, dan heiligt Hij zichzelf in den weg van recht en 

gerechtigheid, Jes. 5 : 16, Ezech. 28 : 22; als de Heilige straft Hij dan 

wel de vijanden, opdat zij weten, dat Hij de Heere is, Jer. 50 : 29, 

Ezech. 36 : 23, 39 : 7, maar zijn volk zal Hij verlossen, door het van 

alle ongerechtigheden te reinigen, er een nieuw verbond mede op te 

richten en het met een nieuw '.iart in zijne wegen te doen wandelen, 

Jer. 31 : 31—34, Ezech. 36 : 25—29 enz. En Hij zal dat doen, niet om 

Israels, maar om zijns grooten naams wil, Jes. 43 : 35, Ezech. 36 : 22, 32 enz. 

Op dezelfde wijze, als God in het Nieuwe Verbond voor zijn volk de 

gerechtigheid in Christus heeft aangebracht, heeft Hij hun ook in den 
Zoon zijner liefde de heiligheid geschonken. Christus is op dezelfde 

wijze en in denzelfden zin onze heiligheid, als Hij onze wijsheid, onze 

verlossing is. Nu was Hij allereerst eene persoonlijke heiligheid deel

achtig, want anders had Hij voor ons geene heiligheid kunnen verwerven. 
Wat in Maria van den Heiligen Geest ontvangen en uit haar geboren 

werd, was het Heilige en ontving den naam van zoon Gods, Luk. 1 :35. 

Later ontving Hij bij den doop den Heiligen Geest zonder mate en was 

vol des Heiligen Geestes, Luk. 3 : 22, 4 : 1. Bezetenen erkenden Hem 

als den Heilige Gods, Mark. 1 : 24, Luk. 4 : 34, en de discipelen be

leden bij monde van Petrus: Heere, tot wien zullen wij henengaan ? Gij 
hebt de woorden des eeuwigen levens, en wij hebben geloofd en gekend, 

dat Gij zijt de Heilige Gods, Joh 6 : 69 (volgens eene andere lezing). 

In Hand. 4 : 27, verg. 3 : 14, spreekt dezelfde apostel van Hem als Gods 
heilig kind (of Gods heiligen knecht), en in Openb. 3 : 9 noemt Hij 

zich zelf den Heilige en den Waarachtige. Gelijk Christus zelf van zijne 

zondeloosheid zich bewust was, Matth. 12 : 50, Joh. 4 : 34, 8 : 46, zoo 
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zeggen ook al zijne apostelen, dat Hij geen onrecht heeft gedaan en dat 
er geen bedrog in zijn mond is geweest, 2 Cor. 5 : 21, Hebr. 4 : 15, 
7  :  2 6 ,  1  P e t r .  1  :  1 9 ,  2  :  2 2 ,  3  :  1 8 ,  1  J o h .  2 : 1 , 3 : 5 .  

Er moet echter bij Christus onderscheiden worden tusschen die heiligheid, 
welke Hij van nature bezat, en die, welke Hij door zijne volmaakte gehoor
zaamheid verwierf. Zijne heilige ontvangenis en geboorte had ten eerste 
deze nuttigheid, dat Hij onze Middelaar kon zijn, Heid. Catech. antw. 16, 
maar ten tweede ook nog deze kracht, dat Hij, reeds van het oogenblik 
der ontvangenis af onze Middelaar zijnde, met zijne onschuld en vol-
komene heiligheid de zonde, waarin wij ontvangen en geboren worden, 
voor Gods aangezicht bedekt, Heid. Catech. antw. 36. De heiligheid, 
waarin Hij geboren werd, werd terstond door Hem gemaakt tot een be
standdeel van die heiligheid, welke Hij, heel zijn leven door tot in zijn 
dood toe, voor zijne gemeente verwerven moest. Immers, de Vader heeft 
Hem reeds door zijne komst in het vleesch geheiligd, gewijd tot het 
middelaarsambt, en Hem juist daarom en daartoe in de wereld gezonden, 
Joh. 10 : 36. En Christus zelf heeft zich geheiligd en aan den wil zijns 
Vaders zich overgegeven, voordat Hij in Maria ontvangen en geboren 
werd ; zijne vleeschwording was reeds eene volbrenging van des Vaders 
wil, eene daad van heiliging, Hebr. 13 : 5—9. Het was niet genoeg, 
dat Christus heilig was, Hij moest zich heiligen van zijne ontvangenis 
af tot in zijne stervensure toe. 

Als Middelaar werd Hij toch aan de zwaarste beproevingen en ver
zoekingen onderworpen, vooral nadat Hij den doop ontvangen had, met 
den Heiligen Geest was gezalfd en zijn ambt in het openbaar begon 
uit te oefenen. De verzoeking, waarvan wij in de Evangeliën lezen, was 
de aanvang van een leven vol strijd ; nadat ze voleindigd was, week de 
duivel slechts van Hem voor een tijd, Luk. 4 : 13. Wij kunnen ons 
van deze verzoekingen geene voorstelling maken, maar er staat uitdruk
kelijk, dat Hij den broederen in alles gelijk is geworden, en in alle dingen, 
gelijk als wij, verzocht is geweest, doch zonder zonde, Hebr. 2 : 17, 
4 : 15; daar is geene zwakheid bij ons, of Hij kent ze, en geene ver
zoeking, of Hij kan er ons in te hulp komen. Maar terwijl wij ieder 
oogenblik bezwijken, bleef Hij getrouw ten einde toe; Hij werd in alles 
verzocht, doch zonder zonde, Hij werd gehoorzaam tot den dood, ja 
den dood des kruises, Phil. 2 : 8. Hij bad niet, dat de dood hem zou 
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gespaard blijven, maar Hij smeekte wel met sterke roeping en tranen 
tot Dengene, die Hem uit den dood verlossen kon, dat Hij in het lijden 
mocht staande blijven en door den dood heen het leven verwerven mocht; 
en Hij werd in die bede verhoord, Hebr. 5 : 7. 

Maar, hoewel Hij de Zoon was, Hij moest toch gehoorzaamheid leeren 
uit hetgeen Hij leed, Hebr. 5 : 8. Hij was gehoorzaam van den aan
vang af en Hij wilde gehoorzaam zijn ; des Vaders wil te doen was zijne 
spijze, Joh 4 : 34. Doch Hij ontving in het lijden de gelegenheid, om 
die gehoorzaamheid te toonen ; Hij moest door het lijden heen zijne ge
zindheid en wil, om te gehoorzamen, in de daad doen overgaan. 
Zoo werd Hij door het lijden geheiligd, Hebr. 2 : 11, 5 : 9, dat is, niet 
geheiligd in zedelijken zin, maar voleindigd, gebracht tot het doel, dat 
Hij beoogde, vanwege het lijden des doods met eer en heerlijkheid ge
kroond, 2 : 9, 12 : 2, gevormd tot den oversten Leidsman van de zalig
heid der kinderen Gods en tot den Voleinder van hun geloof, 2 : 10, 
12 : 2. Door, met het oog op de vreugde, die Hem na zijne vernede
ring wachten zou, het kruis te verdragen en de schande te verachten, 
is Hij de aanvoerder, de voorganger, de werkmeester geworden van de 
zaligheid der zijnen en tevens degene, die in hen het geloof begint en 
voleindt. Door zichzelf in den weg der gehoorzaamheid te volmaken, 
door de heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand niet anders te zoeken dan 
door de diepste vernedering heen, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, 
eene oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, 5 : 9. Hij heiligde zich-
zelven, gaf zich over tot eene offerande in den dood, opdat zijne dis
cipelen geheiligd mochten worden in waarheid, Joh. 17 : 19. En zoo is 
Hij ons van God gegeven tot onze heiligheid, 1 Cor. 1 : 30. 

Om de heiligmaking der geloovigen goed te verstaan, dient men helder 
in te zien, dat Christus in denzelfden zin onze heiligheid is, als waarin 
Hij onze gerechtigheid is. Hij is een volkomen en genoegzaam Zalig
maker ; Hij volbrengt zijn werk niet ten halve, maar maakt ons werkelijk 
en volkomen zalig; en Hij rust niet, voordat Hij het eeuwige leven en 
de hemelsche heerlijkheid ons ten volle heeft deelachtig gemaakt. Hij 
brengt ons dus door zijne gerechtigheid niet alleen in den staat van 
rechtvaardigen terug, die in het oordeel Gods vrij uitgaan, om het nu 
verder aan ons zeiven over te laten, dat wij door het doen van goede 



538 

werken ons naar Gods beeld hervormen en het eeuwige leven verdienen. Maar 

Christus heeft alles voor ons volbracht; Hij droeg voor ons de schuld en de 

straf der zonde, en tevens heeft Hij de wet voor ons onderhouden en het 
leven verworven. Zijne gehoorzaamheid was „lijdelijk" en „dadelijk" tegelijk. 

Daarvan gaf zijne opstanding het bewijs. Immers, God heeft 
zijne ziel niet verlaten in de hel (dat is niet de plaats der ver
doemden, want de ziel van Christus was na zijn dood in het paradijs, 

Luk. 23 : 43, maar het graf, of het rijk der dooden, waartoe Christus 

ook behoorde, zoolang Hij verkeerde in den staat des doods) en zijnen 

Heilige niet naar het lichaam overgegeven aan de verderving, maar heeft 

Hem de wegen des levens bekend gemaakt en Hem door zijn aangezicht 

"met verheuging vervuld, Hand. 2 : 27, 28, 13 : 35 — 37. Overeenkomstig 

den Geest der heiligheid, die in Hem woonde, werd Hij uit de opstan

ding der dooden door God aangesteld en benoemd als zijn Zoon in 

kracht, Rom. 1 : 5, als een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven be

keering en vergeving der zonden, Hand. 5 : 31, als een Vorst, die het 

eeuwige leven verworven heeft en nu aan de zijnen uitdeelt, Hand. 3: 15. 

Doch deze heiligheid, welke Christus voor zijne gemeente verworven 

heeft, blijft niet buiten ons, maar wordt ons waarlijk medegedeeld. In 

de rechtvaardigmaking worden wij vrijgesproken van schuld en straf op 

grond van eene gerechtigheid, die buiten ons is, in Christus Jezus, en 

die door Gods genade ons wordt toegerekend en onzerzijds wordt aan

genomen in het geloof. In de heiligmaking echter wordt wel terdege 

de heiligheid van Christus in ons uitgestort door den Heiligen Geest. 

Als Rome dus van eene ingestorte genade spreekt, dan hebben wij daar 

op zichzelf geen bezwaar tegen; wij komen er alleen tegen op, dat deze 

ingestorte genade als een stuk der gerechtigheid wordt beschouwd, op 

grond waarvan wij door God zouden worden vrijgesproken. Want dan 

worden rechtvaardigmaking en heiligmaking, bevrijding der schuld en weg
neming der smet met elkander verward ; dan wordt Christus van de vol

maaktheid zijner aangebrachte gerechtigheid en de geloovige ziel van 

haar troost en zekerheid beroofd. Er is echter wel waarlijk eene inge

storte genade, een Christus in ons evengoed als een Christus voor ons, 

eene vernieuwing naar het evenbeeld Gods even zeker als een overgang 

in den staat der rechtvaardigen, eene verandering in onzen zedelijken 

toestand niet minder dan in onze verhouding tot God. 
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Zel fs  moef  deze  he i l igmaking  met  n ie t  minder  bes l i s the id  en  kracht  

gehandhaafd  worden  dan  de  rech tvaard igmaking .  Daar  z i jn  e r  a l t i jd  
gewees t ,  d ie  de  vergeving  der  zonden  voor  de  eene ,  groote  wel 

daad  van  Chr i s tus  hebben  gehouden ,  en  de  inner l i jke  vern ieuwing  des  

menschen  naar  Gods  bee ld  ge loochend  of  a l thans  verwaar loosd  en  in  

de  schaduw hebben  ges te ld .  Zi j  meenen ,  da t ,  a l s  de  mensch  gerecht 

vaard igd  i s  en  daarvan  in  he t  ge loof  z ich  bewust  i s ,  e r  verder  n ie t s  met  

hem behoef t  t e  gebeuren ;  door  he t  bewustz i jn  van  de  vergeving  der  

zonden  i s  h i j  a l  een  ander  mensch  geworden;  rech tvaard igmaking  en  

wedergeboor te  z i jn  twee  namen voor  deze l fde  zaak .  

Nu i s  he t  vo lkomen waar ,  da t  de  Chr i s ten ,  d ie  met  een  waar  ge loof  ver 

t rouwt ,  da t  hem a l  z i jne  zonden ,  u i t  lou te r  genade ,  a l leen  om de  verd iens te  

van  Chr i s tus  vergeven  z i jn ,  door  d i t  besef  inderdaad  een  ander  mensch  

word t ;  h i j  voe l t  z ich  van  a l le  schuld  bevr i jd ,  h i j  heef t ,  gerechtvaard igd  

z i jnde  u i t  he t  ge loof ,  v rede  b i j  God,  h i j  s taa t  in  de  vr i jhe id ,  waarmede  

Chr i s tus  hem vr i jgemaakt  heef t  en  h i j  kan  met  David  jube len :  welge lukza l ig  

i s  h i j ,  wiens  over t red ing  vergeven ,  wiens  zonde  bedekt  i s ;  welge lukza l ig  

i s  de  mensch ,  wien  de  Heere  de  ongerecht ighe id  n ie t  toerekent !  Zulk  

eene  verander ing  kan  ze l f s  in  zekeren  z in  eene  wedergeboor te  hee ten ,  

eene  vern ieuwing  van  he t  bewustz i jn .  

Maar  a l s  daaru i t  nu  afge le id  word t ,  da t  rech tvaard ig ing  en  wedergeboor te  

vo lkomen he tze l fde  z i jn ,  dan  bes taa t  e r  voor  deze  gevolg t rekking  geen  grond  

en  komt  men ook  zeer  bes l i s t  met  he t  ge tu igenis  der  Hei l ige  Schr i f t  in  

s t r i jd .  Immers ,  he t  ech te ,  za l igmakend ge loof ,  da t  de  gerecht ighe id  van  

Chr i s tus  aanneemt  en  van  de  vergeving  der  zonden  z ich  bewust  word t ,  

komt  n ie t  op  u i t  den  na tuur l i jken  mensch ,  maar  i s  eene  vrucht  der  we

dergeboor te ,  en  onders te l t  dus  reeds  eene  gees te l i jke  verander ing ,  d ie  

door  den  Hei l igen  Gees t  in  den  mensch  heef t  p laa t s  gehad;  en  de  har 

te l i jke  vreugde  en  vrede ,  d ie  de  ge loovige  door  de  zekerhe id  van  de  ver 

geving  z i jner  zonden  genie t ,  z i jn  e igenschappen  van  den  gees te l i jken  mensch ,  

d ie  in  de  gemeenschap  met  Chr i s tus  u i t  den  dood der  zonde  i s  opges taan .  

Voor t s :  e r  i s  ondersche id  tusschen  den  s taa t ,  waar in  iemand ver 

keer t ,  en  den  toes tand ,  waar in  h i j  z ich  bevindt .  Be ide  loopen  zoo  

ver  u i teen ,  da t  soms een  onschuld ige  aangeklaagd  en  veroordee ld  

word t ,  en  een  schuld ige  door  den  rech te r  word t  vr i jgesproken .  Met  

iemands  s taa t  i s  daarom zi jn  toes tand  nog  n ie t  veranderd ,  en  evenmin  
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omgekeerd. Dit geldt op natuurlijk, niaar ook op geestelijk gebied. Zonde is 

niet alleen schuld, maar ook smet; van de eerste worden wij in de rechtvaar-
digmaking, van de tweede in de heiligmaking bevrijd. De volkomene zalig

heid bestaat niet alleen in kennis en gerechtigheid, doch ook in heiligheid 

en verlossing. En daarom bracht Christus beide aan, vergeving der zonden 
en eeuwig leven. 

En wat alles afdoet, de Schrift onderscheidt rechtvaardiging en weder
geboorte zoo duidelijk mogelijk. De belofte in het Oude Testament 

hield in, dat de Heere in het nieuwe verbond de ongerechtigheden van 

zijn volk vergeven, maar ook een nieuw hart zou schenken en daarin 
zijne wet zou schrijven, Jer. 31 : 33, 34, Ezech. 36 : 25, 26. Hij zou 

zijnen Geest geven in het binnenste van hen, en maken, dat zij in zijne 

inzettingen zouden wandelen en zijne rechten zouden bewaren en doen, 

Ezech 36 : 27. Om die belofte te vervullen, heeft Christus niet alleen 
zijne ziel gegeven tot een rantsoen voor velen, maar ook na zijne ver

hooging aan 's Vaders rechterhand den Heiligen Geest gezonden, opdat 

Hij in de gemeente wonen en werken zou. En wat Hij werkt, hebben 

wij reeds vroeger gezien, blz. 437 v.; in en door den Geest deelt Chris
tus zichzelven en al zijne weldaden aan de gemeente uit. 

Nadat Paulus daarom in zijn brief aan de Romeinen eerst over de recht-
vaardigmaking heeft gehandeld, gaat hij in hoofdstuk 6 tot de heiligmaking 

over. Evenals later, waren er toch in de dagen van den apostel reeds menschen, 

die van de leer der vrije rechtvaardigmaking schade verwachtten voor 
het zedelijk leven. Ze vreesden, dat men door zulk eene belijdenis de 

zonde zou gaan doen, opdat het goede eruit voortkomen en de genade 

erdoor vermeerderen zou, Rem. 3 : 8, 6 : 1. Paulus weerlegt deze 

beschuldiging en zegt, dai het onmogelijk is, dat zij, die der zonde 
gestorven zijn, nog in haar zouden leven, 6 : 2. 

Hij bewijst dit hiermede, dat de geloovigen, die door hun geloof de 

vergeving der zonden en den vrede bij God hebben ontvangen, ook 
blijkens hun doop in den dood van Christus begraven en met Hem tot 

een nieuw leven opgestaan zijn, 6 : 3—11. Geloovigen zijn bij Paulus 

altijd zulke menschen, die niet alleen Gods gerechtigheid in Christus 

hebben aangenomen tot vergeving hunner zonden, maar die ook persoon

lijk in de gemeenschap van Christus gestorven en opgewekt zijn, en 
daarom der zonde dood en Gode levende zijn, Gal. 2 : 20, 3 : 27, 
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Col. 2 : 12. De dood van Christus heeft namelijk niet alleen rechtvaar
digende, maar ook heil'g- en levendmakende kracht, 2. Cor. 5 : 15; en 

het geloof, dat van den echten stempel is, neemt Christus niet alleen 

als gerechtigheid, maar ook als heiligheid aan; het een is zelfs zonder 

het ander niet mogelijk. Want Christus is niet te deelen en zijne wel

daden zijn van zijn persoon onafscheidelijk. Hij is tegelijk onze wijsheid 

en onze gerechtigheid, onze heiligheid en verlossing, 1 Cor. 1 :30. Zoo 
is Hij ons van God geworden, en zoo wordt Hij ons door God geschonken. 

De heiligheid, welke wij deelachtig moeten worden, ligt dus volkomen 

voor ons in Christus gereed. Er zijn vele Christenen, die althans in de 

practijk van het leven, daar anders over denken. Zij erkennen, dat zij 
gerechtvaardigd zijn door de gerechtigheid, welke Christus heeft tot 

stand gebracht, maar zij houden het ervoor of handelen ernaar, alsof zij 

geheiligd moesten worden door eene heiligheid, welke zij zeiven hadden 

uit te werken. Indien dat het geval ware, zouden wij, in strijd met 
het apostolisch getuigenis, Rom. 6 : 14, Gal. 4 : 31, 5:1, 13, niet 

onder de genade leven en in de vrijheid staan, maar nog altijd onder 

de wet verkeeren. De evangelische heiligmaking is echter evenzeer van 

de wettische onderscheiden, als de gerechtigheid Gods, in het Evangelie 

geopenbaard, niet in inhoud, maar in wijze van mededeeling, verschilt 

van die, welke in de wet werd geëischt. Zij bestaat daarin, dat God 

ons in Christus, met de gerechtigheid, ook de volkomene heiligheid 

schenkt, en deze ons innerlijk mededeelt door de wederbarende en ver
nieuwende werking des Heiligen Geestes. 

De heiligmaking is dus Gods werk, een werk van zijne gerechtigheid 

en van zijne genade tevens Hij rekent ons eerst Christus met al zijne 
weldaden toe, en daarna deelt Hij Hem ons mede met al de volheid, 

die in Hem is. Hij is het toch, die de harten besnijdt, Deut. 30 : 6, 

die het steenen hart wegneemt en een vleeschen hart schenkt, Ezech. 

12 : 19, die den Geest over hen uitstort, Joël 2 : 28, een nieuwen geest 
geeft in het binnenste van hen, Ezech. 12 : 19, 36 : 26, die de wet in 

hun hart schrijft, hen in zijne wegen doet wandelen, en alzoo maakt, 

dat zij zijn volk zijn, Jer. 31 : 33, 32 : 38, Ezech. 36 : 27, 28. Zoo 

mogelijk nog sterker heet het in het Nieuwe Testament, dat de geloovi-

gen Gods maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus, Ef. 2 : 10, een 
nieuw schepsel, 2 Cor. 5 : 17, Gal, 6 : 15, Gods werk, Rom. 14 : 20, 
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Gods akkerwerk en gebouw, 1 Cor. 3 : 9, Ef. 2 : 20, Col. 2 : 7, 1 Petr. 

2:5; het is alles uit God, 2 Cor. 5 : 18. Toen zij met Christus ge

storven en opgewekt zijn, zijn zij ook in Hem afgewasschen en gehei

ligd, 1 Cor. 1 : 2, 6 : 11, Tit. 3:5, en zij worden bij den voortduur 

geheiligd, Joh. 17 : 17,2 Cor. 3: 18,1 Thess. 5 : 23, Ef. 5 : 26, Tit. 2 :14,Hebr. 
13 : 20, 21, totdat zij ten volle den beelde des Zoons gelijkvormig zijn, 

Rom. 8 : 28, 1 Cor. 15 : 49, Phil. 3 : 21. De keten des heils is onver
brekelijk, omdat zij van het begin tot het einde Gods werk is ; die Hij 

gekend, geroepen en gerechtvaardigd heeft, die verheerlijkt Hij ook, 

Rom. 8 : 30. 

Op grond van dit werk der heiligmaking, dat God door den Geest 

van Christus in de gemeente tot stand brengt, worden de geloovigen in 

de H. Schrift telkens met den naam van heiligen genoemd. Reeds Israël 
heette zoo in den ouden dag, Ex. 19 : 6; het was van de volken afge

zonderd, opdat het des Heeren eigendom zou zijn, Lev. 20 : 26, en in 

zijne wegen wandelen zou, Ex. 19 : 5; en in de toekomst, als God zijn 

nieuw verbond zou oprichten, zou het met nog meer recht en in nog 

veel dieper zin het heilige volk, de verlosten des Heeren heeten, Jes. 

62 : 12, Joël 3 : 17, Ob. 17, Zach. 8:3, 14 : 20. Als in de dagen 

des Nieuwen Testaments de Hoogepriester zich voor zijn volk geheiligd 

heeft, opdat ook zij geheiligd zouden worden in waarheid, Joh. 17 : 19, 

ontvangen de geloovigen dan ook terstond den naam van heiligen, Hand. 

9 : 13, 32, 41, 26 : 10, Rom. 1 : 7, 1 Cor. 1 : 2 enz. Er ligt daarin 
niet opgesloten, dat zij in zedelijken zin van alle zonden vrij en boven 

alle zonden verheven zijn, maar er wordt mede uitgedrukt, dat de Nieuw

testamentische gemeente thans in de plaats van het oude Israël getreden 

en tot des Heeren eigendom geworden is, 2 Cor. 6 : 16, Gal. 6 : 16, 

1 Petr. 2 : 5, omdat zij in Christus geheiligd en een tempel des Heili

gen Geestes is, Joh. 17 : 19, 1 Cor. 1 : 30, 3 : 16, 6 : 11, 19. 

Maar deze heiligheid, welke in Christus aan de gemeente geschonken 

en aanvankelijk door den Heiligen Geest haar medegedeeld is, legt aan 
de geloovigen eene dure verplichting op. De heiligmaking is een werk 

Gods, maar ze is .daarom bestemd, een werk te worden, waaraan de 
geloovigen zeiven mede arbeiden in de kracht Gods. In het Oude Tes

tament wordt nu eens gezegd, dat de Heere zelf zijn volk heiligt, Ex. 
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31 : 13, Lev. 20 : 8, 21 : 8 enz., en dan weer, dat het volk zelf zich 

heiligen moet, Lev. 11 : 44, 20 : 7, Num. 11 : 18 enz. Soms heet het, 

dat de Heere het hart besnijdt, Deut. 30 : 6, en eene andere maal 

wordt Israël zelf geroepen, om zich de voorhuid des harten te besnijden, 
Deut. 10 : 16, Jer. 4 : 4. De bekeering is nu eens een werk Gods, 

Jer. 31 : 18, Klaagl. 5 : 21, en dan een plicht van den mensch, Jer. 
3 : 12, 13 enz. En evenzoo komt in het Nieuwe Testament de heilig

making voor als eene gave Gods in Christus en als een werk des Hei

ligen Geestes, waardoor de geloovigen geheiligd zijn, Joh. 17 : 17, 19, 
1 Cor. 1 : 2, 1 Thess. 5 : 23 enz., en toch worden zij herhaaldelijk 

vermaand, om volmaakt te zijn, gelijk hun Vader in de hemelen vol
maakt is, Matth. 5 : 48, om goede werken voort te brengen, die den 

Vader verheerlijken, Matth. 5 : 16, Joh. 15 : 8, om hunne leden dienst
baar te maken aan de gerechtigheid tot heiligmaking, Rom. 6 : 19, om 

h e i l i g  t e  w o r d e n  i n  a l  h u n n e n  w a n d e l ,  1  P e t r .  1  :  1 5 ,  2  P e t r .  3 : 1 1 ,  
om de heiligmaking na te jagen en te voleindigen in de vreeze Gods, 
2 Cor. 7 : 1, 1 Thess. 3 : 13, 4 : 3, want zonder haar zal niemand den 

Heere zien, Hebr. 12 : 14. 
Het een is met het ander volstrekt niet in strijd. Veeleer is de arbeid 

der geloovigen aan hunne eigene heiligmaking alleen daardoor mogelijk, 

wijl zij een werk Gods is, dat Hij in hen volbrengt. De genade doet 

toch de natuur niet te niet, maar herstelt haar. Terwijl de mensch door 

de zonde den lust en de kracht miste, om in de wegen des Heeren te 

wandelen, ontvangt Hij in de herschepping weder de gezindheid en de 

bekwaamheid, althans in beginsel, om niet naar sommige, maar naar alle 

geboden Gods in oprechtheid te leven. Als God met de krachtige wer

king van zijn wederbarenden Geest in de binnenste deelen des menschen 

doordringt, dan opent Hij het hart, dat gesloten is, vermurwt dat hard 

is, besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanig

heden en maakt, dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos 

was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig 

was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzoo, dat hij 

als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. 

Als de Gereformeerde kerk zich alzoo in hare belijdenis (Can. Dordr. 

III IV 11) uitspreekt, dan staat zij daarmede op den grondslag der Heilige 

Schrift, en vindt zij bepaaldelijk steun in het diepzinnige woord van den apostel 
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Paulus: werkt uws zelfs zaligheid met vreeze en beven, want het is God, 
die in u werkt beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen, 
Phil. 2 : 12, 13. Zooals in de rechtvaardigmaking de vergeving der 
zonden, die volkomen in Christus gereed ligt, onzerzijds alleen ontvangen 
en genoten kan worden door een levend en werkzaam geloof, zoo brengt 
God de heiligmaking in ons slechts door ons tot stand ; Hij vernietigt 
onze persoonlijkheid niet, maar heft ze op; Hij doodt ons verstand en 
onzen wil en onze genegenheden niet, maar maakt ze juist levend, daar 
zij dood waren, en zet ze aan den arbeid ; Hij maakt ons tot zijne bond-
genooten en medearbeiders. 

Doch deze heiligmaking der geloovigen moet dan goed worden ver
staan ; zij mag niet worden eene wettische, maar zij is en moet blijven 
eene evangelische heiligmaking. Zij bestaat dus niet daarin, dat de ge
loovigen zich gaan heiligen door eene heiligheid, welke zij zeiven nieuw 
en voor het eerst tot stand brengen, of die wel bestaat, maar welke zij 
zich door hunne krachtsinspanning en goede werken moeten eigen maken. 
De heiligheid, door God in het Evangelie geopenbaard, ligt niet alleen 
volkomen in Christus gereed, maar wordt ook door zijn Geest in onze 
harten toegepast en uitgewerkt. Paulus zegt het zoo schoon in Ef. 2 : 10; 
wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, 
welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Evenals 
de eerste schepping tot stand kwam door het Woord, zoo ontvangt de 
herschepping haar aanzijn in de gemeenschap met Christus; de geloo
vigen worden gekruisigd, sterven, worden begraven, en zij worden ook 
opgewekt en tot een nieuw leven herboren in de gemeenschap met Christus. 

En die herschepping heeft een bepaald doel; ze vindt hare be
stemming in de goede werken, welke de geloovigen voortbrengen ; het 
is God niet om den boom, maar om de vruchten, en in die vruchten 
om zijn eigen verheerlijking te doen. Maar die goede werken worden 
door de geloovigen niet zelfstandig en nieuw te voorschijn gebracht. Zij 
liggen voor hen allen en voor ieder hunner afzonderlijk gereed in het 
besluit van Gods raad; zij zijn volbracht en voor hen verworven door 
Christus, die in hunne plaats alle gerechtigheid en de gansche wet heeft 
vervuld ; en zij worden in hen uitgewerkt door den Heiligen Geest, die 
alles uit Christus neemt en aan een iegelijk uitdeelt naar zijnen wil. De 
gansche heiligheid en alle goede werken der gemeente, van alle geloo-
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vigen saam en van ieder afzonderlijk, ze on/staan niet eerst door de ge-

loovigen, maar zij bestaan reeds lang vóór hen in het welbehagen des 
Vaders, in het werk des Zoons, en in de toepassing des Heiligen Geestes. 

Vandaar dat alle roem ook bij de heiligmaking is uitgesloten. God komt 

dus nooit bij ons in de schuld te staan, en heeft ons nooit dankbaar te 

zijn, als wij goede werken doen; maar omgekeerd, wij zijn in God ge

houden, en hebben Hem dankbaar te zijn voor de goede werken, die 

wij doen (Ned. Gel. art. 24). 

Hieruit blijkt ook de beteekenis, die aan het geloof in de heiligmaking 

toekomt. Volstrekt niet alleen in de rechtvaardigmaking, maar evenzeer 

in de heiligmaking is het uitsluitend het geloof, dat zalig maakt. Want 

Christus en zijne weldaden kunnen wij onzerzijds niet anders aannemen 
en tot ons eigendom maken, dan door het geloof. Indien de gerechtig

heid en de heiligheid uit de wet waren, zouden wij ze beide door het 

doen van goede werken tot stand moeten brengen. Maar in het Evan

gelie zijn zij eene gave Gods, in den persoon van Christus ons geschonken ; 

in Hem is eene volheid van genade en waarheid, Joh. 1 : 17, van wijsheid 

en kennis, Col. 2 : 3, van gerechtigheid en heiligheid, 1 Cor. 1 : 30; 

alle geestelijke zegeningen liggen in Hem besloten, Ef. 1 : 3, de volheid 

der Godheid woont in Hem lichamelijk, Col. 2 : 9. Deze Christus deelt 

zich zeiven aan ons mede door den Heiligen Geest, en vereenigt zich 

zoo nauw en innig met ons, als de wijnstok met de rank, Joh. 15:2v., 
als het hoofd met het lichaam, Ef. 1 : 22, 23, als de man met de vrouw, 

Ef. 5 : 32, als Hij zelf als Middelaar vereenigd is met den Vader, Joh 

14 : 20, 17 : 21—23. De geloovigen zijn met Hem één geest, 1 Cor. 

6 : 17, en één vleesch, Ef. 5 : 30, 31. Christus leeft in hen, en zij leven 

i n  C h r i s t u s ,  G a l .  2  :  2 0 .  C h r i s t u s  i s  a l l e s  i n  h e n  a l l e n ,  C o l .  3 : 1 1 .  

Indien de Christus in ons op deze wijze de werkmeester onzer hei
ligheid is, dan is onzerzijds het werk der heiligmaking alleen te volbrengen 

door het geloof. Want de heiligheid is, evenals alle andere weldaden, 

zoo onverbrekelijk met den persoon van Christus verbonden, dat wij 

haar niet ontvangen kunnen dan in de gemeenschap met Christus zeiven, 

en deze is van onze zijde alleen te verkrijgen en te genieten door een 

waarachtig geloof. Het is toch door het geloof, dat Christus in onze 

harten woont, Ef. 3 ; 17, en dat wij leven in Christus, Gal. 2 : 20, dat 
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wij kinderen Gods worden, Gal. 3 : 27, en de belofte des Geestes ver

krijgen, Gal. 3 : 14, dat wij de vergeving der zonden, Rom. 4 : 6, en 

het eeuwige leven ontvangen, Joh. 3 : 16. Door het geloof te leven, is 

de keerzijde daarvan, dat Christus in ons is, 2 Cor. 13 : 5, Gal. 2 : 20. 

Het gansche leven van den Christus is dus een leven des geloofs. Gelijk 

de Bijbelheiligen in Hebr. 11 voor onze oogen worden opgevoerd als 

helden des geloofs, zoo worden ook wij vermaand, om uit het geloof 

te leven, Hebr. 10 : 38, om door het geloof te wandelen, 2 Cor. 5 : 7, om 

het geloof te laten werken door de liefde, Gal. 5 : 6, om met het schild 

des geloofs alle vurige pijlen des boozen uit te blusschen, Gal. 6 : 16, 

en de wereld te overwinnen, 1 Joh. 5:4. En al deze vermaningen 

komen zakelijk overeen met die andere, welke aan de geloovigen voor

houden, om niet te wandelen naar het vleesch, maar naar den Geest, 

Rom. 8 : 4 v., om den ouden mensch af te leggen en den nieuwen 

mensch aan te doen, Ef. 4 : 22—24, Col. 3 : 10, Rom. 6 : 4 v., om den 
Heere Christus aan te nemen en in Hem te wandelen, Col. 2 : 6, 

1 Petr. 3 : 16, om den Heere Jezus aan te doen en alles te volbrengen 

in zijnen naam, Rom. 13 : 14, Col. 3 : 17, om krachtig in den Heere 

te worden en in de sterkte zijner macht, Ef. 6 : 10, 2 Tim. 2 : 1, om 
op te wassen in de genade en kennis van onzen Heer en Zaligmaker, 

2 Petr. 3 : 18. In één woord, de heiligmaking in evangelischen zin is 
eene voortdurende werkzaamheid en oefening des geloofs. 

Tegen deze leer der Schrift hebben velen bezwaar; zij achten 

haar eenzijdig en voor het zedelijk leven gevaarlijk. Soms geven 

zij nog wel toe, dat bij de rechtvaardigmaking de wet is uitge

sloten en het geloof alleen optreedt; maar als zij over de heiligmaking 

handelen, meenen zij, dat het geloof alleen ongenoegzaam is, en dat de 

wet met hare geboden en verboden, met hare belooningen en straffen 

erbij komen moet, om met vrucht tot een heiligen wandel en tot het 

doen van goede werken aan te sporen. Ofschoon het nu volkomen 

waar is, dat de wet voor den Christen regel des levens blijft, toch ont

leent het Evangelie de vermaningen tot een heiligen wandel nooit aan 

de verschrikkingen der wet, maar aan de hooge roeping, waartoe de ge

loovigen in Christus geroepen zijn. Weest volmaakt, gelijk uw Vader 

in de hemelen volmaakt is, Matth. 4 : 48. Jezus is de wijnstok, de 

discipelen zijn zijne ranken; die in Hem blijven, dragen veel vrucht, 
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want zonder Hem kunnen zij niets doen, Joh. 15 : 5. De geloovigen 

zijn met Christus gestorven aan de zonde, maar zijn in Hem Gode 

levend geworden, Rom. 6:11. Zij zijn niet onder de wet, maar onder 

de genade, en daarom mag de zonde over hen niet heerschen, Rom. 6 : 14. 
Zij zijn door de wet der wet gestorven en behooren Christus toe, opdat 

zij Gode zouden vruchten dragen, Rom. 7 : 4, Gal. 2 : 19. Zij zijn 

niet in het vleesch, maar in den Geest, en hebben dus naar den Geest 
te wandelen, Rom. 8:5. De nacht is voorbijgegaan, de dag is geko

men ; de werken der duisternis moeten dus afgelegd, en de wapenen 
des lichts worden aangedaan, Rom. 13 : 12. De lichamen der geloovi

gen zijn leden van Christus en tempelen des Heiligen Geestes, zij moeten 

daarom vlieden de zonde der hoererij, 1 Cor. 6 :15 v. Zij zijn duur gekocht, 

zoo moeten zij dan God verheerlijken in hun lichaam en geest, welke 

Godes zijn, ï Cor. 6 : 20. Zij staan in de vrijheid, met welke Christus 

hen vrijgemaakt heeft, en in dien Christus heeft niets eenige kracht, dan het 
geloof, door de liefde werkende, Gal 5 : 1, 6. Van dien Christus heb

ben zij gehoord en door Hem hebben zij geleerd, dat zij den ouden 

mensch moeten afleggen en den nieuwen mensch moeten aandoen, die 

naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, Ef. 4 : 21 v. 

Als geliefde kinderen, hebben zij navolgers Gods te zijn, Ef. 5 : 6. Zij 

moeten wandelen in de liefde , gelijkerwijs Christus hen liefgehad heeft, 

Ef. 5 : 2. Zij zijn licht in den Heere, en hebben dus te wandelen als 

kinderen des lichts, Ef. 5 : 8. 

Kortom, wij zouden alle zedelijke vermaningen in het Nieuwe Testament, 

moeten afschrijven, indien wij volledig de drangredenen wilden opsommen, 

die de geloovigen moeten aansporen tot een heiligen wandel. Maar de aan

gehaalde woorden zijn genoegzaam, om in het licht te stellen, dat zij alle aan 
het Evangelie, en niet aan de wet, worden ontleend. Hetzij de apostelen zich 

richten tot mannen of vrouwen, ouders of kinderen, heeren of knechten, 

vrouwen of dienstmaagden, overheden of onderdanen, zij vermanen hen allen 

in den Heere, Ef. 5 ; 22 v. 6 : 1 v. Col. 3 : 18 v. 1 Petr. 2: 13 v. 3: 1 v. 

Het vaste fundament Gods staat en draagt dit zegel : een iegelijk, die 

den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, 2 Tim 2: 19. 

Zoo is dan het geloof het ééne, groote werk, dat de Christen in de 

heiligmaking naar de beginselen van het Evangelie te volbrengen heeft, 
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Joh. 6 : 29. Ofscnoon het in de heiligmaking op eene andere wijze voor

komt en van eene andere wijze bezien wordt dan in de rechtvaardig-

making, zoo is het toch in beide weldaden het eenige en genoegzame 

middel, waardoor wij deze deelachtig worden. Het Evangelie vraagt niet 

anders dan geloof, vertrouwen des harten op Gods genade in Christus ; 

dat geloof rechtvaardigt ons niet alleen, het maakt ons ook heilig en 

zalig. En de heiligmakende kracht van het geloof treedt door de vol

gende overwegingen zeer helder aan het licht. 

In de eerste plaats komt in aanmerking, dat het ware, ongeveinsde 

geloof het valsche zelfvertrouwen in ons breekt, onzen hoogmoed van 

zijn voetstuk afrukt en aan alle eigene gerechtigheid een einde maakt. 

Wanneer wij hen buiten rekening laten, die om God noch zijn gebod 

zich bekommeren, en de zonde indrinken als water, en ook afzien van 

hen, die uitwendig het goede alleen doen uit vrees voor straf, voor 

schade of voor schande, blijven er nog dezulken over, die met ernst 

er naar streven, om de geboden der zedewet te volbrengen in eigen 

kracht. Maar zij kunnen daarbij nooit het rechte standpunt vinden, dat 

zij tegenover die zedewet hebben in te nemen, noch het zuivere begin

sel, waaruit zij haar volbrengen moeten. Zij gaan erboven of er beneden 

staan, zij maken de wet aan zichzelven, of zichzelven aan de wet dienstbaar. 

In het eerste geval zeggen zij, dat het goede gedaan moet worden om het nut 

en geluk, dat er voor den enkele of de gemeenschap uit voortvloeit. 

In het tweede geval plaatsen zij de zedewet hoog boven den mensch, maar 

maken hare vervulling, naarmate ze ernstiger wordt opgevat, ook des te 

meer onmogelijk. De natuurlijke mensch slingert tusschen sadduceïsme 

en farizeïsme, tusschen vrijheid en gezag heen en weer; hij kan de har

monie niet vinden tusschen het gebod derzedewet en den wil van den mensch. 

Maar het geloof maakt aan die slingering een einde. Het doet ons 

inzien, dat de zedewet hoog boven ons staat en onvoorwaardelijke ge

hoorzaamheid eischt, en dat ze toch niet in waarheid volbracht kan 

worden en het eeuwige leven kan schenken. En in die schijnbaar 

onverzoenlijke tegenstelling geeft het zich aan Gods genade over, ver

trouwt op zijne barmhartigheid en roemt in de gerechtigheid, die door 

Hemzelven is aangebracht. De ware geloovige ziet er van af, om aan 

den eisch der zedewet te kort te doen en haar pasklaar te maken voor 

zijn eigen toestand; hij laat het zedelijk ideaal in al zijne hoogheid 
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staan, maar geeft tegelijk de hope op, dat hij er ooit door eigen krachts

inspanning aan beantwoorden kan. En zoo klemt hij zich vast aan 
God, die in de wet, maar daarna ook in het Evangelie zijne gerechtig

heid heeft geopenbaard. Dit geloof is daardoor aanstonds de moeder 

van tal van deugden, het kweekt in den mensch ootmoed, afhankelijkheid, 

vertrouwen, altemaal hoedanigheden en eigenschappen, die voor het 

zedelijk leven van de grootste beteekenis zijn. Het doen van het goede 

krijgt in de religie een vasten grondslag en eene onverwinlijke sterkte. 

Met deze deugden zijn terstond nog weer andere gepaard. Naar de 

orde, die God zelf in de gemeente ingesteld heeft, gaan de beloften des 

Evangelies aan de geboden der wet vooraf. Eerst verzekert Hij ons 

van zijne gunst, van de vergeving onzer zonden en van ons erfdeel 

onder de heiligen, en daarna leidt Hij ons in het pad van zijne getui

genissen en inzettingen. De goede boom gaat aan de goede vruchten 

vooraf; wij leven niet door, maar voor goede werken; wij volbrengen 
de wet niet om, maar uit het eeuwige leven, dat door het geloof in 

ons hart is geplant. Naar deze orde komt het alleen tot een waarachtig 

zedelijk leven. Wie de orde omkeeren wil, en troost, zekerheid en zalig

heid uit zijne werken wil putten, komt nooit tot het doel, blijft door 

twijfel heen en weer geslingerd, en verkeert in vreeze al den tijd zijner 

inwoning. God volgt een anderen weg; Hij schenkt ons in het Evan

gelie alles om niet, de vergeving der zonden, de verzoening der schuld, 

de kwijtschelding der straf, de zaligheid en de heerlijkheid. Hij zegt, 

dat wij door het geloof op zijne genade ons volkomen verlaten mogen 

en schenkt ons daarvan de zekerheid door liet getuigenis des Heiligen 

Geestes. Het geloof brengt dus krachtens zijn eigen aard troost, vrede, 

vreugde, blijdschap mede, en deze zijn voor het zedelijk leven wederom 

van onschatbare waarde. Ze zijn alle te zamen beginselen en drangredenen 

tot een heiligen wandel. De reiniging der conscientie van doode werken 

heeft haar einde en doel in een dienen van den levenden God, Hebr. 
9 : 14. Die door God vertroost zijn, worden daarna door Hem versterkt 

in alle goed woord en werk, 2 Thess 2 : 17. De blijdschap in den 

H e e r e  i s  d e  s t e r k t e  v a n  z i j n  v o l k ,  N e h .  8 : 1 1 .  
Alverder is aan het zaligmakend geloof, dat op Gods genade in Christus 

zich verlaat, zoowel eene afzonderende, als eene toeëigenende, eene afbre

kende en eene opbouwende werkzaamheid eigen, 't Doet den verloren 
47 
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zoon omkeeren van zijn zondig leven, en terugkeeren naar het vaderhuis 

Het brengt ons in de gemeenschap van Christus' dood en van zijne 
opstanding; kruisigt ons en wekt ons ook op tot een nieuw leven. Wie 

waarlijk in Christus gelooft, sterft aan de zonde; hij voelt er een hartelijk 

leedwezen over, omdat hij God door haar vertoornd heeft, en begint 

ze te haten en te vlieden ; hij brengt tusschen haar en zichzelven eene 
scheiding tot stand, zoodat hij in oprechtheid zeggen kan : het goede wil 
lk ' al doe ik het "iet, en het kwade, dat ik doe, dat wil ik toch niet, 
Rom. 7 : 19. En naar de andere zijde eigent het geloof zich Christus 
met zijne gerechtigheid en heiligheid toe; het doet Christus zelf wonen 

in het hart en lijft steeds vaster in zijne gemeenschap in; het doet 

Christus eene gestalte in ons verkrijgen en hervormt ons hoe langer 

zoo meer naar zijn evenbeeld. In één woord: de geloovige kan Paulus 

nazeggen, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft 
Phil. 4 : 13. 

Eindelijk, om niet meer te noemen, het geloof wordt dikwerf en terecht 
vergeleken bij eene hand. Maar eene hand is niet alleen het orgaan, 

om iets aan te nemen en tot ons eigendom te maken ; het is ook het 
instrument, waardoor wij onze gedachte en onzen wil naar buiten ver

wezenlijken. Zoo is het geloof niet alleen een ontvangend orgaan, 

maar ook eene werkzame kracht. Het geloof, dat rechtvaardigt en zalig 

maakt, is geen dood, maar een levend geloof; het brengt uit zijn eigen 

aard vruchten van goede werken voort; het is werkzaam in de liefde, 

Gal. 5:6. De mensch wordt niet rechtvaardig door de liefde, maar 
het geloof, dat hem rechtvaardigt, betoont zijne levende, werkzame kracht 

in de liefde. Zonder de liefde is het geloof niet het ware, zaligmakend 

geloof, 1 Cor. 13 : 1 ; en met het ware geloof is altijd de arbeid der 
liefde verbonden, 1 Thess. 1 : 3, want het einde des gebods (van heel 

de apostolische prediking) is liefde, uit een rein hart, eene goede con

sciëntie en een ongeveinsd geloof, 1 Tim. 1:5. En deze liefde is als 

vrucht des geloofs eene volmaakte liefde, welke de vreeze buitensluit, 

1 Joh. 4 . 18, en zij is tevens de volkomene vervulling der wet, Matth 
22 : 37-40, Rom. 13 : 8-10, Gal. 5 : 14, Jak. 2 : 8. 

Het Evangelie doet dus de wet niet te niet, maar herstelt en bevestigt 

ze. Wel is aan haar eisch en vloek een einde gemaakt, omdat Christus 
zich onder de wet gesteld, haar eisch vervuld en haar vloek gedragen 
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heeft, Matth. 3 : 15, Gal. 3 : 13, 4 : 4; wij zijn dus geen dienstknechten 

meer, maar staan in de vrijheid en wandelen in den Geest, Rom. 7 : 1—6, 

Gal 4 : 5, 26 v. 5 : 1, en waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid, 

2 Cor. 3 : 17, Gal 5 : 18. Maar deze vrijheid des geloofs heft de wet 

niet op, maar brengt ze juist tot vervulling; het recht der wet, datgene 

wat de wet in hare geboden vraagt, wordt juist vervuld in hen, die niet 

naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8 : 4. Terwijl 

het vleesch de wet krachteloos maakt, omdat het zich aan haar niet kan 

en wil onderwerpen, Rom. 8: 3, 7, is het juist de Geest van Christus, 

die den mensch levend maakt, 2 Cor. 3 : 6, en het verstand verlicht, 

om te onderzoeken, welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil 

van God zij, Rom, 12 : 2, Ef. 5 : 10, Phil. 1 : 10. 

En die wil van God blijft voor Jezus en de apostelen, in weerwil dat de 

wet in bovengenoemden zin is afgeschaft, uit het Oude Testament kenbaar. 

Jezus kwam niet, om de wet en de profeten te ontbinden, maar om ze te 

vervullen, Matth. 5 : 17 ; Hij spreekt met geen woord van de afschaf

fing der wet, dan in zoover Hij den val van stad en tempel, van heel 

de burgerlijke regeering en den eeredienst voorspelt, Matth. 24, Joh. 

4 . 21—24, maar Hij zuivert haar wel van de inenschelijke leeringen, 

die er in de scholen der Joden aan toegevoegd zijn, Matth. 5 : 20 v.; 

Hij keert in de opvatting der wet van de Farizeën tot de profeten terug, 

dringt door tot haar innerlijk karakter, stelt het inwendige boven het 

uitwendige, Mark. 7 : 15, barmhartigheid boven offerande, Matth. 9: 13, 

12 : 7, en vat wet en profeten saain in het gebod der liefde jegens God 

en den naaste, Mark. 12 : 28—34, verg. Matth. 7 : 12. De zedelijke 
geboden behouden haar kracht. 

Dezelfde houding nemen al de apostelen tegenover de wet en de pro

feten aan. Het oude Testament behoudt voor hen goddelijk gezag; het 

is door God ingegeven, 2 Tim. 3 : 15, door heilige mannen onder de 

leiding van Gods Geest geschreven, 2 Petr. 1 : 21, tot onze leering en 

vertroosting, Rom. 15 : 4, 1 Cor. 10 : 11, 2 Tim. 3 : 15, 15, 1 Petr. 

1 . 12. leder oogenblik wordt dat Oude Testament dan ook aangehaald, 

om den wil Gods aan de Christelijke gemeente te doen kennen; Paulus 

bijvoorbeeld beroept zich in 1 Cor. 14 :34 voor de ondergeschiktheid van 

de vrouw aan den man op Gen. 3 : 16; in 2 Cor. 9 : 9 voor den 

plicht der milddadigheid op Ps. 112 : 9; in 1 Cor.1 : 31 voor de ver-
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zedewet met name is in Oud en Nieuw Testament, wat haar inhoud 

betreft, volkomen dezelfde; zij is in het ééne gebod der liefde begrepen, 

Rom. 13 : 8—10, Gal. 5 : 14, Jak. 2 : 8. Wel spreekt Christus van de 
liefde, die de discipelen onder elkander moeten hebben, als van een 

nieuw gebod, Joh. 13 : 34, verg. 15 : 12, 1 Thess. 4 : 9, 1 Petr. 4 : 8, 

1 Joh. 3 : 23, 4 : 21, 2 Joh. 5; doch Hij bedoelt daarmede niet, dat het 
gebod, om elkander als geloovigen lief te hebben, vroeger ten eenenmale 

onbekend was, want Lev. 19 : 18 leert duidelijk het tegendeel en Ps. 133 

zingt van het liefelijke, dat er in het samenwonen der broederen ligt. 

Maar die liefde, die de geloovigen onderling verbinden moet, kreeg in 

het Nieuwe Testament een ander karakter. Omdat in de dagen des 

Ouden Testaments kerk en natie samenvielen, konden ook de broeder

en de naastenliefde nog niet duidelijk onderscheiden worden. Maar in 

het Nieuwe Testament werd dit anders; de gemeente werd losgemaakt 

van het nationale volksbestaan van Israël, ze werd eene zelfstandige 

gemeenschap en ontving inden Heiligen Geest een eigen levensbeginsel. 

Nu kwam er onderscheid tusschen de broederlijke liefde en de liefde 

jegens allen, Gal. 6 : 10, 1 Thess. 3 : 12, 2 Petr. 1:7. In zoover kan 

de broederliefde een nieuw gebod heeten ; zij bindt de geloovigen tegen

over de wereld saam. Maar overigens is er één godsdienst en ééne 

zedewet in Oud en Nieuw Testament. Er is verheldering, er is ver

duidelijking, er is ook andere uitwerking en toepassing, maar er heeft 

geene uitwendige toevoeging, geene mechanische aanvulling plaats. 

Christus was geen nieuwe wetgever naast en boven Mozes, maar Hij 

heeft zelf de wet in zijn leven en in zijn sterven vervuld en brengt ze 

door zijn Geest tot vervulling in allen, die zijne discipelen zijn. 

Wijl Christus en zijne apostelen de zedewet van het Oude Testament 
telkens terugleidden tot de liefde jegens God en den naaste, kwam in 

de Christelijke zedeleer allengs de gewoonte op, om de deugden en 

plichten van den mensch uiteen te zetten aan de hand van de Tien 

Geboden. Vooral vond dit gebruik bij de Hervormers ingang, omdat zij 

één van de kenmerken der goede werken daarin stelden, dat zij 
geschieden naar Gods wil. Zij namen daarmede positie tegenover 

de Roomsche kerk, die tot de goede werken ook zulke handelingen 
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rekent, welke op menschen-inzettingen gegrond zijn. (Heid. Cat. antw. 91.) 

Rome maakt n.1. onderscheid tusschen geboden en raden, en meent, 
dat de laatste door Christus als een nieuwen, hoogeren wetgever aan de 

wet van Mozes zijn toegevoegd. In den eersten tijd van de Christelijke 
kerk kende men deze onderscheiding nog niet; maar toen de tijden der 

vervolging voor de gemeente voorbij gingen en er allerlei menschen zich 

bij haar voegden, die haar gemeenschap alleen zochten om eer en aan

zien, toen daalde het zedelijk peil en trokken zich vele ernstig gezinden 

in de eenzaamheid terug. Het monnikendom, dat daarmede in het leven 

trad, trachtte het zedelijk ideaal vast te houden, maar deed dat op eene 

wijze, die voor de gewone Christenen, levende in hun gezin en beroep, 

niet na te volgen was. Zoo kwam er allengs een onderscheid tusschen 

monniken (geestelijken) en leeken, en daarmede in verband tusschen 
eene hoogere en eene lagere moraal, tusschen geboden en raden. De 

geboden, in de tien woorden vervat, zijn n.1. voor alle Christenen verplich
tend, maar de raden worden in ieders vrije keus gesteld. 

Onder die raden werden allengs gerekend de zoogenaamde kuischheid 
of de ongehuwde staat, op grond van Matth. 19:11,12, 1 Cor. 7 : 7 v.; de 

armoede of het afstand doen van alle aardsch bezit, met beroep op Matth. 

19 : 21, 1 Cor. 9 : 14; en de volstrekte gehoorzaamheid aan den overste, 
onder wiens leiding men zich plaatst, in navolging van Matth. 16:24, Luk. 

14 : 26, 27; maar ze worden in de monnikenorden nog dikwerf uitgebreid 

met allerlei onthoudingen, kastijdingen en zelfkwellingen, met beroep op 

Matth. 5 : 29, 39, 42 enz. Daarbij wordt nu wel door Rome staande 

gehouden, dat het ideaal der zedelijke volmaaktheid voor alle geloovigen 

hetzelfde is en door allen in den weg der gehoorzaamheid aan de ge

boden moet nagejaagd worden. Maar wie bij de geboden de raden 

opvolgt, betreedt toch een sneller en een veiliger weg tot bereiking van 

het doel, en krijgt ook eene grootere waardigheid, en een rijker loon. 

Terwijl de gewone geloovige, die de wet volbrengt, een onnutte dienst

knecht blijft, die maar gedaan heeft wat hij schuldig was te doen, 

Luk. 17 : 10, hoort de Christen, die ook de raden heeft opgevolgd, zich 

door Jezus toespreken als de goede en getrouwe dienstknecht, die over 
weinig getrouw is geweest en over veel wordt aangesteld, Matth. 25:21. 

Het spreekt vanzelf, dat de Reformatie zich in deze onderscheiding 
niet vinden kon. Diep overtuigd van het bederf der menschelijke natuur, 



leerde zij, dat de wedergeborene» ook zelfs de wet niet geheel konden 

onderhouden, dat hun beste werken nog met zonde bevlekt waren, en 

dat de allerheiligsten het niet verder brengen konden, dan tot een klein 

beginsel der volmaakte gehoorzaamheid, Heid. Catech. 62, 114. Aan het 

opvolgen van raden kan de geloovige nooit toekomen, omdat hij aan 

het volbrengen der geboden reeds genoeg heeft te doen. Maar bovendien, 

God eischt in de zedewet, dat wij Hem zullen liefhebben met geheel 

ons verstand en geheel onze kracht, en den naaste als onszelven, 

Matth. 22 : 37, Luk. 10 : 27 ; hoe kan er bij zulk een gebod nog een raad 

bij komen ? Als God ons geheel en al, ten allen tijde en overal opeischt 

voor zijn dienst, dan blijft er niets over, waarover wij de vrije beschikking 

hebben, en dat wij Hem naar vrije keuze geven of onthouden kunnen. 

Er is dan ook geen grond voor de bewering, dat Christus nog 

raden als wet der vrijheid aan de noodzakelijke geboden der Mo

zaïsche wet heeft toegevoegd. Want ofschoon er gevallen zijn, waarin 

iemand zich van het huwelijk onthouden, zich van zijne goederen 

ontdoen, zich aan zijne gewone omgeving en beroep ontrekken moet, 

er komt dan geen bijzondere raad tot hem, dien hij naar vrije keuze 
opvolgen en nalaten kan ; maar de ééne en zelfde wet eischt overeen

komstig den aard der omstandigheden eene bijzondere toepassing en 

stelt deze tot plicht. De rijke jongeling ontving geen raad van Christus, 

dien hij evengoed verwerpen als aannemen kon. maar hij ontving, tot 

toetsteen van de oprechtheid en de beslistheid zijns harten, een gebod, 

om al zijn goederen te verkoopen en den armen te geven; daaruit zou 

blijken, of hij inderdaad alles voor Christus en zijn koninkrijk over had. Men 

onderscheide dus tusschen wet en plicht; de wet is voor allen eene en 

dezelfde, maar de plicht is die bijzondere wijze van handelen, welke uit 

de algemeene zedewet door ieder overeenkomstig zijn aard en toestand 
behoort te worden afgeleid. 

De Hervormers verwierpen daarom alle werken, die op het goeddunken 

der menschen of de voorschriften der kerk gegrond waren, en keerden 

tot den wil Gods als maatstaf der goede werken terug. Dien wil von

den zij kort en zakelijk in de tien geboden uitgedrukt. Maar de wet der 

tien woorden staat niet los op zichzelf; zij bevindt zich midden in eene 

rijke omgeving. Zij stond naar haar zakelijken inhoud oorspronkelijk 
geschreven in het hart van den naar Gods beeld geschapen mensch ; 
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ze is daarin nog ten deele bewaard, inzoover alle menschen van nature 

de dingen doen, die der wet zijn, en daardoor toonen, dat het werk der 

wet in hunne harten geschreven is, Rom. 2 : 14, 15; ieder mensch heeft 

het bewustzijn, dat hij voor zijn bestaan en handelen aan bepaalde zedelijke 

regelen gebonden is, en voelt zich bij overtreding door zijn geweten 

beschuldigd. Onder Israël werd zij door eene bijzondere openbaring in hare 

zuiverheid hersteld, dienstbaar gemaakt aan het verbond der genade, dat 

God blijkens de inleidende woorden met zijn volk had opgericht, en opge

nomen in een samenstel van rechten en inzettingen, die het gansche 

leven des volks te regelen hadden. Bovendien werd ze in de historie 

van Israël door de psalmisten, spreukendichters en profeten op allerlei 
wijze toegelicht, uitgewerkt en toegepast, zoodat Jezus zeggen kon, dat 

aan de twee geboden van liefde tot God en den naaste de gansche wet 
en de profeten hangen, Matth. 22 : 40. 

En als Christus de vervulling brengt van alle Oudtestamentische heils
beloften, dan schaft Hij de wet niet af, maar volbrengt al hare gerechtigheid ; 

Hij baant door zijne volmaakte gehoorzaamheid den weg, en schenkt in den 

Heiligen Geest de kracht, waardoor zijne discipelen naar al de geboden 

der wet, in beginsel, kunnen en willen wandelen. Men kan zeggen, dat 

het gansche Evangelie daartoe strekt, dat het recht der wet vervuld worde 
in hen, die niet naar het vleesch, maar naar den Geest wandelen. Het geeste

lijk leven der wedergeboorte wordt aan het herstel van het zedelijk leven 
dienstbaar gemaakt. De lange reeks van vermaningen, waarmede de 

apostelen in den regel hunne brieven besluiten, zijn eene uitbreiding en 
toepassing van de heilige wet des Heeren, en hebben de bedoeling, om 

de geloovigen in al hunne verhoudingen en toestanden te doen leven 

overeenkomstig den wil Gods en tot verheerlijking van zijn naam. Uit 

dit rijke verband mag de wet der tien geboden niet worden losgemaakt; 

ze moet beschouwd en verklaard worden bij het licht der gansche open
baring Gods in natuur en Schrift. 

Zoo verstaan, zijn de tien geboden eene korte hoofdsom van de Chris
telijke zedeleer en een uitnemende regel voor ons leven. Daar zijn nog 

vele andere wetten, waaraan wij gebonden zijn. God gaf ook wetten 

voor ons denken, voor ons welgevallen aan het schoone, voor onzen 

omgang met anderen, voor onze bearbeiding van het materiaal der 
natuur; Hij stelde ordeningen vast voor alle schepselen, voor hemel en 
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aa rde ,  voor  zon  en  maan  en  s t e r ren ,  voor  dag  en  nach t ,  zomer  en  

win te r ,  zaa i -  en  oogs t t i jd ,  Gen .  8  :  22 ,  Je r .  31  :  35 ,  33  :  25 .  Maar  de  

zedewet  gaa t  a l  deze  o rden ingen  in  u i tnemendhe id  ve r re  t e  boven ,  wan t  

in  ondersche id ing  van  deze  a l l e  r i ch t  z i j  z i ch  to t  den  wi l  van  den  

mensch ,  o f  l i eve r  to t  den  mensch  ze l f  a l s  wi l l end  wezen ,  en  dus ' to t  he t  

inne r l i jks t e  van  z i jn  bes taan ,  to t  de  ke rn  van  z i jne  pe r soon l i jkhe id .  En  

z i j  s t e l t  den  e i sch ,  da t  h i j  n i e t  maar  in  z i jne  woorden  en  daden ,  doch  

evenzee r  in  z i jne  gedach ten  en  begee r t en ,  in  z i jn  aa rd  en  na tuur  vo lkomen  

aan  haa r  rege l  bean twoorden  za l .  De  we t  i s  gees te l i jk ,  Rom.  7 :  14 ;  wi j  

moe ten  vo lmaak t  z i jn ,  ge l i jk  onze  Vader ,  d i e  in  de  hemelen  i s ,  Mat th .  5  :  48 ;  

in  he t  t i ende  gebod  d r ing t  de  we t  to t  den  wor te l  de r  zonde ,  to t  de  begee r 

l i jkhe id ,  door ,  en  s t e l t  ook  deze  schu ld ig  en  onre in  voor  he t  aangez ich t  Gods .  

Voor t s  gaa t  d i e  we t  over  a l  de  ve rhoud ingen ,  waar in  de  mensch  

z ich  gep laa t s t  z i e t ,  t o t  God ,  den  medemensch ,  z i chze l f  en  hee l  de  

na tuur ;  to t  God  in  z i jn  wezen ,  in  z i jn  d iens t ,  i n  z i jne  openbar ing ,  in  

z i jn  dag ;  to t  de  medemenschen  in  hunne  ve r sch i l l ende  r angen  en  

s t anden ,  in  hun  l even ,  ee rbaa rhe id  en  e igendom;  to t  z i chze lven  in  

de  waarhe id  van  z i jn  ve r s t and  en  in  de  zu ive rhe id  van  z i jn  ha r t ;  en  in  

da t  a l l e s  to t  de  ga t i sche  na tuur ,  d i e  hem omr ing t ,  t o t  z i jn  ambt  en  be 

roep ,  to t  z i jn  a rbe id  en  on t spann ing ,  to t  hee l  de  l evende  en  l even looze  schep

p ing .  En  in  da t  inne r l i jke  z i jn  zoowel  a l s  in  a l  d i e  r i jke  ve rhoud ingen  e i sch t  

de  zedewet ,  da t  de  mensch ,  a l l e s  wa t  h i j  doe t ,  za l  doen  to t  ve rhee r l i jk ing  

Gods ,  1  Cor .  10  :  31 ,  Co l .  3  :  17 .  

A l s  wi j  de  we t  in  dezen  haa r  d iepen ,  gees te l i jken  z in  opva t t en ,  sch i jn t  

z i j  ons  ee r s t  a f  t e  s ch r ikken  en  aan  haa r  ve rvu l l ing  t e  doen  wanhopen .  

Ind ien  wi j  ook  van  geene  andere  ge rech t ighe id  wis t en ,  dan  d ie  de  we t  

van  ons  e i sch t ,  zouden  wi j  to t  ha re  ve rvu l l ing  n ie t  in  s t aa t  z i jn  en  ook  

geen  lus t  gevoe len :  Wi j  zouden  dan  a l t i jd  t r ach ten ,  de  we t  van  haa r  

gees te l i jken  inhoud  t e  on tdoen ,  ze  t e  ve ru i twend igen ,  ze  pask laa r  t e  

maken  aan  onzen  geva l l en  toes tand ,  en  ons  ze iven  in  den  waan  t e  b rengen ,  

da t  wi j  me t  een  burge r l i jk  ee rbaa r  l even  aan  haa r  s t r engen  e i sch  konden  

vo ldoen .  De  na tuur l i jke  mensch  e rge r t  z i ch  aan  den  gees te l i jken  z in ,  

da t  i s  aan  de  vo lmaak the id  de r  we t ;  h i j  t oo rn t  i nwend ig  t egen  de  vo l 

s t r ek te  ge rech t ighe id  en  he i l ighe id ,  d i e  z i j  e i sch t .  Maar  zoodra  wi j  d i e  

andere  ge rech t ighe id  en  he i l ighe id  hebben  l ee ren  kennen ,  we lke  God  in  

Chr i s tus  hee f t  geschonken  en  door  he t  ge loof  to t  ons  e igendom maak t ,  
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dan verandert in eens onze verhouding tot en onze gedachte over de 

wet. Wij klagen dan wel met Paulus daarover, dat wij nog altijd vlee-

schelijk verkocht zijn onder de zonde, maar wij laten de wet in haar 

hoogheid staan, en wenden geene poging meer aan, om ze naar beneden 

te halen; wij eeren haar als heilig en rechtvaardig en goed, wijl zij de 

wet Gods is. Wij hebben haar lief, juist omdat zij zoo geestelijk is; 

hebben een vermaak in haar naar den inwendigen mensch; en danken 

God niet alleen voor zijn Evangelie, maar ook voor zijne wet, voor zijne 

heilige, rechtvaardige, volmaakte wet. Ook zij wordt ons eene openbaring 

en eene gave van zijne genade. Hoe lief heb ik Uwe wet, zij is mijne 
betrachting den ganschen dag! 

Ofschoon de geloovigen terstond in de wedergeboorte een innerlijken 
lust en liefde ontvangen, om naar den wil van God in alle goede werken 

te leven, zij zijn niet in eens volmaakt en bereiken de volmaaktheid zelfs 

in dit leven nooit. De heiligmaking is van de rechtvaardigmaking on

derscheiden. Deze laatste bestaat in eene Goddelijke vrijspraak, die in 

eens voltooid is; zij wordt wel telkens herhaald en op de conscientiën 

toegepast, maar zij wordt niet aangevuld en vermeerderd. Doch het 

leven der heiligmaking is als alle leven bij schepselen aan de wet der 

ontwikkeling onderworpen ; het heeft zijn aanvang in de wedergeboorte, 

het heeft voedsel noodig, om gesterkt te worden en op te wassen, en 

het bereikt zijn hoogtepunt eerst, als het ten volle met Christus geopen
baard zal worden. 

In het Oude Testament werd reeds van den Messias gezegd, dat Hij 

zijne kudde weiden zal gelijk een herder; Hij zal de lammerkens in 

zijne armen vergaderen en in zijnen schoot dragen ; de zoogenden zal Hij 

zachtkens leiden, Jes. 40 : 11. Elders heet het nog uitgebreider van 

Hem, dat de Heere Hem gezalfd heeft, om eene blijde boodschap te 
brengen den zachtmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, 

om den gevangenen vrijheid uit te zoeken, en den gebondenen opening 

der gevangenis, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Zions 

te beschikken, dat hun gegeven worde sieraad voor asch, vreugdeolie 

voor treurigheid, het gewaad des lofs voor eenen benauwden geest, 

opdat zij genaamd worden eikeboomen der gerechtigheid, eene planting 
des Heeren, opdat Hij verheerlijkt worde, Jes. 61 : 1—3, verg. Ezech. 34 : 16. 
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Dienovereenkomstig richt Christus zich tijdens zijne omwandeling op 

aarde niet alleen tot de volwassenen onder Israël, maar ook tot de 

kinderen en zegt hun het koninkrijk der hemelen toe, Matth. 18 : 1—6, 

19 : 13, 14. Hij roept niet alleen de inwoners van Chorazin en Bethsaida, 

van Kapernaum en Jeruzalem, maar evenzeer de tollenaren en zondaren 
tot bekeering, en noodigt alle vermoeiden en beladenen tot zich, om hun 

ruste te geven. Hij noemt de erfgenamen des koninkrijks met ver
schillende namen, en spreekt van hen als armen en treurenden, hongerenden 

en dorstenden, zachtmoedigen en vreedzamen, Matth. 5 : 30, en onder

scheidt tusschen minderen en meerderen, eersten en laatsten in het 

koninkrijk, Matth. 11 : 11, 20 : 16. Hij beklaagt zich menigmaal over 

het klein geloof, de vreesachtigheid en het onverstand zijner discipelen, 

Matth. 6 : 30, 8 : 26, 14 : 31, 16 : 8, Luk. 24 : 25, en Hij verblijdt 
zich, als Hij bij sommigen een groot geloof ontdekt, Matth. 8: 10, 15 : 28. 

En jegens allen bewijst Hij zich, de goede Herder te zijn, die al zijne 

schapen vergadert tot ééne kudde, aan allen leven en overvloed schenkt, 

ze allen bewaart en geen hunner verloren laat gaan, Joh. 10 : 1—30. 

Soortgelijke onderscheidingen komen onder de geloovigen in de 

apostolische gemeenten voor. De geloovigen onder het Oude Testament 

waren nog onmondige kinderen, die onder voogden en verzorgers waren 

gesteld en in zoover nog niet verschilden van een dienstknecht, Gal. 

4 : 1, 2. Met hen vergeleken, zijn de geloovigen des Nieuwen Testaments 
vrije zonen en dochteren, door God tot zijne kinderen en erfgenamen 

aangenomen, en staande in de vrijheid, waarmede Christus hen vrijge

maakt heeft, Gal. 4 : 4—7. Desniettemin bestaat er onder hen nog 

allerlei verschil. Het geloof, dat aan de leden der gemeente geschonken 

werd, is wel in allen hetzelfde, maar het wordt toch aan een iegelijk 

overeenkomstig zijne geaardheid geschonken in eene bepaalde maat, 

Rom. 12 : 3; de gaven, die de H. Geest in de gemeente uitdeelt, zijn 

verschillend, Rom. 12 : 6-8, 1 Cor. 12 : 4—11 ; de plaats, welke ieder 

lid in de gemeente inneemt, is even afwisselend als die van de leden 
in het menschelijk lichaam, Rom. 12 : 4, 5, 1 Cor. 12 : 12 v. Maar 

afgezien van dit verschil in gave en plaats, er is onder de geloovigen 

ook onderscheid tusschen zwakken en sterken, Rom. 14 : 1 v., 15 : 1, 

1 Cor. 8 : 7 v., 9 : 22, 10 : 25, tusschen degenen, die nog vleeschelijk 
en die geestelijk zijn, 1 Cor. 3:1-3, Gal. 6 : 1, tusschen kinderen, pas 
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beginnenden ,  d ie  nog  melk  van  noode  hebben ,  1  Cor .  3  :  2 ,  Hebr .  

5  :  12 ,  1  Pe t r .  2 :7 ,  en  volmaakten ,  vo lwassenen ,  d ie  de  vas te  sp i jze  
verdragen  kunnen  en  door  oefen ing  de  vaard ighe id  hebben  verkregen ,  
om goed  en  kwaad  te  ondersche iden ,  1  Cor .  2 :6 ,  3  :  2,  14  :  20 ,  

Phi l .  3  :  15 ,  Hebr .  5  :  14 ,  tusschen  jonge l ingen ,  d ie  den  booze  wel  
hebben  overwonnen ,  maar  toch  zorg  moeten  dragen ,  om deze  overwinning  

n ie t  meer  t e  ver l iezen ,  en  vaders ,  d ie  d ien  s t r i jd  reeds  l ang  achte r  den  

rug  hadden  en  een  d ieper  inz ich t  hebben  ontvangen  in  de  kennis  van  
Hem,  n .1 .  Chr i s tus ,  d ie  van  den  beginne  was ,  1  Joh .  2  :  12—14.  En  b i j  

da t  a l les  kwam,  ook  reeds  in  de  apos to l i schen  t i jd ,  he t  versch i l  tusschen  

gemeenten  of  ge loovigen ,  d ie  s tandvas t ig  waren  in  he t  ge loof ,  overv loedig  

in  de  l ie fde ,  l i jdzaam in  de  verdrukking ,  en  anderen ,  d ie  door  a l le r le i  
dwal ing  z ich  l i e ten  mis le iden  en  aan  a l le r le i  zonden  z ich  schuld ig  maakten ;  

de  br ieven  van  de  apos te len ,  en  inzonderhe id  d ie  van  Chr i s tus  aan  de  
zeven  gemeenten  in  Kle in-Azië ,  Openb.  1 -3 ,  maken  ons  met  deze  ver 
sch i l lende  toes tanden  nauwkeur ig  bekend .  

Di t  a l les  l ee r t ,  da t  de  mensch  in  he t  gees te l i jke ,  evena ls  in  he t  
na tuur l i jke ,  k le in  en  zwak en  hulpbehoevend geboren  word t ,  en  da t  h i j  

ges tad ig  heef t  op  te  wassen  in  de  genade  en  kennis  van  onzen  Heere  

en  Zal igmaker  Jezus  Chr i s tus ,  2  Pe t r .  3  :  18 .  Ind ien  he t  gees te l i jk  leven  

z ich  gezond en  normaal  on twikke l t ,  z ich  voedt  met  de  gees te l i jke  sp i j s  
en  z ich  drenkt  met  den  gees te l i jken  drank ,  welke  Chr i s tus  i s ,  Joh .  6 :48  v .  

1  Cor .  10  :  3 ,  4 ,  dan  heef t  e r  eene  voor tdurende  vers te rk ing  en  beves
t ig ing  in  de  genade ,  eene  voor tgaande  vern ieuwing  naar  he t  evenbee ld  
van  Chr i s tus  p laa t s ,  Roni .  12  :  2 ,  2  Cor .  3  :  18 ,  4  :  16,  Ef .  3  :  16 ,  

1  Pe t r .  5  :  10 .  Maar  aan  deze  normale  on twikke l ing  s te l len  z ich  a l le r le i  
h indern issen  in  den  weg;  he t  l even  van  den  Chr i s ten  i s  geen  rus t ige  

groe i ,  maar  een  voor tdurende  s t r i jd ,  een  s t r i jd  tegen  v i janden  van  bui ten ,  
en  n ie t  minder  tegen  den  v i jand ,  d ie  in  e igen  boezem woont .  

üm dezen  s t r i jd  wel  t e  vers taan ,  d ienen  wi j  e r  eers t  op  te  le t ten ,  da t  

ook  in  de  onwedergeborenen  menigmaal  een  s t r i jd  word t  gevoerd .  Maar  

d i t  i s  geen  gees te l i jke ,  doch  een  rede l i jke  s t r i jd ,  eene  wors te l ing  tusschen  

' smenschen  rede  en  consc ien t ie  aan  de  eene ,  en  z i jn  wi l  en  genegenheden  

aan  de  andere  z i jde .  Door  z i jn  rede  en  geweten  bl i j f t  de  mensch  nog  aan  

de  zedewet ,  aan  de  were ld  der  onz ien l i jke  en  eeuwige  d ingen  gebonden;  

in  z i jn  har t  k l ink t  he t :  g i j  zu l t ,  nog  na ;  zoodra  h i j  he t  kwade  wi l  doen ,  
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komt daartegen zijn beter weten in verzet, waarschuwt hem en tracht 
hem tegen te houden. Daar is geen rnensch zoo ver afgedwaald en zoo 

diep gezonken, of hij kent iets van deze tweespalt in zijn wezen. In 

dezen strijd kan de mensch, onder gunstige omstandigheden, ook wel de 

overwinning behalen; hij kan met zijne rede zijne lusten tegengaan, 

onderdrukken, het zwijgen opleggen ; dan wordt hij een braaf, deugdzaam 

mensch en leidt een eerbaar leven. Maar dat is de ware zedelijkheid, 

de Christelijke heiligmaking niet. Want de strijd in den natuurlijken 

mensch loopt slechts tusschen rede en lust, plicht en neiging, geweten en 

hartstocht; hij gaat niet tegen alle, doch slechts tegen sommige en 

meestal alleen tegen eenige, uitwendige, ergerlijke zonden; hij wordt niet 

gevoerd tegen de zonde als zonde, omdat zij God vertoornt, maar tegen 

enkele zonden, die door de wereld hoog aangerekend worden en met 

schade of schande beladen; hij onderdrukt en beteugelt in het gunstigste 

geval de booze neiging wel, maar hij roeit ze niet uit en brengt geene 

innerlijke verandering in het hart des menschen te weeg. 

Een gansch ander karakter draagt de geestelijke strijd, dien de ge-

loovigen in hunne ziel te voeren hebben. Want deze strijd loopt niet 

tusschen rede en lust, maar tusschen vleesch en geest, tusschen den ouden 

en den nieuwen mensch, tusschen de zonde, die nog in de geloovigen 

wonen blijft, en het geestelijk levensbeginsel, dat in zijn hart is geplant, 

Rom. 6 : 6, 7 : 14—26, 8 : 4—9, Gal. 5 : 17-26, Ef. 4 : 22 - 24, Col. 

3 : 9, 10. Deze twee machten zijn in de geloovigen niet plaatselijk ge

scheiden, alsof één deel in hem, bijvoorbeeld het verstand, wèl, en een 

ander deel in hem, bijvoorbeeld het hart, niet ware wedergeboren. Maai 

zij breiden zich beide over den ganschen mensch en over al zijne krachten 
en vermogens uit, zoodat ieder van beide een mensch, de een de oude 

en de ander de nieuwe mensch, genoemd kan worden. 

In den regel drukt Paulus de tegenstelling op deze wijze uit, maar in 

Rom. 7 bedient hij zich van andere namen; hij duidt daar den geeste
lijken, nieuwen mensch aan als den wil, die het goede liefheeft en doen 

wil, als den inwendigen mensch, die een vermaak heeft in de wel 

Gods; en den ouden mensch noemt hij het vleesch, de zonde, die ir 

hem woont, de wet in zijne leden, die strijd voert tegen de wet zijns 

gemoeds en hem gevangen neemt onder de wet der zonde, die ir 
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zijne leden is. Er is hier echter wel verschil in uitdrukking, maar niet 

in de zaak zelve. Want vleesch is bij Paulus dikwerf de benaming 

voor al het zondige, dat in den geloovige nog is overgebleven, en dat 

ook wel terdege nog in het binnenste van den mensch, in zijn ziel en 

hart en geest, is blijven wonen; de werken des vleesches toch zijn 

niet alleen onreinheid, hoererij enz., maar ook afgoderij, vijandschap, 

twist, toorn enz., Gal. 5 : 19, 20. En bij den inwendigen mensch denkt 

de apostel niet uitsluitend aan iets innerlijks in den mensch, dat stil 

verborgen blijft en in geen enkel opzicht naar buiten treedt, want hij 

zegt uitdrukkelijk, dat de geloovigen wandelen naar den Geest en hunne 

leden tot wapenen stellen van de gerechtigheid; maar hij noemt den 

nieuwen mensch hier in dit verband zoo, omdat hij in den bangen 

strijd tegen het vleesch zoo dikwerf onderligt en zoo weinig tot open
baring komt. 

De strijd tusschen beide machten bestaat nu daarin, dat de Geest van 

Christus, die in de geloovigen woont, allerlei goede bedenkingen, over

leggingen, genegenheden, bewegingen (zooals liefde, blijdschap, vrede 

enz. Gal. 5 : 22) in hun verstand, hart en wil tracht op te wekken, en 

dat het vleesch daartegen dan terstond zijne stem verheft en den ganschen 

mensch zoekt te verontreinigen met zijne booze lusten en begeerlijkheden, 

Gal. 5 : 19, 20. En dit vleesch blijkt dan telkens zoo machtig te zijn, 

dat de geloovigen niet doen, niet op die wijze en in die mate doen, 

hetgeen zij wilden doen, Gal. 5 : 17; als zij het goede willen doen, ligt 

het kwade hun bij, Rom. 7 : 21 ; de geest is wel gewillig, maar het vleesch 
is zwak, Matth. 26 : 41. 

De strijd wordt dus niet gestreden tusschen rede en wil, plicht en 
neiging, maar heel anders tusschen willen en doen, tusschen de inner

lijke gezindheid en de zondige macht, die zich in haar weg stelt, 

tusschen den inwendigen mensch des harten, die naar God herschapen 

is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, en den ouden mensch, 

die, uit het middelpunt verdreven, toch in zijn bestaan zich handhaven 

wil, en te heftiger strijd voert, naarmate hij meer terrein verliest. Niet 
tusschen twee vermogens of deelen in den mensch wordt de strijd ge

voerd, zooals het geval zou zijn, als hij liep tusschen hoofd en hart, rede 

en lust, ziel en lichaam ; maar over heel het gebied van 's menschen 
persoonlijkheid heen. staan de beide machten gewapend tegenover elkaar. 
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In  he tze l fde  vers tand  van  denze l fden  mensch  i s  e r  eene  wors te l ing  tus -

schen  ge loof  en  onge loof ,  tusschen  waarhe id  en  leugen  ;  in  he tze l fde  
har t  i s  eene  tegens te l l ing  tusschen  re ine  en  onre ine  bewegingen  en  be

geer l i jkheden  ;  in  denze l fden  wi l  s taa t  een  booze  lus t  t egen  eene  goede ,  

zu ivere  gez indheid  over .  Het  i s  inderdaad  een  s t r i jd  tusschen  twee  
menschen  in  denze l fden  mensch .  

Z ie lkundig  i s  d i t  zoo  te  verk la ren ,  da t  op  he t  ve ld  van  he t  bewustz i jn  
twee  groepen  van  voors te l l ingen  en  in  he t  geb ied  van  har t  en  genegen

heden ,  twee  reeksen  van  lus ten  hebben  p laa t s  genomen en  met  e lkander  

in  wors te l ing  z i jn .  Wi j  spreken  wel  van  ouden  en  n ieuwen mensch  in  

den  ge loovige ,  en  drukken  daardoor  u i t ,  da t  he t  n ieuwe leven  in  beginse l  
den  ganschen  mensch  heef t  veranderd ,  en  da t  de  macht  der  zonde  toch  nog  

in  a l  z i jne  vermogen en  leden  wonen  bl i j f t .  Maar  e igenl i jk  z i jn  he t  twee  
groepen  van  hebbel i jkheden ,  voors te l l ingen ,  ne ig ingen ,  hoedanigheden ,  d ie  

s t r i jd  tegen  e lkander  voeren ,  en  d ie  geene  van  be ide ,  de  eene  de  

andere ,  nog  volkomen u i t  een ig  vermogen van  den  mensch  hebben  kunnen  

u i tdr i jven .  Wanneer  de  waarhe id  Gods  he t  bewustz i jn  van  den  ge loovige  

vo lkomen in  bes lag  had  genomen,  zou  e r  na tuur l i jk  voor  de  dwal ing  en  

de  leugen  geene  p laa t s  meer  overb l i jven ,  en  wanneer  de  l i e fde  Gods  he t  

gansche  har t  vervulde ,  zou  e r  voor  haa t ,  n i jd ,  toorn  enz . ,  geene  ru imte  

meer  beschikbaar  z i jn .  Maar  da t  i s ,  ge l i jk  i eder  b i j  e rvar ing  weet ,  n ie t  

he t  geva l ;  en  de  Schr i f t  ge tu ig t ,  da t  wi j  zu lk  een  volmaakten  toes tand  
in  d i t  leven  n ie t  t e  verwachten  hebben .  Er  b l i j f t  s t r i jd  t en  e inde  toe ,  

omdat  he t  ge loof ,  de  hoop,  de  l ie fde  en  a l le  Chr i s te l i jke  deugden  n immer  

in  d i t  l even  vo lmaakt  worden ,  en  dus  in  onze  z ie l  voor  onge loof ,  twi j fe l ,  
moedelooshe id ,  v reeze  enz .  p laa t s  over la ten .  

In  e lke  over legging  en  daad  van  den  ge loovige  l ig t  dus  he t  goede  
en  he t  kwade  a l s  he t  ware  dooreengemengd;  de  mate  en  de  graad ,  

waar in  be ide  in  een ige  gedachte  of  daad  aanwezig  z i jn ,  z i jn  zeer  ver 
sch i l lend ,  maar  in  a l le  voors te l l ingen  en  handel ingen  z i t  i e t s  van  den  

ouden  en  van  den  n ieuwen mensch .  Al le  gedachten ,  woorden  en  

daden  z i jn  dus  met  zonde  bevlek t ,  z i j  hebben  verzoening  en  re in ig ing  

noodig ,  maar  z i j  mogen  toch  goede  werken  hee ten ,  inzoover  z i j  met  

he t  ge loof  z i jn  gemengd.  Om a l  deze  redenen  hebben  wi j  t egen  he t  
an t inomianisme op  onze  hoede  te  z i jn ,  da t  ouden  en  n ieuwen mensch  

in  den  ge loovige  sche id t  en  p laa t se l i jk  t egenover  e lkander  s te l t ,  
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zooals bijvoorbeeld geest tegenover stof en ziel tegenover lichaam staat. 

Want daardoor komt het tot de verderfelijke leer, dat de zondige ge
dachten en daden voor rekening blijven van den ouden mensch en den 

nieuwen mensch niets aangaan. Schrift en ervaring leeren daartegenover 
duidelijk, dat de geloovige geen uitwendige verbinding van twee menschen 

is, maar dat hij één mensch blijft, met één ik, één bewustzijn, één hart,' 

één wil, en dat niet twee zelfstandige wezens, maar twee groepen van 
hebbelijkheden en hoedanigheden met elkander in hem strijd voeren. 

De ernst van den strijd doet reeds van te voren vermoeden, dat het 
lang zal duren, eer door den nieuwen mensch de overwinning is be

haald. Toch zijn vele Christenen van gedachte, dat de geloovigen reeds 

op aarde de volmaaktheid bereiken en alle zondige daad en neiging te 

boven kunnen komen. De Pelagianen leerden reeds zoo ; Rome liet op 
het concilie te Trente in denzelfden geest zich uit, en tal van Protes-

tantsche kringen zijn dezelfde meening toegedaan. Men beroept zich 

voornamelijk daarop, dat de H. Schrift telkens in zoo heerlijke woorden 
over den Christenstand spreekt, bijv. 1 Petr. 2 : 9, 10, 2 Petr. 1 : 4, 

1 Joh. 2 : 20; dat met name Paulus na zijne bekeering ten volle van 
zijne zaligheid verzekerd is, en zijn zondig verleden alleen nog in de 

herinnering bewaart; dat de vermaningen tot een heiligen, onberispe-
lijken wandel zoo volstrekt mogelijk zijn, bijv. Matth. 5 : 48, en de 

bereikbaarheid der volmaaktheid onderstellen, Phil. 2:5, i Thess. 2 : 10, 

3 . 13; en dat de genade Gods, die door het gebed verkregen kan wor
den, alle dingen vermag, Joh. 14 : 13, 14, Ef. 3 : 20, 2 Cor. 12 : 10, 

Phil. 4 : 13. Men zou, zoo wordt er aan toegevoegd, aan de almacht 

en den rijkdom van Gods liefde te kort doen, indien men de zedelijke 

volmaaktheid in dit leven voor de geloovigen onbereikbaar achtte, en 

men zou tegelijk aan de geloovigen een sterken prikkel ontnemen, om met 
inspanning van alle kracht naar die volmaaktheid te streven. 

Nu bestaat er inderdaad geen twijfel over, dat de Heilige Schrift over 

het voorrecht en den stand van het volk Gods op de treffelijkste wijze 

spreekt. Zij noemt Israël in het Oude Testament een priesterlijk konink

rijk, dat God zich uit alle volken der aarde ten eigendom heeft uitver

koren, een voorwerp zijner liefde, zijn deel en eere, zijn zoon en knecht, 

zijne bruid, die Hij versierde en volmaakte met de heerlijkheid, door 
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Hem op haar gelegd, Ex. 19 : 5, 6, 29 : 43, Deut. 7 : 6 v., 32 : 6 v., 

Jes. 41 : 8 v., Ezech. 16 : 14 enz. En de geloovigen in het Nieuwe 
Testament heeten het zout der aarde, Matth. 5 : 13, het licht der wereld, 

vs. 14, kinderen Gods, die uit God geboren en door Hem aangenomen 

zijn, Joh. 1 : 13, Gal. 4 : 5, uitverkorenen, geroepenen, heiligen en ge-

heiligden, 1 Cor. 1 : 2, een uitverkoren geslacht en koninklijk priester

dom, 1 Petr. 2 : 9, 10, der Goddelijke natuur deelachtig, 2 Petr. 1 : 4, 

gezalfd met den Heiligen Geest, 1 Joh. 2 : 20, door Christus gemaakt 
tot koningen en priesters, Openb. 1 : 5, erfgenamen Gods en mede-erf-

genamen van Christus, Roni. 8 : 17. Hetgeen het oog niet heeft gezien 
en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des menschen niet is op

geklommen, dat heeft God thans in de dagen des Nieuwen Testaments 
bereid voor degenen, die Hem liefhebben, 1 Cor. 2 : 8. 

Wie de leer der Schrift over zonde en genade verwerpt, kan hierin 
slechts schromelijke overdrijving zien ; eene radicale verandering, gelijk 

die in rechtvaardiging en wedergeboorte plaats grijpt, is dan noch noodig 

noch mogelijk. Maar voor de Schrift is de verandering, welke de mensch 

in het geloof en de bekeering ondergaat, een overgang van duisternis 

tot licht, van dood tot leven, van dienstbaarheid tot vrijheid, van leugen 

tot waarheid, van zonde tot gerechtigheid, van de verwachting van Gods 
toorn tot de hope zijner heerlijkheid. En de geloovigen, die in Oud en 

Nieuw Testament voor ons optreden en van deze verandering zich 

bewust zijn, roemen in den God van hun heil en verheugen zich in 

zijne gemeenschap. Hoe ver staan wij bij hen in deze blijdschap des 
geloofs ten achter! 

Voorts houdt de Schrift aan de geloovigen steeds het hoogste zedelijke 

ideaal voor oogen. Men dingt daar tegenwoordig van alle zijde op af. 

Het zedelijk leven, dat het Christendom wil, heet eenzijdig, overgees-

telijk, schier uitsluitend op den hemel gericht, afkeerig van de beharti

ging van aardsche belangen, vijandig aan de cultuur, de armen en 

ellendigen troostend met een wissel op de eeuwigheid, maar onverschil

lig omtrent de verbetering van hun aardsche lot, rijk misschien aan 

passieve deugden, aan voorschriften omtrent onderwerping, lijdzaamheid, 

geduld; maar arm aan actieve deugden, die tot verovering en hervorming 

der wereld in staat stellen. Velen streven dan ook naar eene andere, 

betere, hoogere moraal, naar eene zedeleer, die toewijding aan den dienst 
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der menschheid als den hoogsten plicht voorschrijft, en haar gezichts
kring tot het aardsche leven beperkt. 

De behartiging der aardsche belangen is op zichzelve echter zoo 

weinig met de Christelijke moraal in strijd, dat ze veeleer in de schep

ping des menschen naar Gods beeld gegrond en gewaarborgd is. De 

mensch was en is nog in zekeren zin beelddrager Gods en daarom 

geroepen, om de aarde te onderwerpen, en om heerschappij te hebben 

over de visschen der zee, het gevogelte des hemels en al het gedierte, 

dat op de aarde kruipt, Gen. 1 : 26. 28, Ps. 8. Daar is geen boek, dat 

vrijer staat tegenover heel de natuur, dan de H. Schrift. Het Heidendom 

slingert altijd heen en weer tusschen overmoedig misbruik van de 

wereld, en slaafsche bijgeloovige vrees voor hare geheimzinnige macht. 

Maar Mozes en de profeten, Christus en de apostelen staan volkomen 

vrij tegenover de wereld, omdat zij boven haar verheven zijn door de 

gemeenschap met God. En wel dringt de Schrift er op aan, om vóór 

alle dingen het koninkrijk der hemelen te zoeken; wel moesten de 

Christenen in den eersten tijd, klein kuddeke die zij waren, zich uit 

vele kringen terugtrekken en van vele dingen zich onthouden, omdat 

in de toenmalige wereld schier alles van den Heidenschen geest door

trokken was ; maar het Christendom sloot in beginsel toch alle elementen 

in zich, die tot verovering der wereld en tot onderwerping der aarde 

niet alleen vrijheid, maar ook recht en roeping gaven. 

Immers, de Christelijke zedeleer is geene andere, dan die kort en zake

lijk in de tien geboden begrepen is en verder door heel de Schrift heen 

toegelicht en uitgelegd wordt. In die geboden staat de liefde tot God 

op den voorgrond, maar de liefde tot den naaste is het tweede gebod, 

daaraan gelijk. In deze liefde tot den naaste ligt, mits ze goed verstaan 

en niet in Buddhistischen, lijdelijken zin, maar in haar Christelijk, han

delend karakter opgevat worde, de plicht der missie, der reformatie en 

der cultuur opgesloten. De zending brengt de godsdienstige en zedelijke 

goederen, die het Christendom bezit, aan alle menschen en volken, die 

daarvan nog verstoken zijn ; de hervorming, die niet tot eene enkele 

periode in de kerk van Christus of tot één oogenblik in het leven van 

den Christen beperkt is, maar altijd door moet gaan, is de voortgaande 
vernieuwing van hart en leven, van huisgezin en maatschappij naar den 

eisch van 's Heeren wil; en de cultuur is de onderwerping der aarde aan 
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de hand van den mensch, de heerschappij van den geest over de stof, 
van de rede over de natuur. 

Het koninkrijk der hemelen, dat eerst moet worden gezocht, brengt 

alle andere dingen mede, Matth. 6 : 33. De godzaligheid is'tot alle 

dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toe

komenden levens, 1 Tim. 4 : 8. Geen ding is onrein in zichzelf, want 

alle schepsel Qods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging 

genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God en 

door het gebed, Rom. 14 : 14, 1 Tim. 4 : 4. Het Christendom, dat in 

de schepping des menschen naar Gods beeld den grondslag vindt en 

in de opstanding van Christus de herstelling leert van alle cultuur, 

wekt zijne getrouwe belijders op tot het bedenken van alwat waarachtig 

is, alwat eerzaam is, alwat rechtvaardig is, alwat rein is, alwat liefelijk 

is, alwat wel luidt, en zoo daar verder eenige deugd is en eenige lof 
P h i l .  4 : 8 .  

Er is geene hoogere moraal, evenmin als eene hoogere religie, denkbaar, 

dan die in het Evangelie ons gepredikt wordt. Men kan wel eene andere 

zoeken, maar dwaalt dan aanstonds op zijwegen af. De tijd, waarin wij 

leven, biedt ons daarvoor de sterkste bewijzen. De moraal van de Schrift 

wordt verworpen, maar wat er voor in plaats treedt, komt ieder oogen-

bük met de eenvoudigste regelen van het zedelijke leven in strijd. 

Al aanstonds begint men alle geboden, die op de liefde tot God 

betrekking hebben, uit de zedeleer te verwijderen. Van liefde tot God, 

tot zijn naam, zijne waarheid, zijn dienst is schier geen sprake meer: 

hoe zou men God kunnen liefhebben, wanneer men zijne kenbaarheid, 

zijne openbaring, zelfs zijn bestaan in twijfel trekt en bestrijdt? Maar 

daardoor wordt de bodem weggegraven voor de geboden der tweede 

tafel, want als er geen God is, die mij tot de liefde jegens den naaste 

verplicht, welke grond kan er dan voor zulk eene liefde bestaan ? De 

voorstanders eener van den godsdienst onafhankelijke zedeleer zijn dan 

ook hopeloos verdeeld over de vraag, uit welk beginsel de liefde tot 

den medemensch kan en moet worden afgeleid. De een tracht ze te 

bouwen op het eigenbelang, een ander op het geluk, een derde op het 

medelijden, een vierde op het geweten, maar allen leveren het bewijs, 

dat er zonder goddelijke autoriteit van een plicht, die mij in de 
conscientie bindt, geene sprake kan zijn. 
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Dientengevolge  raak t  men ook  ver legen  met  i eder  gebod,  waar in  de  

l ie fde  to t  den  naas te  nader  u i tgewerk t  en  omschreven  wordt .  Het  zeggen  

i s  a lgemeen,  da t  de  menschen ,  schoon z i j  in  den  godsdiens t  u i teengaan ,  
toch  op  he t  gebied  der  zede l i jkhe id  d ich t  b i j  e lkander  b l i jven .  Daar  moge '  

h ie r  i e t s  van  aan  z i jn ,  omdat  de  na tuur  ge lukkig  s te rker  i s  dan  de  leer  

en  he t  werk  der  wet  in  i eders  har t  geschreven  s taa t ,  maar  over igens  
leer t  de  werke l i jkhe id  toch  ie t s  anders .  Er  i s  geen  enke l  gebod op  de  

tweede  ta fe l  van  Gods  wet ,  da t  heden  ten  dage  onaangetas t  b l i j f t .  He t  

gezag  van  vader  en  moeder  en  van  a l len ,  d ie  over  ons  ges te ld  z i jn ,  
word t  openl i jk  bes t reden  en  verworpen .  Doods lag  word t  s teeds  minder  

e rns t ig  opgenomen,  b i j  den  ze l fmoord  d ikwerf  vergoe l i jk t ,  b i j  de  on t 

vangenis  van  he t  l even  n ie t  ze lden  verdedigd .  Het  huwel i jk  word t  a l s  

een  cont rac t  beschouwd,  da t  voor  een  wi l lekeur igen  t i jd  word t  aange

gaan ,  en  overspe l  en  hoerer i j  v inden  b i j  ve len  bescherming  en  voorspraak .  

E igendom is  op  ve le r  l ippen  een  andere  naam voor  d ie fs ta l .  Waarhe id  

word t  aan  de  bru ikbaarhe id  d iens tbaar  gemaakt ,  van  ontwikke l ing  a fhan

ke l i jk  gedacht ,  en  van  de  leugen  s lech ts  in  t i jd  en  p laa t s ,  in  vorm en  

graad  ondersche iden .  En  wat  de  begeer l i jkhe id  aangaa t  -  zij  v ie r t  haar  
t r iomf  in  den  mamonis t i schen  gees t  dezer  eeuw.  

Tegenover  a l  deze  bas taardvormen van  moraa l  handhaaf t  de  Schr i f t  
he t  zede l i jk  ideaa l  in  onverkor ten  en  onverzwakten  z in .  Zi j  werp t  he t  

met  de  he i l ighe id  Gods  en  met  de  he i l ighe id  z i jner  wet  nooi t  op  een ig  

accoord ,  maar  p laa t s t  deze  in  a l  hare  majes te i t  voor  de  consc ien t iën  der  

menschen .  Wat  Jezus  z i jn  d i sc ipe len  toer iep :  wees t  vo lmaakt  ge l i jk  uw 

Vader  in  de  hemelen ,  da t  word t  met  andere  woorden  door  a l le  apos te len  
in  hunne  vermaningen  to t  de  ge loovigen  herhaa ld .  De  zonde  heef t  nooi t  

rech t  van  bes taan ,  a l le rmins t  in  hen ,  d ie  naar  den  naam van  Chr i s tus  

z i jn  genoemd.  Van den  e i sch  der  zede l i jke  wet  mag nooi t  ie t s  a fgedaan  
worden ,  a l le rmins t  door  hen ,  d ie  met  Chr i s tus  der  zonde  ges torven  en  

to t  een  n ieuw leven  opges taan  z i jn .  Als  dan  toch  naar  Gods  bes te l  de  

oude  mensch  in  de  ge loovigen  eers t  l angzamerhand  afs te r f t ,  en  de  n ieuwe 

mensch  eers t  l angzamerhand  opwas t  en  h ie rnamaals  pas  de  volmaakthe id  
bere ik t ,  dan  wi j s t  d i t  op  eene  groote  lankmoedighe id  en  verdraagzaam

heid  Gods ,  d ie  Hi j  daarom oefenen  kan ,  wi j l  Chr i s tus  de  zonde  der  ge

meente  met  z i jne  gerecht ighe id  en  he i l ighe id  bedekt  en  hare  vo lmaking  
waarborg t  



Terwijl de zedewet, die de regel voor het leven der geloovigen is, met 

niets anders wil of kan volstaan dan met eene volmaakte liefde jegens 

God en den naaste, is het toch niet minder duidelijk, dat volgens de 
Schrift geen enkel geloovige ooit aan die volmaaktheid in dit leven be

antwoord heeft of ook beantwoorden kan. De Bijbelheiligen zijn allen 

menschen, die in velen struikelen, en soms nog, als een David en Petrus, 

in zware zonden vallen, maar die daarvan dan ook weer in diepen oot

moed belijdenis doen. Wie hunner ook door u beluisterd wordt, nooit 

hoort gij van hen de betuiging, die soms van de lippen van Christenen 

vernomen is : ik doe en ik heb geene zonde meer. Integendeel, Abraham, 

Gen. 12 : 12, Izak, 26 : 5, Jakob, 26 : 35, Mozes, Num. 20 : 7—12, 

Ps. 106 : 33, David, Ps. 51, Salomo, 1 Kon. 8:46, Jesaja, 6:5, Daniël, 

9 : 4, enz., allen maken zich aan overtredingen schuldig en belijden 
hunne zonden en afdwalingen. 

Bij den apostel Paulus is het niet anders Hij is met Christus 

gekruist en wandelt thans in nieuwigheid des Geestes, hij staat recht

vaardig voor God en is van zijne zaligheid ten volle verzekerd ; hij 

draagt, op menschelijke wijze sprekende, roem op zijn apostolischen 

arbeid en is zich van zijne trouwe ambtsvervulling bewust, Rom. 15 : 17 v. 

1 Cor. 4 : 3, 9 : 15, 15 :  31, 2 Cor. 1 : 12, 6 : 3 v., 11 : 5 v., Phil. 

2 . 16 v., 3 : 4 v., l Thess. 2 ; 10 v.; maar behalve, dat hij dat alles 
aan Gods genade toeschrijft, 1 Cor. 15 : 10, 2 Cor. 12 : 9, Phil. 4 : 3, 

hij belijdt, dat in zijn vleesch geen goed woont, Rom. 7 : 18, dat het 

v'eesch steeds begeert tegen den Geest, Gal. 5 : 17, dat willen endoen 

voortdurend bij hem in strijd is, Rom. 7 : 7—26, en dat hij wel 

naar de volmaaktheid jaagt, maar ze nog niet heeft verkregen, Phil. 3 : 12. 

Hetzelfde getuigen Mozes en de profeten van het volk van Israël, 

Christus van zijne discipelen, de apostelen van de gemeenten, die aan hunne 

zorg zijn toevertrouwd. Jezus roept zijne discipelen tot volmaaktheid, 

Matth. 5 : 48, en legt hun toch het gebed op de lippen om vergeving 

hunner schulden, 6 : 12. De Christenen in Rome zijn met Christus 
opgewekt, om in nieuwigheid des levens te wandelen, 6 : 3 v., en 

worden toch vermaand, om hunne leden dienstbaar te stellen aan de 

gerechtigheid tot heiligmaking, 6: 19. De Corinthiërs waren gewasschen, 

geheiligd, gerechtvaardigd in den naam van den Heere Jezus en door 

den Geest Gods, 1 Cor. 6 : 11, en waren toch nog vleeschelijk, 3 : 1 — 4. 
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De Galatiërs hadden den Geest ontvangen uit de prediking des geloofs, 

Gal. 3:2, en lieten zich toch verleiden tot ongehoorzaamheid aan de 
waarheid, 3:1. In de Philippensen was het goede werk wel begonnen, 
maar niet voleindigd, Phil. 1:6. In alle gemeenten komen toestanden, 
dwalingen en ondeugden voor, die met het Christelijk leven niet in 
overeenstemming zijn. En de apostelen zijn allen zelf overtuigd, dat 
zonde den geloovigen aankleven blijft, zoolang zij in dit leven zijn. Wij 

struikelen allen in velen, Jak. 3 : 2. Indien wij zeggen, dat wij geene 
zonde hebben, zoo verleiden wij onszelven en de waarheid is in ons 
niet, 1 Joh. 1 : 8. 

Doch, al is de volmaaktheid in dit leven niet bereikbaar, daarom zijn 
de vermaningen tot een heiligen wandel nog niet onnut en van ernst 
ontbloot. Zij, die de volmaakbaarheid der geloovigen in dit leven 
voorstaan, brengen dit bezwaar wel in, en oordeelen, dat vermaningen, 
die niet of althans niet ten volle kunnen opgevolgd worden, hare 
kracht verliezen en bij de geloovigen den ijver doen verslappen. Maar 

zij maken zich daarbij aan eene valsche redeneering schuldig; uit het 
moeten volgt het kunnen nog niet; wie eene som gelds te betalen heeft, 
is daartoe nog niet altijd in staat en blijft, in geval van onmacht, daar

toe toch verplicht; en zoo kan de zedewet nooit haar eisch laten varen, 
ook al is de mensch vanwege de zonde tot vervulling onbekwaam. 
Omgekeerd kan met veel meer recht worden beweerd, dat wie de vol
maakbaarheid der geloovigen leert, altijd tot eene verlaging van het 

zedelijk ideaal en tot eene minder ernstige opvatting van de zonde moet 
komen. 

Wie toch, die bij de zonde niet alleen aan uitwendige zondige daden 
denkt, maar daaronder ook alle zondige gedachten en neigingen opneemt, 

wie durft in ernst beweren, dat de geloovigen in dit leven daarvan 
ten volle bevrijd kunnen worden ? Men kan de volmaakbaarheid alleen 
leeren, door met den zondigen aard der menschelijke natuur geene 
rekening te houden, zondige gedachten en neigingen niet als zonde 

te beschouwen, en dus aan de volstrekte heiligheid der wet te kort 
te doen. In het avondmaalsformulier van de Gereformeerde kerken 
wordt gezegd, dat wij gewis en zeker zullen zijn, dat geene zonde 
noch zwakheid, die nog tegen onzen wil in ons overgebleven is, ons 

kan hinderen, dat ons God niet in genade zoude aannemen; en er is 
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vallen kunnen dfe n" t ^ Wedergeborenen »°g zulke zonden 
lijk karakter d™ ***** ZWakheid geschieden, doch een opzet te-
dingen staan echt" ^ daar°m boosheidszonden heeten moeten. Twee 

ngen staan echter ongetwijfeld vast; ten eerste dat in degenen die 

leven'J d^eez^toT Z'Jn' a"een het geweten maar ook het nieuwe 

zonden in venet 'komt" T T' °f Sterker mate tegen die 

zonden die te^en ' " andere> dat ook eigenlijke zwakheids-

heiligh^d der weTin0:;:; Wil ^ ̂  ^ e" ^ ̂  

onnTZ^ de 7;maninSen tot een heiligen wandel zijn zoo weinig 
srh L Z'J J 1 middel z,in' waaroor God de in Christus se 
~ r heiligh6id de ~n toepast en ul 

discipelen heiligen móge ^ gebed" dat d* Vader zijne '-we,kgde :z:,tjrT:T: rz::7 
makinGg°;d dT'zê eVdirnTeraleTurd"33"1̂  midde' **  ̂̂  ZÏV e" r:r-i z;:* 

den huiselijken kring voor de kweeking van een Christelijk 
leven ,s voortgev,oeid, ls eenvoudig onberekenbaaf. Bij di w r r; nog het gebed ,n jJus' 
majesteit ei, ons 1 f 0"S '0egang 0n,S" , i' '°' de g0t,de"'ike 

den hemel n„T Ver""'' er nlemand *• "och in 
iNed Oei 26)- vn°P| h' d'C °"S "eVer hee" "3n Jczlls Cllris,us 

liederen, Ef. 5- 9 Co, 3 16 7, ëeeS,e"'ikC 
' ' <5 • 16, dat een diepen invloed oefent OD de s enang van het ha[, e„ de berei(ji |eid ^ dM en, p de 

het waken en vasten, Matth. I7 :  2I> 26 :  4I, E, 6 ; 

onrechte schier geheel i„ onbruik it  geraak, A| ; ' " 
h«d.gmak.ng bewijzen, da, Q„d 00k in dit 2ijn werk de|] 'e 

middelen niet versmaadt. g 

werifrUUh'jk/°4 °°d' die de Almacht'ge is' al zijne kinderen in de 
is d fSe t°r 6 tegel'jk volkomen heilig kunnen maken. Maar blijkbaar 

als Sch'e ZIJ" W1' g6WeeSt' in de herschepping verloochent Hij zichzelf 
als Schepper met. Alle creatuurlijk leven wordt geboren, groe t op 
bereikt .angzamerhand zijn hoogtepunt. Omd/het ^ len 
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werkelijk leven is, ontstaat het en ontwikkelt het zich op dezelfde wijze 
God stort de gerechtigheid en heiligheid van Christus niet mechanisch 
.n ons, als water in een vat, maar Hij werkt ze op organische wijze 
in ons en door ons uit. Zoo strijdt dus het een met het ander niet 
als de Schrift het telkens zoo voorstelt, dat de geloovigen moeten wor
den datgene, wat zij zijn. Het koninkrijk der hemelen is eene gave 
Gods, Luk. 12 : 32, en toch een schat van groote waarde, die gezocht 
moet worden, Matth. 6 : 33, 13 : 46. De geloovigen zijn ranken aan 
den wijnstok, die zonder Christus niets kunnen doen, en worden toch 
vermaand, om in Hem, in zijn woord, in zijne liefde te blijven, Joh. 15 
Zij zijn uitverkoren in Christus vóór de grondlegging der wereld, en 
moeten toch zich benaastigen, om hunne roeping en verkiezing vast te 

ma en, Ef. 1 : 4, 2 Petr. 1 : 19. Zij zijn door de ééne offerande van 
Christus geheiligd, en moeten toch de heiligmaking najagen, zonder 
welke niemand den Heere zal zien, Hebr. 10 : 10, 12 : 14. Zij zijn in 
Hem volmaakt, en hebben toch bij den voortduur volmaking van noode, 

ol. 2 : 10, 1 Petr. 5 : 10. Zij hebben den nieuwen mensch aangedaan, 
en moeten hem nog steeds aandoen, Ef. 4 : 24, Col. 3: 10. Zij hebben 
het vleesch gekruisigd met de begeerlijkheden, en moeten toch nog hunne 
leden dooden, die op de aarde zijn, Gal. 5 : 24, Col. 3-5 God is 
het, die in hen werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbe
hagen, en toch hebben zij huns zelfs zaligheid te werken met vreeze 
en leven, Phil. 2 : 12, 13. 

Dit alles strijdt niet met elkander; het eene is grondslag en waarbor-
van het ander. Omdat de heiligmaking, evenals de gansche zaligheid* 
Gods werk is, daarom worden wij vermaand, verplicht en ook bekwaamd 
tot eene nieuwe gehoorzaamheid. Hij schenkt overvloedige genade, niet 
om eensklaps, plotseling heilig te zijn en in deze heiligheid te rusten 
maar om in den strijd te volharden en staande te blijven. Hij hoort en 
verhoort het gebed, maar in overeenstemming met de orde en wet, die 
Hij voor het geestelijke leven gesteld heeft. En daarom hebben wij 
altijd goeden moed, want Hij, die een goed werk in ons begonnen heeft 
zal het ook voleinden tot op den dag van Jezus Christus. De geloovi
gen kunnen en zullen heilig worden, omdat zij in Christus heilig zijn. 

Maar is dat niet te boud gesproken ? Mogen de geloovigen inderdaad 
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belijden, dat zij niet alleen levende lidmaten van de gemeente van Christus 
zijn, maar dat zij dat ook eeuwig zullen blijven ? Het wordt door velen 

bestreden ; in den regel zijn de voorstanders van de volmaakbaarheid 

der heiligen tegelijk verdedigers van de mogelijkheid van hun afval. 

Het een staat trouwens met het ander in nauw verband en komt uit 

denzelfden wortel op; aan beide meeningen ligt de gedachte ten grond

slag, dat de heiligmaking des menschen eigen werk is en door zijn wil 

tot stand moet komen. Indien de geloovige, met bijstand der genade, 

van zijn wil een goed gebruik maakt en al zijne krachten inspant, kan 

hij het reeds in dit leven tot de volmaaktheid brengen; daarentegen, als 

hij in ijver verslapt, achteruitgaat en in zonden valt, dan kan hij zichzelf 
weer uitwerpen uit den staat van genade, waarin hij eerst was opge

nomen ; hij kan weer een goddelooze worden en voor eeuwig verloren 

gaan. En gelijk beide meeningen uit dezelfde dwaling over den wil en 

het werk van den mensch in de heiligmaking voortkomen, zoo worden 

zij ook door dezelfde vreeze gesteund ; als de volharding der heiligen 
geleerd wordt, zal het zedelijk leven schade lijden, zal aan den ijver en 

de krachtsinspanning de prikkel ontnomen, en aan de goddeloosheid 

onder de leus: eens verkoren, blijft verkoren, een vrijbrief worden 

verleend! 

Wanneer wij nu bij deze leer van de volharding der heiligen onze 

sterkte zochten in den wil en de kracht van den mensch, zouden wij 

allen grond onder de voeten verliezen en de standvastigheid van eiken 

geloovige in twijfel moeten trekken. Want alle heiligen hebben nog 

maar een klein beginsel der volmaakte gehoorzaamheid ; zij zijn naar 

het getuigenis hunner conscientie nog steeds tot alle boosheid geneigd 

en struikelen dagelijks in velen ; ieder oogenblik verzondigen en verbeuren 

zij de genade, die hun is geschonken. Als het alleen van henzelven 

afhing, zou geen enkel geloovige volharden tot den einde toe. De be

strijders van de belijdenis der volharding kunnen aan deze gevolgtrekking 

alleen ontkomen, door tusschen zonden en zonden onderscheid te maken. 

Wijl alle geloovigen zich nog telkens aan allerlei overtredingen van de 

wet Gods schuldig maken, zouden zij eigenlijk moeten leeren, dat de 

afval der heiligen niet alleen mogelijk is, maar werkelijk bij allen intreedt. 

Als zij desniettemin aannemen, dat sommigen, velen of zelfs de meesten 

de ontvangene genade behouden, dan kunnen zij dit alleen daarmede 
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staande houden, dat zij op de eene of andere wijze tusschen doodzon

den en vergeeflijke zonden onderscheid maken, en niet door de laatste, 
maar alleen door de eerste de genade verloren laten gaan. 

Daarmede wordt echter in de leer der zonde eene hoogst bedenkelijke 

scheiding ingevoerd, want de verschillende zonden staan niet los op zichzelve, 

onafhankelijk naast elkaar, maar zij vloeien alle voort uit ééne onreine 

fontein, leiden daarom alle tot den dood, en zijn toch ook alle weer, 

met uitzondering van de lastering tegen den Heiligen Geest, vergeeflijk 

door de genade Gods, die in Christus Jezus is. Maar voorts, wie kan 

voor zichzelf, of welk priester kan het voor een ander uitmaken, of hij 

in een bepaald geval aan eene zoogenaamde dood-, of aan eene vergeef

lijke zonde zich heeft schuldig gemaakt, en dus de genade verloren of 

nog behouden heeft ? Overtredingen, die door menschen klein en gering 

worden geacht, zijn dikwerf groot in de oogen van God, die de harten 

doorzoekt en de nieren proeft; en zonden, waar de onbarmhartige wereld 

schande over spreekt, worden gansch anders beoordeeld door Hem, die 

alle toestanden en omstandigheden kent. Het gevolg kan alleen zijn, 

dat de geloovige voortdurend in vreeze verkeert, of hij soms eene dus

genaamde doodzonde begaan en de genade verloren heeft, óf dat hij in 

valsche gerustheid op de uitspraak van een priester zich verlaat. 

Aan al deze twijfelingen en onzekerheden komt in eens een einde, als 

de volharding der heiligen niet eene daad van 's menschen wil, maar 

een werk Gods is, dat van het begin tot het einde door Hem tot stand 

gebracht wordt; als zij met andere woorden eene bewaring Gods is, 

voordat zij eene volharding der menschen wordt. De Schrift laat hier

over geen twijfel bestaan, maar doet ons in het werk van den Vader, 

den Zoon en den Geest, in het verbond der genade met al zijne wel
daden, een overvloed van bewijzen aan de hand. 

De Vader heeft de geloovigen verkoren in Christus vóór de grondlegging 

der wereld, Ef. 1:4, hen verordineerd ten eeuwigen leven, Hand. 13 : 48, 
tot gelijkvormigheid den beelde zijns Zoons, Rom. 8 : 29; en deze ver

kiezing is onveranderlijk, Rom. 9:11, Hebr. 6:17, en brengt te harer tijd 

roeping, rechtvaardiging en verheerlijking mede, Rom. 8 : 30. Christus, 

in wien alle beloften Gods ja en amen zijn, 2 Cor. 1 : 20, is gestorven 

voor degenen, die Hem gegeven zijn van den Vader, Joh. 17 : 6, 12, 

opdat Hij hun het eeuwige leven geven en geen hunner verliezen zou, 
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Joh. 6 : 39, 40, 10 : 2S, 17 : 2. De Heilige Geest, die hen wederbaart, 
blijft eeuwig bij hen, Joh. 14 : 16, en verzegelt hen tot den dag der 

verlossing, Ef. 2 : 13, 4 : 30. Het verbond der genade is vast en met 

een eed bevestigd, Hebr. 6 : 16—18, 13 : 20, onverbreekbaar als een 

huwelijk, Ef. 5 : 31, 32, of een testament, Hebr. 9 : 17 ; en krachtens 

dat verbond roept God zijne uitverkorenen, schrijft de wet in hun 

binnenste, legt zijne vreeze in hun hart, Hebr. 8 : 10, 10 : 14 v., laat 

hen niet verzocht worden boven vermogen, 1 Cor. 10 : 13, bevestigt en 

voleindigt het goede werk, dat Hij in hen begonnen heeft, 1 Cor. 1 : 9, 

Phil. 1 : 6, en bewaart hen voor de toekomst van Christus, om hun 

de hemelsche erfenis deelachtig te maken, 1 Thess. 5 : 23, 2Thess. 3:13, 

1 Petr. 1 : 4, 5. Door zijne voorbede bij den Vader is Christus altijd 

te hunnen behoeve werkzaam, opdat hun geloof niet ophoude, Luk. 

22 : 32, zij in de wereld bewaard worden van den booze, Joh. 17 : 11,20, 

volkomenlijk zalig worden, Hebr. 7 : 25, vergeving der zonden ontvangen, 

1 Joh. 2:1, en eens allen bij Hem zullen zijn en zijne heerlijkheid 
aanschouwen, Joh. 17 : 24. De weldaden van Christus eindelijk, welke 

de H. Geest hun deelachtig maakt, zijn alle onberouwelijk, Rom. 11 :29, 

en onderling onverbrekelijk verbonden ; die geroepen is, is gerechtvaar

digd, en verheerlijkt, Rom. 8 : 30; die tot een kind Gods is aangenomen, 

is een erfgenaam des eeuwigen levens, Rom. 8 : 17, Gal. 4:17; die 

gelooft, heeft hier reeds terstond het eeuwige leven, Joh. 3 : 16. En dat 

leven zelf is, wijl eeuwig, ook onverliesbaar; het kan niet zondigen 

1 Joh. 3 : 9, en ook niet sterven, Joh. 11 : 25, 26. 
Maar evenals de heiligmaking, wordt de bewaring der geloovigen door 

den Heiligen Geest in hen zoo toegepast en uitgewerkt, dat zij ook 

zeiven in de genade volharden, welke hun door God geschonken is. 

God dwingt nooit, maar handelt met den mensch op redelijke wijze. 

In de wedergeboorte stort Hij nieuwe hoedanigheden in en maakt Hij 

den wil, die niet wilde, zoo dat hij metterdaad wii. En op diezelfde 

geestelijke wijze gaat Hij bij den voortduur in het hart der geloovigen 

tewerk ; Hij maakt hen niet in valschen zin lijdelijk, maar wekt hen op 
en doet hen zeiven wandelen in de goede werken, die voor hen bereid 

zijn. En daartoe bedient Hij zich van zijn woord als een middel in 

zijne hand. 

Hij houdt niet op, hen te vermanen, dat zij volharden tot den 
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e inde  toe ,  Mat th .  10  :  22 ,  24  :  13 ,  Rom.  2 :7 ,  8 ;  da t  z i j  b l i jven  
in  Chr i s tus ,  in  z i jn  woord  en  in  z i jne  l i e fde ,  Joh .  15  :  1—10,  1  Joh .  

2  :  6 ,  24 ,  27 ,  3 :6 ,  24 ,  4  :  12  v . ,  da t  z i j  waken  en  nuchteren  z i jn ,  

Mat th .  24  :  42 ,  25  :  13 ,  1  Thess .  5 :6 ,  1  Pe t r .  5  :  8 ,  da t  z i j  he t  ge
l o o f  b e h o u d e n  e n  t r o u w  z i j n  t o t  d e n  d o o d ,  C o l .  1  :  2 3 ,  H e b r .  2 : 1 ,  

3  :  14 ,  6  :  11 ,  Openb.  2  :  10 ,  26  enz .  Hi j  waarschuwt  tegen  hoogge
voe l ighe id  en  dre ig t  in  geva l  van  on t rouw met  zware  s t ra f ,  Joh .  15  :  2 ,  

Rom.  11  :  20-22 ,  2  Tim.  2  :  12 ,  Hebr  4  :  1 ,  6  :  4 -8 ,  10  :  26-31 ,  

2  Pe t r .  2  :  18  -22 ,  maar  verb indt  ook  aan  de  he i l igmaking  en  volhar 
d ing  r i jke  be lof ten  van  loon ,  Mat th .  5  :  12 ,  6 :4 ,  10  :  22 ,  16  :  27 ,  

24  :  13 ,  25  :  21  v . ,  31  v .  Rom.  2 :7 ,  Op.  2  :  7 ,  10  v .  22  :  12  enz .  

Ze l f s  worden  in  de  personen  van  David  en  Pe t rus  ons  voorbee lden  van  

d iepen  va l ,  en  in  menschen  a l s  Hymeneus ,  Alexander ,  1  T im.  1  :  19 ,  20 ,  

2  Tim.  2  :  17 ,  18 ,  Demas ,  2  Tim.  4  :  10 ,  en  anderen ,  Hebr .  6  :  4  — 8 ,  

1  T im.  4  :  1 ,  2  Pe t r .  2 :1 ,  voorbee lden  van  a lgehee len  a fva l  ons  
waarschuwend voor  oogen  ges te ld .  

Doch  a l  deze  vermaningen  en  waarschuwingen  bewi jzen  den  afva l  der  

waar l i jk  gehe i l igden  n ie t .  Want  van  de  laa t s tgenoemde voorbee lden  

ge ld t  he t  woord  van  Johannes ,  da t  z i j  u i t  de  gemeente  u i tgegaan  z i jn ,  

maar  n ie t  met  hun  har t  to t  haar  behoorden ,  1  Joh .  2  :  19 .  En  de  per 

sonen  van  David  en  Pe t rus  doen  ons  ju i s t  du ide l i jk  z ien ,  da t  Gods  

genade  hen  in  hun  va l  n ie t  t en  eenenmale  ver la ten ,  maar  in tegendee l  

hen  bewaard  en  wederom to t  schuldbe l i jden is  en  bekeer ing  ge le id  heef t .  

Z i j  z i jn  ons  te r  waarschuwing ,  maar  ook  te r  ver t roos t ing ,  opda t  wi j ,  a l s  

wi j  somt i jds  u i t  zwakheid  in  zonden  va l len ,  aan  Gods  genade  n ie t  ver 

twi j fe len  noch  in  de  zonde  b l i jven  l iggen ,  maar  ons  s te rken  met  de  ge

dachte ,  da t  wi j  een  eeuwig  verbond der  genade  met  God hebben  En 

in  den  weg van  da t  verbond doe t  Hi j  door  z i jn  woord  en  Gees t  de  

z i jnen  wandelen .  Wie  den  afva l  der  he i l igen  leer t ,  doe t  tekor t  aan  

Gods  t rouw,  maakt  de  volhard ing  en  de  za l ighe id  van  den  mensch  

a fhankel i jk  en  dus  verander l i jk  en  onzeker ,  en  miskent  ook  de  eenheid  

en  den  voor tgang  van  he t  gees te l i jk  l even  ;  h i j  moet  e r  toe  komen,  om 

te  zeggen ,  da t  d i t  l even  te lkens  f inaa l  kan  afgebroken  en  te lkens  van  

n ieuws  begonnen  kan  worden .  Maar  wie  ge loof t  aan  de  bewar ing  der  

he i l igen ,  v ind t  z i jn  s tandpunt  en  rus tpunt  in  Gods  genade ,  roemt  in  z i jne  

t rouw en  handhaaf t  t ege l i jk  den  samenhang van  he t  gees te l i jke  en  he t  
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eeuwige leven. Want al is dit leven in den geloovige, zoolang de 

oude mensch nog in hem wonen blijft, aan allerlei wisseling onder

worpen, het is in zijn aard toch onverwoestbaar; het zaad, dat God 

heeft geplant, blijft in hem, 1 Joh. 3 : 9. 
Zoo verre is het er dan ook vandaan, dat dit geloof aan de bewaring 

Gods de ware geloovigen hoovaardig en vleeschelijk-zorgeloos zoude 

maken, dat het daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinder

lijke vreeze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige ge

beden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, 

mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van 

die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van 

dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der Schrift 
en de voorbeelden der heiligen blijkt. (Can. Dordr. V 12). 

Om deze kostelijke vrucht voort te brengen, moet de bewaring der 

heiligen zoo worden geloofd, als God wil, dat wij ze gelooven zullen. 

Heeft God ze nu daartoe in zijn woord geopenbaard, opdat wij ze 

alleen als een leerstuk aannemen en tegen anderen zeggen zouden: dit 

is de gezonde leer en de zuivere waarheid ? Zeker, ook dit heeft 

God met zijne openbaring gewild en bedoeld, want waarheid heeft 

op zichzelve reeds groote waarde. Maar dat is toch de eenige en ook 

de voornaamste bedoeling niet. Want als wij de bewaring der heiligen 

met een waar geloof omhelzen, dan sluit dat de belijdenis in, dat Hij 

zoo nog altijd met zijne kinderen te werk gaat. De bewaring der heili

gen is niet eene historische waarheid, niet een feit, dat eenmaal ergens 

in het verleden heeft plaats gehad ; zij is ook niet eene wetenschappe

lijke waarheid, gelijk de uitkomst van eene optelling of vermenigvuldi

ging ; maar zij is eene eeuwige waarheid, eene waarheid, waaraan God 

zich houdt van eeuw tot eeuw en van geslacht tot geslacht; eene wer

kelijkheid, te midden waarvan wij leven, en die God tot stand brengt 

en handhaaft in het leven van al zijne kinderen. 

In dezen zin aan de bewaring der heiligen te gelooven, kan alleen, 

wie er zich zelf voorwerp van weet en hare werkelijkheid bij ervaring 

kent. En dan spreekt het vanzelf, dat een ieder, die zoo aan de be

waring, dat sluit dan ook in, aan zijne eigene bewaring gelooft, hare 

belijdenis niet misbruiken kan tot eene oorzaak voor het vleesch, evenmin 
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als het mogelijk is, dat, zoo wie Christus door een waarachtig geloof 
ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. 

Maar dan volgt er nog iets anders uit. Als de bewaring der heiligen 
een werk Gods is, dat Hij altijd door uitvoert in het hart en leven van 

alle geloovigen, dan vloeit daaruit voort, dat zij daarvan ook te hunner 

tijd in hun bewustzijn de vaste verzekerdheid verkrijgen. Als er geene 
bewaring der heiligen is, kan geen geloovige ooit voor één enkel oogen-

blik aangaande zijne zaligheid volkomene zekerheid hebben, wijl hij 

voortdurend in vreeze leeft, of hij morgen of overmorgen niet door eene 
ernstige zonde de genade Gods verliezen zal. Maar indien God de 

zijnen bewaart, dan kan de geloovige niet alleen, maar dan mag en dan 

zal hij daarvan ook in zijn hart eene vaste verzekerdheid verkrijgen ; 

want zonder zulk eene zekerheid des heils zou de bewaring der heiligen 

in de practijk van het leven voor de geloovigen alle waarde missen. 

Wat zou het leerstuk van de bewaring der heiligen aan de kinderen 

Gods baten, als zij nooit met zekerheid te weten konden komen, dat 

zij zijne kinderen zijn ! Bewaring der heiligen en zekerheid des heils 

behooren dus onafscheidelijk bijeen; zonder gene ware deze niet moge

lijk, en de laatste maakt de eerste tot een steun voor de geloovigen en 
tot een troost voor hun hart. 

Alle heiligen, die in Oud- en Nieuw Testament voor ons optreden, 

zijn dan ook die zekerheid des heils deelachtig. Niet alleen een Abraham, 

Gen. 15 : 6, Rom. 4 : 18 v., een Jakob, Gen. 49 : 18, een David, 2 Sam. 

22 : 2 v., een Habakuk, 3 : 17—19, maar ook al de geloovigen, wier 
toestanden door psalmisten, spreukendichters en profeten beschreven 

worden. Zij verkeeren menigmaal in diepe ellende, worden door hunne 

vijanden verdrukt, vervolgd, gehoond: waar is nu uw God? Gij hebt 
het op den Heere gewenteld, dat Hij u nu uithelpe ! Ps. 22 : 9, 42 : 4, 

71 : 11. Soms maakt de twijfel zich meester van hunne ziel, of God 
hen vergeten en zijne barmhartigheden door toorn toegesloten heeft, 

Ps. 10 : 1, 11 v, 13 : 2, 28 : 1, 44 : 10 v., 77 : 8 v. enz. Zij erken
nen ook het recht van Gods oordeelen, belijdende hunne zonden, Ps. 

51 : 6, Neh. 9 : 33, Dan. 9 : 14 enz. Maar desniettemin, God is hun 
Vader, en zij zijn volk, de schapen zijner weide, Ps. 95 : 7, 100 : 3, 

Jes. 63 : 16, 64 : 8 ; Hij kan hen niet verlaten om zijns naams, om zijns 
verbonds wil, Ps. 79 :8, 9. Een oogenblik moge er zijn in zijn toorn, er 
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is een leven in zijne goedertierenheid, Ps. 30 : 6. Hij doet niet naar 

hunne zonden en vergeldt niet naar hunne ongerechtigheden, Ps. 103 : 10. 

Hij vergeeft hunne overtredingen en bedekt hunne zonden, Ps. 32 : 1. 

De Heere is hun steenrots en burg, hun toren en hoog vertrek, hun 

schild en de hoorn huns heils, hun licht en hun vreugde, hun een en 
hun al, Ps. 18 : 3, 73 : 25 enz. 

Even zeker is de toon, waarop de apostelen en de geloovigen des 

Nieuwen Testaments van hunne zaligheid spreken. Van twijfel is er 

geen sprake; zij weten, dat God zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, 

maar Hem voor hen allen heeft overgegeven en met Hem hun nu alle 

dingen schenken zal, Rom. 8 : 32, dat zij gerechtvaardigd zijn uit het 

geloof, vrede bij God hebben en door niemand meer beschuldigd kun

nen worden, Rom. 5 : 1, 8 : 33, dat zij zijn wedergeboren tot eene 
levende hope en overgegaan zijn uit den dood in het leven, 1 Petr. 

1 : 3, Jak. 1 : 18, 1 Joh. 3 : 14, dat zij ontvangen hebben den Geest 
der aanneming tot kinderen, en dat die Geest met hunnen geest getuigt, 
dat zij kinderen Gods zijn, Rom. 8 : 15, 16. 

En deze hunne wetenschap heeft niet alleen betrekking op het heden, 

op datgene wat zij zijn, maar zij strekt zich ook naar de toekomst 

uit, tot datgene, wat zij wezen zullen. Want die God gekend, geroepen 
en gerechtvaardigd heeft, die verheerlijkt Hij ook, Rom. 8 : 30. Als 

zij kinderen zijn, dan zijn zij ook erfgenamen, 8 : 17. Zij hebben in 

't geloof het eeuwige leven thans reeds ontvangen en kunnen dat 

niet meer verliezen, 1 Joh. 3 : 9, 5 : 1. Zij zijn wedergeboren 
tot eene levende hope, en worden in de kracht Gods voor de 

zaligheid bewaard, gelijk deze voor hen, 1 Petr. 1 : 3-5. Het goede 

werk, in hen begonnen, wordt ook door God voleindigd tot op den 

dag van Jezus Christus, Phil. 1:6. In één woord, zij zijn met den 

Heiligen Geest als onderpand en waarborg verzegeld tot den dag 

der belofte, Rom. 6 : 23, 2 Cor. 1 : 22, 5:5, Ef. 1 : 13, 14, 4 : 30. 

Er zou meer kracht en invloed van de geloovigen uitgaan, als zij 

altijd stonden 'in deze vaste verzekerdheid des geloofs. Maar dikwerf 

zijn zij niet zeker van hunne eigene zaak; hoe zouden zij dan met 

geestdrift kunnen spreken, en door hun blijmoedig getuigenis de wereld 

tot jaloerschheid verwekken? In de Roomsche kerk is de zekerheid 

zelfs aan het geloof ontzegd; volstrekt zeker van zijne zaligheid kan 
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de geloovige alleen wezen door eene bijzondere openbaring, die slechts 

aan weinigen geschonken wordt; alle andere geloovigen kunnen niet 

verder komen dan tot een vermoeden, eene hope, eene waarschijnlijk

heid. En Rome meent, dat dit geen schade, maar voordeel is, want 
daardoor wordt in de geloovigen eene heilzame vreeze bewaard en een 

streven naar heiligmaking gewekt. De Roomsche Christen steunt dan 

ook niet op het getuigenis des Heiligen Geestes in zijn eigen hart, 
maar op de uitspraak van den priester, op den waarborg, dien de kerk 

hem voor zijne zaligheid geeft; en daarbij voelt hij zich over het alge
meen zeer gerust. 

De Reformatie vatte de rechtvaardigmaking en het geloof, en dus ook 

de zekerheid des heils gansch anders op. Bij Rome is het geloof slechts 

toestemming aan de leer der kerk; de rechtvaardigmaking bestaat in de 

instorting der bovennatuurlijke genade en dient ertoe, om den mensch 

weer tot het doen van goede werken en daardoor tot het verdienen van 

het eeuwige leven in staat te stellen. Het geloof kan dus uiteraard 

geene zekerheid aangaande de zaligheid verschaffen; voorzoover deze 

mogelijk is, kan zij alleen uit de liefde, uit de goede werken worden 

afgeleid, maar daarom wordt zij ook nooit volstrekt en blijft zij altijd 

een zwakker of sterker vermoeden en hopen. Maar de Hervorming 

kende aan de rechtvaardigmaking eene zelfstandige beteekenis toe, zag 
in haar de herstelling van 's menschen verhouding tot God, en moest dus in 

het geloof iets meer en iets anders zien dan eene loutere toestemming 

aan de waarheid, n.1. een persoonlijk vertrouwen des harten op de 
genade Gods in Christus Jezus. 

Dit geloof sloot nu de zekerheid in zich. Doch de Lutherschen en 

de Remonstranten lieten deze zekerheid alleen op het tegenwoordige 

slaan ; een geloovige kan wel volstrekt zeker zijn, dat hij nü gelooft, 

maar niet, dat hij zal blijven gelooven ten einde toe en dus metterdaad 

zalig zal worden. De Gereformeerden echter namen in de zekerheid des 

geloofs ook die aangaande de toekomst op ; en vandaar dat het zoeken 

naar zekerheid des heils in het leven der vromen van Gereformeerde 

belijdenis zulk eene groote plaats inneemt. In den eersten tijd, toen er 

een opgewekt, krachtig geloofsleven bloeide, was zulk een opzettelijk 

zoeken naar zekerheid nog niet noodig; men leefde en sprak uit den 

overvloed des harten, gelijk in onze belijdenisschriften, formulieren en 
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gebeden zoo duidelijk te hooren is. Maar toen liet geloof verflauwde, 

kwam het nadenken over en het zoeken naar kenteekenen van het geloof. 

In plaats van zekerheid te vinden, werd men langs dien weg hoe langer 

hoe meer in de strikken van den twijfel verward. Want geloofszekerheid 

kan door geene redeneering en gevolgtrekking worden verkregen ; zij 

vloeit alleen voort uit het geloof zelf. Is dit sterk genoeg, dan brengt 

het de zekerheid vanzelve mede ; indien het daarentegen kwijnt en 

schuilgaat, gaat ook de zekerheid uit het harte weg en is zij door geene 

kunstmiddelen te herstellen. 

De belijdenis, te Dordrecht opgesteld, zegt het zoo schoon : van deze 
hunne eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de 

uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheidene trappen en met 

ongelijke mate, verzekerd ; niet, als zij de verborgenheden en diepten 

Gods curieuselijk onderzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der 

verkiezing, in het woord Gods aangewezen (als daar zijn : het waar 

geloof in Christus, kinderlijke vreeze Gods, droefheid die naar God is 

over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enz.) in zichzelven 

met eene geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen, I 12. 

In het vijfde hoofdstuk, § 9 en 10, wordt dit nog breeder ontvouwd : 

Van de bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding 

der ware geloovigen in het geloof kunnen de geloovigen zeiven ver

zekerd zijn, en zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij 

zekerlijk gelooven, dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende 

leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige 

leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit eenige bijzon

dere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het 

geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot 

onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des H. Geestes, die 

met onzen geest getuigt, dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn ; 

eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van eene goede conscientie 

en van goede werken. 

De zekerheid des heils komt dus niet op eenige wijze van buiten af 

aan het geloofsleven toe, maar zij bloeit uit dit geloofsleven zelf op, 

hangt daarmede samen, gaat daarmede op en neer. De zekerheid ver

schilt dus „naar de mate des geloofs"; de geloovigen hebben in dit 

leven tegen onderscheidene twijfelingen des vleesches te strijden, zij 
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worden soms in zware aanvechting gesteld, en vandaar dat zij het volle 
betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd ge
voelen, t. a. p. V 11. 

Maar dat alles neemt niet weg, dat het zaligmakend geloof, gelijk 
de Schrift het beschrijft en de Reformatie het weer herstelde, naar 
zijne innerlijke natuur zekerheid is, en in zekerheid toeneemt, naarmate 
het zelf sterker wordt. Het staat niet tegen weten en kennen, maar 

wel tegen allen twijfel over; twijfel komt niet op uit den nieuwen, 
maar uit den ouden mensch, niet uit den Geest, maar uit het vleesch. 
Het geloof zegt ja en amen op alle beloften Gods, omhelst ze en 

rust erop. En als het dit doet, en naarmate het dit doet, gaat het 
„toevluchtnemend" vertrouwen in het geloof aanstonds in het „ver
zekerd" vertrouwen over, en geeft het den geloovige vrijmoedigheid, om 

al die beloften Gods op zichzelven toe te passen en zichzelven toe te 
eigenen; het wordt een vast vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar 
ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van 
God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van 
Christus wil. 

En dit vertrouwen strekt zich dan vanzelf, niet door eene kunst
matige redeneering, maar naar zijn aard en wezen ook tot de toekomst 
uit. Dat ware toch een vreemd geloof, dat zeggen zou: nü ben ik 
Gods kind, maar ik weet niet, of ik het morgen nog zijn zal! Als het 
geloof echt en krachtig is, dan jubelt het vanzelf: De Heere is mijn 
Herder, mij zal niets ontbreken ; al ging ik ook in een dal der scha
duwen des doods, ik zoude geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En zoo getuigt en juicht het 

geloof, niet omdat het op zichzelf, maar omdat het op Gods geloften 
vertrouwt. Die geloften houden ook in: Ik zal uw God zijn, nu 
en eeuwiglijk; Ik heb u liefgehad met eene eeuwige liefde, en zal 

u nimmer begeven of verlaten. Het geloof, dat geene zekerheid is, voor 
het heden en de toekomst, doet aan de waarheid van Gods beloften en 
de trouw zijner liefde te kort. 

Daar komt nu in de tweede plaats het getuigenis des Heiligen Geestes 
bij. De Heilige Geest is de groote, almachtige Getuige van Christus, 
die het in onze harten voor Christus opneemt, ons brengt tot het geloof 

in zijn naam, en ons kennen doet de dingen, die in dien Christus ons 

50 
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van God geschonken zijn, Joh. 15 : 26, 16 : 13—15, 1 Cor. 12 : 3, 
2 Cor. 4 : 3—6 enz. Maar die Geest van Christus doet ons dan 

tegelijkertijd onszelven kennen, niet alleen in onze schuld en onreinheid, 

maar ook in onze gemeenschap met, en ons aandeel aan Christus. Hij 

openbaart ons ook in ons geloof aan onszelven. Nadat Hij eerst ons 

overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel, en als Geest des 

geloofs, 2 Cor. 4 : 13, het geloof in ons gewerkt heeft, komt Hij daarna 

ons van ons geloof verzekeren. Hij wordt een Geest der aanneming tot 
kinderen, Gal. 4 : 6, een Geest, zooals die bij kinderen past en in 

kinderen woont, Rom. 8 : 15, en Hij maakt ons van ons kindschap 

bewust. 
Hij doet dat op verschillende wijzen en langs verschillende wegen. Hij 

doet het, door met onzen geest te getuigen, dat wij kinderen Gods zijn, 

Rom. 8:16; door met kracht ons te drijven tot de vrijmoedige belijdenis : 

Abba, Vader, Rom. 8 : 15, Gal. 4:6; door vrede bij God te schenken 

en de liefde van God in onze harten uit te storten, Rom. 5 :1, 5 ; door een 

nieuw leven in ons te wekken, ons bij den voortduur te leiden en onze 

zielen te vervullen met eene vroegere ongekende blijdschap, Rom. 8:10, 
11, 14 : 17, 15 : 13; Hij doet het, om niet meer te noemen, door ons te 

verzegelen tot den dag der verlossing. 
Verzegelen geschiedt soms, om personen of zaken (brieven bijv.) 

buiten anderer bereik te stellen, voor schennis te bewaren enz., Deut. 

32 : 34, Hoogl. 4 : 12, Jes. 8 : 16, 29 : 11, Dan. 6 : 18, 12 : 4, Ezech. 

9 : 1—6, Matth. 27 : 66, Openb. 5 : 5, 6, 7 : 1—4, 20 : 3, 22 : 10; 

soms, om personen of getuigenissen als echt te waarmerken, te bevesti

gen, Esth. 3 : 12, 13, 8:8, 10, 1 Kon. 21 : 8, Neh. 9 : 38, Jer. 32 : 10, 
Joh. 3 : 13, 6 : 27, Rom. 4 : 11, 1 Cor. 9:2. In dezen laatsten zin 

worden de geloovigen verzegeld met den Heiligen Geest als onderpand 

tot den dag der verlossing, Rom. 8 : 33, 2 Cor. 1 : 22, 5 :5, Ef. 1 : 13, 
14, 4 : 30. De Heilige Geest, die aan de geloovigen geschonken is, 

die het geloof in hen geplant heeft en voortdurend onderhoudt, die in 

hen getuigt, die hen leidt enz. Hij strekt in en door dit alles ook aan 

de geloovigen tot onderpand en waarborg, dat zij bewaard zullen worden 
tot den dag der verlossing en de hemelsche zaligheid beërven zullen. 

Want die Geest zal nimmermeer van hen wijken, maar blijft eeuwiglijk 

bij hen, Joh. 14 : 16, en wie dien Geest heeft, die komt aan Christus toe, 
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die is zijn eigendom, Rom. 8 : 19 en wordt door Hem tot in de eeuwig
heid bewaard, Joh. 17 : 24. Christus in den hemel en de Heilige Geest 
op aarde staan voor de zaligheid der uitverkorenen borg, en verzekeren 
hen daarvan in hun hart. 

Deze beide wegen, waarlangs de zekerheid des heils bij de geloovigen 
ontstaat, zijn eigenlijk niet twee en loopen niet evenwijdig naast elkaar, 
maar ze zijn één weg van verschillende gezichtspunten uit bezien. De 
Heilige Geest toch werkt en getuigt en verzegelt niet naast of buiten 
het geloof om, maar altijd in en door middel van het geloof. Dat 
geloof is echter geen dood, maar een levend geloof, het openbaart zijn 
wezen en betoont zijne kracht in de goede werken. 

Daarom mogen deze, bij het geloof aan Gods beloften en bij het 
getuigenis des Heiligen Geestes, in de derde plaats nog in aanmerking 
komen als een middel, waardoor God de geloovigen van hun kindschap 
verzekert, Heid. Catech. vr. 86. Can. Dordr. V 10. Maar men lette er 
dan wel op, dat men bij het zoeken naar zekerheid met deze goede 
werken niet beginnen kan, dat het geloof er nooit vast op steunen en 
rusten kan, en dat zij nog veel minder met deze bedoeling door ons 
gedaan kunnen worden, opdat wij er door tot zekerheid zouden komen. 
Want alle goede werken zijn onvolmaakt, en worden minder of meer 
volmaakt, naarmate zij uit een zwakker of sterker geloof voortvloeien. 
Maar inzooverre zij uit het geloof voortkomen, kunnen zij als hulp
middelen tot onze verzekering dienst doen. Gelijk het geloof zich in 
hen betoont en bewijst, zoo wordt het er ook weder door bevestigd en 
versterkt. En als de menschen dan onze goede werken zien, verheerlijken 
zij den Vader, die in de hemelen is. 

§ 23. De gemeente van Christus. 

Al die rijke weldaden, welke Christus aan zijne geloovigen op aarde 
schenkt, ontvangen hare voleindiging en kroon in de heerlijkmaking, 
welke ten deele reeds na het sterven, maar ten volle eerst na den oor
deelsdag hen wacht. Maar deze weldaad kunnen wij thans nog niet 
bespreken, omdat we vooraf nog te letten hebben op de wijze, waarop, 
of den weg, waarlangs Christus zijne weldaden van roeping en weder-
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geboorte, geloof en bekeering, rechtvaardigmaking en kindschap, ver

nieuwing en heiligmaking in de geloovigen op aarde tot stand brengt, 

onderhoudt en versterkt. Wij hebben reeds gezien, dat Hij al die wel

daden schenkt door middel van zijn woord en zijn Geest, maar hebben 

er thans nog onze aandacht op te vestigen, dat Hij ze ook alle slechts 

verleent in de gemeenschap, welke alle geloovigen saam verbindt. Hij 

deelt ze niet uit aan een enkel mensch, noch ook aan een klein getal 

personen, maar Hij deelt ze uit aan eene groote schare, aan de gansche 

nieuwe menschheid, welke door den Vader in Hem is uitverkoren vóór 

de grondlegging der wereld, Ef. 1 : 4. 

De geloovige staat dus nooit los op zichzelf en is nimmer alleen. 

In het natuurlijke wordt elk mensch uit de gemeenschap zijner ouders 

geboren, en is dus vanzelf zonder zijn toedoen lid van een gezin, van 

eene familie, van een volk en zoo verder van de gansche menschheid. 

Zoo is het ook in het geestelijke. De geloovige wordt van boven, uit 

God geboren, maar hij ontvangt het nieuwe leven alleen in de gemeen

schap van het genadeverbond, waarvan Christus het hoofd en tegelijk 

de inhoud is. Als God krachtens die wedergeboorte zijn Vader is, mag 

de kerk in goeden zin zijne moeder heeten. Ook in de Heidenwereld 

ontstaat er geen geloovige en geene vergadering van geloovigen, dan 

door middel van de zending, welke de gemeente van Christus daarheen 

doet uitgaan. Van het eerste oogenblik zijner wedergeboorte af is de 

geloovige dus, buiten zijn wil en zonder zijn toedoen, ingelijfd in een 

groot geheel, opgenomen in eene rijke gemeenschap; hij is lid van een 

nieuw volk en burger van een geestelijk rijk, welks koning heerlijk is 

door de veelheid zijner onderdanen, Spr. 14 : 28. 

Deze gemeenschap strekt elk geloovige in het bijzonder tot een krach-

tigen steun. Wij moesten wel zoo sterk zijn, dat wij niet twijfelden en 

niet vreesden, ook al stonden wij gansch alleen en al waren er rondom 

ons heen, naar Luthers woord, zooveel duivels als pannen op de daken. 

Want indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn; als de Heere 

bij ons is, wat zal dan een mensch ons doen? Ps. 56 : 12, 118 : 6, 

Rom. 8 : 31. Maar in den regel zijn wij voor zulk eene zelfstandigheid, 

voor eene dergelijke afzondering en eenzaamheid niet geschikt. Daar 

zijn bijzondere gevallen, waarin iemand geroepen wordt, om de stem 

des Heeren te volgen, met zijne gansche omgeving te breken, en tegen 
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hee l  z i jn  ges lach t  den  s t r i jd  aan  te  b inden  ;  en  dan  ver leen t  God ook  

b i jzondere  genade  en  bui tengewone  kracht ,  zooa ls  Hi j  b i jvoorbee ld  aan  

een  Abraham,  een  Mozes ,  een  El ia  schonk.  Maar  ook  dan  va l t  de  een

zaamheid  hard  ;  El ia  k laagde ,  da t  h i j  a l leen  was  overgebleven ,  1  Kon.  

18  :  22 ,  19  :  10 ,  14 ,  en  Paulus  was  droef  t e  moede ,  a l s  h i j  aan  he t  

e inde  van  z i jn  l even  z ich  van  a l len  ver la ten  zag ,  2  Tim.  4 :1 .  Een 
mensch  i s  een  geze l l ig  wezen ,  en  min t  he t  a l leenz i jn  n ie t .  

De  verk iez ing  omvat  dan  ook  eene  gansch  groote  schare  u i t  a l le  ge

s lach ten ,  ta len ,  vo lken  en  na t iën .  Z i j  i s  wel  persoonl i jk  en  heef t  bepaa lde ,  

Gode  bi j  name bekende  menschen  to t  voorwerp ,  maar  z i j  k ies t  dezen  

zoo  u i t  en  voegt  hen  op  d ie  wi jze  samen,  da t  z i j  met  e lkander  vormen 

kunnen  den  tempel  Gods ,  he t  l i chaam en  de  bru id  van  Chr i s tus .  De  

verk iez ing  s te l t  z ich  de  schepping  van  een  organisme ten  doe l ,  da t  i s ,  

de  ver loss ing ,  vern ieuwing  en  verheer l i jk ing  eener  herborene  menschheid ,  

d ie  de  deugden  Gods  verkondig t  en  z i jn  naam op  haar  voorhoofd  draagt .  

Als  God deze  verk iez ing  u i tvoer t  in  den  t i jd ,  dan  doe t  Hi j  d i t  dan  ook  

in  den  weg van  he t  verbond der  genade  ;  en  in  da t  verbond neemt  Hi j  

nooi t  een  enke l  persoon  los  van  a l le  anderen  op ,  maar  Hi j  roep t  in  d ien  

eenen  persoon  tege l i jk  z i jn  gez in  en  z i jn  ges lach t ;  zoo  deed  Hi j  b i j  

Adam,  b i j  Noach ,  b i j  Abraham ;  zoo  doe t  Hi j  nog  bi j  i eder ,  d ien  Hi j  u i t  

den  d iens t  der  were ld  in  z i jne  gemeenschap  overbrengt ;  Hi j  r i ch t  z i jn  

verbond op  met  hem en  z i jn  zaad ,  en  beves t ig t  he t  dan  van  k ind  to t  k ind .  

Aan  deze  organische  werkzaamheid  Gods  beantwoord t  in  he t  har t  van  

a l le  ge loovigen  een  soc ia le  t rek ,  eene  zucht  naar  gemeenschap ,  n ie t  a l leen  

met  God ze iven ,  maar  ook  met  a l  z i jn  vo lk .  In  he t  a lgemeen i s  e r  

geene  macht  te r  were ld ,  d ie  de  menschen  zoo  hopeloos  verdee l t ,  en  te r  

andere  z i jde  ook  weer  zoo  inn ig  samenbindt  a l s  de  godsdiens t .  Maar  

bu i ten  he t  Chr i s tendom va l t  de  godsdiens t ige  gemeenschap  sch ie r  a l t i jd  

met  d ie  van  een  s tam of  een  volk  samen ;  de  godsdiens t  i s  e r  a l s  he t  

ware  n ie t  s te rk  genoeg  toe ,  om zonder  d ie  s teunse ls  op  e igen  beenen  

te  s taan ;  e r  i s  daar  nergens  eene  kerk  in  e igenl i jken  z in .  Maar  in  he t  
Chr i s tendom is  da t  anders .  

Onder  Is raë l  s t rek ten  vo lk  en  kerk ,  generaa l  genomen,  z ich  nog  even  

ver  u i t ,  maar  van  den  aanvang  af  rus t te  de  volksgemeenschap  vee l  

meer  in  de  godsdiens t ige  eenhe id  dan  omgekeerd .  De  wondervol le  

geboor te  van  Izak  d ien t  daarvoor  to t  bewi j s  ;  he t  verbond der  genade  
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schept zich een eigen volk uit Abraham tot drager; God maakt bij dezen 

aartsvader als de Almachtige de natuur dienstbaar aan de genade. 

Vandaar, dat in het Oude Testament de God des verbonds, het volk 

van Israël en het land Kanaan zoo innig bijeen behooren; Israël dankt 

zijne nationaliteit en zijne eenheid daaraan, dat het door God tot zijn 

eigendom is uitverkoren, Ex. 19 : 5, 6, Deut. 4 : 20, 7 : 6, en Kanaan 

is des Heeren land, Lev. 25 : 23, 1 Sam. 26 : 19, door Hem uit 

v r i j e  g u n s t  a a n  A b r a h a m  e n  z i j n  z a a d  t e n  e r v e  g e g e v e n ,  G e n .  1 2 : 7 ,  

Lev 20 : 24 enz. Ruth gaf daar uiting aan. als zij met hare schoon

moeder naar het land van Juda terugkeerde, zeggende: waar gij zult 

henengaan, zal ik ook henengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik 

vernachten; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar 

vandaar ook, dat, als het volk Israël meer en meer afviel en ten 

slotte zelfs in ballingschap gevoerd en verstrooid werd, er toch altijd 

nog een overblijfsel bewaard bleef, dat aan God en zijn dienst getrouw 

was en te midden van de massa des volks het eigenlijke Israël, het 

ware zaad van Abraham vormde, Am. 5 : 15, Jes 1 : 9, 4 : 3, 8 : 18, 
enz. Terwijl deze vromen van de goddeloozen zich afzonderen, sluiten 

zij zich onderling aaneen en sterken zich in elkanders gemeenschap, 

Ps. 1:1, 16 : 3, 22 : 23, 26, 26 : 4-12, 35 : 18, 40 : 10, 66 : 16, 

122 : 1 v., 133 : 1 v. enz. 
Deze scheiding werd voortgezet en voltrokken in de dagen des Nieuwen 

Testaments. Nadat Johannes de Dooper met zijne prediking van be

keering en vergeving der zonden den weg had bereid, trad Jezus zelf 

op en richtte zich aanvankelijk tot al het volk van Israël. Hij leerde 

in Galilea en Judea, in de steden en in de dorpen, en ging het land 
door goeddoende en genezende allen, die van den duivel overweldigd 

waren, Hand. 10 : 38. Maar Hij deed spoedig de ervaring op, dat het 

volk onder de leiding van Schriftgeleerden en Farizeën van zijn Messias-

schap en van zijn geestelijk koninkrijk niet weten wilde; het werd hoe 

langer hoe vijandiger tegen Hem gestemd en gaf Hem ten slotte ter 

kruisiging over. Naarmate dit einde naderde, sprak Jezus daarom over 

de steden van Chorazin, Bethsaïda, Kapernaum, Matth. 11 : 20 v., over 

de Farizeën en Schriftgeleerden, Matth. 23 : 13 v., over Jeruzalem en 

hare kinderen, Matth. 23:37, over het volk van Israël, Matth. 21 : 19 v, 

23 : 38, Luk. 23 : 28 v., over de stad en over den tempel, Matth. 24, 
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zijn schrikkelijk oordeel uit. Israël verwierp zijn Messias ; zoo zouden 

dan anderen komen in zijne plaats. 

Eerst was het slechts de kleine kring der discipelen, die Jezus als 

den Christus beleed; maar deze belijdenis bond hen toch zoo innig 

saam, dat zij, ook nadat de Meester hen verlaten had, eendrachtig 
bijeen bleven en met elkander volhardden in het bidden en smeeken, 

Hand. 1 : 14. Op den Pinksterdag werden zij aangegord met kracht 

uit de hoogte en ontvingen zij in den Heiligen Geest een zelfstandig 

levensbeginsel, dat hen losmaakte van eiken nationalen band en hen 

organiseerde tot eene eigene, van volk en land onafhankelijke gemeen
schap in het midden der wereld. De uitstorting des Heiligen Qeestes 

schonk aan de gemeente van Christus haar zelfstandig bestaan. 

De vergadering der geloovigen, die Jezus Christus beleden als hun 

Heer, werd van den beginne af met den naam van gemeente of kerk 

aangeduid. Het Hebreeuwsche Oude Testament bezat reeds twee woor

den voor de vergaderingen van het volk van Israël, maar laat tusschen 

beide nog geen verschil in beteekenis zien. Het latere Jodendom schijnt 

echter beide woorden zoo onderscheiden te hebben, dat het eerste meer 

de gemeente aanwees in haar feitelijken toestand, het tweede meer 

denken deed aan haar ideaal karakter, als eene vergadering van door 

God tot zijn heil geroepenen. Het eerste woord werd in het Grieksch 

door synagoge, het tweede door ekklesia vertaald. Dit onderscheid, dat 

reeds bij de Joden opkwam, werkte er natuurlijk toe mede, dat men van 

Christelijke zijde aan het tweede woord de voorkeur schonk. De Christe

lijke gemeente was immers die vergadering van geloovigen, welke in de 

plaats van het oude Israël trad en de gedachte van Gods verkiezende 

liefde tot verwezenlijking bracht. 

Toen Joden en Christenen voor goed uiteen gingen, kwam langzamer

hand het gebruik op, om de vergadering der Joden met den naam van 

synagoge en die der Christenen met den naam van ekklesia (gemeente 

of kerk) aan te duiden, en dit gebruik is tot den huidigen dag blijven 

bestaan. Oorspronkelijk lag dit onderscheid in de beide woorden vol

strekt niet opgesloten; in Jak. 2 : 2 (Hebr. 10 : 25) wordt het woord 

synagoge van de vergadering der Christelijke gemeente gebruikt, en in 

Hand. 7 : 38 (Hebr. 2:12) komt het woord ekklesia van de vergade-
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ring van het volk Israels, en in Hand. 19 : 32, 39, 40 zelfs van eetie 

volksvergadering in het algemeen voor. Maar de scheiding van Joden 
en Christenen werkte het onderscheid in het gebruik der woorden in de 

hand. 

De discipelen van Jezus te Jeruzalem kwamen ook na den Pinkster

dag nog dikwerf in den tempel of in een der bijgebouwen saam, 

Hand. 2:2, 46, 3:1, 11, 5 : 12, om de door de Joodsche zede 

geheiligde gebedsuren waar te nemen en tegelijk aan het volk het 

Evangelie van Christus te verkondigen. Deze prediking van de apostelen, 

op en ook nog lang na den Pinksterdag, werd rijk gezegend; duizenden 

werden er tot de gemeente toegebracht, die zalig werden, Hand. 2 : 41, 

47, 4 : 4, 5 : 14, 6 : 17. Maar toen brak er eene vervolging uit, die 

Stephanus tot den eersten martelaar maakte, Hand. 6 : 8-7 : 60, en 

de discipelen uit Jeruzalem verstrooide door de landen van Judea en 
S a m a r i a  t o t  z e l f s  n a a r  P h e n i c i ë ,  C y p r u s  e n  A n t i o c h i ë  t o e ,  H a n d .  8 : 1 ,  

11:9. Door de prediking der discipelen werden er toen op tal van 

plaatsen onder de Joden geloovigen gewonnen en gemeenten gesticht, 

en deze gemeenten genoten een tijd lang vrede en werden zeer ver

menigvuldigd, Hand. 8 : 4, 14, 25, 9 : 31, 35, 38. Het spreekt vanzelf, 

dat deze Christenen uit de Joden nog langen tijd de hope koesterden, 

dat het gansche volk van Israël zich tot den Heere bekeeren zou, 

Hand. 3 : 17—26. Maar die hope verdween hoe langer hoe meer; 

langzamerhand werd het zwaartepunt uit de Joodsch-Christelijke ge
meente in de bekeerden uit de Heidenen verlegd. 

Reeds tijdens Jezus' leven waren er eenige proselieten uit de Grieken, 

die opgekomen waren, om op het feest te aanbidden en die het ver

langen uitten, om Jezus te zien, Joh. 12 : 20 v. Onder de leden der 

gemeente te Jeruzalem bevonden zich ook Hellenisten, Hand. 6 : 1, die 

waarschijnlijk evenals Stephanus eene vrijere gedachte koesterden over 

de verhouding der Christenen tot tempel en wet, Hand, 6 : 13, 14. In 

de verstrooiing verkondigden de discipelen uit Jeruzalem het Evangelie 

ook aan Samaritanen, Hand- 8 : 5 v., aan den kamerling uit Ethiopië, 
8 : 26 v., aan den Romeinschen hoofdman Cornelius, Hand. 10, aan de 
Grieken in Antiochië, Hand. 11 : 20. 

Al deze gebeurtenissen waren voorbereiding voor den grooten zen-

dingsarbeid, dien Paulus met Barnabas op last des Heiligen Geestes en 
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ondernam, Hand. 13 : 2 v. Bij dezen zendingsarbeid volgde Paulus 

den regel, dat hij zich eerst tot de Joden wendde, Hand. 13:5, 14 enz., 

verg. Rom. 1 : 16, 2:9, 3:1, 9:3, 11 : 13 v., 1 Cor. 1 :  22 v.| 

9 : 20; maar als dezen, gelijk gewoonlijk liet geval was, zijne prediking 

versmaadden, wendde hij zich tot de Heidenen, Hand. 13 : 46, 17 ;  ]7 ;  

18 : 4, 6, 28 : 25 — 28. Het was hem eene groote droefheid en eene 

voortdurende smart, dat zijne broeders naar het vleesch zich aan het 

kruis van Christus ergerden en hunne eigene gerechtigheid zochten op 

te richten, Rom. 9:2; nooit liet hij af van de poging, om hen tot 

j a loe r schhe id  t e  ve rwekken  en  een igen  u i t  hen  t e  behouden ,  Rom.  11  :  14 .  

Er was dan ook nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade; 
Paulus zelf was er een levend bewijs van, Rom. 11 : 1—5. 

Maar het feit was toch niet te loochenen, dat de verharding voor een 

deel over Israël gekomen was, totdat de volheid der Heidenen zou 

ingegaan zijn, Rom. 11 : 25. Van den tammen olijfboom zijn de takken 

door ongeloof afgebroken, en in hunne plaats zijn takken van den wilden 

olijfboom ingeënt, Rom. 11 : 17—24. Er is onderscheid tusschen het 

Israël naar het vleesch en naar den geest, Rom. 2 : 28, 29, 9:8, 1 Cor. 

10 : 18. De gemeente van Christus is thans het ware zaad van Abraham, 

het volk en het Israël Gods, Hand. 15 : 14, Rom. 9 : 25, 26, 2 Cor'. 

6 : 16-18, Gal. 3 : 29, 6 : 16, Hebr. 8 : 8-10, Jak. 1 : 1, 18,' 1 petr. 

2 : 9, Op. 21 : 3, 12. Wie van de Joden Christus verwierpen, zijn de 

echte Joden niet; zij zijn niet de besnijding, maar de versnijding, Phil. 

3:2; zij zijn ongeregelden, ijdelheidsprekers, verleiders en vervolgers 

der geloovigen, 1 Thess. 2 : 14-16, Tit. 1 : 10, 11 ; de Joden, die de 

gemeente van Smyrna lasteren, zeggen wel, dat zij Joden zijn, maar 

zij zijn het niet, zij zijn veelmeer eene synagoge des satans, Openb. 

2 : 9, 3 : 9. Zoo gingen Joden en Christenen uiteen ; terwijl de belijders 

van Christus eerst nog beschouwd werden als eene secte onder de Joden, 

Hand. 24 : 5, 14, 28 : 22, kregen zij in Antiochië een eigen naam, den 

naam van Christenen, Hand. 11 : 26; er kwam scheiding tusschen de 

vergadering der Joden en de vergadering der Christenen; en deze 

scheiding kwam taalkundig daarin voor den dag, dat de eerste geregeld 

den naam van synagoge, de tweede die van ekklesia (gemeente of kerk) 
ontving. 

k 
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Het woord ekklesia werd in onzen Bijbel door gemeente overgezet; 

het woord kerk, waarschijnlijk van een Grieksch woord afgeleid, dat 

(huis) „des Heeren" beteekent, komt alleen in de verbinding kerkbe-

waarster en kerkroover, Hand. 19 : 35, 37, voor. De Statenoverzetters 

gaven ongetwijfeld aan het woord gemeente de voorkeur, omdat deze 

de vergadering der geloovigen aanduidt in hunne onderlinge gemeen

schap, terwijl het woord kerk haar meer doet kennen als georganiseerd 

in een instituut. Maar beide woorden worden toch door elkander ge

bruikt ; in de belijdenisschriften is er voortdurend van kerk sprake, Ned. 

Gel. art. 27—32, Heid. Cat. Zond. 7. 21. De gemeente van Christus is 

hier op aarde niet bestaanbaar zonder eene bepaalde organisatie, welke 

zij dan ook van haar Heere ontving; en de kerk van Christus, schoon 

op bepaalde wijze georganiseerd, is en blijft naar haar wezen altijd eene 

vergadering van geloovigen. Beide woorden vormen dus geene tegen

stelling, maar bezien dezelfde vergadering van geloovigen van een ander 

standpunt, en vullen op schoone wijze elkander aan. 

Het woord gemeente wordt het eerst door Christus zeiven van 

de schare zijner belijders gebruikt, Matth. 16 : 18, 18 : 17. Er ligt 

hier niets vreemds in, wanneer wij bedenken, dat het Hebreeuwsche 

woord, door Jezus gebruikt, in het Oude Testament telkens voorkomt 

en algemeen bekend was. Het nieuwe ligt alleen daarin, dat Christus 

dit woord op den kring van zijne discipelen toepast en daarmede dus 

reeds te kennen geeft, dat zijne gemeente die van het volk Israels ver

vangen zal. Voorts duidt Jezus met dit woord niet eene plaatselijke 

vergadering van geloovigen aan, maar vat er allen onder saam, die een

maal door het woord der apostelen in Hem gelooven zouden ; Hij gebruikt 

het zoo algemeen mogelijk. Later nam het woord, in overeenstemming 

met den ontwikkelingsgang der kerk, meer bijzondere beteekenissen aan. 

In Hand. 2 : 47, 5 : 11, 8 : 1, 11 : 22, wordt de naam gemeente 

toegepast op de plaatselijke vergadering der geloovigen, die te Jeruzalem 

was, en die toen nog zoo goed als alleen bestond. Er woonden zeker 

hier en daar, in Judea, Samaria en Galilea nog wel discipelen van 

Jezus, die persoonlijk door zijne prediking gewonnen waren, en die later, 

nadat de vervolging in Jeruzalem uitgebroken was en de discipelen ver

strooid werden, een aanknoopingspunt vormden voor den zendingsarbeid 

onder de Joden. Maar eene vergadering van geloovigen, eene gemeente, 
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bestond er eerst alleen in de stad Jeruzalem. Toen echter door de 
prediking der discipelen ook elders vergaderingen van geloovigen ont

stonden, werd de naam van gemeente ook op elk van die plaatselijke 

vergaderingen toegepast. De gemeente van Jeruzalem was geen genoot

schap, dat elders afdeelingen stichtte, maar zij kreeg elders vergaderingen 

van geloovigen naast zich, die evengoed als zij eene gemeente vormden. 

Zoo is er sprake van de gemeente te Antiochië, Hand. 11 : 26, 13:1, 

van gemeenten in Lystre, Derbe en het omliggende land, 14 : 23, in 

Syrië en Cilicië, 15 : 41 enz.; Paulus geeft voortdurend aan elke plaat

selijke vergadering van geloovigen, in Rome, Corinthe, Efeze, Philippi, 

Colosse enz. den naam van gemeente, en spreekt dienovereenkomstig 

ook in het meervoud van de gemeenten, die in het landschap Galatië, 

Gal. 1 : 2, of Judea zijn, Gal. 1 : 22. Hierbij bleef het zelfs niet. De 
geloovigen, die op eene bepaalde plaats woonden, kwamen van tijd tot 

tijd, soms zelfs dagelijks, Hand. 2 : 46, en al spoedig geregeld op eiken 

Zondag, 1 Cor. 16:2, Hand. 20 : 7, Openb. 1 : 10, samen. Maar zij 

hadden geen eigen kerkgebouw — waarschijnlijk is bij het woord ver

gadering (synagoge) in Jak. 2:2 het eerst in het Nieuwe Testament 

aan eene bepaalde vergaderplaats te denken —; zij moesten dus wel 

samenkomen in het huis van een of anderen broeder of zuster, dat 

daarvoor geschikt was. 

In Jeruzalem vergaderden zij eerst nog wel in den tempel, Hand. 2 :1, 

46, 3:11, 5 : 12, 20, 42, maar daarnaast hadden zij ook bijzondere 

samenkomsten, Hand. 1 : 14, 2 : 42, in de huizen van sommige broe

ders, 2 : 46, 5 : 42. Eerst was het huis van Maria, de moeder van 

Johannes Markus, Hand 12 : 12, en later dat van Jakobus, Hand. 21 : 18, 

het middelpunt van het kerkelijk leven in Jeruzalem. Omdat de gemeente 

veel te groot was, verdeelde zij zich, en kwam in hetzelfde huis op ver

schillende tijden, of op dezelfde tijden, in verschillende huizen saam. 

Deze regeling werd dan in andere plaatsen nagevolgd, in Thessalonika, 

Hand. 17 : 7, Troas, 20 : 8, Efeze, 20 : 20, Corinthe, 1 Cor. 16 : 19, 

Colosse, Philem. 2, Laodicea, Col. 4 : 15, Rome, Rom. 16 : 5, 14, 15. 

En nu is het opmerkelijk, dat ook al deze verschillende huiskerken, elk 

voor zich, den naam van gemeente ontvingen, Rom. 16:5, 1 Cor. 16:19, 

Col. 4 : 15, Philem. 2. Zij waren niet, de eene aan de andere, onder

geschikt, maar zij stonden zelfstandig, met gelijke rechten naast elkander. 

b 
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Desniettemin waren zij allen ook weer één. Jezus had van al zijne 
discipelen saam als zijne gemeente gesproken, Matth. 16 : 18, 18 : 17, 
en zoo geschiedt ook door de apostelen, inzonderheid door Paulus. De 
gemeente, in haar geheel genomen, is het lichaam van Christus, en Hij 
is haar hoofd, Ef. 1 : 22, 23, 4 : 15. 16, Col. 1 : 18, 24; de bruid des 
Lams, die voor haar man wordt versierd, Ef. 5 : 32, 2 Cor. 11 : 2, 
Openb. 21:2; het huis en de tempel Gods, door de apostelen gebouwd 
op den grondslag Christus, 1 Cor. 3 : 10—16, of volgens eene andere 
toepassing van hetzelfde beeld, opgebouwd op het fundament der apos
telen en profeten, met Christus als hoeksteen, en de geloovigen als 
levende steenen, Ef. 2 : 20—22, 1 Tim. 3 : 15, 1 Petr. 2 : 5, Openb. 
21 : 3, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig 
volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden Desgenen, die 
hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, 1 Petr. 2 : 9. 

Met het oog op de heerlijke deugden, welke de apostelen aan de 
gemeente toekennen, heeft men soms bij hen tusschen de ideale en de 
empirische gemeente onderscheid gemaakt. Maar zulk eene Westersche 
onderscheiding is aan het Nieuwe Testament vreemd. Als de apostelen, 
op het voorbeeld van Christus, vooral in Joh. 14—17, zoo heerlijk van 
de gemeente spreken, dan denken zij niet aan iets, dat slechts in de 
idee (in de gedachte) bestaat, noch ook aan een ideaal, dat wij hebben 
na te jagen en dat misschien nooit verwezenlijkt wordt. Maar zij hebben 
altijd de geheele, werkelijke gemeente op het oog, waarvan de ver
gaderingen der geloovigen in de verschillende steden en dorpen, in de 
verschillende landen en tijden de plaatselijke openbaringen zijn. Die 
openbaringen zijn alle nog zeer gebrekkig — gelijk de apostelen telkens 
in al hunne brieven getuigen ; maar zij zijn desniettemin openbaringen 
van eene werkelijkheid, die er achter ligt, verwezenlijkingen van een 
besluit Gods, dat zichzelf uitvoert van geslacht tot geslacht. 

In dat besluit ziet God de gansche gemeente van Christus reeds vol
maakt voor zijn aangezicht staan; in Christus, die haar kocht met zijn 
bloed, ligt zij, als de vrucht in het tarwegraan, besloten ; in den Heiligen 
Geest, die alles uit Christus neemt, ligt de wortel van haar bestaan en 
de waarborg harer voltooiing. Zij is dus geene idee en geen ideaal, 
maar eene werkelijkheid, die wordt en worden kan en worden zal, omdat 
zij er reeds is. Zoo verkeert de gemeente in voortdurende ver-
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andering; zij werd reeds vergaderd van het begin der wereld af en wordt 

vergaderd tot aan haar einde toe. Dagelijks gaan er van haar af, die den 

strijd volstreden, het geloof behouden, de kroon der rechtvaardigheid ver

worven hebben, en nu samen uitmaken de triomfeerende kerk, de gemeente 

der eerstgeborenen en van de geesten der volmaakte rechtvaardigen, Hebr. 

12:23. En dagelijks worden aan de gemeente op aarde, aan de strijdende 

kerk hier beneden, nieuwe leden toegevoegd, die in de gemeente zelve 

geboren of door den arbeid der zending uit de volken haar toegebracht 

zijn. 

Deze beide deelen der gemeente behooren bijeen; zij zijn de voor-

en de achterhoede van het eene groote leger van Christus. Die ons 

voorgegaan zijn, vormen thans rondom ons heen eene wolke van getuigen, 
die tijdens hun leven getuigenis van hun geloof hebben afgelegd en 

ons daardoor vermanen tot lijdzaamheid en trouw. Zonder ons konden 

zij niet, en zonder hen kunnen wij niet volmaakt worden, Hebr. 11 :40. 

Eerst alle heiligen samen kunnen ten volle begrijpen de grootte der liefde 

van Christus en vervuld worden tot al de volheid Gods, Ef. 3 : 18, 19. 

De geschiedenis loopt dus door, totdat wij allen zullen komen tot de 

eenigheid des geloofs en der kennis van den Zone Gods, tot een vol

komenen man, tot de mate der grootte der volheid van Christus, Ef. 4 : 13. 

Dat de apostelen, aan de gemeente in haar geheel zulke heerlijke 

eigenschappen toekennende, niet eene idee of een ideaal, maar eene 

werkelijkheid op het oog hebben, blijkt ten duidelijkste daaruit, dat zij 

van elke plaatselijke gemeente en zelfs van ieder geloovige op dezelfde 

wijze spreken. De plaatselijke gemeente te Corinthe bijvoorbeeld wordt 

door Paulus, in weerwil van hare vele dwalingen en gebreken, de tempel 

Gods, de woonstede zijns Geestes, het lichaam van Christus genoemd, 

1 Cor. 3 : 16, 12 : 27, en evenzoo heet het van ieder geloovige, dat zijn 

lichaam een tempel is van den Heiligen Geest en dat hij met lichaam en geest 

Gode toebehoort, 1 Cor. 6 : 19, 20. De gemeente in haar geheel, elke 

plaatselijke gemeente en ook ieder geloovige op zichzelf, zij zijn alle 
dezelfde weldaden deelachtig, hebben gemeenschap aan denzelfden Chris

tus, zijn in het bezit van denzelfden Geest, en worden door dien Geest 

tot een en denzelfden Vader geleid, 1 Cor. 8 : 6, Ef. 2 : 18, 4 : 3 —6. 

Daar is verschjl in de mate der genade, welke Christus aan ieder van 
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zijne geloovigen schenkt, Rom. 12 : 6, Ef. 4 : 7; er is verscheidenheid 
van gaven, bedieningen en werkingen, 1 Cor. 12 : 4—6. Maar deze 
verscheidenheid staat aan de eenheid der geloovigen niet in den weg, 
doch bevordert en versterkt ze. 

Indien de gemeente inderdaad een organisme, een levend lichaam is, 
dan sluit dat in, dat ze vele, onderscheidene leden telt, die elk in het 
geheel een eigen naam en plaats, taak en roeping ontvangen. Waren 
zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? 1 Cor. 12 : 19. 
Gelijk het lichaam één is en toch vele leden heeft, en al de leden van 
het ééne lichaam, vele zijnde, toch maar één lichaam zijn, zoo is het 
ook met de gemeente van Christus gesteld, 1 Cor. 12 : 12. Elk lid der 
gemeente ontvangt dus van Christus eene eigene gave, hoe bescheiden 
en klein die ook wezen moge, en met die gave heeft hij niet zichzelf, 
maar de gemeente te dienen. Een iegelijk moet naar den aard der gave, 
die hij ontvangen heeft, deze bedienen aan de broederen, gelijk het aan 
goede verzorgers van de velerlei genade Gods betaamt, 1 Petr. 4 : 10. 
Hij ontving die gave niet voor zichzelven, maar tot hetgene oorbaar is, 
1 Cor. 12 : 7, tot stichting der gemeente, 1 Cor. 14 : 12; om er mede 
zorg te dragen voor anderen, gelijk dezen voor hem, 1 Cor. 14 : 25. 

In deze rijke verscheidenheid is en blijft de gemeente van Christus 
dus eene eenheid. Dat wil niet alleen zeggen, dat er altijd slechts ééne 
kerk geweest is en is en zijn zal, doch er ligt ook in opgesloten, dat 
die eene kerk altijd en overal dezelfde is, met dezelfde weldaden, voor
rechten, goederen. Het is niet eene eenheid, die er van buitenaf aan 
toekomt, die door dwang wordt opgelegd, door een contract tot stand 
wordt gebracht, tijdelijk tegen een gemeenschappelijken vijand aange
gaan wordt. Zelfs komt zij niet uit de sociale instincten van het religi
euze leven op; maar zij is geestelijk van aard; zij rust, zij heeft haar 
grondslag en haar voorbeeld in de eenheid tusschen den Vader en 
Christus als den Middelaar, Joh. 17 : 21—23; zij komt op uit Christus 
als den wijnstok, die al de ranken uit zichzelf voortbrengt en voedt, 
Joh. 15 : 5, als het hoofd, uit wien het geheele lichaam zijn wasdom 
verkrijgt, Ef. 4 : 16; en zij wordt tot stand gebracht door den éénen 
Geest, met wien wij allen tot één Vader geleid worden, 1 Cor. 12: 13, 
Ef. 2 : 18, 4:4. De liefde des Vaders, de genade des Zoons en de 
gemeenschap des Heiligen Geestes zijn het deel van ieder geloovige, 
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van elke plaatselijke gemeente en van de gansche gemeente in haar 

geheel; en daarin ligt hare diepe, onverbreekbare, onvergankelijke 
eenheid. 

Deze eenheid is in de gemeente op aarde nog altijd zeer gebrekkig 
en onvolmaakt. Evenals de gemeente zelve, is ook hare eenheid eene 

wordende; deze is er, maar zij wordt langzamerhand uitgewerkt en toe

gepast. Jezus bad erom, Joh. 17 : 21, en de apostel Paulus stelde haar 
voor als eerst in de toekomst ten volle tot stand komende, Ef. 4 : 13. 

Maar zij is toch volstrekt geen spel der verbeelding, zonder grondslag 

in de werkelijkheid. Integendeel zij bestaat en komt min en meer zuiver 

in het leven der gemeente uit; ze is niet alleen in het onzichtbare 
aanwezig, doch dringt ook in het zichtbare door. In de gemeente te 

Jeruzalem werd zij daarin openbaar, dat alle broeders en zusters, na 

door den doop in de gemeente opgenomen te zijn, volhardden in de 
leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods, in de 

gebeden, Hand. 2 : 42, één hart en ééne ziel waren, en aan een iegelijk 
uitdeelden, naar dat hij van noode had, 2 : 44, 45, 4 : 32—35. Toen 

later ook in andere plaatsen gemeenten werden gesticht, bleef die een
heid der geloovigen bewaard. 

Toch ontmoette zij in de verschillende herkomst en gewoonte van de 

Christenen uit de Joden en de Christenen uit de Heidenen een ontzaglijk 

bezwaar; dikwijls stonden beiden in de meestal gemengde gemeenten 

scherp tegenover elkaar, en niet zelden kwam het tot ernstige botsing. 

Zelfs een Petrus betoonde zich in dien strijd te Antiochië een oogen-

blik zwak, en maakte zich eene berisping van Paulus waardig, Gal. 

2 : 11 14. Maar de apostel der Heidenen, die ook den Joden een 
Jood en allen alles werd, hield het groote doel der eenheid voor 

oogen en drong in alle gemeenten op liefde en op vrede aan. Zij 

waren toch allen één lichaam, hadden één Geest, één Heer, één ge

loof, één doop, één God en Vader, die boven en in allen was, Ef. 4 : 4—6. 

Door den dood van Christus was de middelmuur des afscheidsels 

verbroken, en waren beiden, Joden en Heidenen, met elkander verzoend 

en tot éénen nieuwen mensch gemaakt, Ef. 2 : 14 v. Zij behoefden 

ook niet allen precies gelijk te zijn, want een lichaam onderstelt juist 
verscheidenheid van leden, die met hunne onderscheidene gaven het 

geheel hebben te dienen, 1 Cor. 12 : 4 v., en hadden elkanders vrijheid 



596 

te eerbiedigen, Rom. 14. In de belijdenis van Christus als Heer waren 
zij één, 1 Cor. 12 : 3, en zij stonden allen onder éénen plicht, alles te 
doen ter verheerlijking Gods, Rom. 14 : 6—8, 1 Cor. 10:31, Col. 3: 17. 
Paulus heeft zegen op dezen zijn arbeid gehad ; de tegenstelling is 
langzamerhand verdwenen, en de eenheid der gemeente bleef bewaard. 

Maar later is van eeuw tot eeuw door allerlei ketterij en scheuring de 
gemeente van Christus verdeeld. Tegenwoordig biedt zij met hare 
tallooze kerkgenootschappen en secten een allerbedroevendsten aanblik 
aan. Toch is er nog iets van die eenheid te zien, inzoover alle Christe
lijke kerken nog door een en denzelfden doop van de wereld afgezonderd 
zijn, met de belijdenis der twaalf artikelen in de leer der apostelen vol
harden en in zeer verschillende vormen de breking des broods en de 
gebeden onderhouden. De gemeente is met hare eenheid een voorwerp 
des geloofs; ofschoon wij ze niet zien, niet zoo duidelijk zien als wij 
wenschen zouden, zij bestaat toch en komt eens volkomen tot stand. 

Zoo is het ook met een andere eigenschap, welke der gemeente toe
komt, n.1. hare heiligheid. Toegang tot de gemeente was er van den 
aanvang af alleen in den weg van geloof en bekeering; en wie zich 
bekeerde, werd gedoopt en ontving vergeving der zonden en de gave des 
Heiligen Geestes, Hand. 2 : 38. Ofschoon Jezus zelf niet doopte, Joh. 
4 : 2, en ook de apostelen dit in den regel niet deden, Hand. 10 : 48, 
1 Cor. 1 : 14—17, toch werd de doop toebediend aan allen, die zich bij 
de gemeente wilden voegen. Maar die doop werd steeds opgevat in zijne 
eenheid van zichtbaar teeken en onzichtbare beteekende zaak, als tegelijk 
eene aflegging van de vuiligheid des lichaams en vraag eener goede 
conscientie tot God, 1 Petr. 3 : 21, en zoo juist aan de besnijdenis als 
ijdel geworden ceremonie tegenover gesteld. Zoo beschouwd, was de 
doop inderdaad eene behoudenis, gelijk aan de ark, die Noach spaarde, 
1 Petr. 3 : 20, 21, een sterven en opstaan met Christus, Rom. 6 : 3, 4, 
eene afwassching der zonden, Hand. 22 : 16, eene breuk met de wereld 
en een ingaan in eene nieuwe gemeenschap. 

De doop sloot dus eene gansch andere verhouding tot de wereld in; 
en er behoorde groote moed toe, om zich daaraan te onderwerpen en 
bij de gemeente van Christus zich aan te sluiten. Want niet alleen be
stond die gemeente voor een groot deel uit eenvoudigen en geringen, 
1 Cor. 1 : 25 — 29; maar men had ook dikwerf veel smaad en verdruk-
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king te verduren. Eerst ging de vijandschap en vervolging van de Joden 
uit, hetzij van de overheid, Hand. 4 : 1 v, 5 : 17 v, 6 : 12 v., 9:1 v., 

enz., hetzij van het volk, dat dan meermalen de Heidenen tot een oproer 
aanspoorde, Hand. 9 : 23 v., 13 : 50, 14 : 2, 19, 17 : 5 enz. Soms 

namen de Heidenen ook uit zichzelven eene vijandige houding tegen de 

Christenen aan, Hand. 16 : 16 v., 19 : 23 v., 1 Thess. 2 : 14, maar dit 

was uitzondering, en de overheid was over het algemeen niet ongenegen, 
Hand. 17 : 9, 18 : 17, 19 : 35 v., 21 : 32, 23 : 17 v. 

De vervolging der gemeente van den kant van Rome begon eerst onder 

Nero in het jaar 04. Vandaar dat de Christenen van de Romeinsche 
overheid eer bescherming dan vervolging verwachtten, Hand. 16 : 37, 

22 : 25, 25 : 10, 2 Thess. 2:7, er eene door God verordende macht 

in zagen, en tot onderwerping aan hare wet en tot gebed voor haar 
welvaren aanspoorden, Rom. 13 : 1-7, 1 Tim. 2 : 2, Tit. 3 : 1, 
1 Petr. 2 : 13—17. 

En wat het sociale leven aangaat, gaven de apostelen den raad. dat 
de geloovige zijn of haar ongeloovig gebleven echtgenoot niet zou ver

laten, 1 Cor. 7 : 12, 1 Petr. 3:1, maar bij het aangaan van een huwelijk 
moest trouwen in den Heere, 1 Cor. 7 : 39, 2 Cor. 6:14; dat ieder, 

ook de slaaf en de slavin, zou blijven in de roeping, waarin hij geroepen 

werd, 1 Cor. 7 : 20; dat men niet aan allen omgang met ongeloovigen 

zich onttrekken zou, 1 Cor. 5 : 10, de uitnoodiging tot een maaltijd 

aannemen mocht, maar om der conscientie en om des voorbeelds wil 

van het eten van een afgodenoffer zich onthouden moest, 1 Cor. 10:27, 

28, 8 : 12, 10 : 20; dat men jegens allen, ook jegens de vijanden, de 
liefde betrachten, Rom. 12 : 14, 17, 13 : 10, Gal. 6 : 10, Col. 4 : 5, 

1 Thess. 3 : 12, 2 Petr. 1:7, en geen ding op zichzelf voor onrein 

achten moest, omdat alle schepsel Gods goed is, Rom. 14 : 14, 1 Tim. 
4 : 4, Hebr. 13 : 4. 

Deze verhouding van de gemeente tot de wereld is dus eene ver

houding der vrijheid, aan alle valsche, onnatuurlijke onthouding gespeend ; 

maar zij kan dat alleen zijn, wanneer de gemeente zich harer roeping 

bewust is en in heiligheid voor Gods aangezicht wandelt. De gemeente 

is heilig, een heilig volk, en de geloovigen zijn heiligen, Rom. 1 : 7, 

1 Cor 1 : 2 enz-, want zij zijn samen en elk voor zich de tempel des 

Heiligen Geestes, 1 Cor. 3 : 16, 17, 6:19; zij zijn door dien Geest 

51 
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gewasschen en geheiligd in Christus Jezus, Joh. 17 : 17, 19, 1 Cor. 
1:2, 6:11, Ef. 5 : 26, 27, en hebben dus alle zonden, alle werken 
des vleesches, alle wereldsche begeerlijkheden, te vermijden en ten bloede 
toe te bestrijden, Gal. 5:19, Col. 3:5, Hebr. 12:1, 4, en daartegenover 
alle deugden te beoefenen en alle goede werken voor te staan, Gal. 5 : 22, 
Phil. 4 : 8, Col. 3 : 12, Tit. 2 : 14 enz. Het is een leven der liefde, 
dat de Christenen leiden moeten, Ef. 5 : 2 want deze is de meeste 
van alle deugden, 1 Cor. 13 : 13, de band der volmaaktheid, Col. 3 : 14, 

en de vervulling der wet, Rom. 13 : 10. 
En de tucht is een middel, door Christus aan de gemeente in de hand 

gegeven, om dit haar heilig karakter te bewaren ; zij moet niet alleen 
in het verborgene, door den eenen broeder ten opzichte van den ander, 
Matth. 18 : 15, 16, 1 Thess. 5 : 14, Hebr. 10 : 24, maar bij openbare 
zonden ook door de gemeente op hare leden worden toegepast, Matth. 
18 : 17, 1 Cor. 5 : 5, 2 Cor. 2 : 5—10, Tit. 8 : 10. Hoe veel deze 
heiligheid in den apostolischen tijd reeds te wenschen liet, leeren ons 
de brieven, en latere eeuwen hebben menigmaal een diep godsdienstig 
en zedelijk verval van de gemeente te aanschouwen gegeven. Maar na 
inzinking kwam telkens door den Geest van Christus wederom opleving 
en vernieuwing tot stand; ook de heiligheid der gemeente is eene eigen
schap, die Christus voor haar verwierf en in haar uitwerkt. 

Ten slotte komt aan de gemeente nog de eigenschap der catholiciteit of 
algemeenheid toe. De naam komt eerst voor in een na-apostolisch geschrift, 
en gaf daar, tegenover allerlei ketterijen en scheuringen, te kennen, dat 
de ware kerk die is, welke zich aan den bisschop houdt en bij het geheel 
blijft, want de geheele, algemeene, katholieke kerk is die, waar Christus 
is. Later werden er allerlei andere verklaringen van den naam gegeven; 
men verstond er onder, dat de kerk over heel de wereld verbreid is, 
dat zij van den beginne aan tot den huidigen dag toe alle geloovigen 
omvat, dat zij alle waarheid en genade deelachtig en dus voor allen een 
genoegzaam middel tot de zaligheid is. Deze verklaringen zijn niet onjuist, 
mits men bij de kerk niet uitsluitend aan één kerkgenootschap, bijvoor
beeld het Roomsche, denke, maar daaronder de Christelijke gemeente ver
staat, die in alle kerken saam, in zeer onderscheidene graden van zuiverheid, 
tot openbaring komt. Want die gemeente is inderdaad katholiek. Reeds 
in het Oude Testament werd de moederbelofte aan Adam en Eva en 
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in  hen  aan  hee l  he t  mensche l i jk  ges lach t  bekendgemaakt .  AI  werd  la te r  

om den  nood der  t i jden  in  Abraham een  b i jzonder  vo lk  verkoren ,  om 

drager  der  openbar ing  te  z i jn ,  d ie  openbar ing  was  en  b leef  toch  voor  

de  menschheid  bes temd.  In  Abrahams zaad  zouden  a l le  ges lach ten  der  

aarde  gezegend  worden ,  Gen .  12  :  2 .  En  de  profe t ie  h ie ld  deze  a lge-
meene  bes temming des  he i l s  s teeds  in  he t  oog ,  Joe l  2  :  32 ,  Mich .4 : l ,2 ,  
Zef .  2 :11 ,  Jes .  25  :  6-10 .  

Toen  Chr i s tus  op t rad ,  wendde  Hi j  z ich  wel  a l leen  to t  de  ver lorene  

schapen  van  he t  hu is  I s rae l s ,  Mat th .  15  :  24 ,  maar  he t  koninkr i jk ,  da t  

Hi j  p red ik te ,  was  toch  vols t rek t  a lgemeen,  he t  werd  van  a l le  na t iona le  
beperk ingen  vr i jgemaakt ,  en  s tond  open  voor  a l len ,  d ie  ge loofden  en  

z ich  bekeerden ,  Mark  1  :  15 .  Als  de  Joden  z i jn  Evangel ie  verwerpen ,  

zeg t  Hi j ,  da t  de  k inderen  des  koninkr i jks  zu l len  bu i tengeworpen  worden ,  

en  da t  ve len  zu l len  komen van  oos ten  en  wes ten  en  zu l len  aanz i t ten  

met  Abraham,  Izak  en  Jakob ,  Mat th .  8 :11 ,  12 .  Hi j  ze l f  moet  a l s  he t  

t a rwegraan  in  de  aarde  va l len  en  s te rven ,  maar  za l  daarna  vee l  v rucht  

d ragen ,  Joh .  12  :  24 .  Hi j  heef t  nog  andere  schapen ,  dan  in  Is raë l ,  en  

moet  deze  ook  toebrengen ,  opda t  he t  ééne  kudde  onder  één  herder  

worde ,  Joh .  10  :  16 ,  11  :  52 .  Na  z i jne  ops tanding  draagt  Hi j  dan  ook  
aan  z i jne  jongeren  op ,  om he t  Evangel ie  te  pred iken  aan  a l le  c rea turen  

en  a l le  vo lken  to t  z i jne  d i sc ipe len  te  maken ,  Mat th .  28 :  19 ,  Mark .  16 :15;  

en  de  apos te len  hebben  aan  d ien  las t  vo ldaan ,  en  z i jn  a l s  z i jne  ge tu igen  

opge t reden ,  zoo  te  Je ruza lem,  a l s  in  gehee l  Judea  en  Samar ia  en  to t  
aan  he t  u i te rs te  der  aarde ,  Hand.  1  :  8 .  

Opmerke l i jk  i s  daarb i j ,  da t ,  t e rwi j l  Jezus  voor tdurend  van  he t  konink

r i jk  der  hemelen  en  s lech ts  een  paar  malen  van  de  gemeente  spreekt ,  

de  apos te len  omgekeerd  he t  koninkr i jk  Gods  s lech ts  ze lden  noemen en  

daaren tegen  herhaa lde l i jk  en  in  den  breede  handelen  over  de  gemeente  

van  Chr i s tus .  Er  i s  h ie r  ech te r  wel  een ige  verk la r ing  voor  te  geven .  

Het  koninkr i jk  der  hemelen ,  waarvan  Jezus  spreekt ,  i s  namel i jk  in  de  

eers te  p laa t s  n ie t  eene  verzamel ing  van  menschen ,  een  r i jk  van  burgers ,  

maar  een  inbegr ip  van  gees te l i jke  goederen  en  zegeningen ,  een  scha t ,  

Mat th .  13  :  44 ,  een  pare l ,  13  :  45 ,  gerecht ighe id ,  v rede  en  vreugde  in  
den  Hei l igen  Gees t ,  Mat th .  6  :  33 ,  Rom.  14  :  17  Dat  koninkr i jk  i s  

u i t  de  hemelen ,  en  daa l t  nu  met  en  in  Chr i s tus  op  aarde  neer ,  want  in  

Hem deelt de Vader al die zegeningen en goederen uit, 1 Cor. 1 : 30, 
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Ef. 1:3. De Vader heeft Hem het koninkrijk verordineerd en Hij ver

ordineert het op zijne beurt weer aan zijne discipelen. Luk. 22 : 29. 
Dat doet Hij nu reeds op aarde; als Hij door den Geest Gods de 

duivelen uitwerpt, dan is dat een bewijs, dat het koninkrijk Gods 

gekomen is, Matth. 12 : 28, en het komt aldoor, als het zichzelf met al 

zijne schatten mededeelt in het geloof, Luk. 17 : 21 ; het maakt voort

gang als een boom, die opwast, en als een zuurdeesem, die heel het 
deeg doorzuurt, Matth. 13 : 31-33, en zal in zijne gansche volheid 

worden medegedeeld in de toekomst, bij de wederverschijning van 

Christus, Matth. 5 : 3 v, 6 : 10, Luk. 12 : 32, Hand. 14 : 22, 1 Cor. 

15 : 24—28, 2 Thess. 1 : 5 enz. 
Dat koninkrijk, zoo beschouwd, wordt echter van de eerste komst 

van Christus af tot op zijne tweede komst toe geschonken aan menschen, 

aan dezulken, die wedergeboren worden uit water en Geest, en die in 

den naam van Christus gelooven, Joh. 1 : 12, 13, 3 : 3, 5. Daarom 

wordt het ook voorgesteld onder het beeld van een zaad, dat in den 

akker gezaaid wordt, om vruchten voort te brengen, of onder het beeld 

van een net, dat in de zee geworpen wordt en allerlei soorten van 

visschen samenbrengt, Matth. 13 : 24, 46 v. ; en de apostelen zijn de 

visschers, die met dat net uitgaan en menschen vergaderen, om hen in 
de tegenwoordige en toekomstige zegeningen van het koninkrijk te doen 

deelen, Matth. 4 : 19. 
Terwijl Jezus dus het Evangelie van het koninkrijk verkondigt en de 

natuur, den aard, de ontwikkeling en de toekomst ervan uiteenzet, zijn 

de apostelen door Hem geroepen en bekwaamd, om door dat Evangelie 

des koninkrijks de gemeente te vergaderen, die in de schatten van 
dat koninkrijk deelt en ze eens ten volle ontvangen en genieten zal. 

Het woord des koninkrijks richt onze aandacht vooral op de schatten, 

goederen, zegeningen, die door den Vader in Christus worden uitgedeeld ; 

in onderscheiding daarvan doet de gemeente ons denken aan de 

vergadering van menschen, die deze goederen ontvangen hebben en de 

volle genieting ervan tegemoet gaan; de gemeente is in Christus 

eigenares, bezitster, bewaarster, uitdeelster, erfgename van het koninkrijk 

Gods. Dat is haar schat en haar eere; andere goederen heeft zij niet. 

Wat Petrus éénmaal zeide, kan de gemeente op hare wijze hem nazeg

gen : zilver en goud heb ik niet, maar hetgene ik heb, dat geef ik u: 
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in  den  naam van  Jezus  Chr i s tus  den  Nazarener ,  s ta  op  en  wandel ,  
Hand.  3  :  6 .  

Wij l  nu  de  scha t ten  van  l ie t  koninkr i jk ,  d ie  de  gemeente  bez i t ,  a l l e  

van  eene  gees te l i jke  na tuur  z i jn ,  n ie t  in  goud  of  z i lver ,  in  k rach t  of  

geweld ,  maar  in  gerecht ighe id ,  v rede ,  b l i jdschap  door  den  Hei l igen  

Gees t  bes taan ,  daarom komt  aan  de  gemeente  de  e igenschap  der  a lge

meenheid  toe .  Zi j  i s  n ie t  gebonden  aan  land  en  volk ,  aan  t i jd  en  

p laa t s ,  aan  ges lach t  en  leef t i jd ,  aan  ge ld  en  goed  ;  z i j  i s  onafhankel i jk  

van  a l le  aardsche  ondersche id ingen  en  tegens te l l ingen;  z i j  b rengt  he t  

Evangel ie  aan  a l le  c rea turen ,  en  da t  Evangel ie  i s  a l t i jd  en  a l leen  Evan

gel ie ,  eene  b l i jde  boodschap ,  d ie  geschik t  en  noodig  i s  voor  a l le  men-

schen ,  in  a l le  t i jden ,  onder  a l le  omstandigheden ,  voor  a l le  toes tanden .  

Het  koninkr i jk  Gods  s taa t  nergens  v i jandig  tegenover ,  dan  tegen  de  
zonde  a l leen .  

Deze  gemeente  a l s  vergader ing  der  ge loovigen  had  van  den  beginne  

af  eene  bepaa lde  organisa t ie .  E lke  vereenig ing  van  menschen  heef t ,  om 

verwarr ing  en  ontb inding  te  vermi jden  en  aan  he t  doe l ,  waar toe  z i j  

opger ich t  werd ,  te  beantwoorden ,  eene  rege l ing  voor  hare  vergader ingen  

en  werkzaamheden  van  noode;  en  ook  de  gemeente  van  Chr i s tus  i s  aan  

deze  a lgemeene  wet  der  mensche l i jke  samenlev ing  onderworpen .  God 

is  geen  God van  verwarr ing ,  maar  van  vrede  ;  Hi j  s te lde  ordeningen  

voor  a l  z i jne  schepse len  vas t ,  en  wi l ,  da t  ook  in  de  gemeenten  a l les  
welvoege l i jk  en  met  o rde  geschiede ,  1  Cor .  14  :  33 ,  40 .  Te  meer  i s  

zu lk  eene  rege l ing  voor  he t  l even  der  gemeente  van  noode ,  wi j l  God 

haar  to t  een  bepaa ld  doe l  gebru iken  wi l .  De  gemeente  namel i jk ,  zoolang  

z i j  op  aarde  verkeer t ,  i s  nog  onvolmaakt ;  e lk  harer  l eden  en  a l len  samen 

hebben  voor tdurend  tegen  de  zonde  te  s t r i jden  en  de  he i l igmaking  na  

te  jagen  ;  z i j  hebben  ten  a l len  t i jde  onderwi j s ,  l e id ing ,  bes tur ing ,  ver 

s te rk ing ,  ver t roos t ing ,  vermaning ,  kas t i jd ing  van  noode .  En  da t  n ie t  

a l leen ,  maar  de  gemeente  moet  z ich  voor tp lan ten  van  ges lach t  to t  ge

s lach t ,  z i j  heef t  n ie t  a l t i jd  deze l fde  leden ,  maar  ver l ies t  e r  dage l i jks ,  d ie  

in  de  t r iumfeerende  kerk  overgaan ,  en  wordt  gerege ld  aangevuld  met  

n ieuwe leden ,  d ie  opgevoed  en  in  he t  leven  der  gemeente  moeten  

inge le id  worden;  z i j  heef t  bovendien  van  Chr i s tus  den  las t  on tvangen ,  

om he t  Evangel ie  te  p red iken  in  de  gehee le  were ld  aan  a l le  c rea turen .  
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Zoowel naar binnen als naar buiten heeft zij eene heilige en gewichtige 
roeping te vervullen. 

Als God haar deze roeping oplegt, dan heeft Hij tegelijk haar de ge
schiktheid en de bekwaamheid geschonken, om deze roeping te vol

brengen. Hij richt haar zoo in en rust haar zoo met gaven, krachten, 

bedieningen toe, dat zij de taak uitvoeren kan, die haar op de schouders 

is gelegd. Hij gaf haar, gelijk Paulus het uitdrukt, apostelen, evangelis
ten, herders en leeraais, opdat dezen het werk der bediening (hun ver

schillend dienstwerk) in de gemeente uitrichten, daardoor het lichaam 

van Christus bouwen en alzoo de volmaking der heiligen tot stand 

zouden brengen; en deze gansche inrichting moet dan ook zoolang 

blijven bestaan, totdat het doel is bereikt en allen samen gekomen zijn 

tot de eenigheid des geloofs en der kennis Gods, tot een volkomen man, 

tot de mate der grootte der volheid van Christus, Ef. 4 : 11 — 13. Met 

andere woorden, de gemeente als vergadering der geloovigen heeft van 

Christus, met het oog op de roeping, die zij op aarde te vervullen heeft, 

een bepaald instituut ontvangen, eene eigenaardige inrichting van gaven 

en krachten, ambten en bedieningen, waardoor zij aan die roeping be

antwoorden kan. En die inrichting is niet later aan de gemeente toe

gevoegd, maar is van den beginne af in en met haar aanwezig. Omdat 

wij alles niet tegelijk behandelen kunnen, moeten wij eerst wel over de 

gemeente als vergadering der geloovigen en daarna over de regeling van 

haar leven en werken spreken ; maar men mag hier niet uit afleiden, 

dat de eerste een tijd lang vóór de laatste is ontstaan en zonder de 

laatste heeft bestaan. Terstond heeft God de gemeente op aarde zoo 

ingericht, als door haar plaats en taak in de wereld geëischt werd. 

Maar al is er tusschen beide geene tijdelijke scheiding, er is toch wel 

onderscheid. Dat blijkt daaruit, dat de inrichting, die aan de gemeente 

geschonken is, in den loop der tijden aanmerkelijk gewijzigd is. Van 

het paradijs af, zijn er geloovigen op aarde geweest, en zij kwamen ook 

ongetwijfeld saam en vergaderden met elkander. Wij lezen in Gen. 4 : 26, 

dat men in de dagen van Enos den naam des Heeren begon aan te 

roepen, en waarschijnlijk wordt daardoor te kennen gegeven, dat de 

Sethieten in die dagen van de Kaïnieten zich afzonderden en gemeen

schappelijk zich schaarden rondom de belijdenis van des Heeren naam; 

er was dus van dien tijd af een openbare eeredienst, die voornamelijk 
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in prediking, offerande en gebed bestond. Maar overigens was er van 

organisatie nog weinig sprake ; de gemeente had toen haar middelpunt 

in het huisgezin; in het patriarchale tijdperk was de vader de koning, 

maar ook de priester in zijn gezin; hij richtte de besnijdenis uit, Gen. 

17 : 23, en volbracht de offeranden, Oen. 22 : 2, 26 : 1 enz. 

Bij de wetgeving op Sinaï, toen God zijn verbond met een volk op

richtte, kwam daarin eene groote verandering ; er werd toen een bijzondere 

priesterschap en levietenstand ingesteld ; voor de offeranden werd eene 

bepaalde plaats en tijd aangewezen; de offeranden werden zelve onder

scheiden en gerangschikt; en alles wat op de heilige personen, tijden, 

plaatsen en handelingen betrekking had, werd nauwkeurig geregeld en 

in bijzonderheden voorgeschreven. De wet was een juk, dat zwaar viel 

te dragen, Hand. 15 : 10, maar ze was toen noodig, om het bewustzijn 
van zonde te verscherpen, de behoefte aan vergeving te wekken, de be-

teekenis en de noodzakelijkheid der offeranden in het licht te stellen, 
en alzoo naar Christus heen te leiden. 

Toch bestond er onder en naast deze officiëele, wettelijke regeling 

nog eene andere organisatie van het godsdienstig leven in Israël. Het volk 

woonde door heel Kanaan heen en ook voor een deel aan de overzijde 

van den Jordaan. Het spreekt vanzelf, dat slechts een betrekkelijk klein 

gedeelte op de groote feesten kon opgaan naar Jeruzalem ; bovendien 
waren allen verplicht, om naarstiglijk den sabbat te houden, en dien 

vierden zij allen in hunne eigene woonplaats. Het ligt voor de hand, 

en is hoogstwaarschijnlijk, dat de geloovigen op zulke dagen godsdien

stige samenkomsten hielden en zich in de overdenking der wet, in gezang 

en gebed vereenigden. In Hand. 15:21 staat dan ook, dat Mozes 

van oude tijden in elke stad er had, die hem predikten en dat hij op 
eiken sabbat in de synagogen gelezen werd. 

De oorsprong van deze synagogen is ons onbekend, maar zeker gaat 

hij tot oude tijden terug; en in en na de ballingschap, toen de Joden 

verstrooid werden door alle landen en dikwerf ver van hun vaderland 

en tempel verwijderd leefden, kregen die synagogen eene nieuwe, rijke 

beteekenis. In elke plaats, waar Joden woonden, werd eene synagoge 

gebouwd, waar zij op gezette tijden, op den sabbat, op feestdagen en 

ook wel in de week saam kwamen, eene gemeenschappelijke belijdenis 
uitspraken, in het gebed zich vereenigden, de lezing van een gedeelte 
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uit de wet en de profeten, en eene vrije voordracht, Luk. 4 : 21, aan

hoorden, en den priesterlijken zegen ontvingen. De regeering der 

gemeente was aan een college van oudsten opgedragen, dat het recht 

had van tuchtoefening en uitsluiting door den ban, en dat verschillende 

beambten in dienst had, (een overste der synagogen, Mark. 5 :22, 35 v., 

Luk. 8 : 49, 13 : 14, die de godsdienstige vergaderingen te regelen had ; 

een aalmoezenier, die de gaven der barmhartigheid in ontvangst moest 

nemen; en een dienaar, Luk. 4 : 20, die de Heilige Schriften aangeven 

en weer opbergen moest). Deze gansche inrichting der synagogen was 

voor het godsdienstige leven der Joden van het grootste belang, en 

vormde in verschillende opzichten ook een voorbeeld voor de organisatie 
der Christelijke gemeente. 

Jezus had de gewoonte, om ook deze samenkomsten in de synagogen 

bij te wonen, Luk. 4 : 16, en onderwierp zich voorts ook aan de 

onderhouding der gansche Mozaïsche wet en vervulde alle gerechtigheid, 

Matth. 3:15. Toch kwam Hij, om door die onderhouding de wet tot 

hare vervulling te brengen en alzoo in de plaats van het harde juk der 

wet een ander juk en een anderen last op de schouderen zijner discipe

len te leggen, die zacht en licht waren en rust gaven aan hunne zielen, 

Matth. 11 : 29, 30. Hij predikte het Evangelie van het koninkrijk Gods 

en verzamelde discipelen om zich, die Hem als hun Meester erkenden 

en langzamerhand dieper in de kennis van zijn persoon en werk werden 
ingeleid. 

Uit dezen kring van discipelen koos Hij met het oog op de 

twaalf stammen Israels, Matth. 19 : 28, er twaalf uit, aan wie Hij ook 

den naam van apostelen gaf, Luk. 6 : 13 De ernst en het gewicht 

dezer keuze blijken daaruit, dat Hij ze deed na een nacht, dien Hij 

a l l e e n  o p  d e n  b e r g  i n  h e t  g e b e d  t o t  G o d  h a d  d o o r g e b r a c h t ,  L u k .  6 :  1 2 ;  

menschelijkerwijze gesproken, hing er van deze keuze voor de toekomst 

van het Godsrijk zoo ontzaglijk veel af. De naam van apostel, dien Hij 

aan deze twaalf discipelen schonk, beteekent in het algemeen gezant, 

bode, zendeling, en was in die dagen niet ongewoon ; onder de Joden 

werden waarschijnlijk mannen, die van Jeruzalem werden uitgezonden, 

om het geld voor den tempel te innen, met dien naam aangeduid. In 

het Nieuwe Testament wordt Jezus zelf, Hebr. 3 : 1, en ook Barnabas, 

Hand. 14 : 4, 14, en misschien hier of daar nog een ander dienaar des 
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Evangelies zoo genoemd; maar spoedig is de naam apostel toch beperkt 

tot het twaalftal, dat door Jezus was uitverkoren, en tot Paulus, die 

later op eene bijzondere wijze geroepen en tot apostel der Heidenen 
a a n g e s t e l d  w e r d ,  H a n d .  1  :  2 ,  2  :  3 7 ,  G a l .  1  :  1 7 ,  1  C o r .  9 : 5 ,  1 5  :  7 ,  
Openb. 2 : 2, 18 : 20, 21 : 14 enz. 

De naaste bedoeling met de keuze van deze apostelen was, dat zij met 

Jezus zouden zijn en door Hem zouden uitgezonden worden, om te 

prediken en om ziekten te genezen, Mark. 3 : 14, 15. Volgens Matth. 

10 : 1 v. (Mark. 6 : 9 v. Luk. 9 : 1 v.) zond Jezus ze dan ook uit naar de 
verschillende dorpen en steden van Galilea. Met deze zending bedoelde 

Jezus ongetwijfeld, het Evangelie te brengen aan die Joden, welke Hij 

zelf niet bereiken kon, maar bereidde Hij tegelijk zijne apostelen voor 
hunne toekomstige roeping voor. En die roeping was geene andere, 

dan om straks na Jezus' hemelvaart als zijne getuigen op te treden in 

het midden der wereld en op dat getuigenis zijne gemeente te bouwen. 

Hij bekwaamde ze daartoe op eene bijzondere wijze, door zijn omgang 

en onderwijs, door hen getuigen te laten zijn van zijne woorden en 

werken, van zijn leven en lijden, van zijn dood en vooral ook van zijne 

opstanding, Hand. 1 : 8, 22, 2 : 32, 3 : 15 enz., en door hun te beloven 

en te zenden dien Geest der waarheid, die hen in alle waarheid leiden, 
hen troosten en eeuwig bij hen blijven zou, Joh. 14 : 17, 15 : 26, 

16 : 7 v. 20 : 22. En bij deze bekwaming schonk Hij hun eene bij
zondere macht, de macht namelijk, om te prediken en te leeren, om op 

wondere wijze allerlei kranken te genezen, om doop en avondmaal te 

bedienen, om tucht te oefenen en het koninkrijk der hemelen, door al 
of niet de zonden te vergeven, te openen en te sluiten, Matth. 16 : 19, 

18 : 18, 28 : 19, Joh. 20 : 23; de apostelen waren dienaars van Christus 
e n  u i t d e e l e r s  d e r  v e r b o r g e n h e d e n  G o d s ,  1  C o r .  4 : 1 .  

Onder de apostelen nam Petrus de eerste plaats in. Hij was de zoon 

van Jonas, een visschernian in Bethsaïda, Joh. 1 : 43, 44, en reeds te 
Kapernaum gehuwd, toen Hij Jezus leerde kennen, Mark. 1 : 21, 29; 

zijn naam was oorspronkelijk Simon, maar werd door Jezus terstond bij 

de eerste ontmoeting met dien van Cephas of Petrus, rotsman, aangevuld, 

Joh. 1 : 43. De naam was uitdrukking van zijn wezen, van zijne voort
varendheid, vrijmoedigheid, openhartigheid en standvastigheid. Zoo 

leeren wij hem kennen tijdens Jezus' leven; hij was de eerstgekozene onder 

52 
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de apostelen, Mark. 3 : 13, en trad als hun voorganger, vertegenwoor

diger en woordvoerder op. Zijne standvastigheid kwam bij het lijden 

van Christus op eene zware proef te staan en bezweek in zijne schrik

kelijke verloochening. Maar uit dien diepen val door Jezus opgericht 

en hersteld, Luk. 22 : 32, Joh. 21 : 15 v., kon hij te beter zijne broe

deren versterken, Luk. 22 : 32. Zoo trad hij dan na Jezus' hemelvaart 

aanstonds weer op den voorgrond, bij de verkiezing van Matthias, Hand. 

1 : 15 v., bij de prediking op den Pinksterdag, 2 : 14 v., bij het doen 

van wonderen, 3 : 6., bij de verdediging der gemeente voor den raad, 

4 : 8 v., bij het oordeel over Ananias en Sapphira, 5 : 4 v., bij de 

visitatiereis naar Samaria, 8 : 14, bij de verkondiging van het Evangelie 

aan de Heidenen, 10 1 v., bij de samenkomst te Jeruzalem, 15 : 7 v. 

De Roomschen leiden uit dit alles af, dat Petrus in rang boven al de 

andere apostelen stond en dat hij later in Rome de eerste paus is 

geweest. Maar hiervoor bestaat geen grond. Hij was wel de eerste 

onder zijns gelijken, maar had geen rang en geene macht boven hen; 

de andere elf waren evengoed apostelen als hij; de macht van prediken 

en leeren, van het bedienen van doop en avondmaal, van het openen 

en sluiten van het koninkrijk der hemelen werd hem niet alleen, 

Matth. 16 : 19, maar ook aan al de andere apostelen geschonken, Matth. 

18 : 18, 28 : 19, Joh. 20 : 23; na Hand. 15 treedt Petrus zelfs terug, 

zoodat wij alleen nog weten, dat hij in Antiochië, Gal. 2 : 11, en 

Babyion, 1 Petr. 5 : 13, is geweest, en later in Rome als martelaar 

gestorven is, Joh. 21 : 18, 19. Dan maakt hij voor Paulus plaats, die 

eenerzijds zich den minste der apostelen noemt, 1 Cor. 15 : 9, maar 

overigens in rang, ambt, macht en arbeid voor geen hunner wil onder

doen, 1 Cor. 15 : 10, 2 Cor. 11 : 23 v., 12 : 11, en in Antiochië zelfs 
Petrus bestraft, Gal. 2 : 11. 

Als Jezus dan ook in Matth. 16 : 18 na Petrus' moedige en 

duidelijke belijdenis van zijne Messianiteit hem toespreekt: gij zijt 

Petrus, en op deze petra zal Ik mijne gemeente bouwen, dan be

doelt Hij daarmede niet den persoon van Petrus, noch ook de be

lijdenis, die hij afgelegd had, afgezien van zijn persoon, maar dan 

heeft Hij den belijdenden Petrus (Petrus als belijder, en nog nader Petrus 

als belijder van Christus in naam van al zijne apostelen) op het oog; 

en dat was Petrus niet alleen, maar dat waren alle apostelen, zoodat op 
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Petrus niet alleen, maar op hen allen saam de gemeente is gebouwd, 

Ef. 2 : 20, Openb. 21 : 14 Het apostolaat is en blijft de grondslag 
der kerk, geene gemeenschap aan Christus dan door de gemeenschap 
met hen en met hun woord, Joh. 17 : 20, 1 Joh. 1 : 3 

Deze apostelen stonden terstond na Jezus' hemelvaart aan het hoofd 

van de gemeente te Jeruzalem en vormden als het ware haar kerkeraad. 

Bij hen berustte alle macht; zij hadden die niet van de gemeente, maar 

van Christus ontvangen ; doch het was eene macht, gelijk Petrus ze later 

zelf omschrijft, om de kudde Gods te weiden en opzicht over haar te 

oefenen, niet uit dwang, maar gewilliglijk; niet om schandelijk gewin, 

maar uit volvaardigheid des gemoeds; niet als heerschappij voerende 

over het erfdeel des Heeren, maar zoo, dat zij der gemeente in alle 

Christelijke deugden ten voorbeeld zijn, 1 Petr. 5 : 2, 3. Het apostolaat 

staat boven, maar is tegelijk ten dienste en ten nutte van de gemeente ; 

het is door Christus ingesteld om harentwil, Ef. 4:11, 12. Wij zien' 

dat duidelijk in de gemeente te Jeruzalem ; de apostelen leiden de ver
gaderingen der geloovigen, Hand. 1 : 15, prediken en doopen, 2 : 38, 

onderhouden het onderwijs in de waarheid, de breking des broods, 

de gemeenschap en de gebeden, 2 : 42, doen wonderen en teekenen, 

2 : 43, verdeelen de gaven onder de arme broeders en zusters, 4 : 37, 5 : 2. 

Er was eerst geen ander ambt dan dat van de apostelen; zij deden alles, 

wat thans door leeraars en herders, ouderlingen en diakenen geschiedt. 

Maar deze toestand kon niet lang blijven bestaan. Toen de gemeente 

zich uitbreidde en vooral toen er gemeenten buiten Jeruzalem bijkwamen, 

in Judea, Samaria, Galilea en later ook in de Heidenwereld, toen moest 

er raad en hulp worden verschaft. Dat geschiedde op tweeërlei wijze ; 

voor al de gemeenten saam, en voor iedere gemeente in het bijzonder. 

De gemeenten, die er langzamerhand buiten Jeruzalem in andere steden en 

dorpen ontstonden, waren en werden niet ondergeschikt aan de gemeente te 

Jeruzalem, maar kwamen zelfstandig naast haar te staan. Men mag de ge

meente te Jeruzalem wel de moedergemeente noemen, inzoover men daarmede 

bedoelt, dat zij de eerste is geweest en de andere gemeenten door middel 

van haren zendingsarbeid zijn ontstaan ; maar de benaming is onjuist, 

wanneer men er mede te kennen zoude willen geven, dat de andere gemeen

ten in eene afhankelijkheidsbetrekking tot die te Jeruzalem stonden. Indien 



608 

zin is er en kan er geene moedergemeente zijn, want iedere gemeente, 

ook de kleinste en geringste, dankt haar ontstaan en bestaan alleen en 

rechtstreeks aan Christus en zijn Geest, al is het ook, dat deze zich 
daarbij van de zending als een middel bedient. Elke gemeente is dus 

eene gemeente van Christus, en niet eene afdeeling of colonie van eene 

gemeente elders, te Jeruzalem, te Rome of waar dan ook. Maar al waren 
de gemeenten, die er zoo langzamerhand in Palestina en daarbuiten 

werden gesticht, zusters, en geene dochters van de gemeente te 

Jeruzalem, des te opmerkelijker is, dat zij wel allen zonder onderscheid 

en in denzelfden zin afhankelijk bleven van en onderworpen bleven aan 

het college van apostelen. 
De apostelen waren veel meer dan een plaatselijke kerkeraad , zij waren 

en bleven de kerkeraad van de gansche Christelijke gemeente, waar zij 

ook gevestigd werd. Zoodra daarom Samaria het woord Gods aangenomen 

had, zonden de apostelen er Petrus en Johannes heen, om voor de geloo-

vigen te bidden, hun de handen op te leggen tot ontvangst van de gave 

des Heiligen Geestes en voorts het woord onder hen te betuigen, Hand. 

8 : 13—25; en later reisde Petrus al de nieuwe gemeenten in Judea, 

Samaria en Galilea langs, om ze te versterken en de onderlinge gemeen
schap te bevorderen, 9:31, 32. De gemeenten kwamen dus niet los naast 

elkander te staan, en werden niet aan eigen lot en willekeur overgelaten, 

maar zij behielden in het apostolaat ha<Ir grondslag en middelpunt. 
Maar daardoor nam de werkzaamheid der apostelen aanmerkelijk toe, 

en werd verdeeling van arbeid zoowel als vermeerdering van arbeids

kracht noodzakelijk. Het eerste geschiedde, doordat op het convent te 

Jeruzalem in broederlijke samenstemming goedgevonden werd, dat de 

apostelen te Jeruzalem tot de Joden, en Paulus tot de Heidenen zoude 
gaan, Gal. 2 : 6-9. Natuurlijk is deze verdeeling niet in zoo strengen 

zin bedoeld, dat Paulus nooit meer met de Joden, en de apostelen in 

Jeruzalem zich nimmermeer met de Heidenen mochten inlaten; want 

Paulus bleef voortdurend zich eerst tot zijne volksgenooten wenden, die 

hij zoo innig liefhad, en Petrus, Johannes en Jakobus werkten blijkens 

hunne brieven ook wel onder de Christenen uit de Heidenen. Maar het 
was toch eene eling, die in het algemeen grenzen trok, en aan 

beide partijen verlichting en vrijheid van arbeid schonk. 
Daarbij kwam in de tweede plaats nog, dat de apostelen zich mede-
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arbeiders toevoegden, die hen in hunne veelvuldige werkzaamheden bijston

den (zooals Barnabas, Hand. 13:2, Markus en Lukas, Hand. 12 : 25, 13 : 5, 

Philem. 1, 24, Timotheus, Rom. 16 : 21, 1 Thess. 3 : 2, Titus, 2 Cor. 

8 : 23, Silas, Hand. 15 : 40 enz., verg. Rom. 16: 9, Phil. 2 : 25,4: 3, Col. 

4 : 10, 11), en ook, evenals Philippus, Hand. 8 : 5, 40, 21 : 8, den 

naam van evangelisten droegen, Ef. 4 : 11, 2 Tim. 4 : 5 ; en dat zij voorts 

hulp ontvingen van de profeten, die geen bepaald ambt bekleedden, 

maar eene bijzondere gave van God ontvingen (zooals Agabus, Hand. 

11 : 28, 21 : 10, de dochters van Philippus, 21 : 9), om de gemeente 

voor te lichten, en op te bouwen in de waarheid, 1 Cor. 12 : 28, 
14 : 4, 22 v., Ef. 4 : 11. 

Al deze ambten, van apostelen, profeten en evangelisten, zijn in zoo

ver voorbijgegaan, als hunne dragers gestorven en uit den aard der zaak 

door geene andere vervangen zijn. Zij waren noodig in dien buitenge

wonen tijd, toen de gemeente op aarde gesticht moest worden. Maar 

hun arbeid is niet ijdel geweest in den Heere. Want ten eerste hebben 

zij inderdaad de gemeente gegrondvest op het fundament, Jezus Christus 

1 Cor. 3:11, en ten andere leeft hun getuigenis in de boeken des 

Nieuwen Testaments, in de Evangeliën en de Brieven, in de Handelin

gen en in de Openbaring, tot op den huidigen dag in de gemeente 

voort. Door dat getuigenis wordt deze in staat gesteld, om alle tijden 

door te volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de 

breking des broods en in de gebeden, Hand. 2 : 42. Het woord der 

apostelen, gesproken en daarna geschreven, onderhoudt en waarborgt de 

eenheid der gemeente, niet alleen over de breedte der wereld, maar ook 
in de lengte der eeuwen. 

Gelijk de apostelen bij hunne regeering der gemeente in haar geheel 

hulp ontvingen in de buitengewone ambten der profeten en evangelisten, 

zoo werden zij in de verzorging van iedere plaatselijke gemeente door 

den dienst van ouderlingen en diakenen gesteund. De apostelen waren eerst 

zelf ook uitdeelers van de gaven der barmhartigheid, Hand. 4:37,5:2, 

maar toen de gemeente aanzienlijk grooter werd, konden zij dien arbeid 

zelf niet meeT waarnemen. Naar aanleiding van eene twist, die in de 

gemeente over de dagelijksche bediening ontstond, stelden zij voor, dat 

er zeven mannen, vol des geloofs en des Heiligen Geestes, verkozen 

zouden worden voor den dienst der tafelen, Hand. 6 : 1—6. Er is 

. 
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altijd veel verschil over geweest, of wij hier de instelling van het diaken

ambt beschreven vinden ; en het is niet onmogelijk, dat het ambt der 

zeven mannen, dat in Hand. 6 door de apostelen ingesteld werd, oorspronke

lijk meer dienst en arbeid omvatte dan het latere diakenambt. Maar er 
staat toch duidelijk, dat de apostelen voor zich bleven behouden de 

bediening des woords en den dienst der gebeden, 6 : 4, en dat de 

zeven nieuwe mannen belast werden met den dienst der tafelen, dat 

is, met de regeling van alles, wat op de gemeenschappelijke maaltijden 
(in den regel besloten met de viering van het heilig avondmaal), en op 

de uitdeeling aan de armen van de voor die maaltijden door de ge-

loovigen medegebrachte en daarna overgeblevene gaven aan spijze, drank 
en geld, betrekking had. 

Dit diakenambt vond later ook in andere gemeenten ingang ; er is sprake 

van diakenen te Philippi, Phil. 1 : 1, en te Efeze, 1 Tim. 3 : 8, verg. Rom. 

12 : 8, 1 Cor. 12 : 28 (behulpsels). In 1 Tim. 3 : 8 v. somtPaulusde 

vereischten op, aan welke de diakenen beantwoorden moeten. Trouwens 

zoo hadden ook de apostelen te Jeruzalem reeds gedaan ; zij kwamen met 

het voorstel tot de gemeente, om zeven mannen uit te kiezen, en wezen 

hunne vereischte hoedanigheden, hun ambt en dienst aan ; daarna verkoos 

hen de gemeente; maar dan zijn het ten slotte weer de apostelen, welke 

hen met oplegging der handen aanstellen en hun het ambt opdragen. 

Naast de diakenen komen voorts de ouderlingen te staan. Van hun oor

sprong wordt ons niets verhaald ; maar als wij bedenken, dat de regeering 

door oudsten, burgerlijk en ook in de synagogen, bij de Joden gewoon 

was, dan ligt er niets vreemds in, dat uit de andere leden der gemeente 

sommigen werden belast met de zorg van toezicht en tucht. Zij worden 

het eerst even vermeld in Hand. 11 : 30, waar zij de gaven in ontvangst 

nemen, welke Barnabas en Saulus meebrachten ten dienste der broederen, 

die in Judea woonden, en nemen in Hand. 15 : 2 v. met de apostelen 

deel aan de vergadering, die voor de regeling van den zendingsarbeid 

onder Joden en Heidenen in Jeruzalem belegd was. 

Ook dit ouderlingenambt werd spoedig in andere gemeenten ingevoerd. 

Paulus en Barnabas lieten ouderlingen verkiezen in iedere gemeente, welke zij 

op hunne zendingsreizen stichtten, Hand. 14 : 23, vergel. 21 : 18; wij treffen 

ze dan ook in Efeze, Hand. 20 : 28, en in Philippi, Phil. 1 : 1, onder 

den naam van opzieners, in 1 Cor. 12 : 28 misschien onder dien van 
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regeeringen, in Ef. 4 : 11 onder dien van herders en leeraars aan; verg. 

ook 1 Thess. 5 : 12, 1 Cor. 16 : 15, 16, Rom. 12 : 8, Hebr. 13 : 7, 

17, 24, 1 Petr. 5:1,2, Jak. 5 : 14-16, 1 Tim. 4 : 14, 5 : 17-22, 

Tit. 1 : 5 9. In 1 Tim. 3 : 1 v. en Tit 1 : 6 —9 wijst Paulus hunne 
vereischten aan, en in Tit. 1 : 5 draagt hij aan Titus op, om in iedere 

gemeente ouderlingen aan te stellen. Deze ouderlingen waren met het 

opzicht over de gemeente belast, Hand. 20 : 28, Ef. 4 : 11 (herders), 

1 Petr. 5 : 2, en werden nog binnen het apostolisch tijdvak onderschei
den in zulken, die regeerden, en anderen, die bovendien nog arbeidden 

in de bediening des woords en het onderwijs der waarheid, 1 Tim. 

5 : 17, Hebr. 13 : 7, 1 Petr. 4:11, 1 Tim. 3 : 2 (bekwaam om te 

leeren). Misschien is ook bij Diotrephes, die volgens 3 Joh. 9 in de 

gemeente de eerste plaats innam, maar zijne macht misbruikte, en bij 
de engelen of gezanten der zeven gemeenten, Openb. 2:1,8 enz. aan 

zulk een leeraar te denken, die in onderscheiding van zijne mede-ouder-

lingen arbeidde in het woord en daardoor eene eigene, beteekenisvolle 
plaats innam. 

Dit was de eenvoudige regeling, welke de apostelen troffen voor de 
regeering der gemeente. De ambten, door hen ingesteld, zijn niet vele 

in aantal, er zijn er eigenlijk maar twee, dat van ouderling en diaken, 

al is het eerste dan nog weer in dat van den leer- en den regeer-

ouderling gesplitst. Deze ambten zijn voorts door de apostelen verordend; 

zij stelden er den dienst en de vereischten voor vast, maar hielden bij 

de keuze der personen met de gemeente rekening, en leidden hen daarna 

met handoplegging in tot hun ambt. Van eene heerschappij voerende 

macht was geene sprake. Wijl Christus alleen het hoofd der gemeente 

is, Ef. 1 : 22, de eenige Meester, Matth. 23 : 8, 10, en Heere, Joh. 

13 : 13, 1 Cor. 8 : 6, Phil. 2 : 11, kan er in de gemeente nooit eene 
macht bestaan, die naast of tegenover de zijne staat, maar alleen zulk 

eene, die door Hem geschonken is en aan Hem gebonden blijft. 

Dat gold van de buitengewone ambten van apostel, profeet en evangelist, 

die in den eersten tijd voor de stichting der gemeente in de wereld 
door Christus werden ingesteld ; zij ontvingen hun ambt en hunne macht 

van Christus en niet van de gemeente, doch moesten die macht aan
wenden ten dienste der gemeente, Matth. 20 : 25-27, 1 Petr. 5 : 3. 
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In sterker zin geldt dit van de gewone ambten, die thans nog in 

de gemeente bestaan. Ook de herders en leeraars, de ouderlingen en 

diakenen danken hun ambt en hunne macht aan Christus, die deze ambten 
instelde en voortdurend onderhoudt, die de personen met hunne gaven 

schenkt en ze door de gemeente laat aanwijzen, 1 Cor. 12 : 28, Ef. 4: 11. 

Maar al die gave en macht wordt hun gegeven, opdat zij ze ten nutte 

der gemeente aanwenden en er mede arbeiden zouden aan de vol

making der heiligen, Ef. 4 : 12. Het ambt is ingesteld, opdat de gemeente 

daardoor volharden zou in de leer der apostelen en in de gemeenschap, 
in de breking des broods en in de gebeden, Hand. 2 : 42. 

Maar deze gansche, eenvoudige en toch zoo schoone regeling is reeds 

zeer spoedig na den tijd der apostelen verbasterd en ontaard. Eerst 

kwam het zoogenaamde episcopaat (het bisschopsambt) op. In het 

Nieuwe Testament en ook in enkele geschriften uit den na-apostolischen 

tijd duiden de namen van ouderling (presbyter) en opziener (episcopus-

bisschop) nog dezelfde personen aan ; het opzienerschap (het toezicht 

houden en het tucht oefenen) was de omschrijving van de taak, die aan 

de gekozen oudsten (of ouderlingen) was opgedragen, Hand. 20 : 17 

verg. met 28, Tit. 1 : 5 verg. met 7, 1 Petr. 5 : 1, 2. 

Maar in het begin der tweede eeuw werd in sommige gemeenten reeds 

tusschen beide onderscheid gemaakt; de opziener (episcopus = bisschop) 

werd hoog verheven boven de ouderlingen (presbyters) en diakenen, en als 

drager van een bijzonder ambt, als opvolger van de apostelen, als bewaarder 

der zuivere leer en als hoeksteen der gemeente beschouwd. Hiermede werd 

de hiërarchische weg betreden, en deze leidde er toe, om eenerzijds de 

ouderlingen en de diakenen van al hunne zelfstandigheid te berooven en 

de geloovigen tot onmondige leeken te verlagen, en anderzijds, om de 

bisschoppen als priesters hoog boven de gemeente te plaatsen en uit 

hun midden den bisschop van Rome wederom tot een vorst der gansche 

kerk te verheffen, die als opvolger van Petrus de sleutels van het hemel

rijk draagt, de plaatsvervanger van Christus op aarde is, en als Paus in 

zaken des geloofs en des levens met goddelijke, onfeilbare macht is 

bekleed. 
Deze ontwikkeling der priesterregeering in de gemeente van Christus 

vond bij elke schrede, die ze voorwaarts zette, tegenstand en bestrijding. 

Maar eerst bij de Reformatie kwam het tot eene zoo ernstige botsing, 
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dat de Christenheid van toen af in twee groote deelen werd gescheurd. 

Sommigen, zooals de Wederdoopers, vervielen toen tot een ander uiterste 

en achtten alle ambt, gezag en macht met de gemeente van Christus in 

strijd; anderen, zooals de Anglikaansche kerk in Engeland, verbraken 

den band met den Paus te Rome, maar hielden de bisschoppelijke re

geering in stand; de Lutherschen herstelden wel het predikambt, maar 

lieten de regeering der kerk en de verzorging der armen allengs geheel 

aan de burgerlijke overheid over; allerlei stelsels van kerkregeering 

kwamen naast elkaar te staan, en tot op den huidigen dag is er tusschen 

de vele Christelijke gezindten over de inrichting en regeering der kerk 
niet minder, dan over hare belijdenis verschil. 

Aan Calvijn komt de eere toe, dat hij, de Roomsche priesterregeering 

bestrijdende, met het predikambt ook het ambt van ouderling en diaken 

heeft hersteld. De kerk ontving door hem weder een eigen terrein en 

eene zelfstandige taak. Voor hare onafhankelijkheid, voor de vrije uit

oefening harer tucht, voor de zuiverhouding van de bediening van Woord 

en Sacramenten heeft hij jaren lang een zwaren strijd gevoerd. Doch 

bij die kerk dacht hij niet in de eerste plaats aan de ambten en hare 

dragers, aan de kerk als instituut, maar hij zag in haar vóór alle dingen 
eene vergadering van Christgeloovigen, die door hun belijdenis en wan

del moesten bewijzen Gods volk te zijn, en die allen persoonlijk met 

Christus gezalfd waren tot profeten en priesters en koningen. De kerk 

is tegelijk en in éénen moeder en gemeenschap der geloovigen. Zij is 

nog iets anders en iets meer, dan eene schare, die des Zondags onder 

de prediking bijeenkomt; zij is eene gemeenschap, welke ook in de week 

haar invloed naar binnen en naar buiten gelden doet. Het predikambt 

is maar een van de ambten; daarnaast bestaat het ouderlingschap, dat, 
ook door persoonlijk huisbezoek, opzicht en tucht heeft te oefenen ; het 

diakenambt, dat barmhartigheid moet bewijzen aan alle armen en kran-

ken ; het doctorenambt, dat de waarheid te ontwikkelen, te onderwijzen 
en te verdedigen heeft. 

En terwijl elke gemeente zelfstandig is, en haar ontstaan en bestaan, 

haar gaven en macht, haar ambten en bedieningen alleen aan Christus 

te danken heeft, is zij toch innig verbonden aan alle gemeenten, die met 

haar op denzelfden grondslag staan. Zoo was het in de apostolische 

eeuw. Elke gemeente, hoe klein en zwak ook, was eene gemeente van 

53 
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Christus, zijn lichaam en tempel; maar iedere gemeente was ook van 

huis uit, zonder dat zij daarover eerst te oordeelen en te besluiten had, in 

het geestelijk verband van alle gemeenten opgenomen. Al de gemeenten 

saam vormen toch weer ééne gemeente, Matth. 16:18; zij zijn alle onder
worpen aan het gezag der apostelen, die door hun woord het fundament 

van de gansche kerk leggen, Ef. 2 : 20; zij zijn met elkander één in 
leven en belijdenis, hebben één doop, één geloof, één Geest, één Heere, 

é é n  G o d  e n  V a d e r ,  d i e  b o v e n  h e n  a l l e n  e n  i n  h e n  a l l e n  i s ,  E f .  4 : 3 - 6 ;  

zij onderhouden de gemeenschap met elkander door reizende broeders, 

bijv. Aquila en Priscilla, Hand 18 : 2, 18, Rom. 16 : 3, 2 Tim. 4 : 19, 

door wederkeerige groetenis, Rom. 16 : 16, 1 Cor. 16 : 20, 2 Cor. 

13 : 12, door elkander te dienen rfiet gaven der liefde, Hand. 11 : 29, 

1 Cor. 16 : 1, 2 Cor. 8 : 1, 4, 9 : 1, Gal. 2 : 10, door elkander de 

brieven toe te zenden, die de apostelen hun geschreven hadden, Col. 

4 : 16; en zij beginnen ook reeds, in voorkomende moeielijke gevallen, 

met elkander te overleggen en samen besluiten te nemen, Hand. 15. 

Van alle stelsels van kerkregeering komt de presbyteriale, welke door 

Calvijn werd hersteld, het meest met die van den apostolischen tijd 
overeen. 

Al de diensten en ambten, welke Christus in zijne gemeente ingesteld 

heeft, vinden hun middelpunt in het woord. Hij gaf aan zijne discipelen 

geene wereldlijke macht, Matth. 20 : 25—27, en geene priesterlijke heer

schappij, 1 Petr. 5 : 3, want zij zijn allen geestelijke menschen, 1 Cor. 

2 : 10—16, gezalfd met den Heiligen Geest, 1 Joh. 2 : 20, en samen 

vormende een koninklijk priesterdom, 1 Petr. 2:9. De gaven en ambten 

strekken alleen daartoe, dat men er elkander mede diene door de liefde, 

Rom. 13 : 8, Gal. 5 : 13. En de wapenen van hun krijg zijn allen 

geestelijk van aard, 2 Cor. 10:4; ze bestaan in den gordel der waar

heid, het borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs, den helm 

der zaligheid en het zwaard des Geestes, Ef. 6 : 14-17. 

Om deze reden is het woord ook het eenige kenteeken, waaraan de 

kerk van Christus in hare waarheid en zuiverheid onderkend kan worden. 

Door het woord werden toch alle ware leden der gemeente herboren en 

tot geloof en bekeering gebracht, gereinigd en geheiligd, vergaderd en 

bevestigd; en van hunne zijde worden zij geroepen, om dat woord te 
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bewaren, Joh. 8 : 31, 14 : 23, te onderzoeken, Joh. 5 : 39, daarnaar de 

geesten te beproeven, 1 Joh. 4 : 1, en allen te vermijden, die deze leer 

niet brengen, Gal. 1 : 8, Tit. 3 : 10, 2 Joh. 9. Het woord Gods is 
inderdaad, naar de uitdrukking van Calvijn, de ziel der kerk. 

Dit woord is niet uitsluitend aan de kerk als instituut, aan de ambts
dragers, maar aan alle geloovigen geschonken, Joh. 5 : 39, Hand 17: 11, 

opdat zij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hope hebben 

zouden, Rom. 15 : 4, en ook onderling elkander zouden kunnen leeren 
en vermanen, Rom. 12 : 7, 8, Col. 3 : 16, Hebr. 10 : 24, 25. Rome 

heeft dit miskend, maar de Reformatie heeft den Bijbel weer in aller 

handen gelegd, en daarmede voor huisgezin en school, voor wetenschap 

en kunst, voor maatschappij en staat, en voor ieder geloovige een bron 

van leering en onderwijzing geopend. Maar bovendien heeft God nog 

voor eene ambtelijke bediening van dat woord zorg gedragen; Hij gaf 
en geeft bij den voortduur herders en leeraars, 1 Cor. 12 : 28, Ef. 4:11, 

1 Tim. 5 : 17, 2 Tim. 2 : 2, die dat woord bedienen moeten in het open
baar en aan de huizen, Hand 20 : 20, als melk aan de jeugdige, als 
vaste spijze aan de volwassen leden der gemeente, 1 Cor. 3 : 2, Hebr. 

5 . 12, 1 Petr. 2 : 2, in aansluiting aan de behoeften van ieder volk en 
van eiken tijd, van iedere gemeente en van elk geloovige in het bijzonder, 

Hand. 20 : 20, 27, 2 Tim. 2 : 15, 4 : 2. Ja, de dienst des woords sluit 
in, dat het woord bewaard, vertaald, verklaard, verbreid, verdedigd en aan 
alle creaturen gepredikt wordt; zoo blijft de gemeente gebouwd op het 

fundament van apostelen en profeten, Ef. 2 : 20, en is zij, wat zij behooit 
te wezen, een pilaar en vastigheid der waarheid, 1 Tim. 3 : 15. 

Dit woord ontvangt zijne bevestiging in de sacramenten, welke teeke

nen en zegelen zijn van het verbond der genade en daardoor dienen tot 
versterking des geloofs. In het Oude Testament stelde God daarvoor de 

besnijdenis, Gen. 17 : 7, en het pascha in, Exod. 12 : 7 v. Beide teeke

nen hadden een geestelijken zin, want de besnijdenis was een zegel van 

de gerechtigheid des geloofs, Rom. 4 : 11, en van de besnijdenis des 

harten, Deut. 30 : 6, Rom. 2 : 28, 29; en het pascha wees als zoenoffer 
en offermaaltijd naar Christus heen, Joh. 1 : 29, 36, 19 : 33, 36; beide 

werden daarom ook door Christus in zijn lijden en sterven vervuld, 

Col. 2 . 11, 1 Cor. 5 : 7, en dus in het Nieuwe Testament door 
doop, Matth. 28 : 19, en avondmaal, Matth. 26 : 17 v., vervangen. Deze 
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twee teekenen, die algemeen met de naam van sacramenten (verborgen

heden, verg. 1 Cor. 4 : 1), worden aangeduid en door Rome zonder 

Schriftuurlijken grond met een vijftal (belijdenis, boete, huwelijk, pries

terwijding en laatste oliesel) en met tallooze plechtigheden vermeerderd 

zijn, bevatten de genade Gods niet plaatselijk en stoffelijk in zich, maar 

zijn herinneringen aan en bevestigingen van de genade, welke God door 

den Heiligen Geest in het hart zijner geloovigen schenkt. Zij hebben 

het gansche verbond der genade met alle zijne weldaden, of met andere 

woorden, Christus zeiven tot inhoud, en deelen dienovereenkomstig die 
weldaden niet anders uit dan in den weg des geloofs. Zij zijn dus voor 

de geloovigen ingesteld en verzekeren hen van hun aandeel aan Chris

tus ; zij gaan niet aan het woord vooraf, maar volgen er op; zij schen

ken geene bijzondere genade, welke door het woord niet medegedeeld 

en door het geloof niet aangenomen kan worden ; maar zij zijn op de 
instelling van het verbond der genade van Gods zijde en op de toestem

ming in dat verbond van 's menschen zijde gebouwd. 

Bepaaldelijk is de doop een teeken en zegel van de weldaad der 

vergeving, Hand. 2 : 38, 22 : 16, en der wedergeboorte, Tit. 3 : 5, eene 

inlijving in de gemeenschap met Christus en zijne gemeente, Rom. 6:4. 

Daarom wordt die doop niet alleen aan de volwassenen, die door den 

arbeid der zending voor Christus gewonnen worden, maar voorts ook 

aan de kinderen der geloovigen bediend, want zij zijn met hunne ouders 
in het verbond der genade begrepen, Gen. 17 : 7, 10, Matth. 18 : 2, 3, 

19 : 14, 21 : 16, Hand. 2 : 39, behooren tot de gemeente, 1 Cor. 7:14, 

en zijn opgenomen in de gemeenschap met den Heere, Ef. 6 : 1, Col. 

3 : 20. En als deze kinderen dan opwassen, en door openbare belijde

nis persoonlijk in het verbond der genade toestemmen, als zij tot jaren 

des onderscheids gekomen zijn, zichzelven beproeven, en het lichaam 

en bloed des Heeren onderscheiden kunnen, 1 Cor. 11 : 28; dan zijn 

zij geroepen, om met de gansche gemeente telkens den dood des Heeren 

te verkondigen, totdat Hij komt, en zichzelven daardoor te versterken in 

de gemeenschap met Christus. Want terwijl doop en avondmaal het
zelfde genadeverbond tot inhoud hebben, en beide ook verzekering geven 

van de weldaad van de vergeving der zonden, is het avondmaal 

van den doop daarin onderscheiden, dat het een teeken en 

zegel is, niet van de inlijving, maar van de opwassing en ver-
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Sterking in de gemeenschap van Christus en van al zijne leden, 1 Cor 
10 : 16, 17. 

Bij deze bediening van woord en sacrament komt ten slotte nog de 
uitoefening der tucht en de dienst der barmhartigheid. De tucht, welke 

ook den naam van sleutelmacht draagt, en eerst aan Petrus, Matth. 18: 18, 

Joh. 20 : 20 en voorts aan heel de gemeente in hare ambtelijke organi
satie, Matth. 18 : 7, 1 Cor. 5 : 4, 2 Thess 3:14, geschonken is, bestaat 
daarin, dat de gemeente door hare ambtsdragers in den naam des Heeren 

aan den rechtvaardige aanzegt, dat het hem wèl, en aan den goddelooze, 

dat het hem kwalijk zal gaan, Jes, 3 : 10, 11. Zij doet dat in het alge

meen en openbaar door de bediening des woords in elke vergadering 
der geloovigen. Zij doet het in het bijzonder en persoonlijk in het 

ambtelijk huisbezoek, dat in de Gereformeerde kerken de Roomsche 

biecht heeft vervangen en op het apostolisch voorbeeld is gegrond, 

Matth. 10 : 12, Joh. 21 : 15-17, Hand. 20 : 20, Hebr. 13 : 17. En zij 

doet het ten slotte ook in bijzondere vermaningen, die bij hardnekkige 

volharding in de zonde, tot verbanning uit de gemeenschap kunnen over

gaan, Matth. 18 : 15—17, Rom. 16 : 17, 1 Cor. 5 : 2, 9—13, 2 Cor. 

2 : 5-10, 2 Thess. 3 : 6, 14, Tit. 3 : 10, 2 Joh. 10, Openb. 2 : 2. 

Maar terwijl de gemeente alzoo in Christus' naam voor de heiligheden 

des Heeren zorg draagt en de zondaren uit haar midden wegdoet, 
ontfermt zij zich met groot mededoogen over alle arnien en kranken, 

en biedt hun voorziening in hunne geestelijke en lichamelijke nooddruft. 

Alzoo heeft Christus zelf gedaan, Matth. 11 : 5, en zijn discipelen bevo
len te doen, Matth. 5 : 42—45, 6 : 1—4, 25 : 34 v., Mark. 14 : 7 enz. 

Zij moeten mededeelen tot de behoeften der heiligen, Rom. 12 : 13, 

uitdeelen in eenvoudigheid, barmhartigheid bewijzen in blijmoedigheid, 

Rom. 12 : 8, weduwen en weezen bezoeken in hunne verdrukking, Jak. 
1 : 27, voor de kranken in den naam des Heeren gebeden doen, Jak. 

5 : 14, en in het algemeen elkanders lasten dragen en alzoo de wet 
van Christus vervullen, Rom. 12 : 15, Gal. 6 : 2. 

Geloof en liefde zijn de sterkte van de gemeente des Heeren; en met 
deze beide verbindt zij de hope. Te midden eener wereld, die niet weet 

waar zij heengaat en menigmaal tot moedeloosheid en vertwijfeling ver

valt, spreekt de gemeente hare blijde verwachting uit: Ik geloof de ver

geving der zonden, de wederopstanding des vleesches en een eeuwig leven. 
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§ 24. Het Eeuwige Leven. 

Het einde en de bestemming der dingen zijn, evenals hun oorsprong 
en wezen, voor het onderzoekend verstand van den mensch in een on

doordringbaar duister gehuld. Wie over deze verborgenheden licht van 

de wetenschap verwacht, moet vroeger of later wel met een geleerde 

van den nieuweren tijd tot de erkentenis komen : wat het einde en het 

doel der geschiedenis is, ik weet het niet en niemand weet het. 

Desniettemin wordt altijd opnieuw een poging gewaagd, om op deze 
kwellende vragen een antwoord te geven, of ook wel, om ze af te snij

den en uit te roeien uit het hart van den mensch. Nog niet zoo lang 

geleden namen vele geleerden dit standpunt in; het materialisme was 

toen in de mode en verkondigde luidkeels, dat met den dood alles uit 

was, en dat het geloof aan onsterflijkheid eene dwaasheid was. Een 

hunner woordvoerders sprak het openlijk uit, dat het geloof aan een 

voortbestaan aan de overzijde des grafs de laatste vijand was, die door 

de wetenschap bestreden en zoo mogelijk overwonnen moest worden. 

Deze zichtbare en tastbare wereld was de eenige, die bestond; en bij 

haar kon van geen aanvang en einde gesproken worden, omdat zij rond

wentelde in een eeuwigen kringloop. Het practisch gevolg van deze 

oppervlakkige en troostlooze leer was, dat men iederen wissel, op de 

eeuwigheid getrokken, van onwaarde verklaarde en van dit zinnelijke 

leven zooveel genieten wilde, als niaar mogelijk was. Laat ons eten en 
drinken, want morgen sterven wij! 

Daar zijn er nog velen, die zoo denken en handelen; maar er is toch 
een keer in de richting der geesten gekomen. Bij nader onderzoek bleken de 

vragen der eeuwigheid toch niet zoo dwaas en waardeloos, en ook niet zoo 

licht te beantwoorden, als men aanvankelijk had gedacht. De studie van de 

godsdiensten der volken bracht aan liet licht, dat het geloof aan onster

felijkheid aan alle menschen eigen is en zelfs bij de verwilderdste en 

onbeschaafdste stammen nog voorkomt. Een vaderlandsch geleerde, die 

op dit gebied van wetenschap grooten naam heeft gemaakt, getuigde 

voor enkele jaren, dat wij het onsterfelijkheidsgeloof overal, bij alle 

volken, op iederen trap van ontwikkeling aantreffen, waar geen wijsgee-

rige bespiegelingen het ondermijnd noch andere oorzaken het op den 
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achtergrond gedrongen hebben, en dat het overal met den godsdienst 

verbonden is. Ja, alle volken gaan van de overtuiging uit, dat de mensch 

van nature onsterfelijk is, en dat niet de onsterfelijkheid bewezen, maar 

de dood verklaard moet worden. De dood wordt overal als iets onna

tuurlijks gevoeld ; hij is volgens het geloof van vele volken het werk 

van vijandige geesten ; er was een tijd, dat hij niet bestond en onge

stoord leven het deel der menschen was. 

Van den toestand der zielen na den dood vormt men zich echter in de 

Heidenwereld zeer verschillende voorstellingen. Sommige volken den

ken, dat de zielen bij de lichamen in de graven blijven, met de levenden 

gemeenschap onderhouden, op hun lot invloed oefenen en ook nog aan 

hen verschijnen kunnen. Anderen oordeelen, dat de zielen alle na den 

dood samenkomen in een groot doodenrijk, waar zij een schimachtig 

leven en een verbleekt bestaan leiden, of ook geheel in bewus

teloosheid en slaap wegzinken. Zeer verbreid is ook de meening, dat 

de zielen, na het menschelijk lichaam te hebben afgelegd, terstond weer 

in een ander lichaam overgaan, en, al naar gelang zij op aarde geleefd 

en zich gedragen hebben, het lichaam van een boom, van een of ander 

dier, van een mensch of van een hooger wezen ontvangen. En eindelijk 

is de gedachte van de onsterfelijkheid veelszins ook in dezen zin uit

gewerkt, dat de goeden en de boozen na den dood een verschillend lot 

ontvangen en in verschillende oorden hun bestaan voortzetten. Naarmate 

men den toestand der zielen na den dood zich anders voorstelt, ver

schillen de ceremoniën bij de begrafenis of verbranding der lichamen, 

en bij den dienst, die aan de afgestorvenen bewezen wordt; soms gaat 

heel de godsdienst bij de heidensche volken practisch in vereering der 

voorvaderen op. Dikwerf beperkt zich de blik tot den toestand der 

zielen na den dood; maar het komt ook voor, dat men verder ziet en 

het wereldeinde in den gezichtskring opneemt. En dan kenmerkt zich 

de verwachting altijd daardoor, dat het goede het eens zal winnen van 

het kwade, het licht van de duisternis, de hemelsche macht van die. 

welke op de aarde en onder de aarde heerschappij voert. 

Al deze heidensche voorstellingen, die door het Christendom over

wonnen of gereinigd werden, zijn in den nieuweren tijd teruggekeerd 

en vinden aanhangers bij duizenden. Het materialisme kon na korten 

tijd zoo weinig bevredigen, dat velen tot het andere uiterste oversloegen; 
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de mensch blijft altijd dezelfde; zijn hart verandert niet en kan zonder 

hoop niet leven. Dat de zielen na den dood blijven voortbestaan, dat 

zij aan de achterblijvenden verschijnen en openbaringen kunnen doen, 

dat zij terstond bij den dood, naargelang van haar gedrag op aarde, een 

ander lichaam aannemen en daarin zich verder ontwikkelen, dat wordt 
thans weer in vele kringen als nieuwe en hoogste wijsheid begroet. 

Zelfs ontbreken de verschijnselen niet, dat de afgestorvenen aangeroe

pen, vereerd en gevreesd worden; de geestendienst treedt thans bij 

velen in de plaats voor den dienst van den eenigen en waarachtigen God. 

Vooral is het een merkwaardig teeken des tijds, dat deze geestendienst 

zich nauw met de leer der evolutie verbindt. Eerst lijkt deze verbinding 

vreemd ; hoe kan iemand, die de ontwikkeling van den mensch uit het 

dier aanneemt, gelooven aan een voortbestaan der zielen na den dood ? 

Maar bij nader overweging blijkt deze verbinding toch zeer eenvoudig 
en natuurlijk te zijn. Want als in het verleden het levende uit het doode, 

de ziel uit de stofwisseling, de mensch uit het dier zich heeft kunnen 

ontwikkelen, waarom zou het dan in de toekomst onmogelijk zijn, dat 

de mensch zich nog veel verder en hooger ontwikkelt, niet alleen hier 
op aarde, maar ook hiernamaals aan de overzijde des grafs ? Als het 

leven uit den dood kon voortkomen, kan de dood ook wel tot een hoo

ger leven leiden. Als het dier een mensch kon worden, kan de mensch 

ook nog wel tot een engel opstijgen. Met den eenen term van evolutie 

wordt alles mogelijk gemaakt en alles verklaard. 

Maar op hetzelfde oogenblik, dat men dit kaartenhuis der hoop heeft 
opgebouwd, begint de grondslag zelf te wankelen. 

De voorstanders van de genoemde onsterfelijkheids- en ontwikkelings

theorieën willen namelijk van de Schriftuurlijke leer aangaande dood en 

graf, oordeel en straf weinig of niets meer weten. De dood is naar 

hunne meening geene bezoldiging van de zonde, maar alleen een door

gangsmoment tot een ander en hooger leven; een oordeel is er niet 

anders dan in dien zin, dat elk de gevolgen moet dragen van zijn eigen 

willen en handelen; voor eene hel blijft er geene plaats over, omdat 

allen in het proces der ontwikkeling zijn opgenomen, en vroeger of later, 

na korter of langer omzwerving, terecht komen. Maar op de vraag, of 

er dan nog wel een eeuwig leven mogelijk is, een leven van on
verstoorbare zaligheid en heerlijkheid, ziet men zich plotseling tot 
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stilzwijgen gedoemd. Men heeft zoolang tegen de Christelijke leerstuk

ken van dood en graf, oordeel en straf strijd gevoerd en zich zoo in 

hunne", verdwijning verblijd, dat men de vraag vergat te doen, of daar

mede dan ook niet de hope op een eeuwig leven, op eene eindelooze 
zaligheid wegvalt. Zoodra die vraag wordt gesteld, komt het aan het 

licht, dat men in de hitte van den strijd ook de verwachting van een 

eeuwig leven heeft te niet gedaan Met hetzelfde mes, waarmede men 

alle vrees uit het hart des menschen heeft trachten weg te snijden, heeft 
men ook alle hoop in zijne ziel gedood. 

Dit is toch duidelijk, dat, als ontwikkeling de ééne, allesbeheerschende 

wet van wereld en menschheid, hier en hiernamaals is, de verwachting 
van een eeuwig leven van allen hechten grond wordt beroofd. De ge

dachte, dat ten slotte alles terecht komt, is op zichzelve al eene gissing, 

die in Schrift en geweten, in natuur en geschiedenis geen steun vindt. 
Maar onderstel al voor een oogenblik, dat dit zoo ware, dan zou die 

toestand toch nooit blijvend kunnen zijn. Want dezelfde ontwikkelings

wet, die alle vroegere toestanden heeft beheerscht en ook dezen toestand 
veroorzaakt heeft, zou op datzelfde oogenblik hem in een anderen doen 

overgaan. In de ontwikkelingstheorie is er nergens een rustpunt, nergens 

een einde en een doel ; de zaligheid, welke zij naar veler verwachting 
teweeg zal brengen, heft zij in hetzelfde oogenblik weer op; er is bij 

haar een eeuwig, zalig leven niet mogelijk. Vandaar dat sommigen, van 

de onmogelijkheid van een rustpunt overtuigd, weder de oude, heiden-

sche leer van den eeuwigen terugkeer aller dingen hebben aangegrepen, 

en deze voordragen als de oplossing van het wereldprobleem. Als de 

thans bestaande wereld het hoogtepunt van hare ontwikkeling heeft 

bereikt, stort zij ineen en begint alles op nieuw en van voren af aan. 

Na den vloed valt de ebbe in, om op haar beurt weer een vloed te 
veroorzaken; na de omwikkeling volgt de /nwikkeling, die opnieuw eene 

ontwikkeling teweegbrengt; en zoo gaat het eindeloos door; er is alleen 

tijd, geene eeuwigheid ; alleen beweging, geene rust; alleen worden, 

geen zijn; alleen schepsel, geen Schepper, die is en die was en die 
wezen zal. 

Het woord der Schrift wordt erdoor bevestigd, dat wie zonder Christus 
zijn, vervreemd van het burgerschap Israels en vreemdelingen van de 

verbonden der belofte, dat dezulken ook geene hope hebben en zonder 
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God in de wereld zijn, Ef. 2:12. Zij kunnen nog wel gissen en wen-

schen, en laten daar zelfs nimmer van af; maar zij hebben voor hunne 

verwachtingen geen vasten grond onder de voeten en missen de zekerheid 

der Christelijke hope. 

Zoodra wij echter naar Israël ons wenden, worden wij een anderen 

kring van gedachten binnengeleid. Het Oude Testament handelt nooit 

over de zoogenaamde onsterfelijkheid der ziel, en voert er geen enkel 

bewijs voor aan ; maar het koestert over leven en dood voorstellingen, 

die elders niet worden aangetroffen en die heel de toekomst in een 

ander licht doen staan. 
Dood is in de Schrift nooit aan vernietiging en niet-zijn gelijk, 

maar sterven en dood-zijn vormt daar de tegenstelling van het gansche 

rijke en volle leven, dat den mensch oorspronkelijk in de gemeenschap 
met God hier op aarde beschoren was. Als de mensch sterft, wordt 

daardoor niet alleen zijn lichaam, maar ook zijne ziel getroffen. De 
gansche mensch sterft en verkeert dan naar beide zijne deelen in den 

staat des doods; hij behoort dan niet meer tot de aarde, maar is een 

bewoner van het doodenrijk (scheol), dat in de diepte der aarde wordt 

gedacht, tot de onderste plaatsen behoort en nog beneden de wateren 

en de grondvesten der bergen ligt, Num. 16 : 30, Deut. 32 : 22. Job 

26 : 5. Ps. 63 : 10 enz. De gestorvenen bestaan daar nog wel, maar 

hun bestaan is den naam van leven niet meer waard, en is als aan een 

niet-zijn gelijk, Job 7 : 21, 14 : 10, Ps. 39 : 14. Ze zijn verzwakt 
en krachteloos, Ps. 88 : 5, Jes. 14 : 10, wonen in de stilte, Job 3: 13, 18, 

Ps. 94 : 17, 115 : 17, in een land van duisternis, Job 10 : 21, 22, en 

verderf, Job 26 : 6, 28 : 22. Alwat den naam van leven draagt, houdt 

daar op; God en menschen worden er niet meer gezien, Jes. 38 : 11 ; 

de Heere wordt er niet meer geloofd en gedankt, Ps. 6:6, 115: 17, zijne 

deugden worden er niet meer verkondigd en zijne wonderen niet meer 

aanschouwd, Ps. 88 : 11 — 13. De dooden weten niet meer, zij hebben 

geene wijsheid en geene wetenschap, zij doen geen werk en hebben geen 

deel aan alwat onder de zon geschiedt, Job 14 : 21, Pred. 9 : 5, 6, 10. 

Het is een land der vergetelheid, Ps. 88 : 13. 

Zoo werd de dood door de vromen in Israël gevoeld, als eene algeheele 

verbanning uit het rijk des levens en des lichts. En daartegenover werd 
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het leven als een volheid van heil en zegen opgevat. Leven werd niet 

in het afgetrokkene, op wijsgeerige manier als een naakt voortbestaan 

gedacht. Maar leven sloot naar zijn wezen eene volheid van zegeningen 

in; de gemeenschap met God in de eerste plaats, maar vervolgens ook 

de gemeenschap met zijn volk, en de gemeenschap aan het land, dat 

de Heere aan zijn volk geschonken had. Leven is het volle rijke bestaan 
van den mensch in de vereeniging van zijn ziel en lichaam, in de een

heid met God en in de harmonie van zijne omgeving; het sluit zaligheid 
en heerlijkheid, deugd en geluk, vrede en vreugde in. Als de mensch 

gehoorzaam ware gebleven aan Gods gebod, zou hij dit rijke leven 
gesmaakt, en geen dood gezien hebben, Gen. 2 : 17. Geene scheiding 

zou er dan plaats gehad hebben tusschen zijne ziel en zijn lichaam, en 

geen band zou er verbroken zijn, die hem aan God, aan het menschelijk 
geslacht, aan de aarde verbond. De mensch hadde eeuwig voortgeleefd 

in de rijke gemeenschap, waarin hij van den beginne was geplaatst; 

hij zou als mensch, in de eenheid en volheid van zijn wezen, onster
felijk zijn geweest. 

Doch, al is nu om der zonde wil de dood ingetreden, God knoopt 
toch weer uit genade gemeenschap aan met den mensch, en richt met 

Israël zijn verbond op. In dit verbond wordt nu in beginsel die volle 

gemeenschap hersteld, welke de mensch oorspronkelijk deelachtig was. 

Het verbond, zooals het in het Oude Testament bestond, sloot wederom 

de gemeenschap met God in, maar dientengevolge ook de gemeenschap 

met zijn volk en met zijn land. De gemeenschap met God is het eerste 
en voornaamste goed des verbonds; zonder haar kan er van een leven 

eigenlijk niet gesproken worden. God verbond zich aan Abraham en 

zijn zaad, zeggende: Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad, 

Gen. 17:7; Hij leidde Israël uit Egypte en trad er bij Sinai mede in 
echtverbond, Ex. 19 : 5, 20 : 2, Ezech. 16 : 8. 

Daarom is er voor het volk van Israël en voor ieder lid van dat 
volk geen leven en geene vreugde, dan in de gemeenschap met den 

Heere. De goddeloozen verstonden dit niet, verbraken het verbond, 

en zochten het leven en den vrede op hunne eigene wegen; zij 

verlieten de sprinkader des levenden waters en hieuwen zichzelven 

bakken uit, gebrokene bakken, die geen water houden, Jer. 2 : 13. 

Maar de vromen wisten het en gaven er uiting aan in hun gebed en 
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hun lied. De Heere was het deel hunner erve, hun steenrots en burcht, 

hun schild en hoog vertrek, Ps. 16:5, 18 : 3; Zijne goedertierenheid 
was hun beter dan het leven, Ps. 63 : 4; Hij was hun hoogste goed, 

nevens wien niets hun lustte in den hemel en op aarde, Ps. 73 : 25; 

al werden zij door allen verlaten en door hunne vijanden vervolgd en 

verdrukt, in Hem sprongen zij toch van vreugde op en zij verheugden 
zich in den God huns heils, Hab. 3 : 18. 

In deze gemeenschap met God kwamen zij alle ellende van dit 
aardsche leven, maar verder ook de vreeze des grafs, de verschrikking 

des doods en de duisternis van het. doodenrijk te boven. De godde-

loozen mogen tijdelijk voorspoed genieten, zij komen ten slotte om en 

nemen een einde, Ps. 73 : IS—20; hun weg leidt naar den dood, 
Spr. 8 : 36, 11 : 19. Maar voor de vromen is de vreeze des Heeren de 

sprinkader des levens, Spr. 8 : 35, 14 : 27. Hij redt hen menigmaal in 

dit leven, maar Hij heeft ook macht over het doodenrijk; met zijn Geest 

is Hij ook daar tegenwoordig, Ps. 139 : 7, 8, en niets is daar voor 

Hem verborgen, evenmin als in de harten der menschenkinderen, Job 

26 : 6, 38 : 17, Spr. 15 : 11. De Heere doodt en maakt levend ; Hij 
kan in den afgrond doen nederdalen, maar daaruit ook weder doen 

opkomen, Deut. 32 : 39, 1 Sam. 2 : 6, 2 Kon. 5 : 7; Hij kan Henoch 
e n  E l i a  z o n d e r  d e n  d o o d  t o t  z i c h  o p n e m e n ,  G e n .  5  :  2 4 ,  2  K o n .  2 : 1 1 ,  

en gestorvenen weder in het leven terug doen keeren, 1 Kon. 17 : 22, 2 Kon. 

4 : 34, 13 : 21. Hij kan zelfs den dood te niet doen, en door opwekking 

uit de dooden volkomen over hem triumfeeren, Job. 14: 13—15, 19 : 25—27, 

Hos. 6 : 2, 13 : 14, Jes. 25 : 8, 26 : 19, Ezech. 37 : 11, 12, Dan. 12:2. 
Maar al is het, dat de geloovigen des Ouden Testaments wel in 

meerdere of mindere mate beseften, dat de gemeenschap met den 

Heere ook door het sterven, het nederdalen in de groeve en het ver-

keeren in den staat des doods niet vernietigd en zelfs niet afgebroken 

kon worden — zij leefden toch doorgaans in een anderen kring van 

gedachten. Zij voelden zoo gansch anders dan wij. Als wij aan de 

toekomst denken, stellen wij schier alleen onzen eigen dood en de 

opneming onzer ziel in den hemel ons voor oogen. Maar de Israelieten 
hadden eene voorstelling van het leven, veel rijker dan de onze. Voor 

hun bewustzijn was de gemeenschap met God onafscheidelijk verbonden 

aan de gemeenschap met zijn volk en zijn land. Het ware, volle leven 
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was de overwinning van alle scheiding, het herstel en de bevestiging 
van die rijke gemeenschap, waarin de mensch oorspronkelijk geschapen 
was. Het verbond was door God niet met een enkele, maar met zijn 
volk opgericht, en verder ook met het land, dat Hij aan dat volk ten erve 
had gegeven. Dan eerst was dus de dood ten volle overwonnen en het 
leven geheel aan het licht gebracht, wanneer de Heere zelf in de toe
komst onder zijn volk kwam wonen, dat volk reinigde van alle onge
rechtigheden, er de overwinning aan schonk over al zijne vijanden, en 
het veilig deed wonen in een land van welvaart en vrede 

Daarom richtte het geloofsoog van den vromen Israeliet zich slechts 
zelden op het einde van zijn eigen persoonlijk leven, maar strekte zijn 
blik zich in den regel veel verder uit, naar de toekomst van zijn land 
en zijn volk. Hij voelde zichzelven altijd als deel van het geheel, als 
lid van zijn gezin, zijn geslacht, zijn stam, zijn volk, van dat volk, waar
mede God zijn verbond had opgericht, en dat Hij krachtens dat verbond 
nimmer verlaten of verderven kon. En in de toekomst van dat volk 
vond de geloovige onder Israël zijn eigen toekomst verzekerd ; zijne 
onsterfelijkheid en eeuwig leven vonden hun waarborg in zijn deelge
nootschap aan de theocratie. Daar mocht een dag wezen in des Heeren 
toorn, er zou een leven volgen in zijne goedertierenheid; het heden 
mocht den schijn hebben, alsof God zijn volk vergeten had en hun recht 
voor zijn aangezicht was voorbijgegaan, na de kastijding zou God weder-
keeren en een nieuw verbond oprichten, dat nimmermeer verbroken kan 
worden. Naar die toekomst strekte zich het zielsverlangen van israels 
vromen uit; zij waren een volk der hope ; en de belofte van den Messias 
was de kern van hunne verwachtingen. 

Al die verwachtingen hadden haar grondslag in het verbond, dat God 
met zijn volk opgericht had. Reeds de wet van dat verbond hield in, 
dat Israël, wanneer het aan de stem des Heeren ongehoorzaam was en 
in zijne eigene wegen ging wandelen, gestrengelijk door den Heere ge
straft en met allerlei plagen bezocht zou worden; juist omdat zij door 
Hem uit alle geslachten des aardbodems gekend zijn, zal Hij alle onge
rechtigheden over hen bezoeken, Am. 3 : 2. Maar die kastijding zal 
toch tijdelijk zijn; nadat zij voleind is, zal de Heere zich weder over 
zijn volk ontfermen en het doen deelen in zijn heil, Lev. 26 : 42 v., 
Deut. 4 : 29 v., 30 : 1 -10, 32 : 15—43. 
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priesterlijke verbindt, Deut. 18 : 15, Ps. 110, Jes. 11 : 2, 53 : 1 v.,Zach. 

5 . 1 v., 6 . 13, Mal. 4 . 5 enz., de Heerscher, wien alle volken onder
worpen zullen worden, Gen, 49 : 10, Ps. 2, 72, en die den naam zal 

dragen van Immanuel, de Heere onze gerechtigheid, Wonder, Raad, 
sterkte God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 7 : 14, 9 : 5 
Jer. 23 : 6. 

Het rijk, dat deze Messias komt stichten, zal een rijk van gerechtig

heid en vrede zijn en een schat van geestelijke en stoffelijke zegeningen 
medebrengen. Psalmen en profeten zijn vol van de heerlijkheid van datMes-

siasrijk. Door zijn Gezalfde zal de Heere zijn volk uit de ballingschap 

wederbrengen en met den terugkeer ook tegelijkertijd er de oprechte bekee-

ring des harten aan schenken. Wel zullen lang niet allen wederkeeren 

en zich bekeeren tot den Heere; velen zullen in het gericht, dat Hij ook 
over zijn volk houden zal, omkomen, Am. 9 : 8-10, Hos. 2 : 13, Ezech. 

20 : 33 v. Maar er zal toch zijn een overblijfsel naar de verkiezing der 
genade, Jes. 4 : 3, 6 : 13, Jer. 3 : 14, Zeph. 3 : 21, Zach. 13 : 8, 9. 

En deze overgeblevenen zullen den Heere tot een heilig volk zijn, dat 
Hij zich ondertrouwt in eeuwigheid, Hos. 1 : 10, 12, 2 : 15, 18, 22, 

Jes. 4:3, 11 : 9. Hij zal een nieuw verbond met hen oprichten, 
hunne zonden hun vergeven, hen reinigen van alle onreinheid, een nieuw 

hart hun schenken, in dat hart zijne wet schrijven, zijn Geest over hen 
uitstorten, en zelf in hun midden komen wonen, Mich. 5 : 11 v., Joel 

2 : 28, Jes. 44 : 21 v., 43 : 25, Jer. 31 : 31, Ezech. 11 : 19, 36:25 v., enz. 

En met die geestelijke weldaden zullen allerlei stoffelijke zegeningen 

gepaard gaan. Oorlog zal er niet nieer zijn, zwaarden zullen totspaden 
en spiesen tot sikkelen geslagen worden, en allen zullen in vrede neer

zitten onder hun wijnstok en vijgeboom. Het land zal buitengewoon 

vruchtbaar worden, de dieren ontvangen een anderen aard, hemel en 

aarde worden vernieuwd ; ziekte zal er niet meer wezen, noch rouw en 

gekrijt, en de dood zal verslonden zijn tot overwinning. In deze zege-

ningen zullen ook de gestorven Israelieten deelen, doordat zij uit de 

dooden worden wedergebracht, Jes. 26 : 19. Dan. 12 : 2, en de Heidenen 

zullen aan het einde erkennen, dat dc Heere God is en in Hem zich 
zegenen en beroemen, Jer. 3 : 17, 4 : 2, 16 : 19, Ezech. 17 : 24 enz. 

Het volk der heiligen ontvangt de heerschappij over alle volken der 

aarde, Dan. 7 ; 14, 27, en de gezalfde Koning uit Davids huis zal heer-
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schen van zee tot zee en van de rivieren tot de einden der aarde, Ps. 
2 : 8, 22 : 28, 72 : 8 v. 

Van al deze Oudtestamentische beloften nam de vervulling een aan

vang, toen Christus in het vleesch verscheen ; want in zijn persoon en 

door zijn arbeid werd dat koninkrijk der hemelen op aarde gesticht, 

hetwelk eeuwen lang door Israels vromen was verwacht; Hij bevestigde 
in zijn bloed dat nieuwe en betere verbond, hetwelk de Heere in de 

laatste dagen met zijn volk oprichten zou; en op den Pinksterdag zond 

Hij dien Geest den genade en der gebeden in de gemeente uit, die haar 

in al de waarheid leiden en haar ten einde toe volmaken zou. Maar 

wat de profetie des Ouden Verbonds in één grootsch beeld samenvatte, 

dat viel bij de vervulling uiteen, kwam liet een na het ander te staan, 

en werd niet in één oogenblik of dag, maar door een lang tijdsverloop 

heen en van stuk tot stuk verwezenlijkt. Met name worden wij door 

het Nieuwe Testament onderricht, dat de ééne komst van den Messias, 

welke door de profeten verwacht werd, in eene eerste en in eene tweede 

komst onderscheiden en gedeeld wordt. Overeenkomstig de profetie 

moest de Messias komen tot verlossing en tot gericht, tot verlossing van 

zijn volk en tot gericht over zijne vijanden. Maar als deze profetie in 

vervulling treedt, komt aan het licht, dat ieder van deze twee doeleinden 
door eene bijzondere komst van den Christus bereikt wordt. 

Immers, Jezus sprak het herhaaldelijk tijdens zijn verblijf op aarde 
uit, dat Hij nu gekomen was, om te zoeken en zalig te maken dat ver

loren was, Luk. 19 : 10, om te dienen en zijne ziel te geven tot een 
rantsoen voor velen, Matth. 20 : 28, om de wereld, niet te veroordeelen 

maar te behouden, Joh. 3 : 17, 12 : 47, 1 Joh. 4 : 14. Maar daarnaast 

zegt Hij even klaar en krachtig, dat Hij, door het licht, dat Hij laat 
schijnen, een oordeel, eene scheiding in de wereld teweegbrengt, Joh. 

3 : 19, 9 : 39, en eens zal wederkomen, om gericht te houden over alle 
levenden en dooden, Joh. 5 : 22, 27—29. Hij moet nu wel gekruisigd 

en gedood worden, maar daarna zal Hij opstaan en opvaren daar Hij 
te voren was, Matth. 16 : 21, Joh. 6 : 62, om dan aan het einde weder 

te komen, alle volken voor zich te vergaderen, en een iegelijk te ver
gelden naar zijn doen, Matth. 16 : 27, 24 : 30, 25 : 32 enz. 

Tusschen die twee komsten is dus een groot verschil. Bij de eerste ver-
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scheen de Christus in zwakheid des vleesches, in dienstknechtsgestalte, 
om te lijden en te sterven voor de zonden van zijn volk, Phil. 2:6 8, 

en bij de tweede zal Hij openbaar worden in groote kracht en heerlijk
heid, als een Koning, die uitgaat overwinnende en opdat Hij overwinne, 

Matth. 24 : 30, Openb. 6 : 2, 19 : 11. Doch beide komsten behooren 
ten nauwste bij een; de eerste baant den weg tot de tweede, omdat 

naar de gedachte der H. Schrift en de grondwet van het koninkrijk 

der hemelen alleen het lijden tot de heerlijkheid, het kruis naar de kroon, 
de vernedering tot de verhooging leidt, Luk. 24 : 26. 

Bij zijne eerste komst legde Christus den grondslag, bij zijne tweede brengt 

Hij de voltooiing van het Godsgebouw; gene is de aanvang, deze het 

einde van zijn Middelaarswerk. Omdat Christus een volkomen Zaligmaker 

is, die niet alleen de mogelijkheid, maar de werkelijkheid der zaligheid 
brengt, kan en mag en zal Hij niet rusten, voordat Hij de zijnen, die 

Hij kocht met zijn bloed en vernieuwde door zijn Geest, daar brengt 

waar Hij is, en hen tot aanschouwers en deelgenooten van zijne heer
lijkheid maakt, Joh. 14 : 3, 17 : 24. Geen half, maar een volkomen 

werk heeft de Vader Hem opgedragen om te doen ; Hij moet aan degenen, 

die de Vader Hem gaf, het eeuwige leven schenken, Joh. 6 : 39, 10: 28; 

zijne gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks aan den Vader 

voorstellen, Ef. 5 : 27, en Hem het koninkrijk overgeven, nadat het ge
heel is afgewerkt en voltooid, 1 Cor. 15 : 23- 28. 

Omdat de eerste en tweede komst van Christus zoo innig bij elkander 

behooren, en de eene zonder de andere geen oogenblik denkbaar of be

staanbaar is, daarom legt de H. Schrift op de lengte of korte van den 

tijd, die tusschen beide verloopen moet, zoo weinig nadruk; het tijdelijk 

verband treedt ver achter het zakelijk verband terug. De tijd, die tus

schen beide inligt, wordt dikwerf zeer kort voorgesteld ; de geloovigen 
des Nieuwen Testaments leven tegen het einde der eeuwen, 1 Cor. 10: 11, 

in de laatste tijden, 1 Petr. 1 : 20, in de laatste ure, 1 Joh. 2 : 18; zij 

hebben nog maar een weinig tijds te lijden, 1 Petr. 1 : 6, 5 : 10, want 

de dag nadert, Hebr. 10 : 25, 37, de toekomst genaakt, Jak. 5 : 8, de 

tijd is nabij, Openb. 1 : 3, 22 : 10, de Rechter staat voor de deur, Jak. 

5 : 9, Christus komt haastelijk, Openb. 3 : 11, 22 : 7, 20. Paulus achtte 

het niet onmogelijk, dat hij en zijne medegeloovigen die wederkomst van 
Christus nog beleven zouden, 1 Thess. 4 : 15, 1 Cor. 15 : 51. 

54 
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Daarmede draagt de Schrift echter geene bepaalde leer over dien tus-

schentijd voor, want elders getuigt zij uitdrukkelijk, dat de dag en de 

ure van die toekomst voor menschen en engelen verborgen is en door 

den Vader krachtens zijne eigene macht is vastgesteld, Matth. 24 : 36, 

Hand. 1 : 7. Alle poging, om den tijd dier toekomst te berekenen, is 
ongeoorloofd en onvruchtbaar, Hand. 1 : 7, want de dag des Heeren 

komt als een dief in den nacht, in eene ure, welke de menschen niet 

weten, Matth. 24 : 42—44, 1 Thess. 5 : 2, 4, 2 Petr. 3 : 10, Openb. 

3:3, 16 : 15. Zelfs kan die dag niet komen, voordat het Evangelie 

aan alle volken is gepredikt, Matth. 24 : 14, het koninkrijk der hemelen 
als een zuurdeesem alles doorzuurd heeft, Matth. 13 : 33, en eerst de 

mensch der zonde verschenen is, 2 Thess. 2 : 2 v. De Heere heeft een 

anderen maatstaf voor den tijd dan wij; één dag is bij Hem als duizend 

jaren en duizend jaren als één dag; zijne schijnbare traagheid is lank

moedigheid, die niet wil, dat eenigen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot bekeering komen, 2 Petr. 3 : 8, 9. 

Maar wat de H. Schrift met deze hare verschillende uitspraken over 

den tusschentijd ons wèl wil leeren, is dit, dat de eerste en de tweede 

komst van Christus zakelijk ten nauwste met elkander in verband staan. 

Het is één werk, dat de Vader aan Christus opgedragen heeft; en dat 

werk strekt zich tot alle eeuwen uit en omvat de gansche geschiedenis 

der menschheid. Het is begonnen in de eeuwigheid; het werd voortge

zet in den tijd ; en het eindigt wederom in de eeuwigheid. De korte tijd, 

dien Christus op aarde in het vleesch leefde, is maar een klein gedeelte 

van de eeuwen, over welke Hij als Heer en Koning aangesteld is. Wat 

Hij toen door zijn lijden en sterven verwierf, past Hij van de hemelvaart 

af door zijn Woord en Geest in de gemeente toe, en voleindigt Hij bij 

zijn wederkomst. Ja, Hij is naar den hemel gevaren, om te dichter bij 
de zijnen te zijn, steeds inniger met hen verbonden te worden en altijd 

nader tot hen te komen. De tijd, die tusschen zijne eerste en tweede 

komst verloopt, is één voortdurend komen van Christus tot de wereld. 

Gelijk Hij in de dagen des Ouden Testaments zijne komst in het vleesch 

door allerlei verschijningen en werkzaamheden liet voorafgaan, zoo is 

Hij thans bezig, zijne wederkomst voor te bereiden door het oordeel en 

de scheiding, welke Hij door zijn Woord en Geest in de wereld der 

menschen tot stand brengt. Het is één voortdurend komen van Christus, 
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waarvan de geloovigen des Nieuwen Testaments getuigen zijn; zij zien 

den Zoon des menschen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en 

komende op de wolken des hemels, Matth. 26 : 64, zij zien zijn komen 

in de prediking van zijn woord en in de werking van zijn Geest, Joh. 

14 : 18-20, 16 : 16, 19 v. Christus kwam niet slechts eenmaal op 
aarde, maar Hij komt altijd door, Hij is de komende en degene die 
komen zal, Hebr. 10 : 37, Openb. 1 : 4, 8. 

Om deze redenen zagen de geloovigen des Nieuwen Testaments naar 
die wederkomst met groot verlangen uit, Evenals de vromen des Ouden 

Verbonds, dachten en spraken zij betrekkelijk zelden over hun persoon
lijk uiteinde bij den dood ; al hunne verwachtingen richtten zich op de 

wederverschijning van Christus en de voltooiing van het Godsrijk. Zij 

waren zich bewust, te leven in den dag der vervulling, in dien dag, die 

door de profetie des Ouden Testaments als de groote en doorluchtige 

dag des Heeren werd voorgesteld, en die zich uitstrekt van de hemel- * 

vaart tot de wederkomst van Christus. De nabijheid, waarin zij deze 
wederkomst zich voorstelden, is maar eene andere uitdrukking voor de vol

strekte zekerheid, met welke zij haar verbeidden. Hun sterk geloof is de 
wortel van hunne onwankelbare hoop. 

Jezus sprak in he t  verkeer met zijne discipelen zeer veel over he t  geloof 
en de liefde en weinig over de hoop, omdat het er toen op aankwam, om al 

hun aandacht op zijn persoon en werk te vestigen. Maar Hij gaf tal van 

beloften, aangaande zijne opstanding en hemelvaart, zijne zending van den 

Geest en zijne wederkomst in heerlijkheid. Door het lijden en sterven van 

Christus werden de discipelen een tijd lang terneergeslagen en in hunne 

verwachting teleurgesteld, Luk. 24 : 41, maar door zijne opstanding werden 

zij herboren tot eene levende hope, 1 Petr. 1 : 3, 21. Christus zelf was 

nu hunne hope, het voorwerp en inbegrip van al hunne verwachtingen, 

1 Tim. 1:1; want als Hij wederkomt, doet Hij al zijne beloften in vervulling 
gaan en schenkt aan zijne belijders de volkomene zaligheid en het eeuwige 

leven. Daarom leven zij in de hoop, en verwachten voortdurend de zalige 

hoop en verschijning der heerlijkheid van hunnen grooten God en Zaligmaker 

Jezus Christus, Tit. 2 : 13; en in die verwachting deelt met hen het gansche 
zuchtend schepsel, dat der ijdelheid onderworpen is, op hope, dat het 

zelf ook zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis 
tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, Rom, 8 : 21. 
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Toch,  a l  hebben  de  ge loovigen  des  Nieuwen Tes taments  sch ie r  a l  

hunne  aandacht  op  de  wederkomst  van  Chr i s tus  ger ich t ,  enke le  gegevens  

komen e r  toch  wel  in  he t  Nieuwe Tes tament  voor ,  d ie  l i ch t  verspre iden  

over  den  toes tand ,  welke  b i j  hun  s te rven  in t reed t .  Volgens  de  Roomsche  

kerk  kunnen  s lech ts  enke le  he i l igen  en  mar te la ren  he t  op  aarde  door  

hunne  goede  werken  zoover  b rengen ,  da t  z i j  b i j  den  dood te rs tond  in  

den  hemel  worden  opgenomen.  De  groote  meerderhe id  der  ge loovigen  
gaa t  b i j  he t  s te rven  nog  voor  een  kor te r  of  l anger  t i jd  naar  he t  vagevuur  

(vage  van  vegen ,  re in igen  ;  dus  re in ig ing-  of  lou te r ingsvuur) ,  om daar  

de  t i jde l i jke  s t ra f fen  af  t e  be ta len ,  welke  z i j  door  hunne  zonden  

verd iend  hebben  en  in  hun  aardsche  leven  n ie t  meer  konden  voldoen .  

Di t  vagevuur  i s  dus  geene  p laa t s  van  bekeer ing ,  waar  de  onge loovigen  
en  goddeloozen  nog  de  ge legenheid  ontvangen ,  om za l ig  te  worden ,  want  

dezen  gaan  ineens  naar  de  he l  ;  ook  i s  he t  e igenl i jk  geene  p laa t s  van  

re in ig ing  en  he i l igmaking ,  want  de  ge loovigen ,  d ie  daar  komen,  kunnen  

z ich  geene  n ieuwe deugden  en  verd iens ten  verwerven;  maar  he t  i s  

enke l  en  a l leen  eene  s t ra fp laa t s ,  waar  de  ge loovigen ,  de  eenerz i jds  „gebe

nedi jde"  en  andererz i jds  toch  weer  „arn ie"  z ie len ,  door  s tof fe l i jk  vuur  

zoolang  gepi jn igd  worden ,  to tda t  de  mate  hunner  t i jde l i jke  s t ra f fen  i s  
vervuld .  Beha lve  eene  s t r i jdende  kerk  op  aarde  en  eene  t r iumfeerende  

in  den  hemel ,  i s  e r  dus  vo lgens  Rome ook  nog  eene  l i jdende  kerk . ,  in  

he t  vagevuur ,  wier  leden  men in  hun  l i jden  door  voorbeden ,  goede  

werken ,  a f la ten  en  voora l  door  misof fe rs  te  hu lp  kan  komen,  en  tevens ,  

omdat  z i j  de  ge loovigen  vooru i t  en  d ich te r  b i j  de  za l ighe id  z i jn ,  evena ls  

de  enge len  en  de  he i l igen  in  den  hemel ,  om b i j s tand  aanroepen  kan .  

Omdat  ve len  deze  Roomsche  be l i jden is  n ie t  goed  vers tonden ,  hebben  
z i j  haar  d ikwerf  boven  mate  verheer l i jk t  en  van  de  leer  van  he t  vage

vuur  gebru ik  gemaakt ,  om eene  voor tgaande  lou te r ing  der  ge loovigen  

na  den  dood  voor  te  s taan ;  z i j  konden  he t  z ich  n ie t  begr i jpen ,  da t  

ge loovigen ,  d ie  toch  to t  in  hunne  s te rvensure  toe  onvolmaakt  en  to t  a l le  

booshe id  gene igd  b leven ,  b i j  den  dood in  eens  van  a l le  zonde  bevr i jd  

en  voor  den  hemel  r i jp  gemaakt  werden .  En  anderen  z i jn  nog  vee l  
verder  gegaan ,  hebben  he t  denkbee ld  der  on twikke l ing  ook  op  he t  l even  

h ie rnamaals  toegepas t ,  en  s te l len  he t  z ich  dus  voor ,  da t  a l le  menschen  

zonder  ondersche id  aan  de  overz i jde  des  grafs  in  rech te  l i jn  da t  l even  

voor tze t ten ,  he twelk  z i j  h ie r  op  aarde  en  missch ien  ook  reeds  vroeger  
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in hun vóórbestaan geleid hebben. De dood is geene afbreking van 

dit leven en geene straf voor de zonde, maar slechts de overgang in 

een anderen bestaansvorm, zooals de rups in de vlinder verandert En 

deze ontwikkeling (evolutie) gaat zoo lang voort, totdat alles weer terecht 
komt of tot het niet terugkeert. 

Maar de Heilige Schrift weet van al deze troostelooze leeringen niets 
af. Overal stelt zij het zoo voor, dat deze aarde de eenige plaats van 

bekeering en loutering is; van eene prediking des Evangelies aan de 
overzijde des grafs maakt zij nimmer, ook niet in Mt. 12 : 32, 1 Petr. 

3 . 18 — 22, 4 : 6, gewag; de dood is als straf op de zonde eene totale breuk 
met het leven hier op aarde, en bij het laatste oordeel komt de tusschen-

toestand nooit in eenige aanmerking; het gericht loopt uitsluitend over 
hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed hetzij kwaad, 2 Cor 

5 : 10. Maar voor hen, die in Christus gelooven, heeft die dood en 
ook dat oordeel alle verschrikking verloren. Want in de gemeenschap 

met God, door Jezus Christus onzen Heere, is sterven geen sterven meer. 

Het verbond, dat God uit genade met de zijnen opzicht, waarborgt de 
volkomene zaligheid en het eeuwige leven ; God is niet een God der 

dooden, maar der levenden, Matth. 22 : 32. Wie in Christus gelooft, 

zal leven, al ware hij ook gestorven, en een iegelijk, die leeft en in 
He.m gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid, Joh. 11 : 25, 26 en 

komt ook niet in het oordeel, want hij is uit den dood overgegaan in 
het leven, Joh. 5 : 24. 

Vandaar dat de geloovigen bij den dood naar hunne zielen terstond 
bij Christus in den hemel worden opgenomen. Indien de rechtvaardig-

making en de heiligmaking 's menschen eigen werk ware, dat hij door 

eigen kracht of door de kracht der hem ingestorte bovennatuurlijke ge

nade tot stand had te brengen, dan ware het niet te begrijpen, dat hij 

dit werk in de korte spanne tijds van dit leven reeds ten einde toe vol

tooien zou, en dan moet er wel een vagevuur en eene voortgaande 

loutering na dit leven worden aangenomen. Maar Christus heeft alles 
voor de zijnen volbracht; Hij heeft niet alleen de straf voor hen ge

dragen en de volle vergeving van al hunne zonden verworven, maar ook 

in hunne plaats de wet vervuld en het eeuwige leven in onverderfelijk

heid aan het licht gebracht. Wie gelooft, is van stonde aan van den toorn 

Gods bevrijd en het eeuwige leven deelachtig; hij is in datzelfde oogen-
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blik „rijp" voor den hemel. Als hij op aarde blijven moet, dan is dat 

niet, om zichzelf te volmaken en door goede werken het eeuwige leven 

te verdienen; maar dan is dat noodig om der broederen wil, opdat hij 

wandele in de goede werken, welke God voorbereid heeft en waartoe 

hij in Christus geschapen werd, Phil. 1 : 24, Ef. 2: 10. Zelfs het lijden, 

dat hij op aarde nog menigmaal te dragen heeft, is geene straf en geene 

boete meer, maar eene vaderlijke kastijding, die tot zijne opvoeding dient, 

Hebr. 12 : 5—11, een vol-maken van de overblijfselen der verdrukkin

gen, welke Christus voortdurend in het lichaam zijner gemeente lijdt, 
om haar te bouwen en te bevestigen in de waarheid, Col. l ; 24. 

Op grond van het volkomene werk van Christus staat dies voor de 
geloovigen terstond bij hun dood de hemel open. Zij behoeven in geen 

vagevuur meer straffen voor hunne zonden te dragen, want Christus heeft 
alles volbracht en alles verworven. Volgens de gelijkenis in Luk. 16 

wordt de arme Lazarus terstond na zijn sterven door de engelen gedra

gen in Abrahams schoot, om daar, in de gemeenschap met Abraham, 

de eeuwige zaligheid te genieten. Toen Jezus stierf aan het kruis, beval 

Hij zijn eigen geest in de handen zijn Vaders, en beloofde vooraf aan 

den moordenaar, dat hij nog heden met Hem in het paradijs zou zijn, 

Luk. 23 : 43, 46. De eerste Christen-martelaar, Stephanus, riep onder 

de steeniging den Heere Jezus aan en bad Hem, zijn geest te ontvangen, 

Hand. 7 : 59. Paulus is verzekerd, dat hij, ontbonden wordende, met 
Christus zal wezen en in den Heere inwonen zal, 2 Cor. 5 : 8, Phil. 

1 : 23. Volgens Openb. 6 : 8, 7 : 9 enz. bevinden zich de zielen der 
martelaren en van al de gezaligden in den hemel, voor den troon Gods 

en voor het Lam, bekleed met witte lange kleederen en palmtakken in 

hunne handen. Want zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven, 

van nu aan; zij rusten van hunnen arbeid, dien zij op aarde verricht 
hebben en die met hen volgt, Openb. 14 : 13, Hebr. 4:9; en zij leven 

en heerschen met Christus al den tijd tot zijne wederkomst toe, Openb. 
20 : 4, 6. 

Hoezeer de geloovigen bij hun sterven terstond naar de ziel de hemel-

sche zaligheid deelachtig worden, toch is deze toestand in zekeren zin 

nog een voorloopige en onvolkomene te noemen. Immers, hunne lichamen 

rusten nog in het graf en zijn der verderfenis onderworpen ; ziel en 
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lichaam zijn nog gescheiden en deelen nog niet samen, in vereeniging 

met elkander, in de eeuwige heerlijkheid ; in hun geheel genomen, als 

personen, bevinden zich de geloovigen in den tusschentoestand nog in 

den staat des doods, evenals Jezus na zijn sterven en vóór zijne opstan

ding nog in dien staat verkeerde, al was zijne ziel opgenomen in het 

paradijs. Zij heeten daarom ook ontslapenen of gestorvenen in Christus 

1 Thess. 4 : 14, 16, 1 Cor. 15 : 18 ; hun gestorven zijn wordt een 
slapen genoemd, Joh. 11 : 11, 1 Cor. 11 : 30; een zien van de ver

derving, Hand. 13 : 36. Dit alles bewijst, dat de tusschentoestand nog 
niet de eindtoestand is. Wijl Christus een volkomen Zaligmaker is, is 

Hij met de redding der ziel niet tevreden, maar brengt Hij ook de ver

lossing van het lichaam tot stand. Dan eerst is het koninkrijk Gods 

voltooid, als Christus alle heerschappij en alle macht en kracht te niet 

gedaan, alle vijanden onder zijne voeten gelegd, en den laatsten vijand, 
den dood, volkomen overwonnen zal hebben, 1 Cor. 15 : 24—26. 

In den hemel en op de aarde is er daarom een verlangend uitzien naar 

de toekomst, waarin de laatste slag geslagen en de volkomene zegepraal 

behaald zal worden. De zielen der martelaren in den hemel roepen met 

groote stem: hoe lang, o heilige en waarachtige Heerscher, oordeelt en 

wreekt gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen ? Openb. 

6 : 10, en de Geest en de bruid op aarde zegt: Kom, Heere Jezus, ja 

kom haastelijk! Openb. 22 : 17. En dat niet alleen, maar Christus zelf 

bereidt zoowel in den hemel als op aarde zijne eigene komst voor. In 

het huis zijns Vaders bereidt Hij plaats voor de zijnen, en als Hij hun 

plaats bereid zal hebben, komt Hij weder en zal hen tot zich nemen, 

opdat zij ook zijn mogen, waar Hij is, Joh. 14 : 2, 3. En op aarde 

regeert Hij als koning, in de gemeente door zijne genade, in de wereld 

door zijne macht, totdat Hij al zijne uitverkorenen vergaderd en al zijne 

vijanden onderworpen hebbe, 1 Cor. 15 : 25. Hij rust niet, maar Hij 

werkt altijd door, en in zijn werk spreekt Hij het uit: zie, Ik kom haaste

lijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden naar zijn doen, 
Openb. 22 : 12, 20. 

De wereldgeschiedenis, die inligt tusschen Jezus' hemelvaart en we

derkomst, is één voortdurend komen van Christus, ééne steeds voort

gaande vergadering van zijne gemeente, ééne altijd zich voortzettende 

onderwerping van zijne vijanden. Wij zien het menigmaal niet en 
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wij  vers taan  he t  n ie t ,  maar  Chr i s tus  i s  inderdaad  de  Heer  der  

t i jden ,  de  Koning  der  eeuwen ;  Hi j  i s  de  Alpha  en  de  Omega ,  he t  be

g in  en  he t  e inde ,  de  eers te  en  de  laa t s te ,  Openb.  22  :  13 .  Omdat  de  

Vader  den  Zoon heef t  l i e fgehad ,  heef t  Hi j  in  Hem de  were ld  geschapen ,  

de  gemeente  u i tverkoren  en  a l len ,  d ie  Hem gegeven  z i jn ,  to t  de  aan
schouwing  van  z i jne  heer l i jkhe id  bes temd,  Joh .  17  :  24 .  

De  vol too i ing  van  he t  Godsr i jk  i s  daarom ook  geene  vrucht  van  ge

le ide l i jke  on twikke l ing  der  na tuur ,  noch  ook  een  voor tbrengse l  van  men-

sche l i jken  a rbe id .  Want  a l  i s  he t  koninkr i jk  der  hemelen  ge l i jk  aan  een  

mos te rdzaad ,  een  zuurdeesem en  een  zaad ,  he t  g roe i t  toch  bu i ten  weten  

en  toedoen  der  menschen ,  Mark .  4  :  27 .  Paulus  moge  p lan ten  en  Apol los  
n a t m a k e n ,  G o d  i s  h e t  a l l e e n ,  d i e  d e n  w a s d o m  g e e f t ,  1  C o r .  3 : 6 .  D e  

Schr i f t  ken t  geene  ze l f s tandige  na tuur  en  geen  onafhankel i jken  mensch  ;  

a l t i jd  i s  he t  God,  d ie  de  were ld  in  s tand  houdt  en  d ie  de  geschiedenis  

maakt*  En  voora l  a l s  he t  e inde  nader t ,  za l  Hi j  op  eene  bu i tengewone  

wi jze  ingr i jpen  en  door  de  versch i jn ing  van  Chr i s tus  de  h i s tor ie  doen  
s t i l s taan  en  den  t i jd  doen  overgaan  in  de  eeuwigheid .  

Dat  za l  eene  ontzagl i jke  gebeur ten is  z i jn ,  a l s  Chr i s tus ,  gezonden  door  

den  Vader ,  Hand.  3  :  20 ,  1  T im.  6  :  15,  versch i jnen  za l  op  de  wolken  des  
hemels  Gel i jk  Hi j  b i j  z i jn  heengaan  van  de  aarde  opgenomen werd  in  den  

hemel ,  zoo  keer t  Hi j  b i j  z i jne  wederkomst  van  den  hemel  naar  de  aarde  

weer ,  Ph i l .  3  :  20.  Eene  wolk  nam Hem bi j  z i jne  hemelvaar t  op  en  ont t rok  

Hem aan  he t  oog  der  d i sc ipe len  ;  op  wolken  des  hemels ,  d ie  a l s  een  

zegewagen  z ich  onder  Hem ui tbre iden ,  komt  Hi j  naar  de  aarde  te rug ,  

Mat th .  24  :  30,  Openb.  1 :7 .  In  d iens tknechtsges ta l te  verscheen  Hi j  de  

eers te  maal  op  aarde ,  maar  Hi j  komt  voor  de  tweede  maal  t e rug  met  groote  

kracht  en  heer l i jkhe id ,  Mat th .  24  :  30 ,  a l s  een  Koning  der  koningen  en  

a l s  een  Heere  der  Heeren ,  geze ten  op  een  wi t  paard ,  met  een  scherp  
zwaard  u i tgaande  u i t  z i jnen  mond,  omstuwd door  z i jne  enge len  en  

he i l igen ,  Mat th .  25  :  31 ,  1  Thess .  3  :  13 ,  Openb.  19  :  14 ,  en  aange

kondigd  door  de  s tem van  een  archangel  en  de  bazuin  der  enge len ,  
Mat th .  24  :  31 ,  1  Cor .  15  :  52 ,  1  Thess .  4  :  16 .  

Om ons  een  indruk  te  geven  van  de  majes te i t  en  heer l i jkhe id ,  waar in  

Chr i s tus  versch i jnen  za l ,  bed ien t  de  Schr i f t  z ich  en  moet  z i j  z ich  wel  
bedienen  van  woorden  en  bee lden ,  d ie  onder  onze  bevat t ing val len .  En  

d ikwerf  i s  he t  moei l i jk  voor  ons ,  om tusschen  de  zaak  ze lve  en  de  
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voorstelling, die ervan gegeven wordt, onderscheid te maken. Maar dit 

staat toch vast; Christus komt weder, dezelfde Christus, die uit Maria 

geboren werd, onder Pontius Pilatus geleden heeft, gestorven, begraven, 

opgewekt en ten hemel gevaren is ; maar Hij keert weder in heerlijkheid, 
om te oordeelen de levenden en de dooden. Die nedergedaald is, is 

dezelfde ook, die opgevaren is verre boven alle de hemelen, opdat Hij 

alle dingen vervullen zoude, Ef. 4:10. Die zichzelven vernietigd en ver
nederd heeft, is dezelfde, die uitermate door Qod is verhoogd, en een 

naam heeft ontvangen boven allen naam, opdat in den naam van Jezus 
zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden, dat Hij de Heer is, 

tot heerlijkheid Gods des Vaders, Phil. 2:6-11. Hij, die eenmaal 

geofferd werd om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder 

zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, 

Hebr. 9 : 28. Dit Maran-atha is de troost der gemeente ; Hij, die haar 
van eeuwigheid heeft lief gehad en zichzelven voor haar heeft overge

geven in den dood, komt weder, om haar tot zich te nemen en èeuwig 

in zijne heerlijkheid te doen deelen. Haar Zaligmaker en haar Rechter 
is één en dezelfde persoon. 

Deze troost der geloovigen wordt echter door de zoogenaamde Chilias

ten, de voorstanders der leer van een duizendjarig rijk, aanmerkelijk 

verzwakt. Zij maken n.1. bij de wederverschijning van Christus tusschen 

eene eerste en eene tweede komst onderscheid. Bij zijne eerste ver
schijning zal Christus de anti-christelijke macht overwinnen, satan bin

den, de gestorvene geloovigen opwekken, de gemeente, inzonderheid de 

gemeente van het als volk bekeerde Israël, rondom zich vergaderen, en 

met en door haar over de volken heerschen. Nadat dit rijk een 

korter of langer tijd bestaan heeft en satan weder losgelaten is, komt 
Hij voor de tweede maal weder, om alle menschen uit de dooden op 

te wekken, over hen allen het oordeel uit te spreken, en op de ver
nieuwde aarde het voltooide Godsrijk op te richten. 

Door deze onderscheiding van tweeërlei komst van Christus wordt het 

einde der wereldgeschiedenis een langen tijd verschoven; als Christus 
verschijnt op de wolken des hemels, is de voleinding der eeuwen 

nog niet daar, maar treedt er een voorloopige toestand van heer

schappij en macht, van geestelijke en stoffelijke zegeningen in, waarvan 
de Chiliasten zich zelf moeilijk eene goede voorstelling kunnen vormen, 

55 
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en  over  we lks  ka rak te r  en  duur  z i j  onder l ing  t en  s t e rks te  ve rdee ld  z i jn .  

De  grondfou t  van  deze  ch i l i a s t i sche  dwal ing  l ig t  i n  eene  ve rkee rde  

opva t t ing  van  he t  ve rband  tusschen  Oud  en  Nieuw Tes tament .  De  ve r 

k iez ing  van  Abraham en  z i jn  zaad  had  n ie t  t en  doe l ,  om he t  vo lk  van  

I s raë l  in  de  toekomst  o f  ze l f s  in  he t  vo l too ide  Gods r i jk  aan  he t  hoofd  

van  a l l e  vo lken  t e  s t e l l en ,  maar  0111  i n  Hem,  d ie  he t  e igen l i jk  zaad  van  

Abraham was ,  Ga l .  3  :  16 ,  a l l e  ges lach ten  de r  aa rde  t e  zegenen ,  Gen .  

12  :  3 ,  Ga l .  3 :8 ,  14  ;  I s raë l  werd  ve rkoren ,  n ie t  t en  kos te ,  maar  t en  

ba te  de r  menschhe id .  Toen  de  Chr i s tus  op  aa rde  ve r scheen ,  begonnen  

daa rom a l  de  be lo f t en  des  Ouden  Tes tament s  in  Hem en  in  z i jne  ge 

meen te  ve rvu ld  t e  worden .  Z i j  l i ggen  n ie t  gedurende  hee l  de  Nieuw

tes t ament i sche  bedee l ing  op  ve rvu l l ing  t e  wach ten ,  maar  ze  worden  

a ldoor  ve rvu ld  van  de  ee r s t e  koms t  van  Chr i s tus  a f  t o t  z i jne  wederkomst  

toe -  Nie t  a l l een  i s  Chr i s tus  in  z i jn  pe r soon  de  ware  p ro fee t ,  p r i e s t e r  

en  kon ing ,  de  ech te  knech t  des  Heeren ,  en  z i jne  o f fe rande  he t  ware  

zoenof fe r ,  de  ware  besn i jden i s ,  he t  ware  pascha ,  Rom.  3  :  25 ,  1  Cor .  

2 :11  enz . ;  maar  z i jne  gemeen te  i s  ook  he t  ware  zaad  van  Abraham,  

he t  ware  I s raë l ,  he t  ware  vo lk  Gods ,  de  ware  t empe l  en  he t  ware  Z ion ;  

a l  de  zegen ingen  van  Abraham en  a l  de  be lo f t en  des  Ouden  Verbonds  

komen  door  Chr i s tus  aan  de  gemeen te  t en  goede  en  worden  in  den  

loop  de r  eeuwen  aan  haa r  ve rvu ld ,  Rom.  9  :  25 ,  26 ,  11  :  17 ,  2  Cor .  
6  :  16-18 ,  Ga l .  3  :  14 ,  29  enz .  

Maar  ge l i jk  he t  l even  van  Chr i s tus  in  een  s t aa t  van  ve rneder ing  en  

van  ve rhoog ing  u i t eenva l t ,  zoo  kan  ook  z i jne  gemeen te  en  i ede r  ge loov ige  

in  he t  b i j zonder  he t  r i jk  de r  hee r l i jkhe id  n ie t  ingaan ,  dan  door  de  schoo l  

des  l i jdens  heen .  E r  i s  geene  apa r t e  l i jdende  ke rk  in  he t  vagevuur ,  

ge l i jk  Rome zeg t ,  maar  de  l i jdende  ke rk  i s  deze l fde  a l s  de  s t r i jdende  

ke rk  h ie r  op  aa rde .  Nergens  open t  he t  Nieuwe  Tes tament  aan  de  ge 

meen te  van  Chr i s tus  he t  ve r sch ie t ,  da t  z i j  nog  eens  in  deze  bedee l ing  

to t  mach t  en  hee r schapp i j  za l  komen .  In tegendee l ,  een  d i sc ipe l  i s  n ie t  

boven  z i jn  mees te r  en  een  d iens tknech t  n i e t  boven  z i jn  hee r ;  ind ien  z i j  

J ezus  ve rvo lgd  hebben ,  zu l l en  z i j  he t  ook  z i jne  jongeren  doen ,  Joh-

15  :  19 ,  20 .  In  de  were ld  wach t  hen  ve rd rukk ing ,  Joh .  16 :  33 ,  en  ee r s t  

in de toekomende eeuw ontvangen zij het eeuwige leven, Mark. 10 : 30, 

wan t  ind ien  z i j  me t  Chr i s tus  l i jden ,  dan  zu l l en  z i j  ook  me t  Hem ver 

hee r l i jk t  worden ,  Rom.  8  • 17 .  Ze l f s  sp reek t  he t  N ieuwe  Tes tament  
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herhaaldelijk de verwachting uit, dat tegen het einde der eeuwen de 
goddeloosheid toenemen, de verleiding en de afval zich uitbreiden zal, 
Matth. 24 : 37 v., Luk. 17 : 26 v„ 18 : 8 enz. Aan den dag van Chris
tus gaat de groote afval, de openbaring van den inensch der zonde, den 
antichrist vooraf, 2 Thess. 2 : 3 v,, wiens komst wel door vele valsche 
p r o f e t e n  e n  v a l s c h e  C h r i s t u s s e n  i s  v o o r b e r e i d ,  M a t t h .  7 : 5 ,  2 4  :  5 ,  

24, 1 Joh. 2 : 22, 4 : 3, maar die ten slotte zelf verschijnt, en al zijne 
macht concentreert in een wenldrijk (het beest uit de zee of den afgrond, 
Openb. 11 : 7, 31 : 1—10), dat door de valsche religie (het beest uit 
de aarde, Openb. 13 : 11-18) gesteund, zijn zetel in Babyion heeft, 
Openb. 17 en 18, en dan van daar uit den laatsten, verwoeden aanval 
tegen Christus en zijn rijk onderneemt. 

Maar door zijne verschijning in heerlijkheid, Openb. 19 : 11 — 16» 
maakt Christus aan de macht van het beest uit de zee en uit de aarde 
voorgoed een einde, Openb. 19 : 20, en brengt ook satan tot onder
werping. Dit laatste geschiedt echter in twee tempo's ; eerst wordt salan 
gegrepen en gebonden als verleider der Christenvolken, Openb. 20 : 1 —3, 

verg. 12 : 7—11, daarna als verleider der volken, die in de vierhoeken 
der aarde zijn, Openb. 20 : 7-10. Middelerwijl leven en heerschen de 
geloovigen, die aan het getuigenis van Jezus en het woord Gods trouw 
bleven tot den dood toe, als koningen met Christus in den hemel al 
den tijd (symbolisch onder het getal van duizend jaren voorgesteld, 
Openb. 20 : 3, 4, 6, 7), waarin satan uit de volken, onder welke de ge
meente zich uitbreidt, verdreven is, en te midden van de heidensche 
volken zich eene nieuwe macht tegen het rijk van Christus organiseert, 
Openb. 20 . 4, verg. 2 : 2o, 3 : 21. In dit leven en heerschen met 
Christus bestaat de eerste opstanding; de andere dooden, die het beest 
en zijn beeld gevolgd zijn, leven niet en heerschen niet, maar zij leven 
en heerschen, en hebben den tweeden dood, de straf der hel, niet te 
vreezen ; zij zijn nu reeds priesters van God en van Christus, Openb. 
20 : 6, en worden na opstanding en wereldgericht als burgers opge
nomen in het nieuwe Jeruzalem. 

Op de verschijning van Christus volgt de opstanding der dooden. 
Ofschoon deze ook wel in het algemeen aan God wordt toegeschreven, 
1 Cor. 6 : 14, 2 Cor. 1 : 9, zoo is zij toch meer bepaaldelijk het werk 
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van  den  Zoon,  wien  de  Vader  he t  leven  gaf  in  z ichze lven ,  Joh .  5  :  26 ,  

d ie  ze l f  de  ops tanding  en  he t  l even  i s ,  Joh .  11  :  25 ,  en  d ie  de  macht  

on tv ing ,  om a l le  ges torvenen  door  de  s temme z i jns  monds  u i t  hunne  

graven  te  doen  u i tgaan ,  Joh .  5  :  28,  29 .  Duide l i jk  word t  h ie r ,  evena ls  
e lders ,  Dan .  12  :  2 ,  Mat th .  10  :  28 ,  Hand.  24  :  15 ,  Openb.  20  :  12 ,  13 ,  

ge leerd ,  da t  e r  eene  ops tanding  van  a l le  menschen  za l  p laa t s  hebben ,  
van  de  onrechtvaard igen  zoowel  a l s  van  de  rech tvaard igen .  

Maar  tusschen  be ide  i s  toch  een  groot  ondersche id ;  gene  i s  een  bewi js  van  

de  macht  en  de  gerecht ighe id  van  Chr i s tus ,  deze  i s  tevens  eene  be tooning  van  

z i jne  barmhar t ighe id  en  genade  ;  de  eers te  bes taa t  a l leen  in  eene  hereenig ing  

van  z ie l  en  l i chaam en  geschied t  t en  oordee l ,  Joh .  5 :  29 ,  maar  de  tweede  
i s  eene  ops tanding  des  levens ,  eene  levendmaking  van  den  ganschen  

mensch ,  eene  vern ieuwing  van  z ie l  en  l ichaam be ide  in  de  gemeenschap  

en  door  den  Gees t  van  Chr i s tus ,  Joh .  5  :  29 ,  Rom.  8 :11 ,  Phi l  3  :  21 .  

Er  vo lg t  daaru i t  nog  n ie t  met  zekerhe id ,  da t  be ide  opwekkingen  ook  in  

t i jd  versch i l len ,  da t  de  ops tanding  der  rech tvaard igen  een  kor te r  of  l anger  

t i jd  aan  d ie  van  de  onrechtvaard igen  voorafgaa t ;  maar  wel  wi jk t  de  eene  

in  hoedanighe id  en  aard  zeer  ver re  van  de  andere  a f ;  a l leen  de  eers te  

i s  eene  za l ige  ops tanding  en  heef t  in  de  ops tanding  van  Chr i s tus  haar  

oorzaak  en  waarborg ;  Chr i s tus  i s  de  eers te l ing ,  de  eers tgeborene  u i t  de  

dooden ,  daarna  volgen  d ie  van  Chr i s tus  z i jn ,  in  z i jne  toekomst ,  1  Cor .  
15  :  20—23.  

Bi j  d ie  ops tanding  wordt  de  eenheid  des  persoons ,  zoowel  naar  he t  
l i chaam a ls  naar  de  z ie l ,  bewaard .  Hoe  d i t  mogel i jk  i s ,  door  de  on t 

zagl i jke  ca tas t rophe  van  den  dood  heen ,  begr i jpen  wi j  n ie t .  Vandaar  da t  

ve len  de  ops tanding  des  l i chaams verwerpen  en  he t  e r  voorhouden ,  da t  

de  z ie l  na  den  docd  een  ander  l i chaam,  he tz i j  dan  een  mensche l i jk  of  
een  d ie r l i jk ,  een- f i jner  of  g rover  s tof fe l i jk  l i chaam aanneemt .  Maar  men 

vergee t  daarb i j ,  da t  de  bewar ing  van  de  eenhe id  der  z ie l  door  den  dood  

op  andersoor t ige ,  maar  in  he t  wezen  der  zaak  even  gewicht ige  bezwaren  

s tu i t ,  zoodat  ve len  de  ons te r fe l i jkhe id  der  z ie l  a l leen  in  d ien  z in  leeren ,  da t  

de  gees t  des  menschen  bl i j f t  voor t leven ,  zonder  da t  daarb i j  de  eenhe id  

van  he t  z . l f  bewus tz i jn  bewaard  b l i j f t .  Dan  va l t  ech te r  gehee l  de  

ons te r fe l i jkhe id ,  want  ind ien  he t  ze l fbewustz i jn  en  de  her inner ing  b i j  den  

dood volkomen worden  a fgebroken ,  i s  de  persoon ,  d ie  voor t leef t ,  n ie t  
deze l fde  meer ,  a l s  d ie  op  aarde  heef t  gewoond.  
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Dit zelfbewustzijn des menschen sluit echter zoowe! het bezit des 
lichaams als dat der ziel in. Het lichaam is geen kerker van den geest, 
maar behoort tot het wezen van den mensch. Daarom wordt het door 
Christus, die een volkomen Zaligmaker is, evengoed verlost als de ziel. 
De gansche mensch werd naar Gods beeld geschapen en door de zonde 
bedorven; de gansche mensch wordt daarom ook door Christus van 
zonde en dood verlost, naar Gods beeld herschapen, en zijn koninkrijk 
binnengeleid. Maar het lichaam, dat de geloovigen bij de opstanding 
terug ontvangen, komt niet in uitwendige gedaante, in toevallige eigen
schappen, in stoffelijke hoeveelheid, doch alleen in wezen met hun aardsche 
lichaam overeen. Het is geen natuurlijk, maar een geestelijk lichaam ; 
een lichaam, dat, boven het geslachtsleven, Matth. 22 : 30, boven de be
hoefte aan spijze en drank, 1 Cor. 6 : 13, verheven;onsterfelijk,onverderfelijk, 
vergeestelijkt en verheerlijkt is, 1 Cor. 15 : 42—44, en aan dat van 
Christus na zijne opstanding gelijkvormig is gemaakt, Phil. 3 : 21. 

De opstanding wordt gevolgd door het gericht. Van den beginne aan, 
sedert God vijandschap heeft gezet, is er eene scheiding onder de men
schen tusschen vrouwenzaad en slangenzaad, Gen. 3 : 15. Die scheiding 
liep in het Oude Testament door tusschen Seth en Kaïn, Semenjaphet, 
Israël en de volken, en onder Israël zelf tusschen de kinderen de belofte 
en de kinderen des vleesches. Toen Christus op aarde kwam, heeft Hij 
die scheiding, ofschoon zijne eerste komst niet de veroordeeling, maar de 
behoudenis der wereld ten doel had, Joh. 3 : 17, bevestigd en verscherpt, 
Matth. 10 : 34 — 36. Hij bracht door zijn persoon en door zijn getuigenis 
een oordeel, eene scheiding onder de menschen teweeg, Joh. 3:19—21, 
welke doorloopt tot op den huidigen dag en in het laatste oordeel hare 
afsluiting verkrijgt. Daar gaat een gericht door de geschiedenis van alle 
volken, geslachten, familiën en personen; indien de verborgenheden 
van het hart der menschen ons bekend waren, zouden wij daarvan nog 
veel dieper dan thans overtuigd zijn. Maar toch, de wereldgeschiedenis 
is niet het wereldgericht. Daar blijft te veel onrecht ongestraft, te veel 
goedheid onbeloond, dan dat onze conscientie door de tegenwoordige 
bedeeling der tijden bevredigd zou kunnen worden. Hoofd en hart der 
menschheid, rede en geweten, wijsbegeerte en godsdienst, de gansche 
geschiedenis der wereld roept om een laatste, rechtvaardig en beslissend 
oordeel. 
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En zulk een oordeel gaan wij naar het getuigenis der Schrift tegemoet. 

Het is den mensch gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, 

Hebr. 9 . 27. Ofschoon God alleen de Wetgever en Rechter aller men-

schen is, Gen. 18 : 25, Ps. 50 : 6, Jes. 33 : 22, Jak. 4 : 12, zoo wordt 
het laatste oordeel toch meer bepaald gehouden door Christus, wien de 

Vader het opgedragen heeft, omdat Hij des menschen Zoon,is, Joh. 5: 22, 

27, Hand. 10 : 42, 17 : 31, Rom. 14 : 9. Het oordeelen over levenden 
en dooden is de voltooiing van zijn middelaarswerk, de laatste trap in 

zijne verhooging ; daarin zal blijken, dat Hij alles volkomen heeft volbracht, 

wat de Vader Hem gaf te doen, dat Hij al zijne vijanden onder zijne voeten 

gelegd, en zijne gansche gemeente volkomen en eeuwig heeft zalig 
gemaakt. 

Maar als Christus het oordeel spant, dan weten wij ook, hoe 

het zijn zal; barmhartig en genadig en tegelijk strikt rechtvaardig. Want 

Hij kent den mensch en weet al wat in hem is ; Hij kent de verborgen 
schuilhoeken van het hart en ontdekt er alle boosheid en afwijking, maar 

Hij ziet ook het kleinste en zwakste beginsel van geloof en van liefde, 

dat daar aanwezig is. Hij oordeelt niet naar den schijn en ziet den 

persoon des menschen niet aan, maar Hij oordeelt naar waarheid en 

gerechtigheid. Met wet en Evangelie tot maatstaf, zal Hij oordeelen over 

de werken, Matth. 25 : 35 v., over de woorden, Matth, 12 : 36, over de 

gedachten der menschen, Rom. 2 : 16, 1 Cor. 4 : 5, want er blijft niets 
verborgen en alles wordt openbaar, Matth. 6:4, 10 : 26. Voor allen, 

die met een Petrus zeggen kunnen : Gij weet alle dingen, Gij weet, dat 

ik u liefheb, is dit oordeel eene bron van troost; maar voor allen, die 

niet gewild hebben, dat deze Christus Koning over hen werd, is het eene 
oorzaak van vrees en van bange verschrikking. 

Want dit oordeel brengt eene volkomene en eeuwige scheiding tus-

schen menschen en menschen tot stand. Evenals er onder Israël waren, 

die zeiden: De Heere ziet het niet en de God Jakobs merkt het niet, 

Ps. 94 : 7; alwie kwaad doet, is goed in de oogen des Heeren, en Hij 
heeft lust aan zoodanigen, of, waar is de God des oordeels ? Mal. 2: 17; 

zoo zijn er ook thans velen, die zich paaien met de gedachte, dat er 

geen laatste oordeel is, dat de mogelijkheid van bekeering ook na dit 

leven en na het einde der wereldgeschiedenis open blijft, dat daarom 

op den duur alle menschen, en ook zelfs de duivelen, de zaligheid 
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deelachtig zullen worden, of dat de goddeloozen, die zich blijven ver
harden, ten slotte voor eeuwig vernietigd zullen worden. 

Maargeweten en Schrift komen tegen deze ijdele inbeeldingen gelijkelijk in 
verzet. De geschiedenis der wereld loopt op eene eeuwige scheiding uit. In 

den nacht des oordeels zullen twee op één bed zijn; de een zal aan

genomen en de ander zal verlaten worden; twee vrouwen zullen te 

zamen malen, de eene zal aangenomen en de andere zal verlaten wor

den , twee zullen op den akker zijn, de een zal aangenomen en de ander 

zal verlaten worden, Luk. 17 : 34—36. De rechtvaardigen zullen in

gaan in het eeuwige leven, maar de onrechtvaardigen zullen overgegeven 
worden aan de eeuwige pijn, Matth. 25 : 46. Daar is een hemel der 

heerlijkheid, maar er is ook eene gehenna, eene hel, waar de worm niet 
sterft en het vuur niet uitgebluscht wordt, Mark. 9 : 44, waar wcening 

is en knersing der tanden, Matth. 8:12, waar duisternis heerscht en verderf 
en dood in eeuwigheid, Matth. 7: 13,8 : 12, 2 Thess. 1 : 8, Openb. 21 : 8. Het 

is de plaats, waar Gods toorn in al zijne verschrikkelijkheid openbaar 
worden zal, Rom. 2 : 8, 9 : 22, Hebr. 10:31, Openb. 6 : 16, 17. 

Toch zal er in deze eeuwige straf, die alle goddeloozen treft, een 

groot verschil zijn van mate en graad. De Heidenen, die de Mozaïsche 

wet niet kenden, maar zondigden tegen de wet, welke hun van natuur 

door hun geweten bekend was, zullen ook zonder die wet verloren 

gaan, Rom. 2 : 12. Het zal Sodom en Gomorra, Tyrus en Sidon ver-

dragelijker zijn in den dag des oordeels, dan Kapernaum en Jeruzalem, 

Matth. 10 : 15, 11 : 22, 24. Die den wil des Heeren kenden en niet 
deden, zullen met dubbele slagen geslagen worden, Luk. 12 : 47. Zelfs 

bij de booze geesten wordt er nog onderscheid in de mate hunner boos

heid gemaakt, Matth. 12 : 45. Daarom zal een iegelijk vergelding ont
vangen naar zijn doen, Matth. 16 : 27, Rom. 2 : 6, Openb. 22 : 12. 

Het oordeel zal zoo volkomen rechtvaardig zijn, dat niemand er eenige aan-

• merking op zal kunnen maken; zijn eigen geweten zal er ja en amen op moeten 

zeggen. Gelijk Christus hier op aarde niet anders strijdt dan met geeste

lijke wapenen, zoo zal Hij ook in den dag des oordeels, door zijn woord 

en Geest, zichzelven rechtvaardigen in de conscientiën van alle menschen. 

Hij is immers de Getrouwe en Waarachtige, die niet anders 
krijg voert dan in gerechtigheid; het scherpe zwaard, dat uit zijn 
mond uitgaat, is het zwaard des woords, Openb. 19 : 11, 15, 21. 
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Daarom zal aan het einde der dagen, gewillig of onwillig, alle knie in 

den naam van Jezus zich buigen en alle tong belijden, dat Christus de 
Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders, Phil. 2:11. Niet de straf 

der goddeloozen is in zichzelve einddoel, maar de heerlijkheid Gods, 

welke in de overwinning van Christus over al zijne vijanden openbaar 

wordt. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddeloozen 
zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijne ziel, Hallelujah. Ps. 104:35. 

Na het eindgericht en de verbanning der goddeloozen volgt de ver
nieuwing der wereld. De H. Schrift spreekt hiervan menigmaal in zeer 

sterke bewoordingen en zegt dan, dat hemel en aarde vergaan, als rook 

verdwijnen, als een kleed verouden zullen, en dat God daarna nieuwe 

hemelen en eene nieuwe aarde scheppen zal, Ps. 102 : 27, Jes. 34 : 4, 

51 : 6, 65 : 17, 66 : 22, Matth. 24 : 35, Hebr. 1 : 11, 12, 2 Petr. 3 : 10. 

12, 13, 1 Joh. 2 : 17, Openb. 21 : 1. Maar toch is daarbij niet aan 
eene volstrekt nieuwe schepping te denken. Want de thans bestaande 

hemel en aarde gaan wel in hunne tegenwoordige gedaante voorbij, 

1 Cor. 7 : 31, en worden wel, evenals de oude aarde door het water 

van den zondvloed verging, door vuur verbrand en gereinigd, 2 Petr. 

3 : 6, 7, 10. Doch gelijk de mensch wel door Christus herschapen, 
maar niet vernietigd en daarna nieuw geschapen wordt, 2 Cor. 5 : 17, 

zoo blijft ook de wereld in haar wezen bewaard, al ondergaat zij in 

hare gedaante eene zoo groote verandering, dat zij een nieuwe hemel 

en eene nieuwe aarde genoemd worden kan. Ook de wereld in haar 

geheel gaat den grooten dag harer wedergeboorte tegemoet, Matth. 19 : 28. 

In deze nieuwe schepping richt God dan zijn koninkrijk op. Want 
Christus heeft het werk voltooid, dat Hem als Middelaar was opgedra

gen om te doen; Hij heeft zoolang als koning geheerscht, totdat Hij al 
zijne vijanden onder zijne voeten gelegd en al de Hem door den Vader 

gegevenen ten eeuwigen leven opgewekt heeft. Wel blijft Hij daarna 

en tot in eeuwigheid toe het hoofd der gemeente, die haar zijne heerlijk
heid te aanschouwen geeft en met zijne volheid vervult, Joh. 17 : 24, 

Ef. 1 : 23. Maar zijn verlossingswerk is toch afgeloopen ; Hij heeft het 
koninkrijk voltooid en geeft het nu Gode en den Vader over, om zelf 

dan als Middelaar onderworpen te worden dien, die Hem alle dingen onder

worpen heeft, opdat God zij alles in allen, 1 Cor. 15 : 24, 28. 
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Dat  koninkr i jk  omvat  dan  den  hemel  en  de  aarde ,  en  brengt  een  scha t  

van  gees te l i jke  en  l ichamel i jke  zegeningen  mede .  Nie t  a l leen  he t  Oude ,  

maar  ook  he t  Nieuwe Tes tament  leer t  du ide l i jk ,  da t  de  vromen he t  

aardr i jk  zu l len  beërven ,  Mat th .  5 :5 .  De gansche  schepping  za l  eens  

van  de  d iens tbaarhe id  der  verder fen is  worden  vr i jgemaakt  to t  de  vr i jhe id  

der  heer l i jkhe id  der  k inderen  Gods ,  Rom.  8  :  21 .  Het  hemelsch  Je ruza

lem,  da t  thans  boven  i s  en  de  s tad  aanduid t ,  waar  God met  z i jn  vo lk  
samenwoont ,  daa l t  dan  op  aarde  neer ,  Openb.  21  :  2 .  En  in  d i t  n ieuwe 

Jeruza lem,  in  de  onmiddel l i jke  tegenwoordighe id  Gods ,  i s  e r  geene  zonde ,  

geene  z iek te  en  geen  dood meer ,  maar  heersch t  ook  in  de  were ld  der  
s tof  de  heer l i jkhe id  en  de  onverder fe l i jkhe id ,  1  Cor .  15 :42—44,  Openb.  

7  • 16 ,  17 ,  21  :  4 ,  a l s  openbar ing  van  he t  eeuwige ,  he i l ige  en  za l ige  
leven ,  da t  a l le  burgers  in  de  gemeenschap  Gods  dee lach t ig  z i jn ,  1  Cor .  
13  :  12 ,  1  Joh .  3  :  2 ,  Openb.  21  :  3 ,  22  :  1—5.  

Ook in  da t  koninkr i jk  za l  e r  in  de  eenhe id  der  gemeenschap  ver 
sche idenheid  en  a fwisse l ing  z i jn .  Er  z i jn  daar  k le inen  en  grooten ,  

Openb.  22  :  12,  eers ten  en  laa t s ten ,  Mat th .  20  :  16 ;  ieder  on tvangt  daar  

een  e igen  naam en  p laa t s ,  Openb.  2  :  17 ,  overeenkomst ig  de  werken  des  
ge loofs  en  der  l i e fde ,  d ie  h i j  op  aarde  ver r ich t  heef t .  Want  d ie  

spaarzamel i jk  zaa i t ,  za l  ook  spaarzamel i jk  maaien ,  en  d ie  in  zegeningen  

zaa i t ,  za l  ook  in  zegeningen  maaien ,  2  Cor .  9  :  6 .  Er  i s  loon  in  de  hemelen  

voor  a l len  smaad ,  d ien  de  d isc ipe l  van  Jezus  om zi jnentwi l  verdraagt ,  en  

v o o r  e i k e n  a r b e i d ,  d i e n  h i j  i n  z i j n e n  n a a m  v e r r i c h t ,  M a t t h .  5  :  1 2 ,  6 : 1 ,  

6 ,  18  enz .  Naarmate  iemand in  he t  bes teden  der  hem geschonken  

ta len ten  ge t rouw i s  gewees t ,  za l  h i j  in  he t  koninkr i jk  Gods  te  grooter  

eere  en  heerschappi j  on tvangen ,  Mat th .  25  :  14  v .  Ze l f s  den  beker  koud  

waters ,  d ie  in  den  naam eens  d isc ipe ls  aan  één  z i jner  k le inen  u i tgere ik t  
word t ,  za l  Jezus  in  den  dag  des  oordee ls  n ie t  verge ten  ;  Hi j  k roont  en  loont  de  

goede  werken ,  d ie  Hi j  ze l f  in  en  door  de  z i jnen  to t  s tand  bracht .  Zoo  

z i jn  a l len  dus  wel  deze l fde  za l ighe id ,  he tze l fde  eeuwige  leven ,  en  deze l fde  

.gemeenschap  met  God dee lach t ig ;  maar  e r  i s  onder  hen  toch  versch i l  

in  g lans  en  heer l i jkhe id .  Naar  de  mate  van  hare  ge t rouwheid  en  i jver ,  

on tvangen  de  gemeenten  van  haar  Heer  en  Koning  een  ondersche iden  

s ie raad  en  ^ roon ,  Openb.  2—3.  Er  z i jn  ve le ,  ve le  woningen  in  he t  
ééne  Vaderhuis ,  Joh .  14  :  2 .  

Door deze verscheidenheid van rang en plaats en taak wordt de ge-

56 
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meenschap der heiligen verrijkt. Gelijk de harmonie van het lied door 

de veelheid der stemmen verhoogd wordt, en de schoonheid van het 

licht zich vermenigvuldigt in den rijkdom der kleuren en tinten; zoo zal 

Christus eenmaal verheerlijkt worden in de groote schare zijner heiligen 

en wonderbaar worden in de duizend maal duizenden, die in Zijnen 

naam gelooven. Want alle inwoners van het nieuwe Jeruzalem zullen 
Gods aangezicht zien en zijn naam op hunne voorhoofden dragen. En 

allen zullen zij voor den troon het lied van Mozes aanheffen en het lied 

des Lams en, elk op zijne wijze, de groote werken Gods verkondigen : 

Groot en wonderlijk zijn Uwe werken, Heere, Gij almachtige God, recht

vaardig en waarachtig zijn Uwe wegen, Gij Koning der heiligen ; wie 
zoude U niet vreezen, en Uwen naam niet verheerlijken ? Openb. 15 : 3, 4. 

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de 
heerlijkheid in der eeuwigheid! Amen. 
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Oude Testament, 153 v.; N. Test., 
159. 

Eenheid der menschen; 265; ver
broken, 45 v.; hoe te herstellen, 46. 

Eenheid der gemeente van Chris
tus ; 448, 594 v.; 614. 

Eenigheid Gods; 143. 

Eenvoudigheid Gods; 143. 

Eeuwigheid Gods; 143. 

Eeuwig leven ; 17 v., 239 v., 527 v., 
618 v. 

Eeuwige straf; 642 v. 

Egyptische godsdienst; 52, 53. 

Eigenschappen Gods: 140 \\, 300. 

Elohitn ; 1*2, 155. 

El Schaddai; 144. 

Engel des Heeren in het Oude Tes 
tament; 156 v. 316. 

Engelen ; 218 v.; tijd hunner schep
ping, 181; hun val, 242 v. 

Episcopaat; Ontstaan daarvan in de 
Chr. Kerk, 128, 612. 

Erfzonde; 257 v.; en dadelijke zon
den 272 v. 

Ethisch Monotheïsme van Israël vol
gens de modernen ; 72, 76 v. 

Eutychianisme; 357. 

Eva, hare schepping; 201 v. 

Evangelie; 114; door Christus ver
kondigd en vervuld, 382 ; en Wet, 
462 v., 518; werking van het, 
472 v.; gerechtigheid van het, 
511 v. 

Evangeliën, De vier; 114 v.; in ver
band met de Brieven, 343; hun 
doel, 376. 

Evangelieverkondiging, algemeene ; 
403 v. 

Evangelisten in het N. Test.; 609. 

Evolutieleer ; Zie Ontwikkelingsleer. 

F. 
Filioque; 125. 

G 

Gaven des Geestes; 442 v. 

Gebed in den godsdienst; 39, 41. 

Geest, als naam van het Goddel. We 
zen; 147. 

Geest Gods; de derde persoon in het 
Goddelijk Wezen, 162 v.; Zijn 
Naam, Heilige Geest, 162, 454; 
Zijn werk in de schepping, 156; 
als Gever van onderscheidene 
gaven in het O. T., 157 ; Zijn alg. 
werking, 461; belofte van Zijne 
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alleen mogelijk. 530 v.; bun on
volkomenheid, 562; maatstaf, 552 
v.; als middel ter verzekering, 
583: hun loon, 645. 

Goedheid Gods; 148. 

Grootheid Gods ; 138, 142 v. 

H. 
Hammurabi ; 49, 84. 

Hart des menschen; 9; zijn onrein
heid 258 v., 273. 

Hebreërbrief over het priesterschap 
van Christus; 385, 426 v. 

Heere, als naam van Christus; 348 v. 

Heidelbergsche Catechismus; zijn 
methode van behandeling der 
waarheid, 133. 

Heidendom ; 50 v., 57, 292 v., 317 ; 
over den toestand na den dood, 619. 

Heidenen ; Gods bemoeienis met hen, 
46 v., 460. 

Heidensche dwaling over den Chris
tus; 124, 166, 355. 

Heilig; Beteekenis van dit woord in 
de Heil. Schrift, 533. 

Heiligheid Gods als eigenschap; 
148, 533 v. 

Heiligheid; der wet; 85 v., roeping 
van Israël, 89; van den eersten 
mensch, 233; van Christus 234, 
333 v., 374 v., 535; Christus onze, 
535 v.; der gemeente van Chris
tus, 542, 596 v. 

Heilige Schrift ; 95 v. 

Heiligmaking; 533 v.,• en rechtvaardig-
making, 522 v., 533, 538, 557; 
middelen der, 570; voortgang en 
ontwikkeling, 570 v. 

Heilsfeiten in de bijz. openb.; in hun 
verhouding tot het heilswoord, 
63, 344 v., 422, 465. 

H e l ;  gebruikt voor graf, 538; de plaats 
der verdoemden, 643. 

Hemel in de H. Schr.; 180 v. 

Hemelvaart van Christus; 418 v. 

Hervorming der zestiende eeuw; 129. 
Hervormingsgodsdiensten in het Hei

dendom ; 54 v. 

Hierarchie in de Roonische Kerk; 
128, 612. 

Hoogste Goed; Begrip daarvan 7 v. 

Huisbezoek in deGeref. Kerken ; 617. 
Huisgemeenten ; 591. 

Humaniteit,; een, niet het hoogste 
goed des inenschen, 12, 190. 

Huwelijk; Instelling van het 201 v. 

I. 

In Christus; Beteekenis dezer for
mule, 448 v. 

Ingeving der Heil. Schrift; 101 v. 

Inspiratie als openbaringsmiddel; 
69 v. 

Intocht in Jeruzalem; Jezus', 388 v. 

Israël ; Zijn godsdienst, 71 v., 75 v.; 
Zijn karakter en roeping, 74; ver
bond v. God met, 73 v.; Nog een 
kind, 82 v. ; Zijn inrichting, 87 ; 
Zijn roeping, 89 v.; Zijn geschie
denis, 90 v.; Werkzaamheid van 
het Woord Gods in, 315 v., 17 
v.; schaduw van Christus, 94, 
327, 338, 373; een volk der hope, 
624 v. 

Jehova; 144 v. 

Jezus; als naam van den Middelaar, 
330; is de Christus, 328 yt. 345; 
zijn jeugd, 376 v.; vgl. verder 
Christus. 

Jodendom als voorbereiding van het 
Christendom : 93 v. 
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Johannes; Zijn Evangelie, 116. 
Johannes de Dooper; 378, 480, 492. 
Joodsche dwaling over den Christus: 

Ï24, 166, 854. 

K 

Kaïn i eten ; 40 v. 

Kanon der H. Schrift; Ontstaan, 117, 
121. 

Kenbaarheid Gods; 136 v. 

Kennis Gods aangaande zichzelven : 
26, 147, bij den mensch, 16 v., 
135, 140, 488: als vrucht van open
baring, 22 v., 137 ; meer dan een 
weten, 20. 

Kennis ; als deel van het beeld Gods, 
233. 

Kerk en Schrift bij Rome; 126; on
der Israël, 585 v.; in het Nieuwe 
Test., 587 v.; vgl. verder Ge
meente. 

Knecht des Heeren; in de profetie, 
325 v., 394; door Christus op zich 
zeiven toegepast, 394. 

Komst van Christus; zijn eerste en 
tweede komst in de prof. en in 
de vervulling, 628 v. 

Koningschap Gods over Israël ; 88 v. 

Koninklijk ambt van Christus; 386 v.; 
in de verhooging, 430 v., 437. 

Koninkrijk Gods : in de profetie des 
O. T., 318 v., 624 v.; in de pre
diking van Jezus en de Apostelen. 
332 v., 338, 381 v., 507 v., 599 
v., 628 ; en gemeente, 599 v.; zijn 
voltooiing 635 v., 644 v. 

Kosmologisch bewijs voor het bestaan 
Gods; 33. 

Kruisdood van Christus : 414. 

Kunst, een, niet het hoogste goed des 
menschen 11 v.; 2!Kt. 

L 

Lankmoedigheid Gods ; 148. 

Lastering tegen den Heiligen Geest; 
280 v.. 

Leeraren in de gemeente ; 611. 

Leven Gods; 147. 

Leven ; beteekenis daarvan naar de 
H. Schrift, 623 v.; des menschen, 
na den val, 284 v. 

Lichaam des menschen; in verb. tot 
het beeld Gods. 231 v. 

Liefde Gods; 145 v., 148; in Christus 
geopenbaard, 396. 

Liefde bij den mensch ; als hoofdsom 
v. d. wet des Heeren, 85, 552; 
als Geestesgave, 444; als vrucht 
des geloofs, 550 v.; der geloovigen 
onder elkander 552. 

Lijden des menschen ; 284 v.; der ge
loovigen, 634. 

Lnkas; Zijn Evangelie, 115. 

Luther ; 130; over de bekeering, 495. 

Lutherschen over het beeld Gods; 
226 v.; over Woord en Geest, 
458 ; over de geestelijke ongelijk
heid onder de menschen,468;over 
de nederdaling ter helle, 409; over 
de regeering der Kerk, 613. 

M. 

Macht Gods; 147, 155. 

Magie; 53. 

Mantiek; 53. 

Maria ; Haar geloof, 94; Chr. geboorte 
uit haar 374, v. 



Markus ; Zijn Evangelie, 115. 

Materialisme; 174 v.; over het einde 
aller dingen, 618. 

Mattheus; Zijn Evangelie, 115. 

Mededeelbare eigenschappen Gods; 
144 v. 

Mededeeliny van eigenschappen hij 
Christus; 364 v. 

Medewerking in de voorzienigheid 
Gods; 193 v. 

Melchizedek; 70, 885, 425 v. 
Mensch; zijn oorsprong, l!Hi v.; zijn 

wezen, 212 v. ; zijn bestemming. 
235 v., 372; zijn drie ambten 372 : 
zijn onderscheid van het dier, 7 v.. 
202, 207 v., 215 v., 280 v.; zijn 
grootheid en ellende tegelijk na 
den val, 13 v.; ongelijkheid onder 
hen, 467 v.; vgl. voorts afz. opge
geven onderwerpen. 

Menschelijke spreekwijzen van God : 
139, 146, 231. 

Messiaansche beloften en verwach
tingen in het Oude Test.; 92 v., 
158, 318, v. 624 v. 

Messias; zie Christus en Jezus. 
Middelaar; in de godsdiensten, 311 v. .-

Christus als de, 311 v. 
Misdaad volgens de ontrvikkelings 

leer; 213, 248, 282 v. 
Moederbelofte ; 301, 320. 
Mohammed; 54, 55. 
Monisme; 132, 174. 
Monnikendom ; 553. 
Montanisme; 494. 
Moreel bewijs voor het bestaan van 

God; 33. 
Mozes; zijn plaats in liet Oude Test., 

(19, 72, 80 v.; zijn arbeid in be
trekking tot de Schrift, 106 v. 

Mutatietheorie; 209. 
Mysticisme; over Woord en Geest; 

456 v. 
Mystieke vereeniging van Christus 

en Zijne gemeente, 307, 431 v., 
448 v., 545. 

N. 
Naam des Heereninde Schrift; 348. 

Naastenliefde; 12, 565 v. 
Naturen; de twee, van Christus. 

341 v.; in de Schrift, 323 v., 329 v., 
332 v., 341 v., 360 v.; Bestrijding, 
354 v., 358 v.; In de Christelijke 
kerk 8o5 v.; vereeniging in Chris
tus, 363 v. 

Natuur en genade; 229,308,315,372. 
Natuurverbond; 42 v. 
Natuurvolken; 49. 
Natuurwetten: 6(5. 

Nazarener als naam van Christus: 
377. 

Netlerdaling ter helle; 408 v. 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis; 

haar orde van behandeling dei-
waarheid, 134. 

Nestorianisme; 357. 

Nieuwe mensch ; zijn ontstaan door 
de wedergeboorte, 483 v.; zijn 
opwassen en strijd, 559 v., 561 v. 

Nieuwe Testament; verhouding tot 
het Oude Test, 94, 113, 120, 
316 v., 328, 462, 552, 638: over 
het Oude Testament, 99, 551; 
samenstelling, 114 v. 

I 

Nimrod; 48. 

Nomisme; 76, 464. 
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Novatinnen; 494. 

O 

Offerande; ontstaan en beteekenis, 
39 v., 41, 391; in Israël 391 v., als 
schaduw van toekomende goe
deren 393 v. 

Offerande van Christus ; 391 v., 394 v., 
427 ; hare vrucht, 399 v.; genoeg
zaam voor de geheele wereld, 
402 v. 

Onafhankelijkheid Gods; 142. 
(hihekivaamheid des menschen ten 

goede; 278. 

Onderhouding in de Voorzienigheid 
Gods; 190 v. 

On mededeelbare eigenschappen Gods'r 
142 v. 

Onsterfelijkheid der ziel; 230, geloof 
daaraan in de godsdiensten, 618 v.; 
verkeerde opvatting van haar, 040. 

Ontologisch bewijs voor het bestaan 
van God; 33. 

Ontvangenis van den Heiligen Geest; 
362, 374 v.; hare nuttigheid, 536. 

Ontwikkelingsleer; 174 v., 204 v., 282 ; 
over de zede wet, 213 ; over den 
godsdienst, 213; over zonde en 
misdaad, 213 v., 248, 282; over 
den toestand na den dood, 620 v., 
632 v.; beoordeeling van de, 210 v. 

Onveranderlijkheid Gods : 142. 

Oordeel; Laatste, 641 v. 

Oostersche kerk; 125. 

Openbare godsdienst, Ontstaan; 41, 
602. 

Openbaring Gods; Haar inhoud, 14. 
in woord en daad, 14, 63; voor
waarde voor dekennis Gods,22 v.; 
kenmerken 25 v.. 60; en gods
dienst 60 v.; en Heil. Schrift 95 v.; 

in de inwendige roeping, 476; 
vgl. verder verschillende afzon-
lijk opgegeven onderwerpen als: 
Christus, de openbaring Gods; 
alg. en bijz. openb. enz. 

Opstanding van Christus; 410 v., 
538; beteekenis voor Christus 
zelf, 346,414 v.; voor de Apostelen, 
346 v., 3SK), 422 v.; voor de ge
meente en de wereld, 415 v., 640. 

Opstanding der dooden ; 639 v. 

Oude mensch in de geloovigen ; 560 v. 

Ouderlingenambt ; 610, 612, 613. 

Oude Testament; volg. de moderne 
opvatting 72; in zijn verhouding 
tot het Nieuwe Test., 94, 113, 
316 v., 328, 463, 552, 638; in de 
Christelijke kerk 119 v.; samen
stelling 105; over leven en 
dood enz., 622 v.; vgl. voorts 
versch. afz. onderwerpen. 

Oudsten onder Israël ; 87. 

Overblijfsel; Hestaan en kenmerken 
92. 

Overerving; 209 v., 269 v. 

Overlevering van het woord Gods 
in de eerste tijden ; 107; volgens 
de Roomsche kerk, 126 v. 

P. 
Pantheïsme ; 139, 141,143,168 v., 175, 

191; over openbaring en gods
dienst, 60 v. ; over de wonderen, 
64. 

Paradijs; 199 v. 

Pascha ; 615. 

Paulus ; Zijn uitspraak, dat hij Chris
tus niet meer kent naar liet 
vleesch, 346 v.; zijn zendings-
arbeid, 589 ; als Apostel der Hei
denen, 608. 
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Paus in de ttoomschekerk; 128, 612. 

Pelagianisme; 189, 257 v., 455, 467. 

Personen; Gebruik van dit woord in 
de leer der Drieëenheid, 167. 

Petrus als Apostel; 605 v. 

Pharao als typisch voorbeeld der 
verharding; 279 v. 

Plaatsvervangend lijden van Chris
tus-, 397 v. 

Planeten; Hun bewoonbaarheid 186. 

Plicht-, onderscheid van wet, 554. 

/ resbtjteriale kerkregeering ; 613 v. 

Priesterlijk ambt en werk van Chris
tus, 383 v., 391 v.; in de ver
hooging, 425 v. 

Proefgebod; 200, 237 v., 244. 

Profetie onder Israël; 108 v., 318 v. : 
in verhouding tot de wet, 83 v.; 
als gave des Geestes in het N. 
Test., 445, (509. 

Profetenscholen ; 108. 

Profetisch ambt van Christus ; 380 v.; 
in zijn verhooging. 422 v. 

Psalmodie onder Israël; 110 v. 

R 

Raad Gods ; 172 v., 296; der verlos
sing, 296 v. 303 v., 468 ; in den 
dood van Christus, 390. 

Raadgevingen in de Roomsche kerk; 
127, 553 v. 

Rationalisme ; 189, 456 v. 

Recht van God ; 525. 

Rechters onder Israël; 87. 

Rechtvaardigmaking ; 497 v. ; in be
trekking tot de opstanding van 
Christus, 415 v.; en heiligma

king, 416 v. 522, 533, 538, 557. 

Rechtvaardigen onder het O. T. 501 v. 

Regeering Gods in het stuk der Voor
zienigheid; 195; over de zonde, 
192 v., 230. 

Religie en cultuur; 197 v., 200 v., • 
224, 290. Zie overigens Gods
dienst. 

Remonstranten ; Hun bestrijding van 
de Confessies, 123. 

Richteren ; Tijdperk der; in Israël 91. 

Koeping ; 455 v.; algemeene, 460 \\; 
bijzondere, 462 v.; uitwendige, 
469 v.; inwendige 474 v. 

Roomsche kerk; 126 v.; over het beeld 
Gods, 227 ; over de nederdaling 
ter helle, 408 v,; over de genade
middelen, 457 ; over het geloof, 
457, 579; over geboden en raden, 
127, 553 v. ; over zekerheid des 
heils, 578 v.; over de orde des 
heils, 579; over Petrus' primaat, 
606; over de sacramenten, 457, 
616 ; over den tusschentoestand 
<>32; vgl. verder de afz. opge
geven onderwerpen. 

Ruimte als bestaansvorm van het ge
schapene, 180, 187. 

Ruste Gods, na de schepping, 191 v. 

s. 
Sabbat, 236 v. 

Sabellianisme ; 165 v. 356. 

Sacramenten ; 615 v.; en woord, 457. 

Satan; 243 v. ; zijn rijk, 275 v.; zijn 
verleiding van den mensch 
^44 v.; zijn volkomen overwinning 
door Christus, 639. 

Schepping der wereld, 173 v. ; als 
werk der  dr ie  personen,  155 v . ;  
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als openbaring Gods, 30, 59; door 
liet Woord, 171 v., 314 v. 

Scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2 : 
198 v. 

Schrift en kerk bij Home; J2G ; Zie 
verder Heilige Schrift. 

Schriftgeleerdheid in de dagen van 
Jezus ; 93. 

Schrijvers onder Israël; 87. 

Semipelagianisme; 259 v. 

Sethieten ; 41. 

Slang in het paradijs; 243. 

Socinianisme; 131, 4">7. 

Solidariteit onder de mensehen ; 270 v. 
Spraakverwarring; 44 v. 

Spreken Gods; 59 v., 465. 

Spreken in andere talen op den Pink
sterdag ; 440 v. 

Staat der rechtheid; vergeleken met 
den staat der heerlijkheid, 239 v. 

Stof en geest; naar de opvatting der 
oudh., 248 v. 

Straf der zonde; 282 v. 

Strijd om het bestaan; 206, 208 v. 

Strijd in den natuurlijken tnensch ; 
202 v., 559 v. 

Strijd in den wedergeborene; 262 v., 
560 v. 

Strijdende en triomfeerende Kerk; 
593. 

Synagogen der Joden ; 603 v. 

T. 
Talenwonder op den Pinksterdag; 

440 v. 

Teleologisch bewijs voor het bestaan 
van God ; 33. 

'lheisme ; 65, 138 v., ÏG9, 

Theologie, wetenschap der; 22. 

Tien Geboden als regel des Chr. le
vens ; 552 v., 565 v. 

Tijd als bestaansvorm van tiet ge
schapene; 180, 187. 

Toestand der zielen na den dood: 
619 v. 

Tongenspreken; 440, 445. 

Torenbouw van Babel; 45. 

Traditie in de Roomsche Kerk -, 126. 

Trouw Gods; 149. 

Tucht, kerkelijke; 598, f,17. 

Twaalf Artikelen: Zie Apost. Geloofs 
belijdenis. 

Tweede oorzaken, in verband met 
de voorzienigheid Gods ; 193 v. 

V. 
Vadernaam Gods: 1G0 v. 
Vagevuur; 632. 
1 al der Engelen; 242 ; der menschen, 

234, 244 v.; niet saanivallend met 
de schepping, 234, 241, 250; ge
volgen, 252 v. 

Veertig dagen na de opstanding van 
Jezus; Hun beteekenis, 422 v. 

Verbond der werken; 302 \\. 305. 
307 v., 459, 463. 

Verbond met Noach ; 42 v. 

Verbond der Genade; Aankondiging 
en instelling, 301 v.; historische 
ontwikkeling. 304 v.; in verband 
tot de verkiezing en raad der 
verlossing, 303 v., 307, 585; in 
verband tot het werkverbond, 
302, 305 v., 307 \\, 463; bedee
lingen van het 305 v., 316 v., 405; 
belofte van het, 14 v., 305, 623; 
organisch karakter, 307 ; twee zij
den, 310; eeuwigheid, 319. 

Vergeving der zonden ; 524 v.; onder 



Israël, 86; en voldoening, 392, 
4U0 v., 526. 

Verharding; 2<9 v. 
Verhevenheid Gods; 138 v.. 142 v. 
Verhooging van Christus ; 406 v. 
Verkiezing Gods ; 296 v.; in Christus 

298, 307 v. 
Verlichting; 477. 
Verlossingsbehoefte in de mensclt-

hcid; 290 v. 
Vermaningen tot heiligmaking; 546v., 

569 v.; en tot volharding, 574 v. 
Vernedering van Christus; 376 v. 
Vernieuwing der wereld; 644 v. 
Verschijningen van Jezus na Zijne 

opstanding -, 411 v., 423 v. 
Verstand des menschen ; 8. 230 v. 
Vertalingen der Heilige Schrift, 

119 v. 

Verzameling der Bijbelboeken-, 93, 
117 v. 

Verzegeling des Heiligen Geestes; 582. 
Verzoektng van den eersten mensch ; 

239, 244 v.; van Jezus 379 v. 536 v. 
Verzoening ; onder Israël, 392 v.; door 

Christus' offerande, 399 v.; parti
culier, 404 v. 

Visioenen als openbaringsmiddel; 69. 
Vleesch bij Paulus; 561. 
Vleescliwording van het Woord , 360 

v.; daad van vernedering, 376; 
niet op zich zelve de verzoening, 
367 v. 

Volharding der heiligen; 572 v. 
Volmaakbaarheid der geloovigen op 

aarde; 563 v., 572. 
Voorbereidetide genade; 471. 

Voorbestaan der zielen; 263, 468; van 
Christus, zie Christus. 

Voorbidding van Christus; 428 v. 
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Voorzienigheid ; 65, 188 v.; over de 
zonde, 192 v., 250. 

Vrijheid des Christens; 530 v., 550. 
Vrijmaking van de wet; 530 v., 550 v.; 

van de wereld, 532. 
Vrouw; haar schepping, 201 v.; haar 

positie in Israël, 87 v. : is zij 
beeld Gods, 224. 

w. 
Waarachtigheid Gods ; 149. 
Wedercloopers; over de menschwor-

ding van Christus, 362 ; over de 
genademiddelen, 457; over de 
regeering der kerk, 613. 

Wedergeboorte ; *78 v.; en roeping, 
474 v., 488; en geloof 487 v. 
539; en bekeering, 496 ; en recht 
vaardigmaking 539 v. 

Wederkomst van Christus ; 421,628v., 
636 v.; tijd ervan, 629 v., 631; 
voorbereiding ervan 630 v., 635 v. 

Welbehagen Gods; 148. 
Weldaden van Christus; 399 v., 

451 v.; niet te scheiden van zijn 
persoon, 451, 516, 524, 541, 545. 

Wereld; Naar de Heil. Schrift, 65, 
184 v.; in ongunstigen zin, 256 v. ; 
haar toestand na den val, 38 v., 
285 v., als voorwerp van Gods 
liefde en Christus' verzoening, 
402 v.; verlossing van haar, 532; 
hare vernieuwing, 64* v. 

Werken Gods; 151 v., 171 v. 
Wet Gods aan Israël; Haar betee-

kenis en bedoeling in de geschie
denis der openbaring 75 v., 511 v.; 
in verband tot de belofte 75 v., 
306, 391 v., 518; haar karakter 
85 v.; haar doel 89 v.; verh. tot 
de profetieën 83 v.; vgl. verder 
zedewet. 
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Wetenschap ; Een, niet het hoogste 
goea aes menschen, 10, 290. 

Wijsheid Gods ; 147 v., 155 v. 
Wil Gods; 147. 

Wil des menschen; 8, 231. 

Wonderen ; in de openbaring Gods, 
64 v.; in het Oude Testament 
«3 v.; van Christus, 67 v., 334, 
383 v.; in en met Christus 68: 
na Christus (58. 

Woord Gods; Beteekenis dezer uit
drukking in de H. Schrift, 459, 
168 ; en Geest, 455 v., 4'.*»; en 
Sacrament, 457; als kenteeken 
der kerk, 614 v. 

n oord Gods als naam van Christus, 
353; Zijn werk bij de schepping 
en onderhouding, 47 v, 172,314 v.; 
Zijn werk in Israël, 315 v. 

z. 
Zaad van Abraham in de Schrift; 75. 

Zaligheid ; naam voor de weldaden 
van Christus, 399; verwerving en 
toepassing, 297 v., 407 v. 

Zalving onder Israël; 321 v.; van 
Christus, 322, 435 v. 

Zarathustra; 54, 55. 

Zedeleer, Christelijke; Hare bestrij
ding in den nieuweren tijd, 564 v. ,-
haar karakter, 565 v.; Nieuwere, 
564, 566 v. 

Zedeivet; bij Adam, 237 v.; Christus 
tegenover haar, 382 v., 462, 551, 
555; in hoeverre bekend bij de 
Heidenen, 47, 460 v., 555; als 

kenbron der zonde, 262, 463; 
Haar eenheid, 274 ; als regel des 
le\ens; 463, 550 v., 555 v.; en 
Evangelie 462 v., 518; in dienst 
van het Genadeverbond, 463 ; 
volgens de ontwikkelingsleer, 213. 

Zekerheid des heils ; 577 v. 

Zelf bewustzijn clcs menschen; 36 
231. 

Ziel des menschen. oorsprong en 
natuur; 229 v. ; en geest; 220 
230. 

Zitting ter rechterhand Gods; 420 v. 

Zonde der duivelen; 242 v. ; oor
sprong bij den mensch; 245 v.; 
natuur; 250 v., 260; algemeen
heid ; 253 v., 476, 500; met en zon
der de wet; 78 v.; volgens de Mo
zaïsche wet; 86, 392; werking en 
gevolg; 253, 258, 284, 392, 400; 
behoort niet tot het wezen van 
den mensch ; 234, 250 v.; zetel 
in het hart, 258 v., 273; graden 
in de, 276 v.; straf, 282 v.; in de 
geloovigen, 568 v. 

Zondeloosheid van Jezus; 234,333 v 
374 v., 535. 

Zondvloed ; 42. 

Zoon des menschen, als naam door 
Jezus aan zichzelf gegeven; 336 v. 

Zoon Gods als naam van den twee
den persoon in het Goddelijk 
W ezen; 161 v.; als naam van 
Christus, den Middelaar, 338 v., 
353. 

Ztvingli; 130 v. 
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