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W O O R D V O O R A F 

De hier volgende proeve ener bijbels-exegetische bespre
king van de „drie grote vragen": het geloof, het gebod en 
het gebed, bevat in enigszins gewijzigde vorm de lessen, die 
ik destijds schreef ten dienste van het onderricht in de 
Varende Gemeente, vooral met het oog op een grotere een
heid van dit onderricht door het gehele land. Deze lessen 
kwamen telkens wel terecht bij een zinsnede van het Aposto-
licum, de Decaloog en het Onze Vader, maar gingen voort
durend uit van een bepaald bijbelgedeelte en belichtten 
slechts van daaruit de „kerkelijk" gangbare catechetische stof. 
Voor zover deze methode dus principieel gegrond is op de 
overweging, dat het leren lezen en verstaan van de leer der 
H. Schrift het enige doel van elk „kerkelijk" onderwijs mag 
vormen, zou men ze „nieuw" kunnen noemen, al is het mijn 
overtuiging, dat dit doel aan de werkelijke Kerk altijd voor 
ogen heeft gestaan. Het gaat er in onze tijd echter om, dit juist 
in de Kerk weer opnieuw en grondig voor ogen te krijgen. 
Ten dienste van zulk een hernieuwde oriëntering van de 
catechese aan het bijbels getuigenis zelf moge dit boek een 
bescheiden bijdrage leveren. 

K. H. K. 
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GELOOF/GEBOD/GEBED 

Een bijbels-exegetische catechisatie 





1 D E D R I E G R O T E V R A G E N 

Lezen: Exodus 2 : 23 tot en met 3 :16 

en Exodus 4 : 29 tot en met 31 

De Israëlieten hebben het zwaar in het diensthuis Egypte. 

Zij zuchten en schreeuwen over de dienst. Met dat woordje 

„dienst" wordt niet alleen de maatschappelijke, maar ook de 

godsdienstige slavernij bedoeld. De Farao van Egypte werd 

n.1. gezien als de hoogste openbaring van de goddelijke al

macht: men noemde hem in Egypte de „Zoon van God". Zijn 

staatkundige en maatschappelijke macht werd goddelijk geacht 

en zijn slaven, in dit geval de Israëlieten, waren daarom voor 

het gevoel van de Egyptenaren het eigendom van een goddelijk 

heer. Nu wil de schrijver van dit verhaal aan zijn hoorders 

en lezers voelbaar maken, dat er een bevrijding op. til was uit 

deze dienstbaarheid aan goddelijke en menselijke Egyptische 

macht door de ware God. Hij Iaat duidelijk merken, dat de 

Israëlieten deze ware God nog niet of niet meer kennen. Er 

staat wel, dat ze zuchten en schreeuwen over de dienst, maar 

niet dat ze „tot God" baden. En vervolgens staat er, dat dit 

schreeuwen opstijgt tot God en dat God hen hoort schreeuwen 

en aan Zijn Verbond gedacht en hen aanzag en hen kende. 

Men voelt het verschil: De Israëlieten kennen de ware God 

niet, maar Hij kent hèn wel. 

Deze God nu, Die, in onderscheid van de ervaarbare en 

zichtbare godheid der Egyptenaren en diens macht, zozeer ver

borgen is, dat de Israëlieten van Zijn nabijheid niets bemerken, 

gaat zich openbaren aan Mozes in de woestijn. Mozes is even

zeer verrast als ieder mens, die in de Bijbel de Openbaring 



van God ontmoet. Hij heeft er niet van te voren op gerekend. 

En ook vervolgens weet hij niet Wie God is; integendeel, hij 

vraagt wat hij tot de Israëlieten zeggen moet. Hij krijgt, merk

waardig genoeg, ten antwoord dat hij moet zeggen dat „de 

Naam", d.w.z. de Wezensopenbaring van deze God is: „ Ik zal 

zijn die Ik zijn zal". God vraagt met deze eigenaardige zegs

wijze van Mozes en van de Israëlieten vertrouwen in Zijn ver

borgen getrouwheid en aanwezigheid. Hij heeft hun verdruk

king gezien en hun gekerm gehoord, ook al hebben zij niets 

van Hem gezien en gehoord. Hij zal hen uit dit diensthuis der 

zichtbare goddelijke machten uitleiden naar de woestijn waar 

zij alleen Hèm zullen dienen. 

Wanneer door Mozes en Aaron aan de Israëlieten deze won

derlijke Boodschap wordt overgebracht neigen deze hun hoof

den om die wonderbare verborgen God te aanbidden. Nu pas, 

nu zij gehoord hebben, Wie God is en wat Hij met hen voor

heeft, weten zij ook wat ze van Hem mogen verwachten, en 

kunnen ze werkelijk bidden. 

Het meest eenvoudige en aangrijpende wat een mens kan 

doen is, dat hij „bidt". Dat „gebed" is ook vaak het enige en 

laatste wat hij in het leven nog doet. M a a r . . . . het is meestal 

ook het meest armzalig en vage, wat hij doet. De mensen zeg

gen zo vaak: „ N o o d leert bidden", doch dit is eigenlijk niet 

waar! Nood leert even dikwijls vloeken! En tevens leert nood 

maar al te vaak: stuurloos in het pnbekende en onbestemde 

rondtasten. Daardoor blijft het gebed een onzekere en ondui

delijke zaak! Om werkelijk te kunnen en te durven bidden, 

moeten wij een bepaalde en besliste verwachting hebben. Wan

neer wij bidden, uiten wij wat God ons doet verwachten en wat 

wij daarom van Hem willen. 

Maar dat is het nu juist: Wat doet God ons verwachten? 

Wat willen wij toch van Hem? Heel het leven, ook ons leven, 



is wanneer het erop aankomt zeer ondoorgrondelijk. Telkens 
verwachten wij iets, doch het gaat heel anders! Telkens menen 
wij, dat iets goed is en dus moet gebeuren, doch het komt niet 
uit! Dat is nu die nood, waarvan de mensen denken, dat men 
erdoor leert bidden! Het blijkt veeleer omgekeerd: om te 
weten, wat wij van God willen, moeten wij eerst weten, wat 
God van ons verwacht en met ons voor heeft. Wanneer wij 
van dat laatste niets begrijpen, blijft ons leven en dus ons 
bidden onzeker en onduidelijk, en zal het dat steeds meer 
worden! Om werkelijk te bidden en te blijven bidden moeten 
wij het gebod van God horen! Vóór wij over het gebed spre
ken, moeten wij éérst over het gebod spreken! 

Doch dan moeten wij nog een stap verder gaan. Ook de 
vraag wat God toch met ons voor heeft is nog niet voldoende! 
De mensen zeggen dikwijls zo gemakkelijk: „Wat God doet, 
dat is wél gedaan! Zijn Wil is goed en heilig!" Doch in de 
praktijk bestaat daaromtrent de grootste verwarring! Wanneer 
wij horen spreken over Gods Wil, weten wij dikwijls niet wat 
wij moeten denken! Gaat God met Zijn Wil tégen ons in, of 
gaat Hij óp ons in? Is Hij onze grote Tegenstander, of is Hij 
solidair met ons? Is Hij onze Vijand of onze Vriend? Heeft 
Hij ons lief of haat Hij ons? Zegt Hij „ j a " of zegt Hij „neen" 
tegen ons leven? Wij blijven dus over Gods Wil in het on
zekere en onbestemde, ook al menen wij stellig te weten, wat 
Hij van ons verwacht en wat Hij met ons voor heeft! Om Zijn 
Wil werkelijk als goed en heilig te kénnen en te prijzen, moeten 
wij weten, Wie Hij is! Wij zullen Gods Wil nooit waarachtig 
leren verstaan, vertrouwen en liefhebben, wanneer wij God 
Zelf niet kennen! Wij kunnen geen gebod recht horen, als wij 
het horen van iemand, die wij niet kennen! Daarom moeten 
wij eerst weten, wie God voor ons is! Daarom moeten wij dus 
zelfs niet eerst over het gebod van God spreken, doch over 



het geloof in God! 
Dat is iets anders dan de vraag „of er een God bestaat". De 

mensen zeggen dikwijls: „ik geloof wel dat er een God be
staat", of nog vager: „ik geloof wel, dat er iets is". Daartegen
over zijn er dan anderen, die dit niet geloven en het ontkennen! 
Deze strijd schijnt velen zeer belangrijk, maar zij is nutteloos 
en onvruchtbaar. In de eerste plaats kunnen wij de vraag of er 
, een" God „bestaat" helemaal niet beantwoorden met „ j a" , 
want dan doen we, alsof God een der dingen dezer wereld is! 
Om zo te zeggen spreken we dan over Hem als over het hoog
ste wezen in het heelal! Daarmee spreken we echter reeds over 
een afgod! Maar bovendien kunnen wij op die vraag niet 
ingaan of ons mengen in die strijd, omdat het zou schijnen 
alsof wij zeggen: het doet er niet toe wat voor God er bestaat, 
als er maar een bestaat! Dat is een zeer gevaarlijke onverschil
ligheid en vaagheid. Het komt er juist alles op aan, dat wij 
niet in „een of andere" God geloven, — maar in een God, die 
die Naam verdient! Anders kan het ons immers niet schelen of 
Hij bestaat? Ja, dan zouden wij nog liever hebben dat er geen 
God bestaat! Algemeen en dus vaag „godsdienstig" besef is 
niet alleen volslagen onvoldoende, maar bovendien misleidend. 
Het leidt altijd weer tot geestelijke en maatschappelijke slaver
nij. „Catechisatie"' daarentegen, d.w.z. bezinning op de vraag, 
wat het geloof in God, wat het gebod van God en wat het gebed 
tot God is, werkt geestelijk en maatschappelijk bevrijdend! 

De drie grote vragen, waar het op aankomt, zijn: 

Wie is God voor ons? 
Wat heeft God met ons voor? 
Wat doet God ons verwachten? 



2 D E B I J B E L 

Lezen: Lucas 2 : 41 tot en met 52 
en Lucas 24 :27 tot en met 32 en 44 tot en met 47 

Jezus is op zijn 12de jaar meegegaan naar Jeruzalem, de 
leeftijd, waarop een Joodse jongen enigszins bewust begon 
deel te nemen aan het geloofsleven van Israël. Hij blijft in de 
Tempel achter voor een lang gesprek met de Joodse leraren 
om de bedoelingen van Israëls God te leren verstaan. Hij 
heeft veel gehoord van wat ook wij nu nog in het „Oude Testa
ment" lezen. Hij wil zich inleven in alles wat God met Israël 
en Israël met God beleefd heeft Dat wordt bedoeld met de 
uitdrukking „zijn in de Dingen Mijns Vaders" (vers 49). Hij 
vraagt maar door en blijkt dus niet „alwetend" te zijn, integen
deel; de gedachte als had Jezus zich in dit gesprek als een 
soort leermeester gedragen is in strijd met vers 52. Hij luistert 
naar de leraren en ondervraagt hen (vers 46). Daarin, n.1. in 
dat gesprek, die „catechisatie" tussen Hem en Zijn leer
meesters, in dat voortdurend doorvragen en zelf weer op hun 
vragen antwoord geven, ontstaat de verbazing, waarvan 
vers 47 vertelt Zij staan versteld over de beslissende wijze 
waarop deze jongen zich het lot van Israël aantrekt en vooral 
over de wijze, waarop hij met de God van Israël bezig is. 

Deze Jezus heeft daarna als volwassene in eenzaamheid zélf 
alles doorgemaakt wat het volk Israël aan leed en duisternissen 
van Godswege had te doorlijden. Hij heeft, evenals de Bijbel-
heiligen van het Oude Testament, zélf uitgeroepen: Waarom? 
Het borende vragen, waarmee Hij als jongen is begonnen, is 
uitgelopen op die laatste en opperste vraag van Golgotha. Zo,. 



als de Opgestane, Die dit alles als waarachtig en volkomen 
mens in grote duisternis en onwetendheid heeft doorleden, 
spreekt Hij met de twee discipelen, die de Schrift, dit is het 
O.T., niet verstonden, omdat zowel die Schrift voor hun ver
stand, als hun verstand voor die Schrift gesloten was. En van 
Hem, Die in alle deze verborgen „Dingen Zijns Vaders" is ver
zocht geweest, ontvangen zij de helderheid en de zekerheid, dat 
al deze duisternissen op Hem moesten aanlopen, omdat alleen 
Hij ze voor Zijn rekening kon nemen. Hij, de Opgestane, kan 
in hun vragen en raadselen te hulp komen. Ze behoeven niet 
meer naar van alles en nog wat te zoeken en te tasten, maar 
alleen naar Hem en door Hem naar God, Zijn Vader. De God 
van Wie „de Schrift", d.w.z. het O.T., hun getuigde, blijkt 
de Vader van Jezus Christus te zijn, want Jezus blijkt 
deze Vader en Zijne ondoorgrondelijke leidingen geheel en 
volkomen te kennen, niet bij voorbaat uit een soort hoogte, 
maar veeleer in volle menselijke ondervinding, eerst als jongen 
en later als volwassene. 

Wij, mensen, moeten niet aan van alles en nog wat geloven! 
Dit is even erg als te geloven 'aan niets. Het komt beide op 
hetzelfde neer! Wanneer wij „gelovig" en niet „ongelovig" wil
len worden of zijn, dan gaat het erom, te leren geloven in de 
God, tot Wie Jezus Christus Abba (Vader) heeft gezegd en 
Die Jezus als Zijn Zoon heeft geopenbaard, de God van Israël, 
de God van Wie de Bijbel getuigt. Er zijn wel veel stemmen 
in deze wereld, die, naar het schijnt, van „ G o d " getuigen. Er 
zijn veel godsdienstige gemeenschappen over de gehele aarde, 
die op een of andere wijze „godsdienstig" zijn en „gods
dienstig" spreken! Hun aanhangers wekken, ondanks de strijd 
tussen deze godsdiensten, tevens de indruk alsof ze zeggen 
willen: „we bedoelen allemaal hetzelfde; alle godsdiensten 
komen op hetzelfde neer". Dit is wel niet helemaal waar, want 



er zijn gróte verschillen, doch in de grond van de zaak is het 

inderdaad toch wèl waar! Het is n.1. alles bij elkaar datgene, 

wat wij mensen zelf, vanuit onszelf of vanuit de natuur

verschijnselen, of vanuit de grote en kleine gebeurtenissen in 

het leven, omtrent „ G o d " menen te (kunnen) weten. 

Er is echter één gemeenschap, die zich, in alle gebrekkig

heid, die haar aankleeft, over de gehele wereld naar bedoeling 

van alle godsdiensten onderscheidt: de Gemeente van Jezus 

Christus. In deze Gemeente gaat het niet om wat wij mensen 

van nature van God kennen of menen te kennen, niet om ónze 

menselijke godsdienst. Het gaat haar om de enige en waar

achtige God, en wel juist in onderscheiding van alles, wat de 

mensen over de gehele wereld „ g o d " of „goddelijk" noemen! 

Haar prediking, ook al geschiedt deze in menselijke bewoor

dingen en aardse tekenen, heeft tot inhoud: de Zelfopenbaring 

van de God van Israël: God de Vader van Jezus Christus, in 

onderscheiding van welke andere „openbaringen" dan ook! 

Deze prediking gaat n.1. uit van dat bepaalde kritische ge

tuigenis, dat aan alle verkondiging der Gemeente ten grond

slag ligt en ook dient te blijven liggen: het getuigenis van de 

God van Israël (Oude Testament) en van Hem, die deze God 

van Israël alleen waarachtig kent: Jezus Christus (Nieuwe 

Testament); tezamen genoemd: de Bijbel. Wanneer wij deze 

Bijbel lezen, doen wij dat om wille van Jezus Christus. Hij is 

voor ons de eigenlijke Lezer en Uitlegger van de Bijbel. De 

Bijbel is wel geheel en al een ménsen boek, doch dat getuigt 

van de enige waarachtige God, en van Jezus Christus, die Hij 

heeft gezonden. De Kerk spreekt daarom van deze Bijbel als 

van „Gods Woord". 

Natuurlijk is alleen maar het Spreken van God Zelf in en 

door Jezus Christus „Gods Woord" te noemen. Wij kunnen 

dit Woord, dit Spreken van God echter alleen maar zuiver te 



horen krijgen door middel van het Bijbels getuigenis. Daarom 

voegen wij onmiddellijk hierbij (teneinde niet in dat „alge

meen godsdienstige" besef terecht te komen of daarin te blij

ven ronddolen): de Bijbel is Gods Woord! Wij moeten er echter 

wèl op letten hoe wij hier dat woordje „ i s " bedoelen! Wij be

lijden daarmee niet een eigenschap van de Bijbel, doch een 

gebeuren door middel van de Bijbel: het gebruik dat Jezus 

Christus van de Bijbel maakt. Daarom noemen wij ook alle 

christelijke verkondiging, die bijbels verantwoord is, „Gods 

Woord" ! Want de Bijbel is niet een boekje, dat voor eigen 

particulier gebruik bestemd is, doch het Boek, waaruit over 

de gehele wereld in de Gemeente en door de Gemeente wordt 

gepredikt! Alle persoonlijk Bijbellezen kan en mag slechts 

dienen tot dat gemeenschappelijk horen van Jezus Christus 

Zelf, zoals Hij telkens weer als de Levende Heer in het gewaad 

der Schrift bij ons is en tot ons komt, zowel ons hart als de 

Schrift opent en ons Zijn Vader, de God van Israël, doet ken

nen, liefhebben en belijden. 



3 H E T G E L O O F 

Lezen: Jozua 24 :1 tot en met 25 

Jozua, de opvolger van Mozes, heeft alle stammen van Israël 
bijeen geroepen voor een plechtige gebeurtenis: de hernieu
wing van het „Verbond" van de God Israëls met Zijn volk, 
beter gezegd: de hernieuwing van Israëls belijdenis aangaande 
deze God en Zijn Verbond. Want als er staat in vers 25, dat 
Jozua „een verbond maakte met het volk", betekent dat niets 
anders, dan dat hij hier als vertegenwoordiger van Israëls God 
aan het volk Israël de „openbare belijdenis afneemt". Daar 
gaat het om: dat het volk belijdenis van de ware God zal doen 
en daarmee de andere goden wegdoen! 

Wij moeten er op letten, dat Jozua de Israëlieten niet, zoals 
vers 15 helaas dikwijls wordt opgevat, laat kiezen tussen de 
ware God en de valse goden. Hij zegt niet: kiest, wie ge dienen 
zult, de Here God of de andere goden! Hij zegt: dis het kwaad 
is in uw ogen de Here te dienen, kiest u dan heden, wie ge 
dienen zult! Wanneer ge de ware God niet wilt dienen, wel, 
dan hebt ge de keus uit een staalkaart van goden en gods
gestalten, hetzij de vroegere uit Mesopotamië of Egypte, hetzij 
de huidige in Kanaan! Wanneer ge niet die God wilt dienen, 
Die u verkoren heeft, wel, dan moet gij u maar verkiezen, wie 
ge wilt! Het komt dan alles op hetzelfde neer! Jozua had in 
naam van Israëls God (vers 2) verteld, hoe niet Israël en zijn 
voorvaderen op de goede gedachte waren gekomen de ware 
God te dienen! Het is veeleer omgekeerd gegaan: „over gene 
zijde der rivier" d.w.z. in Mesopotamië hebben hun voor-



vaderen hun traditionele, aangeboren goden, en dat betekende: 

andere goden dan de ware God, gediend. Toen heeft onver

wacht een God, Die aan Abraham tevoren onbekend was, hem 

uitgeleid uit het (gods)diensthuis van Ur der Chaldeeën, waarin 

hij thuishoorde, en hem naar Kanaan gebracht, opdat Abraham 

Hèm zou dienen. Abraham was dus te voren wèl op zijn wijze 

„godsdienstig", doch kende de ware God niet! En later ge

beurde bijna precies hetzelfde: Israël kwam in Egypte terecht, 

en heeft ook daar weer andere goden gediend (vers 14). Wij 

denken veelal, dat Israël in Egypte de ware God heeft gediend, 

doch hét blijkt uit deze geschiedenis wel anders! Ook uit dit 

(gods) diensthuis Egypte heeft de Here God, de God, Die zich 

aan Mozes in de woestijn heeft geopenbaard, de Israëlieten 

uitgeleid! En nu komen ze in een land, dat goed is, en bestemd ( 

voor hen om in te wonen, doch ook in dit land worden weer 

andere goden dan de ware God gediend! Men vereert daar, op 

soortgelijke wijze als in Egypte, de vruchtbaarheid van de 

aarde, de invloed van de hemel, de macht der koningen en 

zoveel „goddelijke" verschijnselen meer. Temidden daarvan 

heeft Israël de ware God te dienen en te eren! Het zal niet 

meevallen! Het lijkt zo „kaal", om een God te dienen, Die men 

niet kan afbeelden, van Wie men het bestaan niet kan aan

tonen of bewijzen en van Wie men geen beeld of gelijkenis in 

het gebeuren der natuur en van het omringende leven kan 

vinden, en ook niet mag zoeken of maken! Jozua houdt het 

volk deze zwarigheden voor ogen en laat hen merken, dat ze 

werkelijk op allerlei aannemelijker en gemakkelijker manieren 

„godsdienstig" kunnen wezen. Hij zegt dan: „wat gij wilt doen 

weet ik niet, doch ik en mijn huis, wij zullen den Here dienen". 

De Here God, de ware God, de God Die Zich een volk op deze 

aarde vergadert om Hem te dienen, zorgde er; zelf voor, dat 

Jozua en enkeje anderen het niet konden laten, om Hem te 



dienen, óók al zouden allé anderen menen dat het er „niet 
op aan kwam wat je gelooft". Met dit ware geloof is het n.1. 
zó gesteld, dat Jozua het inderdaad onmogelijk kan laten, 
de Here te dienen; evenwel is hij zo wijs, het aan de anderen 
niet als een last op te leggen! Integendeel zegt hij: als ge het 
te zwaar vindt, doe het dan vooral niet, maar kies u dan zelf 
uit, wat ge liever geloven of dienen wilt! Hij doet dus.wel heel 
anders dan zij, die andere mensen proberen te overreden, f 
uiterlijk of innerlijk te dwingen, de ware God te dienen. Hij 
doet veeleer als een moeder, die tot haar kind zegt: wel, als 
je mij zo'n slechte moeder vindt, dan mag je uitzoeken 
wie een betere zou zijn: kies maar wie j e wilt. Hij doet even 
royaal als de Here Jezus Zelf, Die ook zei tot Zijn discipelen: 
„wilt gijlieden ook niet heengaan?". 

In de „Apostolische Geloofsbelijdenis" heeft de christelijke 
Gemeente reeds heel vroeg, vlak na de tijd der Apostelen, 
beleden, in welke God zij gelooft en van Wie zij daarom 
spreekt. Daarmee is zij de wereld ingetrokken en heeft dat alle 
volken leren meebelijden. Wat „belijden" is kunnen wij het 
best beseffen, als wij denken aan de uitdrukking „schuld be
lijden". Wanneer wij werkelijk schuld belijden, spreken wij 
iets uit, waar wij niet onderuit kunnen, dat wij niet kunnen 
ontkennen, ook al zouden wij het willen. Zo is het ook hier: 
God heeft zich zo onontkoombaar geopenbaard, dat wij moeten 
bekennen: ik geloof in deze God en in geen andere. De ware 
God kiezen wij immers niet, maar Hij kiest ons en wij belijden 
Hem graag of helemaal niet. En in het laatste geval komt het 
er inderdaad niet opaan, wat men dan „gelooft" of „niet ge
looft": het is alles ongeloof. Er zit dus in opgesloten, dat men 
alle andere „geloof", d.w.z. elk geloof in een andere dan deze 
God, niet verwerpt als gebrek-aan-geloof maar als een soort 
van geloof dat geen geloof kan heten, dat een slecht soort 



geloof is! Vergelijk de uitdrukking „onweer" of „onmens", 
waarmee wordt bedoeld: slécht weer of slécht mens. Immers 
bedoelen wij, als wij zeggenl „ik geloof": ik wéét zéker! In de 
spreektaal wordt het woord „geloven" in de betekenis van 
„niet geheel zéker weten" gebruikt (b.v. ik gelóóf, dat het 
vijf uur is) en het veroorzaakt dus verwarring, wanneer wij 
het hier ook zo opvatten! En toch zit daar iéts overeenkomstigs 
achter! Want inderdaad betekent „geloven" voor een christen 
wel een zeker weten, maar niét een weten op de manier, 
waarop men andere dingen in deze wereld weet! Het is 
een bepaalde manier van zeker weten, n.1. een vast ver
trouwend weten! Het is een weten, dat we niet kunnen be
wijzen en dat van alle kanten kan worden aangevochten. Het 
is een zeker weten, dat van de buitenkant heel erg kaal 
lijkt en onzeker, ja, dat ook voor ons eigen gevoel vaak 
onzeker schijnt. Het is een zeker weten, dat alleen op Gods 
spreken zelf berust. Verder betekent de uitdrukking „ik ge
loof", dat ik dat doe, doch als lidmaat der Gemeente. Geloven 
is geen eenzaam werk! Wanneer ik zeg „ik geloof", dan spreek 
ik hetzelfde geloof, het geloof in dezelfde God, uit als de Kerk 
van alle eeuwen. Dit is de steun, die ik bij mijn geloven 
ondervind: dat ik altijd weer in de kerk kom, waar ik door 
prediking en sacramentsbediening word versterkt en opge
wekt! „In ons eentje" te blijven geloven gaat niet! „Ik geloof" 
betekent dus wel, dat ik het zelf doe, doch niet, dat ik het 
alléén doe! Ik geloof zeker niet met de hele wereld, maar wel 
met de gehele christelijke Gemeente over de gehele wereld, 
ook al zou die op de mij gegeven plaats op een ogenblik maar 
uit weinigen bestaan. 

Wij bemerken dus! wel, dat wij, als wij belijden: „ik geloof 
in God", daarbij de aandacht niet op onze eigen persoon 
vestigen. Wij willen niet zeggen: hoor eens hoe gelovig ik ben, 



maar: hoor, hoe geloofwaardig God is! Van belang is niet: 
öf ik geloof, maar: in Wie ik geloof! 

En vooral beseffen wij, dat het belijden van het geloof geen 
dwang is, die wij op de mensen of de mensen op ons leggen. 
Wij doen alleen maar iets, dat wij niet laten kunnen en dat 
wij gaarne en met vreugde doen: wij belijden een bevrijding, 
die ons is overkomen. Zo mag het met alle anderen ook alleen 
maar gaan: dat het geloof in God hun openbaar wordt als 
een bevrijding en een vreugde! De ware Kerk is immers niet 
een door mensen ondernomen propagandabeweging voor God, 
doch een door God verwekte en in stand gehouden gemeenr 
schap, waar te midden der mensen en vóór de mensen, het 
geloof in Zijn Openbaring beleden wordt als een uiting van 
verbazing en dankbaarheid. Het is een wonder in onze ogen, 
ja, wij zijn ons zelf tot een wonder! Wij hebben dit geloof 
in Hem niet uitgevonden, doch slechts gevonden. Wij kunnen 
niet eens zeggen, dat wij het gezocht hebben en daardoor ge
vonden, want wat wij zélf zochten was juist niet dit geloof, 
doch allerlei wangeloof! Er werd echter al op de rechte wijze 
beleden, voor dat wij geboren werden met de aanleg om op 
verkeerde wijze te geloven en te belijden. Wij zijn tot onze 
eigen verbazing geroepen en verkoren om het ware geloof mee 
te belijden! 

Niet wij hebben deze keus tussen het .ware geloof en het valse 
geloof (het ongeloof) gedaan, want God zelf had door Zijn 
Openbaring in de wereld Zichzelf reeds van alle goden en 
godsgedachten der mensen onderscheiden. Daardoor heeft Hij 
mensen tot het ware geloof in Hem verwekt, en nu ook ons 
daarbij betrokken. Dat bedoelen wij, wanneer wij zeggen: het 
geloof is Gods gave. 



4 G O D S V A D E R S C H A P 

Lezen: Deuteronomium 31 :16 tot en met 22 en 30 
en Deuteronomium 32 :1 tot en met 20 

Mozes moet vlak voor zijn dood een lied opschrijven en voor 
de oren van Israël uitspreken, opdat het ook in de toekomst 
in zijn diepste godsdienstige afdwalingen en vertwijfelingen 
voortdurend zal weten, aan welke God het zijn ontstaan en 
bestaan als volk Gods had te danken, en van welke God het 
was afgevallen! 

Mozes roept hemel en aarde tot getuigen op en gaat voor 
het oor van het ganse heelal niet een „algemeen bekende" 
God, waarin „iedereen" gelooft, maar „onze" God, de God 
Die Zich in Zijn leidingen aan Israël heeft geopenbaard, be
zingen. „ D e „Here" is n.1. een vertaling van Jehovah of Jahwe, 
de naam van de God Israëls. Deze God wordt door Mozes 
Israëls „Vader" genoemd. 

Mozes begaat echter niet de dwaling om Israël te verzekeren, 
dat deze God „natuurlijk" hun Vader is en zij „natuurlijk" 

Zijn kinderen zijn. Integendeel voorspelt hij hun, dat zij, wan
neer het op henzelf aankomt, vooral wanneer zij allerlei 
natuurlijke gaven en zegeningen van de „Almachtige Schep
per" (aldus sprak Hitier bij voorkeur!) in Kanaan zullen heb
ben ontvangen, die wonderbaarlijke Vader, Die hun in Zijn 
Openbaring bekend is geworden, zullen vergeten, en weer de 
goddelijkheid van de hemel (de Alvader) of de aarde (de 
Grote Moeder) zullen vereren! Hij voorspelt hun, dat zij van 
nature de werkelijke Vader en Diens Almacht juist helemaal 
niet zullen kennen en vereren en aanbidden, maar dat Hij 



voor hen telkens wéér onbekend zal zijn en dat Zijn Aan
gezicht voor hen verborgen zal wezen! Want zij zullen, wat 
henzelf betreft, openbaar worden als trouweloze kinderen, van 
wie werkelijk alleen maar geldt: ziet, hoe onbegrijpelijke liefde 
ons de Vader heeft gegeven, n.1. dat wij Zijn kinderen zouden 
genaamd wezen (1 Joh. 3 : 1, 2). 

De mening, als zou de Vadernaam alleen uit het Nieuwe 
Testament bekend zijn, is dus onjuist. Daarmee wordt in de 
Bijbel echter niet die „Vader van alle mensen" bedoeld, van 
Wie wij mensen allemaal op vanzelfsprekende en natuurlijke 
wijze afstammen, en met Wie wij dus allemaal als vanzelf ver
want zijn. Er wordt integendeel gesproken van een „Vader", 
Die op onbegrijpelijke wijze, zonder énige aanleg of ver
dienste hunnerzijds, Israël heeft doen ontstaan door Zijn Open
baring aan hen. Het is louter genade, dat zij Zijn „kinderen" 
worden genoemd! Feitelijk zijn zij het helemaal niet. Zij ge
dragen zich helemaal niet dienovereenkomstig! Zij openbaren 
zich zelf veeleer als een geslacht, dat niet van de ware God 
afkomstig is, doch van andere goden. 

De christelijke belijdenis spreekt daarom in zijn eerste woor
den al dadelijk in die eigenaardige volgorde, waar wij dikwijls 
niet op letten: „ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper". Wanneer men de mensen hoort, zou men denken: 
christelijk geloof is allereerst geloof in de „Schepper" of aller
eerst het geloof in de „Almachtige". Men begint te denken aan 
aan het begin van alle dingen, ziet rond en zegt: alles moet 
„ergens vandaan komen"! Er moet een „eerste oorzaak" zijn! 
En „die eerste oorzaak" had natuurlijk „alle macht" om alles 
te doen ontstaan! Met dat „ergens" (waar vandaan „alles" 
gekomen is), met die „eerste oorzaak aller dingen", die „al
machtige kracht", bedoelt men die onbestemde voorshands 
niet-nader-te-omschrijven „god" , van wien wij zagen, dat wij 



daarin onmogelijk kunnen geloven. Het is een „ g o d " van wie 
de mensen zeggen: ik geloof wel, dat er „een god" of „iets god
delijks" bestaat! Van die „god, het-doet-er-niet-toe-welke-", 
van dat „iets-ik-weet-niet-wat" zouden alle dingen vandaan 
komen?! Neen, zij komen van God, de Vader! Welke Vader? 
Die Wonderbaarlijke, onbegrijpelijke Vader, Die niemand ooit 
gezien heeft noch zien kan. 

De belijdenis van God als de Vader is het eerste en voor
naamste. Het gaat er niet in de eerste plaats om of er een 
Scheppende Almacht bestaat, doch Wie en hoe die Almacht is! 
Het antwoord daarop luidt: „God, de Vader" is de Scheppende 
Almacht. De Vader van alles? Van ieder? Van hemel en aarde? 
Neen, de Vader van Jezus Christus! De Oorsprong van de 
Verschijning van Jezus Christus! Hij, die in Hem de Almacht 
van Zijn Genade heeft betoond, Hij is de y4Z-machtige Schep
per! De Vader, Die in Dood en Opstanding van Jezus Christus 
ons uit genade tot Zijn kinderen heeft geadopteerd, dé Vader, 
Die deze Macht der Liefde heeft om te doden en levend te 
maken, om te veroordelen en vrij te spreken, te scheppen en 
te herscheppen, Die is Heer van alles! Het is niet zó, dat wij 
in een zekere almachtige Scheppende Kracht geloven, aan 
wie wij de vader-naam, toekennen, zódat „de Vader" een bij
naam is voor de Almachtige doch omgekeerd: „de Almach
tige" is veeleer een bijnaam voor de Vader! Inderdaad ver
moeden alle godsdiensten op de een of andere manier het be
staan van goddelijke macht, van een geheel van machten en 
krachten; en de Top of het Middelpunt, de Eenheid of het 
Geheel van dat alles noemt men dan de „Almacht", de „Al
machtige" of, iets warmer, de „Alvader". Dit is echter niets an
ders dan de vereniging en het toppunt van al die macht, die 
wij ménsen kennen en ons kunnen voorstellen. In werkelijk
heid kunnen wij ons bij dit soort „almacht" intussen niets be-



hóórlijks voorstellen. Aan te nemen, dat de „dingen ergens 
vandaan zijn gekomen" is wel begrijpelijk, maar zeer onbe
langrijk en zelfs gevaarlijk, als men niet weet waarvandaan! 
Die vraag voorshands open te laten is lichtzinnig en onver
schillig! Wij belijden niet, dat de „Schepper" alle macht heeft, 
en dus „Vader" moet zijn, doch omgekeerd: dat de Vader alle 
macht heeft en dus de Schepper van hemel en aarde moet zijn. 
Aan deze onbegrijpelijke Vader vertrouw ik hemel en aarde, 
mijzelf en alle schepselen met diep ontzag en grote verwachting 
toe! Aan een andere „Almachtige" dan deze Vader van Jezus 
Christus, die uit genade en niet van nature mijn Vader is, 
zou ik daarentegen mijzelf of iemand anders in geen enkel 
opzicht toevertrouwen! Alleen op de Vader, de God der Open
baring, kan en mag ik vertrouwen, met of ook ondanks alles 
wat ik van hemel en aarde vermoed, zie en ondervind. 

Ik kan dus onmogelijk op enige goede grond beweren en 
volhouden, dat wij mensen natuurlijk kinderen van één Vader 
zijn. Wij mensen openbaren ons als totaal anders! Ik kan ook 
niet inzien en begrijpen, waar de natuur en de geschiedenis 
vandaan komen. Ik kan alleen geloven in de almachtige Genade 
van God in Jezus Christus en aan deze Vader der Genade de 
almacht over alles en de schepping van alles toeschrijven. Als 
de Apostolische Geloofsbelijdenis dan ook in het kort zegt: ik 
geloof in God, de Vader en in Jezus Christus, Zijn Zoon en ik 
geloof in de Heilige Geest, is dat geen formulering om het 
„eenvoudige" Godsgeloof „ingewikkeld" te maken, maar om 
zo kort en krachtig mogelijk in onderscheiding van wat „men" 
onder „ G o d " zo al pleegt te verstaan, de ware God te belijden, 
n.1. die Vader, Die Zich in Zijn Zoon door Zijn Geest open
baart, en Die wij anders niet kennen. 



5 G O D S S C H E P P E R S M A C H T 

Lezen: Psalm 95 

In deze Psalm wordt Israël opgeroepen om de „Here" te 
loven. Er staat niet de algemene naam „God" , doch de bijzon
dere naam „Here" (een vertaling van „Jehova", of „Jahweh"), 
d.w.z. de God van Israël, Hij, Die Zich aan Israël heeft ge
openbaard. Hij is de God, Die geprezen moet worden. 

„Die ons gemaakt heeft" (vers 6) slaat n.1. op het ontstaan 
en bestaan van Israël als volk Gods, op dat geroepen en uit
geleid zijn uit het heidendom, op die bevrijding uit de slavernij 
onder allerlei „goddelijke machten". In dat gemaakt zijn tot 
Volk des Heren heeft Israël zijn God leren kennen als een 
groot God, een groot Koning boven alle goden (vers 3). Blij
kens Zijn regering over Israël regeert deze God over diepten 
en hoogten, zee en land. 

Deze God heeft Israël n.1. almachtig en genadig door de 
woestijn geleid, zoals een herder zijn schapen leidt (vers 7a) 
en hen tot Zijn kudde geformeerd. Israël wordt opgeroepen 
om zich niet wéér tegen deze Stem des Heren te verharden,, 
zoals dat in de woestijn telkens was geschied. Déze Stem was. 
immers niet eën stem, die uit de natuur tot hen geschiedde,, 
doch de Stem die door bijzondere Openbaring tot hen sprak 
en telkens tot hen gesproken had van het beloofde land der 
rust, waar Hij hen heen wilde leiden (vers 7b—11). 

Omdat Israël telkens weer verviel tot de vrezende verering
van de „goddelijke" natuurmachten, waarin alle volken rond
om hen geloofden, heeft deze God „40 jaar verdriet gehad'* 



van Zijn volk Israël. Het is werkelijk alleen Zijn bijzondere 

Genade en niet hun eigen „aangeboren" godsdienstigheid ge

weest, waardoor Israël voor Hem Israël is gebleven! De ver

harding van hun hart bestond niet daarin, dat zij de „krach

ten en machten der schepping" niet opmerkten of vereerden, 

maar juist daarin, dat zij die „goddelijke" krachten en mach

ten vereerden inplaats van zich vast te houden aan de on-

'zienlijke Here God Zelf! 

Deze Here nu, Die Israël uit Genade, door bijzondere Open

baring, heeft leren kennen, wordt beleden als Degene, in 

Wiens Hand alles is. Hij, Die Israël gemaakt heeft en ver

koren tot Zijn volk, heeft hemel en aarde gemaakt en verkoren 

tot Zijn eigendom. 

Genesis 1 en 2 is dus niet bij vóórbaat, doch achteraf ge

schreven, nadat Israël was uitgeleid, niet aan het begin bij 

de schepping, maar in en door de heilsgeschiedenis! Het is 

een belijdenis, geboren uit de bijzondere' ontmoeting met God, 

die Israël had ontvangen! Het Scheppingsverhaal staat wel in 

het begin van de Bijbel, doch is afkomstig uit Israël! Het ge

loof in Gods scheppende Almacht was een conclusie uit de 

Almacht van Zijn bijzondere Genade, aan Israël bewezen! 

Reeds de eerste woorden van het Christelijk geloof luiden 

daarom niet: ik geloof in God, onze Vader, maar: in God de 

Vader! D.w.z. wij zijn niet zomaar, vanwege ons ontstaan en 

bestaan, kinderen van deze Vader! Wij zijn in eerste instantie 

slechts schepselen van God en geen kinderen. Wèl zijn wij 

ertoe verkoren om kinderen Gods te worden, maar dat spreekt 

nu juist niet vanzelf; dat is alleen waar, omdat en in zoverre 

wij door de Vader als broeders en zusters van Jezus Christus 

zijn aangenomen. Juist Jezus Christus heeft ons geopenbaard, 

dat wij mensen van nature geen kinderen van Zijn Vader zijn, 

doch daartoe moesten worden geadopteerd! 



Als van de Vader beleden wordt, dat Hij van hemel en 

aarde de Schepper is, betekent dat woord Schepper n.1. heel 

iets anders dan Vader! Het betekent, dat hemel en aarde juist 

niet uit God de Vader van Jezus Christus geboren zijn en jets 

goddelijks aan of in zich hebben; het betekent dat ze juist niet 

goddelijk zijn! Dat wij helemaal met. in alles wat „er is en 

leeft" met God in aanraking komen, maar met hemel en aarde, 

d.w.z. met al die zienlijke èn onzienlijke dingen, die alleen be

staan, omdat de Vader van Jezus Christus ze door Zijn Genade 

in het aanzijn riep en houdt. De Kerk drukt dat uit door te 

zeggen, dat ze uit het niets zijn opgeroepen! Uit het niets! Dat 

wil zeggen, dat ze er ook niet hadden kunnen zijn! Dat er voor 

hun bestaan geen enkele bron, grond of oorzaak is aan te 

wijzen, behalve: de vrije Liefde des Vaders, Die onbegrijpe

lijkerwijze wilde, dat er zoiets zou zijn a l s . . . . alles! 

Een ontzaglijke bevrijding uit allerlei bijgeloof wordt daar

mee uitgesproken! Wij, heidenen, denken telkens weer, dat 

wij overal in de natuur en in de geschiedenis omringd zijn 

door een „goddelijk leveh", waar wij om zo te zeggen „niet 

aan mogen komen"! Dat wij tegenover al die „goddelijke" 

verschijnselen en ordeningen, wetten en organen in natuur en 

geschiedenis vrezend en vererend moeten staan en ze moeten 

zien als onaantastbaar! Zulk een gedachtengang is bij

gelovig! Zij is in strijd met het geloof der Kerk, met het ge

tuigenis der Heilige Schrift! In de Schrift wordt ons niets in 

hemel en op aarde als onaantastbaar goddelijk voorgesteld! 

Alles, wat voor hogere en diepere en gans onzichtbare werel

den'iemand ook maar vermoeden of beseffen kan ook het 

allerhoogste, dat zich maar denken laat, is slechts schepsel, 

van ogenblik tot ogenblik volslagen afhankelijk, ondergeschikt 

aan God, de Vader van Jezus Christus! Goddelijk onaantast

baar is alleen deze Vader! Hij alleen mag zo vereerd worden! 



En Hij heeft verdriet van de mensen, die het zichtbare of het 
onzichtbare als „goddelijk" vereren in plaats van Hem. Hij wil 
werkelijk alleen maar, dat wij weten te leven in een heelal, 
dat van ogenblik tot ogenblik, van begin tot einde, omringd 
en gedragen wordt en moet worden door de Vrije en Almach
tige Liefde, Die Zich in Jezus Christus aan ons heeft geopen
baard! De Vader van Jezus Christus heeft immers alles in 
het aanzijn geroepen en houdt alles nog steeds in stand, op 
een wijze, dat Hij er de vrije beschikking over houdt! Het mag 
er alles wel zijn in eigen vrijheid, maar in een vrijheid, die 
afhankelijk is van en ondergeschikt aan Zijn Liefde en Wel
behagen. 

Dat wordt bedoeld, wanneer in de Kerk gesproken wordt 
over Gods „voorzienigheid", een oorspronkelijk heidens 
woord, waar de mensen van alles onder verstaan, ja, dat ze 
vaak gelijk stellen aan God zelf. Ze zeggen dan, dat de „Voor
zienigheid" dit of dat gedaan en gewild heeft. Dat is alweer die 
onbepaalde „goddelijke, eeuwige, alomtegenwoordige macht", 
waar we het al eerder over hadden en die de mensen „ G o d " 
gelieven te noemen. Wij ontkennen echter, dat dat Samenstel 
en Geheel van wetmatigheden en toevalligheden, dat z.g.n. 
„eeuwige bestel", „ G o d " zou zijn en „Vader" zou moeten ge
noemd worden! 

Daarmee zouden wij immers het gebeuren in de wereld, , 
's werelds beloop, het heelal zelf tot God verklaren. Wij zou
den niet belijden, dat alles uit Gods hand komt of in Gods 
Hand is of onder Gods Hand staat, maar dat alles Gods Hand 
Zelf is. Wij zouden niet meer Gods bestel over, met en in alle 
dingen belijden, maar alle dingen zelf tot Gods Raad maken. 
Dat is afgoderij en bijgeloof. De dingen en de gebeurtenissen 
en de machten in hemel en op aarde zijn zelf en als zodanig 
niet Gods bestel, maar worden gedragen en geregeerd door 



Zijn bestel. Ze zijn of vertegenwoordigen niet Gods eeuwige 
en alomtegenwoordige Kracht, maar worden door die Almach
tige Kracht des Vaders in het aanzijn gehouden, of ook tegen
gehouden en afgebroken, en, in beide opzichten, tot het doel 
geleid, dat Hij in het oog heeft. In alles wat wij zien en ervaren 
in hemel en op aarde ontmoeten wij niet Gods Bestel en Gods 
Kracht, maar slechts allerlei, dat van dat Bestel en die Kracht 
des Vaders precies even afhankelijk is als wij zelf! Wij voelen, 
dat dit een bevrijding voor onszelf inhoudt: wij zijn in geen 
enkel opzicht minder dan wat of wie ook in het heelal! Wij 
mogen al niet méér zijn dan welk ander schepsel, de andere 
machten en krachten die ons omringen zijn ook niet meer dan 
wij. Welke onzichtbare z.g. „goddelijke" wezens ik mij denk 
of zou kunnen denken, wat ik ook in mijn leven of sterven 
moge tegenkomen — het is alles óók maar uit het niets af
komstig! Het heeft geen enkel hoger bestaansrecht dan het 
mijne is. Ja, wanneer wij geroepen en verkoren zijn om Gods 
kinderen te zijn, gaan wij daarin zelfs het gehele heelal 
te boven! 

Dat laatste zal ik ondertussen niet op heidense manier ber 
weren. Wij mensen, tezamen met alles, wat er is om ons 
heen, bestaan en kunnen slechts bestaan boven de afgrond 
van het niets, waarin alles elk ogenblik zou kunnen terug
vallen ! Een uitvloeisel uit Gods Wezen, een noodzakelijk werk 
van Gods is onze geschapenheid immers niet! Het heelal, (en 
wij erbij) kan niet zonder God bestaan, maar God zou zeer wei 
zonder het heelal (en zonder ons) kunnen bestaan. . . . indien 
Hij niet die Liefde ware, Die wil, dat er zo iets zou zijn a l s . . . . 
het heelal (en wij)! Reeds ons pure bestaan, en alles, wat er in 
en om ons bestaat, hebben wij op onze blote knieën te danken 
aan de Vader van Jezus Christus. Hem behoren wij reeds 
inzake dit ons onbegrijpelijke bestaan te eren boven alles 



wat wij van nature vereren. 

Wij besluiten daarom tot het inzicht, dat het ónderscheid, 

dat wij maken en wel moeten maken tussen hemel en aarde, 

tussen zienlijke en onzienlijke dingen, tussen stoffelijke en 

geestelijke werkelijkheden, tussen lichaam en ziel, maar zeer 

betrekkelijk is. Het is in geen enkel opzicht hetzelfde verschil 

als tussen Schepper en schepping! Vergeleken bij de ware 

Schepper, de Vader van Jezus Christus, staan hemel èn aarde, 

zienlijke èn onzienlijke dingen, lichaam èn ziel gelijk! Wij 

mogen in geen enkel opzicht 6i/gelovig het een boven het an

der verheffen om daarmee de „Schepper" te eren! Integendeel 

doen wij daarmee Hem, die beide geschapen en ineengevoegd 

heeft naar Zijn welbehagen, oneer aan. Zowel het hoogste als 

het diepste, zowel het zichtbare als het onzichtbare is schepsel 

van de Vader van Jezus Christus. 



6 G O D S V O O R Z I E N I G H E I D 

Lezen: I Kronieken 16 :1 tot en met 37 

David heeft de Ark mogen terugbrengen en gesprongen en 
gespeeld voor de Ark. (1 Kron. 15). 

Nu stelt hij een groot zangkoor en orkest voor de Ark op 
om de Here, de God van Israël, „te vermelden en te loven en 
te prijzen" (vers 4), terwijl hijzelf de toon en de woorden aan
geeft met een psalm (vers 7). De „ A r k " was onder Israël het 
teken van de bijzondere tegenwoordigheid en inwoning, van 
de nabijheid van de God van Israël. Israël is niet allereerst 
blij daarover, dat God „overal en alom tegenwoordig" is, 
maar, dat Hij op deze bijzondere plaats en manier Zijn tegen
woordigheid betoont. Hij was Zelf niet gebonden aan die Ark, 
want dat was wel gebleken toen Hij die Ark zonder pardon en 
zonder vrees in de handen van de Filistijnen liet geraken, 
maar de Israëlieten hadden dat bijzondere teken van Zijn 
nabijheid nodig en zijn verblijd, dat zij het weer in hun mid
den hebben. 

En nu gaan ze van deze Here, Wiens Verbondsark in hun 
midden is, zingen, dat Zijn Naam en Zijn daden (die Hij voor 
en onder Israël in genade en gericht heeft gedaan) moeten 
bekend gemaakt worden. Zijn leidingen en Zijn Verbond vanaf 
het ogenblik dat ze nog maar aan het begin van dit wonder
lijke volksbestaan stonden tot nu toe moeten worden herdacht 
en uitgeroepen. Want Hij, Die op zulk een wonderlijke wijze 
aanwezig was en is temidden van Zijn volk en hen zo genadig, 
barmhartig en geduldig heeft onderhouden en geleid, Hij is 



waardig te worden aangebeden door de gehele aarde. Want 
Hij is overal en onderhoudt de gehele wereld, zodat zij niet 
bewogen zal worden (vers 30). Uit Gods onderhouding en 
regering over Zijn volk blijkt Zijn onderhouding en regering 
over de gehele wereld. Uit Zijn bijzondere tegenwoordigheid 
wordt geconcludeerd tot Zijn aZom-tegenwoordigheid. Het gaat 
er niet allereerst om, dat „ o p bergen en in dalen, en overal 
God is", maar het gaat er om, Wie overal is, Wiens voor
zienig bestel over de gehele aarde gaat, en waar dat toe dient! 

Want er is nog meer: dit voorzienig bestel over Zijn volk en 
over de gehele wereld dient ergens toe! Het dient ertoe om 
ruimte te maken en te houden voor Zijn komende Rijk. Daar
op loopt dit loflied uit: een oproep om Hem te verwachten, 
omdat Hij de aarde zal komen richten. David weet maar al 
te goed: wat wij op het ogenblik van Zijn regering zien en 
'bemerken is nog niets. Maar het verborgene zal éénmaal open
baar worden. De schepping heeft nog iets te wachten. Zij 
heeft de volle openbaring van Gods Heerlijkheid nog te wach
ten! Op het ogenblik regeert God, Deze God wel, maar temid
den van allerlei wanorde. Het is nog niet openbaar dat Hij 
Dveral is en overal regeert! Het wordt overal nog voortdurend 
ontkend. Er worden nog geheel andere machten en goden in 
Zijn plaats vereerd, b.v. de afgod der „Voorzienigheid", waar 
de heidenen van onze tijd het zo vaak over hebben! Hoe 
willen wij eigenlijk uit de dingen en gebeurtenissen als zodanig 
Gods Vaderlijke wil en bedoelingen onderkennen? Als wij het 
doen, betekent het onmiddellijk, dat wij Hemzelf niet meer 
van de dingen en de gebeurtenissen kunnen onderscheiden, 
maar de Vader en Zijn schepping, Gods Voorzienigheid en de 
gebeurtenissen met elkaar vereenzelvigen en het een uit het 
ander gaan verklaren en met elkaar gaan vergelijken, terwijl 
God met niets en met niemand mag en kan vereenzelvigd en 



vergeleken worden! Wij eerbiedigen dan niet meer de vol
strekte vrijmacht van God, Die ons alleen door Zijn bijzondere 
Openbaring in Jezus Christus bekend is. Buiten deze Open
baring om heeft alle „voorzienigheid" nog altijd op een of 
andere manier tot afhankelijkheid van de stomme feiten geleid. 

De Kerk belijdt dus wel, dat wij ons bestaan, evenals 
alles wat om ons heen bestaat, aan God de Vader, aan Zijn 
Almacht in Christus te danken hebben, maar wil daarmee niet 
zeggen, dat dat het eerste is, wat wij rechtstreeks van Hem 
kennen. Het is veeleer datgene, wat ons onmogelijk is recht
streeks te leren kennen! Wat wij allereerst kennen is: Zijn 
Openbaring in 'Jezus Christus en niet Zijn Openbaring als de 
Schepper en Onderhouder! Dat is wel het eerste wat God de 
Vader gedaan heeft jegens ons en alle dingen, maar is pas 
het laatste wat wij van Hem kunnen erkennen. Tussen Hem 
en ons, ons en Hem staat n.1. als een diepe en grote duisternis 
alles wat ons verhindert de ware God, de Vader van Jezus 
Christus, te kennen. De mensen proberen daarmee altijd weer 
klaar te komen door dat ook te verklaren uit de Schepper. Of, 
even erg, door het te verklaren uit een soort eeuwige „Tegen-
god", die er op een of andere wijze ook altijd is geweest en 
zijn moet. Wij behoren echter deze feiten onverklaard te 
laten en te erkennen, dat Gods voorzienig bestel, Gods onder
houding en regering over de gehele wereld, ja, wel geschiedt, 
zo zeker als Hij de Vader van Jezus Christus en dus de Al
machtige is, maar dat Hij b.v. niet de Schepper en Auteur is 
van zonde, kwaad, dood en duivel, al heeft Hij ook deze dingen 
in en onder Zijn Hand. Hij wil niet, dat wij rechtstreeks, 
uit de aanschouwing en ervaring der schepping, met de 
dingen klaar komen, want anders zou Hij met ons niet die 
weg zijn gegaan, die Hij nu eenmaal, midden in de werkelijk
heid van zonde, kwaad, dood en duivel, is gegaan in Zijn 



gekruisigde en opgestane Zoon Jezus Christus! 

Daaruit, uit die verschijning van Jezus Christus, blijkt im
mers, dat er een kloof en een duisternis is tussen Hem en ons! 
Maar als dat zo is, mogen wij niet doen alsof wij voorlopig 
toch wel buiten Kruis en Opstanding van Jezus Christus om, 
zomaar uit „het leven", tot Zijn „alomtegenwoordigheid", tot 
enige kennis van Hem kunnen komen. Want de kennis die wij 
dan van Hem krijgen is een verkeerde, een verduisterde kennis, 
een of andere vorm van afgoderij en ongeloof! Neen, het is 
omgekeerd. Krachtens de bijzondere tegenwoordigheid en 
voorzienigheid van de Vader in Zijn Zoon, geloven wij Zijn 
tegenwoordigheid in en Zijn regering over alle dingen, zonder 
die rechtstreeks te kunnen aanwijzen en onderkennen. Voor 
dat laatste is juist een christen huiverig, omdat hij de duister
nis, die tussen God en ons instaat, te diep heeft leren zien aan 
Jezus Christus! Hij wandelt in geloofsvertrouwen in en on
danks deze duisternis, maar welbewust niet in aanschouwen. 
Integendeel verwacht hij de aanschouwing, dat „God alles zal 
zijn en in alles", slechts als een toekomstige. Daarom is voor 
een heiden het geloof in de „Schepper" en de „Voorzienig
heid" het een en het al (en dan nog verkeerd verstaan), maar 
voor een christen slechts een eerste artikel, waarop hij on
middellijk een tweede artikel, het grote middenstuk der be
lijdenis en zelfs een derde artikel als sluitstuk laat volgen. 
Daarin wordt beleden dat en waarom de schepping nog iets te 
wachten heeft: het Godsrijk, de openbaring der kinderen Gods, 
een nieuwe hemel en aarde, waarin God zal zijn alles en in 
allen! Deze „Toekomst van Jezus Christus" is het doel van 
heel Gods Schepping en Voorzienigheid! 



7 G O D S V E R B O R G E N H E I D 

Lezen: Jesaja 63 : 15 tot en met 64 :9 

Dit is een gedeelte van een diep aangrijpend profetisch ge
tuigenis tijdens of na de ballingschap van het volk Israël onder 
Nebukadnezar in de 6e eeuw-voor Christus. Het eigenaardige 
van dit getuigenis, gelijk van alle profetische uitingen onder 
Israël, is, dat de profeet afwisselend namens Jehovah en na
mens Israël spreekt en dus nu eens gedachten van de Here Zelf 
en dan weer die van Israël vertolkt. Daardoor is dit hoofd
stuk 63 een soort beurtzang. Het is voor het verstaan vanaf 
vers 15 nodig, het voorgaande als achtergrond er bij te lezen. 
Daarin vindt een tweegesprek plaats tussen de Here en Zijn 
volk. Het volk is verwonderd over de bezoedelde gestalte van, 
de Here God, Die door stromen van bloed en tranen is ge
gaan in de leidingen met Zijn volk en de volkeren. Ter ere 
van deze God van Israël en Zijn goedertierenheden aan 
Israël wordt dan een loflied aangeheven. Maar dit loflied 
gaat op een gegeven ogenblik over in een klacht vol ver
bijstering: vs. 11 b vraagt, waar deze God nu toch is! Israël 
is Hem kwijt en verkeert in Godverlatenheid. Wat ons hier 
opvalt is, dat juist tegenover en ten opzichte van Gods Open
baring plotseling een diepe kennis van Zijn verborgenheid 
ontstaat, een bewogen vragen naar het waarom der dingen en 
naar Zijn terugkeer. 

Niet de heidenen, die de ware God niet kennen, maar juist 
Israël en vooral de diepste vertegenwoordigers van Israël, de 
profeten, hebben zulk een besef van de ondoorgrondelijkheid 



en verborgenheid van hun God en van de godverlatenheid van 
het bestaande! Juist voor hen spreekt het niet van zelf, dat de 
Here er is en dat Hij met hen is. Juist zij vragen: waarom 
verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Dat is niet zozeer 
een poging om op gemakkelijke wijze hun schuld op God 
te werpen, als wel een felle uiting van de onbegrijpelijkheid 
en onmogelijkheid van hun verharding jegens den Here en 
hun volslagen blindheid te Zijnen opzichte. Zij kunnen de 
zonde, het kwaad, de dood en de heerschappij des duivels over 
hen niet verklaren. En tegelijk ontkennen en schrappen zij er 
niets van! Het staat in al zijn onredelijkheid en verschrikkelijk
heid deze profeet onontkoombaar voor de geest, juist omdat 
hij dit alles beseft en uitspreekt voor het Aangezicht, Dat hem 
zo z e e r . . . . verborgen is! 

Hier is alle goedkope „voorzienigheids" geloof verdwenen, 
of althans aan zijn grenzen gekomen. Juist ten opzichte van 
de ware God der Openbaring ontstaat dat besef van de gren
zen van elk rechtlijnig „scheppings"-geloof! Juist door de 
Openbaring, en als volk der Openbaring, belijdt Israël in zijn 
profeten, dat de Here God hen in een volslagen diepte en ver
lorenheid gevonden heeft en weer vinden moet. Juist deze tot 
Gods kinderen geroepen en verkoren mensen erkennen, dat het 
geloof in God de (Vader als hun Vader even onverdiend als 
onmogelijk voor hen is. Juist zij hebben het besef van de 
ongehoordheid en bijzonderheid van de Openbaring des Heren • 
en tevens van de volstrekte noodzakelijkheid, dat de Here 
Zijn aangezicht over hen doét lichten. 

Er zijn veel „christenen", wier geloof zo ongeveer neerkomt 
op een besef en aanbidding van de zorgzaamheid en de zegen 
van een „ G o d " over alle dingen en verder niets. Ze vergeten, 
dat elke heiden dat ook geloof t! Dat ieder „godsdienstig" mens 
een „goddelijke zorg" en een „goddelijke voorzienigheid" aan-



neemt, terwijl dat nog in het geheel geen christelijk geloof is! 

Het christelijk geloof gelóóft n.1. wel in de Voorzienigheid 
(d.w.z. de onderhoudende en regerende Macht en Werkzaam
heid) van God, de Vader, maar ziet daar rechtstreeks niets 
van! Juist het christelijk geloof heeft integendeel een diep 
besef, dat de kennis van de schepping, onderhouding en 
regering Gods zijn zeer bepaalde grenzen heeft en allerlei nood
zakelijke en onontkoombare vragen oproept. Juist het christe
lijk geloof trekt niet zo maar de lijnen der Schepping door 
in de hele verdere geschiedenis, en daarmee af! Neen, het 
christelijk geloof weet, dat er zo op het eigenlijke en het ergste 
geen licht valt. Dat zo de diepste vragen niet worden be
antwoord! 

Daarom gaat het christelijk geloof dadelijk over tot een 
tweede artikel: „en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon" , 
onzen Here". Het is opvallend, dat in het eerste artikel zo 
weinig staat, naar de hoeveelheid woorden gerekend. Het is, 
alsof men bang was te veel te zeggen. Er staat veel meer over 
Jezus Christus. Hier komt het blijkbaar op aan, omdat wij 
zo alleen in de „Voorzienigheid" kunnen en mogen geloven: 
vanuit dit geloof in Jezus Christus. 

Het doet dus op het eerste gezicht wel vreemd aan dat wij 
doorgaan met „en", maar het is helemaal niet vreemd. Natuur
lijk mag men vragen: of wij „nog in méér" moeten geloven 
dan in God. Of er naast God nog Iets of Iemand is, waarin 
wij óók moeten geloven? Daarop moet het antwoord luiden: 
neen, want dat zou afgoderij zijn. Maar het gaat hier over 
dezelfde God, doch in Zijn tweede Persoon en Gestalte, de 
Gestalte van Jezus Christus. Het gaat nu niet over de ver
borgen Vader, maar over Zijn Openbaring: Jezus Christus, 
Zijn Zoon. 

„ Ik geloof in God, de Vader en in Jezus Christus, Zijn enig-



geboren Z o o n " wil niets anders zeggen dan: ik geloof in de 
Verborgen God en in Zijn Openbaring. Ik geloof in Hem, Die 
ons niet alleen verborgen is, maar ook in al Zijn Hoogheid 
en Heiligheid neergekomen temidden van ons, vervreemden, 
om de duisternis, die ons yan Hem scheidt, te doorbreken. 
Daarom gaat een christen door met de woorden „en in Jezus 
Christus": hij houdt zich niet bezig met „alles" wat hem z.g. 
van de Vader spreekt; hij weet maar één ding: Jezus Christus 
spreekt ons van God de Vader, Zijn Vader. Zonder Jezus 
Christus kunnen wij in deze duistere wereld de Vader niet 
kénnen. 

Wij zijn hier bij het hart en het centrum van het christelijk 
geloof gekomen. Hier is n.1. het waarachtige geloof in Gods 
Vaderlijke Voorzienigheid geboren. Alles wat hier niet ge
boren is, is heidendom! Hier openbaart God Zich midden in 
de godverlaten wereld. Hier schijnt het eeuwige Licht in de 
eeuwige duisternis. Hier staan wij voor het geheim van het 
christelijk geloof: God geopenbaard in het vlees. Deze Open
baring in Jezus Christus is dus midden in onze wereld, waarin 
God de Vader zo verborgen is, geschied. Zij is geschied, juist 
terwille van en in verband met zonde, kwaad, dood en duivel. 

Dat betekent niet, dat wij, om Jezus Christus te kennen en 
te verstaan, eerst een diep besef moeten hebben van allerlei 
onmogelijke en afgrijselijke machten! Het is veeleer omge
keerd: wij moeten Jezus Christus kennen, om een werkelijk 
besef te krijgen van de machten der onmogelijkheid. 

Aan de duisternis, waarin Jezus Christus terecht is ge
komen, ontdekken wij n.1. pas in wat voor duisternis ten op
zichte van de ware God, de ware Vader, wij leven! Buiten 
Jezus Christus om is niet alleen Gods Heiligheid, maar tevens 
de zonde ons ten diepste onbekend. Als wij echter de open
baring van God in Jezus Christus ontmoeten, dan wordt ons 



juist het onmogelijke van onze toestand bewust! 
Een christen houdt zich niet ziekelijk en eigenmachtig 

bezig met alles, wat hem van God scheidt! Hij weet maar één 
ding: ik geloof in Jezus Christus! Evenmin als wij ons in het 
eerste Artikel met de schepping op zichzelf bezig hielden, doch 
slechts met God de Vader en daarom met de schepping, zo is 
het ook hier: het gaat over Jezus Christus en slechts daarom, 
in verband met Hém, over Gods verborgenheid: over de 
zonde, het lijden, de dood en de duivel! 



8 G O D S O P E N B A R I N G 

Lezen: Leviticus 24 :10 tot en met 23 

Een zoon van een Egyptenaar, die een twist heeft gehad met 

een geboren Jood, wordt ter dood veroordeeld en gestenigd 

als een misdadiger, die van de aarde verdwijnen moet. Zijn 

daad staat op een lijn met moord of iets van die aard. Wat 

heeft hij op zijn geweten? Hij beschimpt op een gegeven ogen

blik in deze woordenwisseling „uitdrukkelijk" of „met opzet" 

de „Naam". Wat betekent dat? 

Dat wil zeggen, dat deze man niet „de godsdienst" in het 

algemeen, en zelfs niet „ G o d " in het algemeen beschimpt. Het 

is niet een ongodsdienstig mens die „met God en godsdienst" 

spot, zoals b.v. in de ongelukkig berijmde Psalm 1 staat! 

Neen, deze man, die uit de Egyptische godsdienstige wereld 

afkomstig is, lastert de Naam, de door de Israëlieten geëerbie

digde Openbaring van God. Hij spot ermee, dat God Zich 

bijzonderlijk aan Israël zou hebben geopenbaard. Hij is blijk

baar een „anti-semiet". 

Het blijkt, dat de Here God deze lastering op één lijn stelt 

met de grootste misdaden, en dat dit voor ieder geldt. Ieder, 

die de Openbaring, de Naam van de ware God aantast, be

gaat — wie hij ook is — een minstens zo grote misdaad als 

wie een mensenleven aantast! Want de eer van het menselijk 

leven hangt af van de eer van de ware God, van het onder

scheid èn het verbond tussen de mensen en deze God. 

Daarom moest een Godslasteraar gestenigd worden. Dat is 

altijd zo onder Israël gevoeld. Godslastering, aantasting van 



de heiligheid van de Naam bleef voor het besef van Israël een 

der grootste misdaden, een moord op het beste dat zij ont

vangen hadden: op de Openbaring van de ware God. 

Als wij belijden: „ik geloof in Jezus Christus, Zijn enig

geboren Zoon", klinkt dat als een godslastering! Het lijkt n.1. 

alsof een „godsdienststichter" op deze wereld door bepaalde 

mensen „vergoddelijkt" wordt! Dat juist was, en is ook thans, 

hetgeen waarvoor de Joden terug schrikken. Jezus Christus is 

niet ter dood veroordeeld uit èen soort platte haat of afgunst, 

maar uit verontwaardiging en ontzetting over wat de Joden 

slechts als godslastering konden opvatten: „Hij heeft God ge

lasterd, want Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt!" 

Wanneer dat inderdaad het geval was, zouden ook wij er

voor moeten terugschrikken! Een mens is geen God, is niet 

goddelijk, noch naar de ziel, noch naar het lichaam. Het is 

schepsel-vergoding, als wij beweren, dat wij mensen iets god

delijks in of aan ons hebben, j a : uit God geboren zijn. Een 

mens is een schepsel. Ook naar de ziel is hij schepsel, niet uit 

God geboren, maar door God geschapen! En het gaat hier 

immers over een werkelijk mens: de mens Jezus van Nazareth! 

Maar wij belijden niet, dat deze mens tot God gemaakt is, 

door zichzelf of door anderen. Dat dachten de Joden en inder

daad : het léék zo! Hun afschuw en schrik is ernstiger dan de 

gedachte van veel z.g.n. „christenen" (maar in wezen: heide

nen), die menen, dat Jezus Christus heel wel de Messias, Gods 

Zoon, Gods eigen Verschijning en Openbaring mag en kan 

genoemd worden, „omdat immers alle mensen Gods kinderen 

zijn"! De Joden wisten wel beter! Daarom hadden ze alleen 

ongelijk, omdat hun ogen (zeer begrijpelijk!) gesloten waren 

voor het Wonder (dat inderdaad bij de mensen onmogelijk 

en onbegrijpelijk is en moet blijven) dat in Jezus Christus 

God zo volstrekt mens was, in zulk een radicale diepte en 



verlorenheid méns was, dat Zijn God-zijn volledig verborgen 
werd! Dat ongehoorde en adembenemende goddelijke gebeu
ren, midden in de geschiedenis van Israël, noemt de Bijbel: 
het Evangelie, dat betekent: het Goede Nieuws. 

Met dit Goede Nieuws staan wij in het hart en bij de bron 
van het ware Geloof, oog in oog met de werkelijkheid van 
zonde, lijden en dood, met de werkelijkheid en de macht van 
de duivel! Wij belijden Gods Openbaring in het aangezicht 
van en temidden Zijner Verborgenheid. Waar ons alle besef, 
kennis en dienst van God onmogelijk wordt gemaakt, juist 
daar belijden wij Zijn Openbaring aan ons. Een Christen ont
wijkt het onmogelijke en het afschuwelijke in deze wereld dus 
niet. Hij schuwt het raadsel van Gods wereldbestuur niet. Hij 
verheft zich niet boven de dingen, teneinde aldus in een 
„Hogere" Macht te geloven. Neen, hij wordt juist dóór Gods 
Openbaring in Jezus Christus er midden in en recht voor 
gezet! Want Gods Openbaring geschiedt juist temidden en ten 
overstaan van de raadselen en onmogelijkheden dezer wereld. 

Gods Openbaring wil ons echter niet verleiden om eigen
machtig en zelfstandig met al die raadselen bezig te zijn en 
ermee klaar te komen. Gods Openbaring wil ons veeleer af
trekken van dat zélf met deze dingen bezig zijn, en ons heen
leiden tot iets beters: n.1. hoe Hij in Christus Jezus met deze 
dingen bezig was en ermee klaar kwam! Anders zou Gods 
Openbaring ons nog niet helpen. Want een ménselijk bezig-
zijn met zonde, kwaad en dood, kortom: met de duivel, is wel 
geschikt om ons een rechtlijnig, gemakkelijk „godsgeloof" te 
benemen, maar niet om ons onze twijfel en opstandigheid te 
benemen, ons temidden van de aanvechtingen en verschrik
kingen te doen opstaan, ons in een vast vertrouwen te doen 
leven en sterven. Dat kan alleen Gods Openbaring, Gods 
Werk inzake deze duisternissen, Gods handelen in en door 



Jezus Christus, doen! 
„Jezus Christus": het klonk en leek godslasterlijk voor de 

oren en ogen der Joden. „Christus" betekent immers: Messias, 
Gezalfde, d.w.z. God Zelf als Koning op de aarde. Dat woord 
was op zichzélf zeker niet godslasterlijk. Integendeel klonk het 
hun op zichzelf wel als goddelijk in de oren. Maar dat Jezus de 
Christus (de Messias) was, en dat de Christus (de Messias) 
Jezus was, dat was hun onbegrijpelijk en ongelooflijk. En het 
was en is ook ongelofelijk! Maar juist dat voor ons ongelofe
lijke, juist dat voor een verlicht en oprecht mens onbegrij
pelijke is: het Goede Nieuws! Het is echter alléén maar goed 
en geen goddeloos en'slecht nieuws, wanneer het inderdaad 
alléén bij God mogelijk was! Als het hier zou gaan om een 
menselijk inzicht inzake de z.g. „goddelijkheid" van een zekere 
mens Jezus, (zeer wel mogelijk, omdat „wij allemaal" Gods 
kinderen zijn, gelijk „men" zegt), ja, dan zou het nog steeds 
een godslastering en een verleiding tot een slecht geloof zijn! 
Om deze verleiding af te snijden zegt de belijdenis er nadruk
kelijk bi j : Zijn éniggeboren Zoon. Daarmee wordt beleden, 
dat wij slechts geloven in de Enige en Waarachtige God Zelf, 
zoals Hij alleen uit Zichzelf tevoorschijn is getreden en tot 
ons uitgegaan! „God uit God en Licht uit Licht, waarachtig 
God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van het
zelfde Wezen met den Vader, door Welken alle dingen ge
maakt zijn, Die om ons mensen en om onze zaligheid is neer
gekomen uit de H e m e l . . . . en een mens is geworden", zegt 
een latere christelijke belijdenis! Geen mens is „goddelijk". 
„Als God te zijn", dat is juist de grote verleiding voor de 
mens, die in de Bijbel als dé oer-zonde wordt beschreven. Een 
mens kan en mag niet God zijn. Als hij het wil proberen, ont
staat daardoor allerlei onmenselijkheid. 

God echter kan en mag wel mens zijn! Hij behoefde het 



niet te zijn. Het was en is Zijn onbegrijpelijkste Genade: mens 
te zijn, in onze plaats te treden. Maar door deze onbegrijpe
lijke en ongelofelijke daad heeft Hij Zichzelf dan ook aan ons 
geopenbaard als Degene, Die waarlijk onze God móet heten, 
en ons met Zichzelf verzoend tot mensen, die nu waarlijk Zijn 
mensen mógen zijn. 



9 G O D S H E E R S C H A P P I J 

Lezen: Psalm 100 

Het opvallende van deze Psalm is allereerst, dat hier tot de 

„ganse aarde" wordt gesproken. Iederéén, zonder onderscheid 

van ras, stand, richting, partij of godsdienst, wie of wat hij 

ook moge zijn of denken, wordt hier opgeroepen tot blijd

schap. Het is een oproep tot ieder om den Here met blijdschap 

te dienen. Dus geen plichtmatig gedwongen dienst en daarom 

half, maar in vreugde en in vrijwilligheid, want dan alleen ge

beurt het in blijdschap! Vandaar de oproep om voor Zijn aan

gezicht met vrolijk gezang te verschijnen! 

Waarom deze grote en algemene blijdschap? Omdat hier 

een uitzonderlijke bevrijding verkondigd wordt: „weet, dat 

de Here God is!" Niet de een of andere „ G o d " moet ge 

dienen, maar de Here. Hij is God! Er staat niet, dat God de 

Here is, maar: dat de Here God is. De ganse aarde moet 

dit weten! Want de ganse aarde, iedereen, denkt heel an

ders. De ganse aarde maakt zich voorstellingen over „ G o d " 

en de dienst jegens „ G o d " en de heerschappij van „ G o d " , 

zonder de Hère te kennen, zoals Hij Zich aan Israël heeft te 

kennen gegeven. 

De Here, De Enige, Die verdient God te heten, heeft zich 

in Zijn heerschappij niet algemeen en overal, maar ergens, op 

een bepaalde manier doen kennen. 

Hoe? Doordat Hij een volk gemaakt, een kudde geformeerd 

heeft, waarvan Hij de Goede Herder is. Zelf hebben ze zich 

daartoe niet opgeworpen, deze mensen. Dan zou het weer een 



of andere godsdienst, een of andere partij van mensen zijn! 

Neen, deze mensen heeft Hij gemaakt tot wat ze uit zich zelf 

nooit konden worden en kunnen zijn: schapen Zijner Hand. 

Hij zorgt er Zelf voor, dat ze dit zijn en blijven. Aan deze, 

tegelijk geweldige en liefelijke, tegelijk strenge en milde 

heerschappij en leiding over Zijn volk mag de hele wereld nu 

aflezen, Wiè regeert en hóe Hij regeert! Zó regeert de Here 

Zijn v o l k . . . . dus zó regeert Hij de hele wereld! (wat wij in 

die wereld niet zien!) 

In die kudde van de Goede Herder mag elk schaap wel 

zeggen: de Here is mijn Herder, maar kan dit slechts in 't 

verband van de hele kudde zeggen. Hij kent Zijn schapen bij 

name, maar gaat toch altijd met de gehele kudde en niet met 

elk schaap apart op weg. Zijn regering en leiding is er voor 

allen samen! De Here is de Herder van Zijn volk, van Zijn 

Kerk, van de gehele Kerk, en van die kudde zijn wij één 

schaapje. 

Die Here van Israël, die Goede Herder van Zijn kudde, 

moet nu door ieder geloofd en geprezen worden, want Hij is 

de ware Heer der ganse aarde. De Heer der Kerk is de Heer 

der wereld, niet omgekeerd. In de Kerk, binnen de kudde van 

de Goede Herder, leren wij de heerschappij over alle mensen 

en daarmee de rechte saamhorigheid van alle mensen op en 

voor de gehele aarde kennen. Daarom moet de gehele aarde 

deze Heer der Kerk léren kennen. Daartoe houdt Hij op deze 

wereld van geslacht tot geslacht Zijn Gemeente in stand: op

dat alle volken en alle tijden daardoor hun ware Heer zouden 

leren kennen en prijzen! 

De mensen spreken veel van de „Regering van God", het 

„Godsbestuur" over de wereld. Maar niet de vraag óf er „god

delijk geregeerd" wordt, doch de vraag door Wiè en hóe er 

geregeerd wordt, is allereerst aan de orde! Een Christen be-



r 

lijdt, dat de God der Openbaring, de ware God, over de wereld 
regeert en niemand anders. Daarom zegt hij onmiddellijk, als 
hij spreekt over Jezus Christus, dat déze onze Héér is. Nog 
vóórdat hij iets anders over Jezus Christus zegt, noemt hij 
Hem: onze Héér. Daarmee drukt hij uit, dat het Evangelie 
(het „Goede Nieuws'"!), daarin bestaat, dat wij Hem aan Wie 
wij toebehoren tot onze werkelijke Eigenaar en Gezaghebber 
gekregen hebben. De bevrijding, de verademing, de blijd
schap van ons leven bestaat in het Goede Bericht, dat wij in 
andere, betere Handen zijn overgegaan, n.1. in de Handen 
van onze waarachtige Heer! Dat wij uit de macht van alles 
wat over ons gezag en macht beweerde te hebben, zijn vrij
gekocht om alléén Hem, de ware Heer, de God der Open
baring, toe te behoren. Ja, wij kunnen het nog anders zeg
gen: wij zijn, ondanks het feit, dat er nog door sterker 
machten in ons en om ons geheerst wordt, met huid en haar, 
met aardse machten-en-al, al zitten wij er voor onze ervaring 
nog helemaal onder, het eigendom van Hem geworden! In en 
door Hem zijn al deze machten immers al lang ontmaskerd 
en afgezet, al laat Hij nog toe, dat ze „bestaan". Zelfs zo staan 
ze nog onder Zijn gezag en in Zijn Dienst en zijn voor alles 
wat ze met ons doen, aan Hem verantwoording schuldig! 

Het is hier niet een uiting van een lang geweten kennis of 
plicht maar een uiting van een totaal onvoorziene dankbaar
heid en vreugde, als gezegd wordt: onze Héér. Wij houden er 
niet van, door een ander geregeerd en beheerst te worden, 
maar de ongedachte Heerschappij van'deze Heer, Jezus Chris
tus, bevrijdt ons van welke menselijke of zelfs „goddelijke" 
willekeur en tyrannie dan ook. Wij moeten dan ook volstrekt 
niet bij de Heerschappij van Jezus Christus denken aan aller
lei „christelijke bewegingen", want die zijn het niet, en kun
nen het niet zijn, evenmin als allerlei neutrale „bewegingen", 



die onder anderen aan Christus „ook wel" plaats gunnen. 
Christus maakt Zichzélf plaats, in omstandigheden en door 
mensen, waar wij het soms geheel niet zouden verwachten. Wij 
zijn ook niet op ons ééntje het eigendom van deze Heer, laat 
staan, dat Hij het eigendom van ons zou zijn! Wij zeggen zeer 
opzettelijk niet: Jezus Christus „mijn" Heer (al is Hij zeer 
zeker ook onze persoonlijke Heer), maar wij zijn samen het 
eigendom van deze Heer, en dus zeggen wij in het meervoud: 
onze Heer! Wij geven ons gezamenlijk rekenschap van deze 
Heerschappij van Jezus Christus over ons. En zo ontstaan er 
menselijke pogingen om uit te drukken wat het Heer-zijn van 
Jezus Christuns over ons allen inhoudt. Die mogen echter 
nooit als méér dan menselijke pogingen beschouwd worden. 
Ze mogen nooit in de plaats van Jezus Christus Zelf treden! 
Want dan is er geen erger tyrannie dan zulke vaste „christe
lijke beginselen", die over ons willen regeren als onze Here 
Zelf! 

Wanneer wij Gods eniggeboren Zoon als onze Here be
lijden, zeggen wij immers, dat wij van niemand anders aan
vaarden, dat Hij als Gods Kind, Gods Zoon tot ons spreekt 
en mag spreken. Wij geloven niet in allerlei Zonen Gods. Wij 
geloven niet, dat er „goddelijke" mensen en machten zijn, die 
volstrekt over ons te zeggen hebben, omdat ze z.g. met God 
in verbinding staan en aan Hem verwant zijn. Alleen immers 
God Zelf, Die onder ons als mens is verschenen, kan en mag 
Héér over ons allen zijn en blijven. Het is maar al te vaak 
onze fout geweest, dat wij onbewust — soms ook helaas be
wust — deze Heerschappij van Christus vereenzelvigden met 
of zelfs lieten afhangen van wat wij wel noemen het „christen
dom". De zaak van Christus mag noch kan ooit vereenzelvigd 
worden met ónze zaken, de zaken van vrome of onvrome 
mensen, zaken dus van ménsen! Ook de Kerk mag haar 



gezag niet verwisselen met het gezag van haar Héér, laat 
staan dat een vereniging of partij of kring dat mag! Gelukkig 
laat de levende Heer Jezus Christus Zelf dan ook telkens 
zulke „christelijke" heerschappij mislukken! 

Zijn Heer-zijn strekt zich ondertussen toch niet alleen over 
ons „hart" uit. Zeker allereerst over ons hart, want: „daaruit 
zijn de uitgangen des levens". Als ons allerdiepste wezen niet 
onder de Heerschappij van Jezus Christus stond, zou Zijn 
Heerschappij over ons uiterlijke leven van nul en gener 
waarde zijn. Want juist ons innerlijk is het moeilijkst te 
regeren! Onze ziel en ons verstand geven hem groter last en 
moeite dan ons lichaam! Wij moeten ons vooral niet voor
stellen, dat ons innerlijk, onze ziel Hem meer verwant is 
dan ons uiterlijk, ons lichaam. Integendeel, hoe meer wij dat 
denken, hoe minder wij Hem juist in de praktijk van ons 
dagelijkse, lichamelijke leven laten regeren'. Hij is echter Heer 
over ons in beide opzichten, naar lichaam en ziel. Het een 
staat niet verder van Hem af dan het ander, behalve alleen 
die valse verbeelding, waarmee wij nu eens ons lichamelijke 
leven en dan weer ons zieleleven aan Zijn heilzame Regering 
menen te kunnen of te moeten onttrekken! 



10 G O D S V E R Z O E N I N G 

Lezen: Psalm 51 :1 tot en met 7 

In Psalm 51 belijdt David zijn zonde met Bathséba, en in 
één adem daarmee belijdt hij, dat hij „in ongerechtigheid ge
boren en in zonde ontvangen" is. Wil hij daarmee een smet 
werpen op de goede schepping van God en de schuld van 
zichzelf weg op zijn ouders en voorouders schuiven? De bijbel-
heiligen hebben integendeel altijd beleden, dat het mens-zijn, 
en met name het man-en-vrouw-zijn, een goéde schepping Gods 
is! Wél hebben zij beleden, en daarom gaat het ook in 
Psalm 51, dat zij zelf met al hun ouders en voorouders deze 
goede schepping van God eigenmachtig en niet in dankbaar
heid en tot eer van God gebruikten. De zonde en ongerechtig-
heids, waarvan zij spreken, is niet gelegen in hun geschapen 
zijn als man-en-vrouw, maar in het willekeurig en eigenmach
tig gebruik, dat zij van deze schepselmatige aard maakten. De 
vrijheid, die zij van Godswege hadden om voor Gods aan
gezicht als eenvoudige en dankbare mensenkinderen samen te 
leven, betekende, zover hun oog terug kon zien, in de praktijk 
altijd en onophoudelijk een vrijheid, die zij namen om van 
God af te wezen, zichzelf te zoeken, en hun naaste te veron
achtzamen, te gehoorzamen aan de machten in en om hen. 

Tot deze belijdenis van Gods rechtvaardigheid en zuiver
heid in Diens bedoelingen en van zijn eigen gebondenheid on
der ongerechtige machten (zowel als die van zijn voorgeslacht) 
is David gekomen tengevolge van de prediking van Nathan, de 
profeet, en niet op grond van zijn eigen gedachten! Nathan 



stelde hem n.1. in een eenvoudige gelijkenis voor ogen, hoe God 

de dingen had bedoeld en hoe lelijk en eigenmachtig een mens 

met deze dingen kan te werk gaan. Zelfs toen bemerkte David, 

blijkens het verhaal in 2 Sam. 12, aanvankelijk nog niet eens, 

dat hij zelf daarmee werd bedoeld! Alleen immers wanneer 

iemand waarachtig door God Zelf wordt aangeraakt en aan

gewezen, alleen wanneer hij de billijkheid en zuiverheid van 

de Persoon van de Here God leert zien, gaat hij zichzelf zien 

als een mens, die, met al zijn ouders en voorouders tezamen, 

ontvangen en geboren is onder de macht van zonde en onrecht! 

Een Christen gölooft niet, dat wij mensen krachtens, maar 

alleen, dat wij mensen ondanks allerlei machten binnen ons 

en buiten ons met God gemeenschap hebben en daartoe juist 

uit de macht van alles wat over ons heersen wil zijn vrij

gekocht. Hij gaat niet af op de dagelijkse ervaring, die uit 

het menselijk leven zelf opkomt, maar op de Openbaring van 

God in Jezus Christus. In de verschijning van Jezus Christus 

heeft God Zijn Heerschappij over ons van den beginne af aan 

zózeer betoond, dat Hij waarachtig en volkomen mens is ge

worden, zonder dat deze menswording ook maar van iémand 

anders of van iets anders is uitgegaan dan van God Zelf. 

Zonder dat iets of iemand het wilde of werkte of medewerkte, 

ving God Zelf alleen met Zichzelf aan, mens te zijn! Dat 

wordt bedoeld met de bekende woorden: „ontvangen van den 

Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". 

Want dat is de onvergelijkelijke grootheid van Gods Heer

schappij in Jezus Christus: dat Hij daarin tegelijk Zijn vol

strekte critiek èn Zijn volledige solidariteit met ons mensen 

heeft betoond. Hij is op een tegelijkertijd barmhartige en ont

zaggelijke manier onze Heer geworden: n.1. aldus, dat Hij 

mens werd in al de hachelijkheid en aanvechtbaarheid van ons 

menselijk bestaan zonder op te houden God te zijn en te 



blijven. Hij is, zo belijden wij, evenals wij ontvangen en ge

boren, maar tegelijk zo ontvangen en geboren, dat daarin 

betuigd wordt, hoezeer het alleen en uitsluitend God Zelf was, 

Die van Zichzelf uit ons menselijk bestaan tot het Zijne heeft 

aangenomen. Het gaat in het Evangelie niet over een mens, 

die een goddelijk leven ging leiden, maar omgekeerd: over 

God Zelf en God alleen, Die een menselijk leven ging leiden. 

Alleen daardoor heeft ons menselijk leven opgehouden, alleen 

maar ons eigen menselijk bestaan te zijn. In de ontvangenis 

en geboorte van Jezus Christus is onze menselijke natuur 

zózeer Gods eigendom, Gods eigen leven geworden, dat Hij 

reeds van het begin Zijner menswording aan geworden is als 

een van ons. 

Wanneer dus Jezus Christus beleden wordt als buiten elke 

menselijke medewerking om, alleen door het geloof, ont

vangen en geboren, belijden wij daarmee niet, dat Jezus 

Christus dus een soort onwerkelijk leven is begonnen te 

leiden op aarde, maar integendeel, dat Hij volledig ons 

menselijke leven in eigen vrijmacht heeft aangenomen. Wij be

doelen helemaal niet, dat Jezus Christus Gods Zoon zou zijn, 

omdat Hij naar Zijn menselijk bestaan onbegrijpelijk en won

derbaarlijk is ontvangen en geboren. Het Evangelie bedoelt 

het juist omgekeerd: als Gods Zoon was en is Hij naar Zijn 

geboorte menselijk onverklaarbaar en onafleidbaar. Wij ge

loven niet, dat Jezus Christus tengevolge van een wonderbare 

geboorte zondeloos werd, maar omgekeerd: omdat Hij dé 

Zondeloze was en is, werd Hij wonderbaar geboren. De won

derbare geboorte is niet de grond van ons geloof in Christus. 

Zij is het opgerichte téken, dat ons geloof in Hem een geloof 

in Gods eigen Vrijmacht en Liefde is en niets anders. De mens 

Jezus Christus, Die op deze aarde eenmaal begon te leven èn 

zich daarmee begaf onder de heerschappij van zonde, kwaad, 



dood'en duivel, was niemand minder dan God Zelf. Dit be
lijden wij in de Kerk als het begin van Gods heerschappij en 
dientengevolge van onze bevrijding. Tengevolge van Zijn ge
boorte zijn wij, te midden van alle machten binnen ons en bui
ten ons, tot Zijn onderdanen geworden. Juist doordat Hij 
temidden van ons mens is geworden, zijn wij mensen van Hem 
geworden. Juist doordat Hij zó arm werd, zijn wij rijk gewor
den. Juist doordat God Zichzelf vernederde tot een bestaan 
onder zonde en dood (door Zijn goddelijke Armoede), werd 
onze menselijke natuur boven alles verhoogd! Sindsdien mag 
het geen schande en vloek meer heten een verloren mensen
kind te zijn, verstrikt onder allerlei heerschappij. Sindsdien 
moeten wij dat veeleer ruiterlijk bekennen en beamen, dat 
Christus Zelf onbegrijpelijk en wonderbaarlijk onze gevangenis 
heeft verkoren tot Zijn woning! Dit ongehoorde bericht is het 
„Kerst-Evangelie", het Goede Nieuws van Christus' geboorte, 
dat ons onthult in welke diepte wij door Hem opgezocht werden 
én hoe radicaal Hij onze Heer wilde worden! 



11 G O D S P L A A T S B E K L E D I N G 

Lezen: Jesaja 52 :13 tot en met 53 : 9 

De antieke volken hadden eigenaardige en aangrijpende ge
woonten. Wanneer b.v. een koning zijn troon zou bestijgen, 
ging dit gepaard met een zinnebeeldige handeling. Op een 
voor allen zichtbare plek, in het midden van het saam-
gestroomde volk werden hem eerst stuk voor stuk al de teke
nen van zijn koninklijke waardigheid afgenomen en moest hij 
een steeds heviger wordende vernedering tot bloedens toe 
ondergaan. Hij werd geslagen en bespot totdat hij gans en al 
berooid én als de minste van het gehele volk daar stond. Pas 
wanneer dit dieptepunt bereikt was, werden hem één voor 
één zijn klederen en sieraden en de tekenen van zijn konink
lijke regeermacht weer teruggegeven en barstte het volk uit 
in een luid gejubel over de nieuwe vorst. Daarmee werd te 
kennen gegeven, dat de koning de diepste en hoogste vertegen
woordiger van zijn volk was. Hij mocht slechts regeren 
als iemand, die alle onrecht en smaad voor degenen, die 
hij leidde en regeerde, zelf op zich nam. Deze uitbeelding 
werd ook gekend in Israël blijkens het Bijbelgedeelte uit 
Jesaja, dat wij gelezen hebben. Daarin is sprake van een 
geheimzinnige „Knecht des Heren", die juist in en door Zijn 
vernedering de hoogste van allen wordt. De Israëlieten heb
ben zich telkens afgevraagd, Wie door de profeet hiermee 
werd bedoeld. Zij herkenden er allerlei trekken in van hun 
eigen lotsbedeling onder de volkeren: Israël werd immers 
steeds weer en steeds meer gesmaad en vernederd als ge-



roepen knecht des Heren. De besten onder Israël hebben wel 
een vermoeden gehad, dat dit sloeg op een kleine kern van 
Israël, aan wie dit lot het allermeest beschoren was, ja, ze ge
voelden, dat dit eigenlijk alleen maar kon slaan op een onbe
kende Verkoren Lijder, Die de volkomen waarachtige Ver
tegenwoordiger en Koning van gans Israël was of zijn zou. 

Het Nieuwe Testament heeft naar deze woorden de ver
schijning van Jezus Christus als de „Knecht des Heren" ge
tekend. Zijn optreden hebben zij in de Evangeliën als een 
steeds dieper afdalen in de „staat der vernedering" be
schreven. Het opvallende van de Evangeliebeschrijvingen is, 
dat zij geheel anders verlopen dan een levensbeschrijving van 
een belangrijk persoon, gelijk wij die kennen. In zulk een ge
wone „biografie" wordt immers alle nadruk gelegd op het 
léven en de hoogtepunten en successen daarin. Van Jezus 
Christus daarentegen wordt steeds nadrukkelijker verteld, hoe 
Hij al minder aanhang en geloof vond, zodat alle accent juist 
valt op Zijn lijden en sterven! Aan de laatste dagen en uren 
van Zijn leven worden hele hoofdstukken gewijd, zodat men 
gerust kan zeggen, dat deze hoofdstukken het eigenlijke mid
delpunt en doel van de Evangeliën vormen. Volgens het N.T. 
kwam God in Jezus Christus blijkbaar niet op de aarde om te 
„leven" en „geluk" te smaken, doch om voor de Zijnen te 
lijden en te sterven; niet om geprezen en verheerlijkt te wor
den maar om vernederd en vernietigd te worden. Als een ge
heimzinnig en donker refrein gaat het door de Evangelie
bladen: „de Zoon des mensen moét veel lijden en verworpen 
worden en overgeleverd worden in de handen der zondige 
mensen en gedood w o r d e n . . . . en ten derden dage weder op
staan". Onze Catechismus zegt in Zondag 15, dat Hij „aan 
lichaam en ziel de ganse tijd van Zijn leven op de aarde, maar 
inzonderheid aan het einde Zijns levens, de toorn Gods tegen 



de zonde van het ganse menselijk geslacht heeft gedragen". 
Dat is de reden waarom de Apostolische Geloofsbelijdenis 

dadelijk na de woorden over de ontvangenis en geboorte van 
Jezus Christus, voortgaat met de woorden „die geleden heeft 
onder Pontius Pilatus". Men heeft wel eens gedacht, dat hier
mee een groot deel van het „leven van Jezus" werd over
geslagen. Maar de belijdenis wil daarmee juist het léven van 
Christus karakteriseren. Dat is immers het meest wezenlijke 
en het diepste dat men van Hem kan zeggen. Stuk voor stuk 
worden Hem de tekenen van Zijn Messiaanse waardigheid ont
nomen. Hij wordt tenslotte door allen, ook door Zijn disci
pelen, in de steek gelaten. Hij wordt geslagen, bespot en ver
nederd, totdat niemand meer iets van Zijn Messianiteit kan 
onderkennen. Hij overwint niet de wereld, maar de zonde, 
het kwaad, de dood, de duivel krijgen Hem volkomen in hun 
macht. Hij wordt geheel en al prijsgegeven aan deze machten 
der onmogelijkheid en zij spelen hun spel met Hem tot het 
allerlaatste toe. Dit is een lijden, dat menselijk in alle opzichten 
zonder grens en zonder uitzicht is en ook zonder enige zin. 
Hij lijdt niet als een Martelaar en ook niet als een Held; Hij 
lijdt alleen maar! Hier staan wij voor datgene, dat wij in het 
begin aanduidden als het raadsel der onmogelijkheid van ons 
menselijk bestaan, temidden waarvan God Zich heeft geopen
baard; de afgrond, waarin wij eeuwig zouden moeten ver
zinken, als daarin de Christus Jezus, d.w.z. God Zelf en God 
alleen in onze plaats als mens Zich niet had vernederd. 

Wij moeten vooral letten op de merkwaardige toevoeging: 
„onder Pontius Pilatus". In de tijd der eerste Christenen 
waren er wel meer godsdienstige gemeenschappen, waarin van 
een lijdende en stervende en weer verrijzende godheid werd 
gesproken. Men had er wel een vaag vermoeden van, dat het 
goddelijke zich diep in het menselijke moest vernederen, om 



ons mensen nabij te komen. Wanneer men echter vroeg, waar 
en wannéér dat dan gebeurd was, kreeg men nooit een duide
lijk antwoord. Het was een soort gedroomde tijdsperiode, 
waarin men zich dit gebeuren voorstelde. In de geloofsbelij
denis gaat het echter niet over een droom of een mythe, maar 
over een zeer historisch en reëel gebeuren met een Jood 
temidden van Joden onder een gehate Romeinse stadhouder, 
die die ene Jood laat kruisigen om de Joodse gevoelens te ont
zien en een uitbarsting van volkswoede te voorkomen. Deze 
brave of wellicht niet eens zo brave en onschuldige „rijks
commissaris" is een typering van onze samenleving, onze 
glorieuze „wereldhistorie", waarin de Zoon van God (geheel 
anders dan allerlei helden en goden!) alleen maar kon lijden 
en sterven. Deze onze historie heeft Hem alleen maar kunnen 
verwerpen en helpen verwerpen! Het gestrenge oordeel Gods, 
waaronder wij met al ónze overheden staan, komt hiermee 
wel heel duidelijk in het licht! Immers heeft deze onze wereld 
daarmee in feite niet Zijn, maar haar eigen doodvonnis uit
gesproken. En toch heeft Hij dit oordeel onbegrijpelijk ge
noeg niet uitgespeeld tégen ons als óns vonnis, maar het aan
vaard als Zijn eigen veroordeling, die onze vrijspraak inluidde. 



12 G O D S Z E L F O V E R G A V E 

Lezen: Psalm 88 

In Psalm 88 treft ons een houding tegenover het sterven 
van de mens, die ons in vele opzichten vreemd is geworden. 
Voor deze Psalmist is al zijn verwachting op een toekomstig 
leven dood en begraven. Het feit, dat hij orn zo te zeggen aan 
de dood en aan het begraven worden toe is, betekent voor hem 
een algeheel einde. Hij kan zich daarover niet heen zetten met 
behulp van de gedachte aan zijn onsterfelijke ziel. Hij, ervaart 
juist met zijn hele ziel het leven als een teken van Gods gunst 
en ervaart zijn naderende dood en begrafenis als een vreselijk 
gericht, als een afgesneden worden van Gods gemeenschap 
(vers 6). Deze klanken uit Psalm 88 staan niet alleen, maar 
komen telkens en overal in de Bijbel voor. Wij zullen deze 
klanken pas recht leren verstaan en aanvaarden, wanneer wij 
denken aan het sterven en begraven worden van Jezus 
Christus. 

Ook Jezus Christus heeft gehuiverd voor de dood en de 
begrafenis als voor een afgesneden worden uit Gods gemeen
schap! Wij behoeven maar te denken, aan Gethsémarié en aan 
de woorden op Golgotha: Mijn God, Mijn God, waarom hebt 
Gij Mij verlaten? Daaruit blijkt, dat de Zone Gods als waar
achtig en volkomen mens de dood niet heeft vermooid of 
er omheen is gelopen, maar die in al zijn diepte en verschrik
king heeft ondergaan. Juist daarin, dat Hij, zoals het avond-
maalsformulier zegt, de last van de toorn Gods tegen de 
zonde van het ganse menselijk geslacht aan lichaam en ziel 



heeft gedragen, wordt ons openbaar, waarom de klanken in 
de Bijbel, die wij hierboven noemden, niet vreemd, maar 
waarachtig zijn. Het is opvallend, dat de geloofsbelijdenis, om 
dit allesbeslissende weer te geven, dan ook de meeste woorden 
gebruikt. Van de jeugdperiode in Jezus' leven wordt in de 
belijdenis helemaal niet gesproken. Voor Zijn verdere leven 
(maar toch eigenlijk voor het gehele leven van Jezus) wordt 
maar één woord gebruikt: „geleden". Voor het einde van 
Jezus' leven worden echter vier achtereenvolgende uitdruk
kingen gebruikt: „gekruisigd, gestorven, begraven, neder
gedaald ter helle." Het zijn woorden, die elk voor zich het 
sterven van Jezus Christus nader karakteriseren. Er wordt 
gezegd, dat Hij niet gewoon gestorven is, maar gestorven 
in de vorm van een misdadigersdood. Er wordt gezegd, 
dat Hij zo waarachtig en volkomen onderging in de dood, 
dat Hij moest begraven worden. En zelfs dat is nog niet 
voldoende: de geloofsbelijdenis zegt, dat Hij daarmee vol
ledig in de macht van de duivel geraakte. Waarom toch deze 
grote nadruk op dit einde? Omdat de geloofsbelijdenis met 
alle kracht tot uitdrukking wil brengen, hoe volstrekt God 
Zichzelf aan het hachelijke en onmogelijke lot van de mens 
heeft overgegeven. 

Juist door deze zelfovergave van God aan het leven en het 
lot van ons mensen komt immers wat ons in onze dood weder
vaart in het licht te staan. Wij kunnen op geen enkele wijze 
ook maar iets werkelijks weten van de vloek, de straf, de 
aanvechting, de Godverlatenheid, die daar in gelegen zijn, en 
kunnen dat weten bovendien geen ogenblik verdragen, indien 
wij daarbij niet het einde van Jezus Christus voor ogen 
hebben. 

Wij moeten het levenseinde van Jezus Christus daarom 
vooral niet zien als de tragische martelaarsdood van een groot 



leraar of van een goed mens, die onbegrepen sterft. Op die 
manier zou het ontzaggelijke en ondoorgrondelijke Goddelijke 
Bericht, dat dit sterven voor ons bevat, niet tot ons .door
klinken. Wij zouden alleen maar een menselijk diep mede
gevoel met Hem krijgen en niet bemerken, hoe God ónze dood 
tot de Zijne heeft gemaakt. Hij vraagt ons geen medelijden. 
De woorden, die hier in de belijdenis gebruikt worden, be
tekenen volstrekt niet, dat een toon van rouw en droefheid 
wordt aangeslagen. Het zijn integendeel bevende woorden, die 
met diep ontzag en grote dankbaarheid schier ademloos be
lijden, hoe God Zelf hier in onze plaats een Gericht, dat wij 
niet kunnen dragen, op Zich heeft genomen. Het is hier alleen 
God Zelf, Die weten kon en verdragen kon, wat dit Gericht 
inhield. Wij mogen ons door het levenseinde van Jezus Christus 
pas achteraf laten zeggen, wat het in werkelijkheid voor ons 
betekent: aan dood en verderf onderworpen te zijn. Slechts 
zeer vanuit de verte gaan wij er dan iets van vermoeden en ver
staan, waarom voor ons mensen het eigenlijke van alle lijden en 
dood niet te verdragen is. Het is dan echter ook niet meer 
nodig, dat wij zelf nog proberen klaar te komen met het lijden 
en de dood. Zelf kunnen wij ons over 'de muur, die daarin 
voor ons is opgetrokken, niet heenzetten; wij kunnen ons zelf 
over onze dood heen niets, maar dan ook totaal niets, 
denken of voorstellen. Maar het is ons genoeg, dat God in 
Jezus Christus met deze dingen is klaar gekomen, en er over
heen is gekomen: „het is volbracht". De woorden: „gekrui
sigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle" zijn in het 
Nieuwe Testament n.1. tegelijkertijd woorden geworden, die 
van onze goddelijke vrijspraak getuigen. Wij merken dit vooral 
aan de uitdrukkingen, die in de Kerk bij Doop en Avondmaal 
gebruikt worden. Er wordt dan gesproken van een „begraven 
worden met Christus door de Doop in de dood", en van een 



„verkondiging van den dood des Heren totdat Hij komt." Zij 
houden in, dat wij mogen leven en sterven als mensen, voor 
wie zelfs het allerzwaarste reeds bij voorbaat en voorgoed door 
God Zelf in léven en sterven is doorleden en volbracht. 



13 G O D S O V E R W I N N I N G 

Lezen: Jesaja 38 

De reactie van Koning Hiskia op zijn levenseinde, dat hem 

door de profeet Jesaja is aangekondigd, wordt veelal door ons 

niet meer verstaan. Het gaat over hetzelfde ervaren van de 

dood als een afgesneden worden van Gods gemeenschap 

dat wij in de vorige les bespraken. Voor Hiskia's besef is 

het dan met hem uit. Hij kan zich over de dood heen niets, 

maar dan ook totaal niets meer denken of voorstellen. Daar

om ervaart hij de ongedachte genezing van zijn ziekte als een 

teken van Gods gunst en waarheid, van de vergeving van 

zijn zonden! Wanneer wij zulke bijbelse klanken niet meer 

verstaan, en ons dus maar eigenmachtig verzoenen met zonde, 

kwaad, dood en duivel, omdat wij het volstrekt raadselachtige 

en onmogelijke er van niet beseffen, dan ligt daarvan de 

oorzaak in het feit, dat wij niet meer verstaan, waarom de 

Boodschap van het N.T. zoveeli nadruk legt op de opstanding 

van Jezus Christus uit de doden. Dat opstandingsgetuigenis 

aangaande Jezus Christus is n.1. het uitgangspunt van het N.T. 

en het begin van heel de Christelijke prediking en gemeente

vorming geworden. 

Nu zagen wij tevoren, dat de hoofdstukken over het lijden 

en sterven van Jezus Christus het eigenlijke middelpunt van 

de Evangeliën vormen. Heeft het N.T. in zijn verkondiging 

dan twéé middelpunten, n.1. Kruis èn Opstanding? Zo lijkt het 

inderdaad. Maar deze twee hangen ten nauwste met elkaar 

samen en vormen een onlosmakende eenheid! Er wordt altijd 



van Jezus Christus gezegd, dat Hij gestorven èn opgestaan is. 

Wat betekent dat? Dat wij eerst bezig gehouden worden met 

allerlei ellende en narigheid, maar vervolgens dit alles weer 

vergeten, omdat Jezus Christus immers is opgestaan? Neen, 

zo is het niet. Het is integendeel de bedoeling van het N.T., ons 

te doen jubelen over het lijden en sterven van Jezus Christus. 

Ons Avondmaalsformulier spreekt over: „de heerlijke gedach

tenis van de bittere dood van Uwen Zoon Jezus Christus". 

Wanneer wij de verschillende opstandingsverhalen uit het 

N.T. lezen, bemerken wij, dat hierin Christus lijden en sterven 

helemaal niet achter de rug gelaten wordt. Het is niet zo, dat 

er met geen woord meer over gesproken wordt; integendeel 

komt nu pas dat lijden en sterven op de enig goede manier 

ter sprake: als Gods gemeenschap met ons zondaren, als de 

verzoenende omruiling van Hem met ons. Juist in Zijn op

standing verschijnt Jezus Christus (en daar wordt door ons 

veelal niet opgelet) aan Zijn discipelen als de Gekruisigde, 

Die hen op de tekenen van zijn kruisiging wijst en hun uitlegt, 

dat Hij al deze dingen moest lijden, en alzó (d.w.z. juist 

lijdend en stervend) tot Zijn heerlijkheid ingaan! Hij verschijnt 

hun in het geheel niet in een aureool vol licht en glans, „om

ringd van bliksemstralen", gelijk wij ons dat vaak verkeer

delijk voorstellen, maar heeft voordurend dezelfde gestalte 

als waarin Hij met hen omgewandeld had en aan het kruis 

gestorven en in het graf gelegd was. Dat is juist de oorzaak 

van de bevreemding der discipelen, waarbij zij hun eigen ogen 

niet geloven: dezelfde Jezus de Gekruisigde leeft in eeuwig

heid! Hij heeft Zijn kruisdood en begrafenis niet als een vuil 

kleed achter zich geworpen. Hij heeft zich niet losgemaakt van 

Zijn arme vernederde aardse lichaam. Hij verkeert juist als de 

Verheerlijkte Vernederde 40 dagen lang in hun midden. En zo, 

als de Verheerlijkte Gekruisigde staat Hij dan ook later aan de 



Gemeente van het N.T. voor ogen: „en ik zag een Lam, staande 
als geslacht" (Openb. 5 : 6). 

De Opstanding van Jezus Christus was n.1. niet een tweede 
openbaring, die volgde op een eerste openbaring (de kruisi
ging). De kruisiging was juist géén openbaring, maar een 
verberging voor mensenogen. Geen sterfelijk oog kon door
dringen tot de heerlijkheid van de Gekruisigde op Golgotha. 
Pas de opstanding was de openbaring van de verborgen heer
lijkheid van de Gekruisigde. De opstanding was geen tweede 
openbaring na het kruis, maar de enige openbaring aangaande 
het kruis. Door Zijn opstanding uit de doden is. Jezus als de 
Christus (de Messias) openbaar gemaakt en daarmee Zijn 
lijden en sterven als een verzoenend lijden en sterven dat ons 
lijden en sterven omzette tot eeuwige heerlijkheid. Nu bleek 
immers, Wie in onze nood en dood was ingegaan: de Zoon 
Gods. 

Juist doordat God in Christus leed, stierf en begraven 
werd, is dood en hel overwonnen. Een mens kan niet uit de 
doden opstaan! Maar God kan, als mens lijdende en stervende, 
Zich niet storen aan het verloop dat volgens alle ons be
kende regels het doodgebeuren moet nemen. Integendeel: dan 
wordt het noodwendige lot der vergankelijkheid, waarin de 
door Hem aangenomen verloren menselijke natuur is ver
zonken, in Hem doorbroken en vernietigd! Dan wordt, ten
gevolge van deze vernedering der goddelijke natuur, de mense
lijke natuur verhoogd. 

Nu gaan wij begrijpen, waarom de Apostelen juist ten
gevolge van de opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
zijn gaan jubelen over de nederdaling van Jezus Christus in 
de dood! Zoiets zouden zij nooit gedaan hebben, wanneer deze 
Gekruisigde hun niet openbaar was geworden als de Levende 
tot in eeuwigheid. Toen zij echter te zien en te horen kregen, 



dat deze onmacht van Jezus Christus de hoogste almachts-

betoning was, zijn zij het Evangelie des kruises gaan prediken. 

Het feit van Jezus' dood werd hun door Zijn opstanding 

het allesbeslissende heilsfeit. Sindsdien wordt nog steeds 

aan ons mensen, in het aangezicht van zonde, kwaad, dood 

en duivel, als Evangelie verkondigd, dat wij „in dit alles meer 

dan overwinnaars zijn door Hem, Die ons heeft liefgehad." 

Wanneer wij deze prediking horen en geloven, worden wij op 

een eigenaardige wijze vrolijk gemaakt en „wedergeboren tot 

een levende hoop" (1 Petrus 1 : 3). Wij gaan het bij de men

sen alleronmogelijkste bij God voor mogelijk houden: „ver 

gèving der zonden, wederopstanding des vleses en een ééuwig 

leven"! 



14 G O D S H E I L S M A C H T 

Lezen: Daniël 7:1 tot en met 14 

Het boek Daniël is een eigenaardig geschrift, dat men het 
best kan vergelijken met de Openbaring van Johannes uit 
het N.T. Het bevat verhalen over een ziener en droom
uitlegger Daniël, van wie vervolgens allerlei visioenen worden 
verteld. Men heeft zo goed als onweersprekelijk bevonden, dat 
dit boek niet stamt uit de tijd, waarin de hoofdpersoon van 
dit boek, Daniël zelf, leefde, maar uit een veel latere tijd, n.1. 
de tijd van de Maccabeeënoorlogen, toen het volk Israël in 
de diepste nood verkeerde en de grootste troost behoefde. Het 
boek is een troostboek, dat in zijn eigenaardige vorm de 
Israëlieten van die fel bewogen Macabeeëntijd het diepe 
onderscheid tussen de machtsuitoefening der mensen en dé 
machtsuitoefening van God wil doen gevoelen en hun wil ver
zekeren, dat die macht van God komende is. 

De heerschappij der mensen, de koninkrijken van de 
voorbijgegane eeuwen en van de tijd van de onbekende schrij
ver van dit boek zelf worden erin voorgesteld als verscheu
rende dieren, terwijl het komende rijk van God een ménselijke 
heerschappij zal zijn! Terwijl de aardse heersers zich ge
dragen als beesten, zal de Here God Zich ménselijk, barm
hartig en rechtvaardig, gedragen! Ons hoofdstuk, waarmee 
het tweede gedeelte van het boek Daniël (het voornaamste 
gedeelte) opent, vertelt, dat de ziener eerst allerlei afgrijselijke 
dieren ziet oprijzen uit de volkerenzee, maar dat, als het 
hemelse gerecht zich gaat zetten, een, als „eens mensen zoon" 



nadert, aan wie dan voor altijd alle heerschappij wordt 
gegeven. 

In het N.T. heet Jezus Christus de „Zoon des mensen". 
Daarmee is dus bedoeld, dat Hij de Koning van de eindtijd is, 
die in de visioenen van Daniël en andere soortgelijke ge
schriften, gedurende Israël's diepste nood, werd verwacht. Er 
wordt van Hem gezegd, dat Hij ten hemel vaart en plaats 
neemt aan de rechterhand van den Allerhoogste. Dat betekent, 
dat Hij bekleed wordt met de hoogste Volmacht Gods, zoals 
bij een Oosterse koning een gevolmachtigde aan diens rechter
hand stond of zat en in zijn naam het regeringsbeleid voerde. 
Wanneer de belijdenis dus spreekt van „opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders", 
wordt daarmee de laatste verschijning van de Opgestane 
Gekruisigde bedoeld, de eigenlijke onthulling van Zijn Heerlijk
heid: voor de ogen Zijner jongeren wordt Hij ten hemel ge
heven en gaat in in het verborgene van God. Daarmee wordt 
niet bedoeld, dat Hij deze Heerlijkheid tevoren niet had, maar 
dat deze Heerlijkheid, die hun aan het kruis verborgen was, 
hun nu definitief openbaar wordt. Hij, Die zozeer onmachtig 
was dat Hij ter helle nederdaalde, blijkt de ware volmacht te 
hebben doordat Hij ten hemel wordt opgenomen. Het is dus 
ook hier weer niet een tweede openbaring na een eerste open
baring, maar de hoogste openbaring van de allerdiepste ver
hulling: het opengaan van de Volmacht van de Machteloze, 
het onthuld worden van de Hoogheid van de Neergedaalde. 
Het wil niet zeggen, dat Jezus Christus door de lucht om
hoog moest varen, om daardoor in de hemel te komen en op 
die bepaalde plaats: ter rechterhand des Vaders te geraken! 
Calvijn heeft reeds gezegd, dat „ter rechterhand des Vaders" 
niet betekent, dat Jezus Christus een bepaalde plaats, doch dat 
Hij een bepaalde rang en functie inneemt. Dit moest aan 



de discipelen op zulk een aanschouwelijke wijze worden ge
openbaard. 

Wanneer wij aan de „Almacht" van „ G o d " denken, weten 
wij meestal niet wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Wij 
stellen 4ons een soort onbepaalde hoeveelheid macht voor van 
Iemand, Die „alles kan". Hier echter krijgen onze gedachten 
een behoorlijke inhoud: de Almacht van God de Vader is 
Heilsmacht. Wat in Jezus Christus lijden, sterven en nederda
len ter helle geschiedde, dat blijkt Gods ware Machtsoefening 
over het Al te zijn: de Almacht dér Liefde van God. Daarom 
zegt Paulus: dat geen enkel schepsel ons van die Liefde kan 
scheiden! „Jezus Christus zit in de wereldregering", zo drukte 
eens iemand het kinderlijk juist uit. Hij, Die voor ons leed en 
stierf, heeft daarmee volledige volmacht over ons en alle 
dingen in verleden, heden en toekomst, in het rijk der natuur, 
der genade en der heerlijkheid gekregen. Er is nu nergens 
meer een gebied, waar wij buiten déze heilsmacht der genade 
vallen. Er is b.v. geen sprake van, dat wij op het gebied van 
staat en maatschappij of van kunst en wetenschap verkeren op 
verboden terrein, want ook daar heeft de Liefde Gods in Jezus 
Christus alle macht. 

Alleen moeten wij wel weten, dat de liefde Gods in Jezus 
Christus nog in God verborgen is! De hemelvaart was wel het 
Teken en Wonder ener laatste verschijning, waardoor, aan alle 
discipelen onthuld werd, dat Hij regeert over alle dingen, 
maar tegelijk het einde van „de veertig dagen": een terug
treden in de .goddelijke verborgenheid! In zoverre trekt de 
hemelvaart van Jezus Christus een streep tussen Hem en ons, 
dat wij (weer) in een soortgelijke positie gesteld zijn als Israël, 
dat wacht op het Messiaanse Rijk. Wij weten wel, op Wie wij 
wachten, n.1. op Jezus Christus, de aan Zijn discipelen open
baar geworden Almachtige Koning van het Heelal. Dat neemt 



echter juist niet weg, dat wij de Openbaring van Zijn Rijk ver
wachten. Dat wordt uitgedrukt door de woorden, die wij in 
de volgende les overdenken: „vanwaar Hij wederkomen 
z a l . . . " 



15 G O D S O O R D E E L 

Lezen: Jesaja 11 :1 tot en met 9 

Het O.T. is het boek der verwachting. De gemeente van het 
* O.T. werd voortdurend weer vermaand en verzekerd van 

de komst van het Messiaanse Rijk, de komst van de Messias; 
de Gezalfde. Geheel anders en veel beter dan alle gezalfde 
profeten, priesters en koningen van Israël in hun leven konden 
afbeelden zal de eigenlijke Gezalfde, de eigenlijke Profeet, 

• Priester en Koning zijn, de Christus ( = Messias, d.w.z. 
Gezalfde). De vorige maal lazen wij, hoe in een tijd van de 
grootste beestachtigheden, die de Joden zagen en ondervonden 
op de aarde, hun het visioen van een komende Mensenzoon 
werd voorgehouden. Nu lezen wij een gedeelte van Jesaja, 
waarin omtrent de komende heerschappij van die Messias 
wordt afgeschilderd, hoe barmhartig en rechtvaardig deze 
komende Heerser zal zijn, en hoe barmhartig en rechtvaardig 
het onder Zijn heerschappij zal toegaan! 

Het N.T. is het boek der herinnering. De gemeente van het 
N.T. ziet terug op de verschijning van die barmhartige en 
rechtvaardige Messias, die Mensenzoon, in het vlees. Zij zou 
dit nooit hebben gedaan, als aan de Apostelen door de Opstan
ding en de Hemelvaart niet geopenbaard was, dat deze neer
gekomen en vernederde Jezus waarlijk de Christus, de Gezalfde 
was en is en zijn zal tot in eeuwigheid. Doordat Jezus Christus 
in Zijn Hemelvaart voor de ogen Zijner jongeren geopenbaard 
werd als Degene, Die in de Troon van God Zijn Vader zat, 
stond het voor hun geloof vast, dat Hij als de Heer der heren 



en de Koning der koningen beleden en aangebeden moest 
worden. Maar dat betekende tegelijk, dat zij nu ook ver
wachtten, dat Hij eenmaal als zodanig aan allen openbaar 
zou worden. Zij verwachtten Zijn Wederkomst. Zij leefden 
voortaan: „tussen Hemelvaart en Wederkomst". En in die 
„tijd tussen de tijden" leven ook wij. Daarom ziet de Kerk niet 
alleen terug, op de Komst van Jezus Christus, maar ook vóór
uit, op de Wederkomst van Jezus Christus. Zij belijdt dit met 
de woorden: „vanwaar Hij komen zal om te oordelen de * 
levenden en de doden". 

De Hemelvaart betekende de laatste onthulling, het laatste 
Teken van Christus' Heerlijkheid. Tegelijk betekende de 
Hemelvaart het terugtreden van Jezus Christus in de god
delijke verborgenheid, het einde van „de veertig dagen". 
Daarmee brak de tijd der „kerkgeschiedenis" aan, het „laatste 
der dagen", waarin de gehele wereld tot geloof in die ge
komen en komende Heer wordt geroepen, en als opgericht 
teken daarvan de Kerk verzameld wordt als de vergadering 
dergenen, die allen overal in de gehele wereld hun heil in 
Jezus Christus verwachten. Deze tijd is wéér en nu pas goed 
een tijd van verwachting, de tijd der vervulde (d.w.z. vol-
geworden, niet meer ledig te achten) verwachting! Wij weten 
op Wie wij wachten. Wij weten Wie komen zal, n.1. geen 
andere Messias dan Jezus alleen! Zijn Rijk komt! 

Het is dus voor ons niet zo, dat Hij nog niet over ons 
regeert, en nog niet bij ons is alle dagen. Integendeel, Hij 
regeert over ons en is bij ons. Maar die regering en die nabij
heid is ons verborgen. Zij kan ontkend en tegengestaan wor
den. Ook degenen, die in Hem en Zijn Rijk geloven, kunnen 
van alle kanten, van binnen en van buiten, aangevochten wor
den. Maar éénmaal zal Hij openbaar worden aan ons en allen! 
Éénmaal zal openbaar worden, dat het niet vergeefs was op 



Hem te kopen, maar wèl vergeefs, om op iemand anders dan 

op Hem te hopen! Éénmaal zal dit bevrijdende Eindoordeel 

geveld worden! 

De Kerk belijdt: Hij zal wederkomen om te oordelen de 

levenden en de doden. Dat betekent niet, dat wij weer 

vrezen moeten. Integendeel: wij weten immers uit Zijn eerste 

komst precies, Wie oordelen zal en hoe Hij oordelen zal! Hij 

zal (Jesaja 11 : 3 en 4) niet op de schijn afgaan en niet op 

„horen zeggen". Hij zal een nog zo fijne schijn van geloof 

zeker niet voor geloof aanzien, maar ook zal Hij een nog zo 

grove schijn van ongeloof niet voor ongeloof aanzien! Hij 

zal, volkomen barmhartig en rechtvaardig, Dezelfde blijken 

als Die Hij volgens het Evangelie is! Er komt werkelijk geen 

andere Heer weer dan Hij, Die gekomen is om zondaren zalig 

te spreken! Er zal geen ander over ons en over allen oordelen, 

dan juist die met en voor ons veroordeelde Heer, Die daarin 

Zijn oordeel tijdens Zijn aardse omwandeling eens en voor 

goed en duidelijk heeft te kennen gegeven. Onze enige vreze 

zóu dus alleen kunnen zijn, Hem niet te kennen, Hem niet te 

geloven en te gehoorzamen, ook al lijkt het van wel, en daarom 

eenmaal ontmaskerd te worden als mensen, die niet op Hém, 

maar tóch op „een of andere" God hoopten en bouwden in 

hun leven en sterven! Onze enige hoop is echter: wel in Hem 

te geloven en Hem wel te gehoorzamen, zoals Hij het ons in 

de Schrift zegt, en dat steeds weer en steeds meer te leren 

doen. 



16 G O D S G E E S T 

Lezen: Joel 2 :17 tot en met 32 

Het volk Israël is in grote nood: de oogst wordt vernietigd 
door een sprinkhanenplaag. Dat is voor een van landbouw 
levend landje even verschrikkelijk als een overval en stroop
tocht van vijandelijke legers. Wij kunnen ons zo iets in ons 
land nauwelijks voorstellen, maar uit de woorden van de pro
feet Joel, die tijdens een sprinkhanenplaag zijn geschreven, 
valt de ontzetting duidelijk af te lezen (hoofdst. 1 en 2). De 
profeet ziet het als een afschaduwing van het gericht des 
Heren over Zijn volk en roept op tot boete en berouw. Hij 
hoopt en verwacht, dat de Here „Zich zal wenden en berouw 
hebben" (2 vs. 14). Dan zal alles weer goed worden. Maar 
het voornaamste, dat de profeet verwacht, is, dat de Here de 
harten van de kinderen Israëls zal vervullen met Zijn Geest, 
d.w.z. met hetgeen in Zijn Hart leeft. Daardoor zullen ze de 
kracht ontvangen om ook temidden van de ergste verschrik
kingen op de aarde in het geloof te blijven. Dat is nog belang
rijker dan het aanbreken van een goede tijd! 

Dit vormt een merkwaardige aanvulling van wat wij in de 
beide vorige lessen zagen. Daar werd temidden van de beest
achtigheden en onrechtvaardigheden der mensen een regering 
van menselijkheid en billijkheid verwacht: de komst van een 
Mensenzoon, Die barmhartig en rechtvaardig, met Goddelijk 
gezag voor altijd regeren en rechtspreken zou. Hier wordt ver
wacht, dat temidden van de verschrikkingen van het eind-
gericht mensen in die komende Mensenzoon zullen geloven, 



en wel zo, dat niet sommigen, doch allen, zonder onderscheid 
van rang en begaafdheid, zullen doen wat de profeten telkens 
hadden gedaan: profeteren, dromen dromen, gezichten zien. 
De Geest des Heren zal niet slechts enkelingen, maar „alle 
vlees" met de gedachten, die in Gods Hart zijn, vervullen,_ 
zal „uitgestort" worden, d.w.z. in overstromende volheid op 
allen neerkomen. Dat is Joël's eindverwachting: deze uit
storting van de Heilige Geest 

Wanneer de apostel Petrus in Handelingen 2 duidelijk wil 
maken, wat de betekenis van het Pinkstergebeuren is, haalt 
hij dan ook déze woorden van Joel aan. Hij gaat niet van de 
komst van een „goede tijd" spreken, maar zegt, dat reeds nu, 
ondanks de schijn van het tegendeel, en terwijl naar de zicht
baarheid nog alles bij het oude is gebleven, de eindtijd, het 
laatste der dagen is aangebroken: de Geest des Heren is uit
gestort op alle ( = allerlei) vlees. Dat zal nu doorgaan. De 
Here zal ervoor zorgen dat er voortdurend mensen zonder 
onderscheid van rang, begaafdheid, taal, afkomst, religie zul
len getuigen van en geloven in Jezus Christus als de Heer, 
zonder Hem temidden van alles wat hun overkomt te zien. 

En dat is het, wat de Kerk belijdt met de beginwoorden van 
het „derde Artikel": „ik geloof in den Heiligen Geest". Het 
lijkt wonderlijk genoeg, dat de belijdenis met het geloof in 
God en Jezus Christus niet ophoudt, maar nog eens weer be
gint met: „ik geloof". Men zou willen zeggen, dat het toch 
voldoende is, te geloven in God de Vader, Die alles geschapen 
heeft en nog onderhoudt, en in Zijn Zoon, Die gekomen is 

•en wederkomen zal. Maar de belijdenis vindt het niet vol
doende. Er is nog een derde Artikel van het geloof. Er is 
nog een derde wijze, waarop God onze God is: als Heilige 
Geest. Wij geloven niet alleen dat Hij onze Schepper is; wij 
geloven zelfs niet alleen, dat Hij de wereld in Christus met 



Zichzelf verzoenende was. Wij geloven bovendien, dat Hij 
door Zijn Geest de wereld van deze dingen overtuigt. Hij open
baart Zich niet alleen in Christus Jezus, maar zorgt er ook 
Zelf voor, dat Zijn Openbaring wordt aangenomen, en dus 
Zijn Doel wordt bereikt. ' 

Daarmee belijden wij het laatste en diepste van Hem. Het 
is niet zo, dat wij geloven in God, de Vader en in Jezus Chris
tus, Zijn Zoon, om dan op onszelf terug te vallen en zelf te 
zorgen, dat wij geloven en dat anderen geloven! Neen, wij 
belijden: ook daarvoor wordt gezorgd door God Zelf! Wij 
geloven in de Heilige Geest. Er staat met opzet hier het 
woordje „heilig" bij, d.w.z. „anders dan al het menselijke". 
De „Heilige" Geest is die Geest, Die anders is dan onze mense
lijke (ongelovige) geest, die in ons woont, n.1. de Geest, Die 
in God woont, de Geest, waarmee God bezield is! Hij is met 
een Geest bezield, om ons mensen tot een spreken en horen 
te brengen van datgene, wat in ons hart nooit is opgekomen 
en ook nooit kan opkomen. „Ik geloof in de Heilige Geest" 
wil zeggen: ik geloof in die God, die niet alleen in Christus 
Jezus tot ons is gekomen, maar ook door Zijn Eigen Geest, 
door Zijn eigen Spreken, Christus voortdurend bij ons gehoor 
verschaft, ja ons niet alleen in Jezus Christus tot Zich bréngt, 
maar ook bij Zich houdt, in weerwil van alle ongeloof in ons 
en om ons heen. 



17 G O D S K E R K 

Lezen: Jesaja 59 : 20 tót en met 60 :14 

Dit gedeelte van de profeet Jesaja is vermoedelijk ge
schreven in de tijd van de Babylonische ballingschap. Israël 
ontvangt een ontzaglijke belofte: hoewel het nu in duisternis 
verkeert en in smaadheid zijn dagen slijt, zal het, als de Ver
losser tot Sion komt, vervuld zijn met de Geest en de woorden 
des Heren, zij en hun kinderen. Een groot Licht zal over 
hen opgaan, en al de heidenen, die hen nu gesmaad hebben, 
zullen in grote scharen tot hen komen, vanwege het Licht, 
dat in het midden van Israël openbaar is geworden. Israël zal 
verbaasd en ontroerd zijn over al de menigten, die het zullen 
omringen, in tegenstelling met de verachting, die het nu 
ondervindt. Want terwijl nu alle volken, d.w.z. alle heidenen, 
de God van Israël nog niet als de ware God aanbidden, zullen 
ze dan komen en die Naam, d.w.z. die Openbaring van Israëls 
God, met geschenken begroeten (vers 9 ) . Deze verwachting is 
telkens weer in Israël gewekt: de Here, de God van Israël, 
zal als de God van de ganse aardbodem worden beleden. 

Wanneer de discipelen vlak voor de hemelvaart aan de 
opgestane Heer vragen: of „nu het Koninkrijk aan Israël 
weer zal worden opgericht", (Hand. 1 : 6) is dat een vraag, 
die door Jezus niet wordt afgekeurd (al menen velen van 
wel!). Integendeel was het een zeer goede en begrijpelijke 
vraag. Het was immers de vraag naar de komst van het Mes
siaanse Rijk! Jezus zegt in Zijn antwoord dan ook niet, dat 
dit een verkeerde vraag is, maar dat het hun niet toekomt, de 



tijden of gelegenheden daarvan te weten. Die heeft de Vader 
in zijne eigene Macht gesteld, d.w.z. het aan Zichzelf voor
behouden om daarover te beslissen. Daarnaast en daarvoor 
in de plaats verzekert Hij hun echter wel, dat „de Heilige 
Geest over hen zal komen" zodat zij „Zijn getuigen" zullen 
zijn. „Getuigen" zijn mensen, die in een proces voor de waar
heid getuigenis afleggen tegen alle bewering van het tegendeel 
in. En dat betekende dan ook de uitstorting van de Heilige 
Geest, waarover wij de vorige keer spraken: het Messiaanse 
Rijk zal nog wel niet in zichtbaarheid en duidelijkheid aan
breken, maar toch zal reeds overal getuigenis afgelegd worden 
van de verborgen komst van de Verlosser tot Sion en aan alle 
kanten zullen reeds de heidenen vergaderd worden rondom 
het Licht, dat in Israël is opgegaan. Nog niet het Koninkrijk, 
maar wel reeds de Kerk, de ene Heilige Katholieke (d.w.z. 
Algemene) Kerk zal rondom Israëls Messias vergaderd worden. 

Daarom gaat dan ook de Apostolische belijdenis dadelijk 
na de woorden: „ik geloof in de Heilige Geest", voort met de 
woorden: „ ik geloof één heilige Katholieke Christelijke Kerk". 
Dat tweede volgt uit het eerste. De Heilige Geest van God 
sticht en onderhoudt een Gemeente van Christus in deze 
wereld, totdat Hij wederkomt Die Gemeente is er wel reeds 
geweest voor de komst van Christus in het vlees, maar toen 
nog alléén in de gestalte van Israël. Nu echter zullen ook de 
heidenen rondom die Openbaring van Christus aan Israël 
verzameld worden, d.w.z. God zal door Zijn Geest niet in het 
wilde weg en onbestemd werken, maar zó, dat er die bepaalde 
gemeenschap ontstaat: de Kerk, de "Gemeente van de Christus 
van Israël over het rond der aarde. 

Wij moeten daarom bij de Heilige Geest onmiddellijk denken 
aan de Kerk, de Gemeente. De Heilige Geest is de Geest, die 
Kerk sticht, die Gemeente bouwt! Het is de Geest van apos-



telen en profeten, die ons uit de Heilige Schrift, het Boek der 
Kerk, door middel van prediking en sacramentsbediening 
aanblaast, en ons rondom de Christus Israëls verzamelt. 

In die zin zeggen wij dat de Heilige Geest is „geschonken 
aan" de Kerk, aan de Gemeente. Hij is geen „particuliere" 
Geest. Hij wil de gelovigen niet ieder-apart en los van elkaar 
verrichten. Hij wil de opbouw, de geschiedenis van Gods Kerk 
op aarde. 

De éénheid der Kerk, waar de belijdenis van spreekt, is dus 
geen door mensen bewerkte en gehandhaafde eenheid. Het zal 
telkens weer een eenheid temidden van en ondanks een veel
heid zijn! Het zal de eenheid van de Heilige Geest zijn. De 
verscheidenheid der gaven, die de Heilige Geest in de Ge
meente van Christus schenkt, zal moeten blijven, opdat de vol
heid van de Persoon en het Werk van Christus niet verengd 
worde tot datgene, wat een aantal mensen, een bepaald 
groepje, of een bepaalde tijd, ervan begrepen heeft! 

Daarom belijden wij dan ook, dat de Kerk heilig en alge
meen is (of met een oorspronkelijk woord uit de Kerkgeschie
denis: katholiek). Heilig wil zeggen, dat de Kerk zich in haar 
eenheid en gemeenschap van élke andere eenheid en gemeen
schap ter wereld naar haar wezen onderscheidt. Die andere 
gemeenschappen: b.v. gezin, familie, stand, klasse, volks
groep, natie, enz. blijven wel bestaan, maar de Kerk valt daar 
niet in het minst mee samen en berust daar allerminst op. Zij 
heeft een geheel ander wezen en een geheel andere opdracht 
in de wereld dan die andere gemeenschappen: zij is in wezen 
geen menselijke gemeenschap, al bestaat zij inderdaad uit 
mensen. Haar wezen en tegelijk haar opdracht is: gemeente 
van Christus te zijn. 

Daarom is de Kerk, de Gemeente werkelijk katholiek (alge
meen, niet te verwarren met Rooms katholiek!). Daarmee be-



doelen wij, dat de grenzen van de Kerk nooit samenvallen 
met de begrenzingen tussen de mensen op deze aarde! Een 
mens kan verschillend van afkomst, aanleg, gezin, ras, 
volk, huidskleur levensloop, levensstijl, moraal, cultuur, 
wereldbeschouwing, religie zijn. Met die grenzen heeft de 
Kerk als zodanig niets te maken. Haar grenzen vallen daar 
niet in het minst mee samen, en worden ook niet in het minst 
daardoor bepaald. Ook al proberen de mensen de Kerk wel 
telkens weer te beperken tot een bepaalde kring of groep, zij 
moet zich daartegen verzetten, juist door alléén het teken 
van de Doop als grens te erkennen. 

En nu gaan we ook begrijpen, dat het woord „christelijk", 
dat hier nog bijgevoegd staat: „christelijke Kerk", een wel heel 
andere klank en betekenis heeft dan wij eraan plegen te geven! 
Wij denken bij dat woord altijd weer aan de christenen, aan 
het christendom, aan christelijke verenigingen, christelijke 
gezinnen, christelijke beginselen. Maar wij moeten daarbij 
alléén denken aan Christus Zelf. Alleen van Hem is het 
woord christelijk afgeleid. Het betekent werkelijk niet „chris-
tenlijk", maar „Christuslijk". 



18 G O D S G E M E E N S C H A P 

Lezen: Ze fan ja 3 :1 tot en met 12 

Israël verwachtte niet alleen de komst van de Messias, maar 
tegelijk daarmee de komst van een waarlijk Messiaans volk, 
een gemeenschap van mensen, die waarachtig en alleen aan 
die Messias toegewijd zouden zijn. Die gemeenschap zou waar
lijk niet alleen uit Joden bestaan, neen, ook de heidenen zou
den aan Israëls Messias toegewijd worden, en Hem aan
bidden. In dit Schriftgedeelte komt nog weer een andere 
karaktertrek van deze verwachting naar voren. Er wordt door 
de profeet een gericht aangekondigd zowel over Israël en 
Jeruzalem, als over de omringende heidenvolkeren. Want 
Jeruzalem is niet beter dan de hoofdsteden der heidenen. De 
„heilige stad" heeft wel de dienst van de ware God in haar 
midden, ja, Hij Zelf is in haar midden, maar zij gedraagt er 
zich niet naar, want er is hovaardij en roem op de „heilige 
berg des Heren" in haar midden. Zij acht zichzelf, door die 
nabijheid van de ware God en Zijn dienst, dus hoger en beter 
dan de rest van de wereld. Zó vergadert zij de heidenen rond
om zich, zó drijft zij zending! Dat betekent, dat haar ge
meentevorming en zendingsarbeid vals, onzuiver van toon is. 
Wanneer het gericht des Heren over haar én over de heide
nen, die tot haar vergaderd worden, zal komen, zal er in-
plaats daarvan een zuiver geluid, een reine spraak van haar 
uitgaan, heel anders dan zij nu doet horen. De Here God zal 
van haar een betere verkondiging doen uitgaan tot de heide
nen, en wel zo, dat Hij haar eens voor goed onder Zijn ge-



richt stelt, en er in haar midden geen mensen meer zullen 
voorkomen, die vreugde scheppen in deze hovaardij, in dit 
zich verheffen om der wille van Gods heilige berg. Neen, in-
plaats daarvan zal de Here alleen nog doen overblijven een 
arm en ellendig volk, dat niet hoog opgeeft van zichzelf, van 
eigen heiligheid, maar alleen vertrouwt op de Naam (de 
Openbaring) des Heren! 

Daaraan moeten wij denken, wanneer in de geloofsbelijdenis 
de éne heilige algemene Christelijke Kerk nader wordt aan
geduid als „de gemeenschap der heiligen". Die uitdrukking is 
voor veel misverstand vatbaar. Inderdaad is blijkens de ge
schiedenis van de uitstorting des Heiligen Geestes in Hand. 2 
de Kerk als een geméénschap bedoeld. Er staat telkens, dat 
zij bleven „in de gemeenschap". En in de brieven der aposte
len wordt telkens van die „gemeenschap des Heiligen Gees
tes", die allen samenbindende Geest der gelovigen, gesproken. 
Dat is niet onzichtbaar, maar zichtbaar bedoeld, en dus wordt 
ook nu nog voortdurend het lidmaatschap van deze gemeen
schap zichtbaar gebonden aan het ontvangen van de Heilige 
Doop, en voortdurend zichtbaar bevestigd door de viering van 
het Heilig Avondmaal! Daaruit blijkt enerzijds wel, hoezeer dit 
een bijzondere gemeenschap is, die zich van alle andere ge
meenschappen ter wereld onderscheidt, maar anderzijds, hoe
zeer dit een daadwerkelijke gemeenschap is, omdat allen eten 
en drinken van hetzelfde brood en dezelfde wijn, d.w.z. allen 
samen het éne lichaam van Christus zijn. 

Maar dit betekent juist niet een eigenmachtig, op grond 
van eigen heiligheid en geestelijkheid van de omringende 
wereld afgesloten, zichzelf op de nabijheid des Heren verhef
fende vrome kongsie van mensen! Neen, de ware „gemeen
schap der heiligen" weet, dat in haar allen, samen en ieder in 
het bijzonder, wel deel hebben aan Christus en al Zijn gaven, 



maar zonder dat zij zelf begrijpen hoe en waarom! Zij, deze 
gemeenschap, voelt zichzelf helemaal niet dichter bij Christus' 
heerlijkheid dan de rest van de wereld. Integendeel weet zij 
zichzelf nog veel goddelozer dan de gehele wereld. Toch hoopt 
zij juist zo op de Naam des Heren alleen. Toch vormt zij juist 
zo een verkoren, gewijde voorhoede in de mensenwereld, die 
tegen alle (vooral tegen alle z.g. „christelijke") eigengerechtig
heid en hovaardij der mensen in, zucht om de openbaring van 
haar Héér, en om het openbaar worden van de kinderen Góds! 
Zij doet dit in volledige solidariteit met het ganse schepsel, om
dat zij weet, dat alle creaturen onbewust alleen daarop hopen. 
Want haar Heer (Die ook haar slechts op verborgen wijze 
nabij is!) is immers de ware Heer van de gehele wereld, en 
alle vlees heeft het nodig, dat Zijn aanwezigheid publiek 
wordt. Wordt Zijn aanwezigheid in deze wereld publiek door 
de woorden en daden der Kerk? Neen, alleen door Zijn 
Wederkomst. Dan zal Hij (en daarmee zij, de Kerk) openbaar 
worden in heerlijkheid. Tot zolang is zij, de Kerk, Kerk onder 
het kruis. (Rom. 8 : 14—39). 



19 G O D S V E R G E V I N G 

Lezen: Micha 7 :1 tot en met 9 en 18 tot en met 20 

Opnieuw horen wij de stem van een van Israëls profeten. 
Het is ditmaal de stem van Micha. Het gedeelte uit zijn predi
king, dat wij hier gelezen hebben, vertolkt weer een ander, 
nog dieper element van Israëls verwachting. 

De profeet spreekt nu eens van „ ik" , dan weer van „ U " , 
dan weer van „hun", dan weer van „mi j" . Hij richt zich af
wisselend tot zichzelf, tot Israël, tot de God van Israël, tot 
de „vijandin" van Israël (het heidendom). Hij spreekt over zijn 
eigen lot als over het lot van Israël, plaatsbekledend namens 
Israël. Hij bevindt zich in een tijd en in een toestand van 
grenzenloze verwarring, corruptie en onderlinge haat en ver
achting, die tot in Israëls gezinnen doorgevreten is. De open
bare rechtsspraak is onbetrouwbaar door omkoperij, de over
heid is corrupt, de onderlinge verhoudingen zijn vreselijk. Het 
is een smadelijke en verschrikkelijke toestand, waarin Israël 
verkeert. De profeet weet, dat „de vijandin" van Israël, het 
heidendom, daarom smadelijk denkt en zegt: waar is uw God, 
de Here? Het zag er immers niet naar uit, dat Israël onder 
de gunst des Heren verkeerde. De profeet voelt heel deze toe
stand als een gericht, dat hij en andere profeten al lang ver
wacht hebben: „de Dag Uwer wachters, Uwe bezoeking is 
gekomen", zegt hij in vers 4. Deze onontkoombare smaad en 
zonde, waarin Israël verkeert, voelt hij als zijn eigen smaad 
en zonde. Hij is solidair met zijn volk, dat temidden van het 
heidendom openbaar wordt als een volk van zondaren en 



zondaressen. Hij wil zich aan dit gericht niet onttrekken, maar 
in het gericht, onder de gramschap des Heren, uitzien naar 
den Here en wachten op het eindoordeel, de einduitslag van 
dit gericht. Hij gelooft op hoop tegen hoop (al ziet hij er niets 
van) aan de wegneming, de vergeving der zonden! Hij hoopt 
erop, dat de Here het in dit vreselijke rechtsgeding met Zijn 
volk winnen zal en dat Zijn overwinning vergeving en goeder
tierenheid zal blijken te zijn. Dan zal Israël (hij zegt „mi j" , 
maar spreekt namens Israël!) „aan het licht komen", d.w.z. 
niet de rechtvaardigheid van de profeet, d.w.z. van Israël, 
maar de rechtvaardigheid des Heren, die nu nog zo zeer ver
borgen is in toorn, zal dan uitstralen over Zijn volk. 

Het N.T. tekent Jezus Christus als de hoogste Profeet van 
Israël volstrekt en volledig solidair met Israël. Hij vereen
zelvigt Zich pas recht met het zondige volk. Hij haalt in 
Matth. 10: 34—36 en in Lukas 12: 49—53 deze woorden van 
Micha aan, en zegt, dat Zijn komst geen lichte en vrolijke 
toestand, maar een zelfde toestand van zonde en verscheurd
heid veronderstelt. Jezus Christus was dus juist daarin de 
„Zondeloze", dat Hij Zich niet onttrok aan de schuld van Zijn 
volk, maar als mens iets geheel anders doet dan wij mensen 
plegen te doen: Hij belijdt in Zijn vernedering, in Zijn leven 
en sterven, de verlorenheid van Israël, van de mensheid en 
de rechtvaardigheid van de goddelijke toorn en van het ge
richt. Hij geeft God gelijk tegenover Zichzelf, Hij roept uit de 
diepte tot Hem en prijst alleen Zijn genade. Hij draagt onze 
onreinheid en straf, en maakt die tot de Zijne. Daarmee is 
ze niet meer de onze gebleven, maar de Zijne geworden. „God 
was in Christus de wereld met Zich verzoenende, hun hun 
zonden niet toerekenende". Daarom geloven wij de vergeving 
der zonden, omdat wij even als dat volk Israël degenen zijn 
wier zonden Hij kwam dragen. Wij geloven krachtens Zijn Op-



standing om der wille van Zijn plaatsbekledend lijden in de 
vergeving hoewel wij, evenmin als Jezus Christus in Zijn leven 
en sterven, hier iets van zien! 

Het is zeer opvallend, dat, als de Apostolische geloofs
belijdenis de Kerk beleden heeft als de „gemeenschap der 
heiligen", zij dadelijk voortgaat met het geloof aan de ver
geving der zonden te belijden. Ik geloof . . . . „de gemeenschap 
der heiligen, de vergeving der zonden". De „heiligen" waar
van hier sprake is, zijn (zoals wij de vorige maal reeds 
zagen) niet heilig in en van zichzélf. „Heilig" wil n.1. zeggen: 
aan den Here toegewijd, in Zijn dienst gesteld, in Zijn ge
meenschap opgenomen. De „heiligen" van wie hier de ge
meenschap wordt beleden, leven niet van hun heiligheid, hun 
goede werken, maar daarvan, dat hun al hun werken om 
Christus' wil dagelijks worden vergeven. Zij weten in deze 
gemeenschap der heiligen slechts van één ding: van de ver
geving der zonden, zodat in deze gemeenschap alléén maar 
„ g o e d " te noemen zijn: die gedachten, woorden en werken, 
die geboren worden uit dit geloof aan de vergeving der zón
den. Deze vergeving is het centrum van het christelijk geloofs
leven, en moet het centrum blijven. Wij geloven (om met 
Paulus te spreken) in die God, die de goddelozen rechtvaar
digt zonder de werken der wet. 

Wanneer men vraagt „waar dan de heiligmaking blijft", 
moet het antwoord luiden: juist deze vergeving der zonden, 
juist deze goddelijke rechtvaardiging van de goddelozen, heiligt 
ons. Er is immers niets dat ons aan God toewijdt, en ons trekt 
in Zijn dienst, dan alléén deze vergeving. Het „christelijk 
leven" onderscheidt zich juist daarin van een heidens leven, 
dat het telkens eigen goddeloosheid aan den dag gebracht ziet 
in Christus en om Zijnentwil, krachtens Zijn opstanding, ge
looft in de vergeving. 



Alleen door dagelijks onder dat heilzame gericht te leven 
komen wij onder een heilzame tucht. De hele wereld, ook 
de „vrome wereld", verwondert zich dagelijks, dat er zoveel 
goddeloosheid, naijver, verscheurdheid is. De gemeenschap 
der heiligen kan zich daarentegen alleen maar verwonderen 
over de vergeving, die haar, hoewel zij het nog niet ziet, dat 
de zonden zijn weggenomen, is toegezegd. Zij gelóóft de ver
geving, is solidair met de wereld en ziet vóór de wereld uit 
naar den Here, totdat Hij haar „zal uitbrengen aan het licht". 
Zij leeft om Christus' wil en met Christus onder de gram
schap des Heren, „in de omgeving van Golgotha", en gelooft 
nochtans volstandig in de komende Christus, Die de vergeving 
der zonden allerwege aan het licht zal brengen, zoals Hij het 
in Zijn Opstanding reeds in het verborgene heeft gedaan. 



20 G O D S V E R L O S S I N G 

Lezen: Job 19 :13 tot en met 27 

Er is in het O.T. geen boek te noemen, waarin de worsteling 
van Israël om het heil van zijn God vast te houden, zijn hopen 
op hoop tegen hoop op zijn „Losser" of „Verlosser", zo diep 
is vertolkt als in het boek Job. Dit boek, afkomstig van een 
onbekende dichter uit later eeuwen, vormt een lange uitbeel
ding van het twistgeding, de geloofsstrijd van een man Job 
uit vroeger tijd met zijn vrome vrienden, ja, eigenlijk met en 
om zijn God Zelf. Hij heeft letterlijk in alle opzichten de schijn 
der dingen, de feiten tegen zich. Onverklaarbaar blijft voor 
zijn vrienden zijn ziekte, zijn aanvechting, zijn naderend 
levenseinde, tenzij het verklaard kan worden uit onvergeven 
zonden. Het helpt hem dus niets, dat hij zich verdedigt, want 
het is hem niet meer aan te zien, dat hij rechtvaardig voor 
God is. Vroeger leek dat nog wel het geval, maar nu niet 
meer. En zelf geraakt hij daardoor ook in de allerdiepste aan
vechting. Midden in deze aanvechting, waarin hij verlaten 
wordt door allen, roept hij in het gedeelte, dat wij lazen, als 
uiterste verwachting, tegen alles in, uit: dat hij Die God, Die 
hij nu nog zichtbaar tégen zich heeft, zichtbaar vóór zich en 
naast zich zal zien als zijn Verlosser, als zijn Borg, als zijn 
Getuige, als Degene, Die het voor hem opneemt! En hij zal 
Hem aanschouwen „uit dit zijn vlees", hoewel hij ervaart, dat 
hij sterven zal, en zijn vlees verteerd zal worden! Dus maar 
geen verwachting, dat zijn ziel zal weggenomen worden uit 
zijn lichaam, doch de verwachting, dat hij met lijf en ziel zal 



leven en zijn Verlosser aanschouwen, Die dan geen „vreemde" 
meer jegens hem zal zijn (vers 27). Een bovenmenselijke, on
mogelijke verwachting, die verwachting van Israël! 

Van deze bovenmenselijke verwachting van Israël spreekt 
Paulus, als hij het in 1 Corr. 15 heeft over mensen, die tever
geefs „in Christus", d.w.z. „in de Messias" zouden zijn ont
slapen en dus de ellendigste van alle mensen zouden zijn, als 
Jezus de Messias in de dood zou zijn gebleven. Deze verwach
ting is aan ons geloof zo volstrekt verbonden, aldus Paulus, 
dat als déze verwachting van de Opstanding als onnodig en 
onbestaanbaar wordt beschouwd, Jezus ook niet is opgestaan! 
Een wonderlijke cirkel-redenering! Maar toch duidelijk ge
noeg om ons te doen beseffen, dat ook in het N.T. alles uitziet 
naar de opstanding des vleeses! Vandaar dan ook, dat de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, dadelijk na de woorden: „de 
vergeving der zonden voortzet met: „de Opstanding des 
vleeses". Dat behoort er onlosmakelijk bij. Wanneer de chris
telijke verkondiging en de christelijke verwachting niet de 
Opstanding des vleeses inhoudt, wanneer wij alleen binnen de 
grenzen van déze wereld, van dit leven op Christus hopen, 
wanneer Christus Jezus aan de dood niets kan doen, dan heeft 
Hij aan onze zonden niets gedaan, dan „zijn wij nog in onze 
zonden", dan heeft ons geloof aan de „vergeving der zonden" 
géén kracht en géén zin en géén grond! 

Dat betekent niet, dat het geloof aan de „Opstanding des 
vleeses" iets anders, iets méér inhoudt dan het geloof aan „de 
vergeving der zonden"! Dan zouden b.v. de Reformatoren, 
die met onvergelijke kracht van de vergeving, en juist zo van 
de rechtvaardiging en heiliging van de zondige menselijke 
natuur dóór die vergeving, hebben getuigd, maar een half 
evangelie hebben verkondigd! Neen, het betekent, dat de ver
geving der zonden éénmaal over ons geopenbaard zal worden. 



Het betekent niet, dat wij nog niet met God verzoend zijn en 
daarom nog niet Gods kinderen genaamd mogen worden, 
maar, dat deze verzoening nog niet als verlossing openbaar is 
geworden. Dat wij nog niet zien, wat dat inhoudt: kinderen 
Gods te zijn. Dat wij de vergeving der zonden nog steeds ge
loven moeten, zonder die te aanschouwen, doch dat wij die 
zullen aanschouwen! Het is ermee, als met hetgeen wij aan
gaande Jezus Christus beleden. Wij hoorden, dat Hij ten der
den dage is opgestaan uit de doden, en dat dit geen tweede 
openbaring was, maar de Openbaring van dat lijden en sterven. 
In de Opstanding werd deze onze Verzoener van Golgotha als 
zodanig geopenbaard. Hij werd als onze Verlosser openbaar, 
als Degene die waarlijk en effectief verzoening had aange
bracht op Golgotha. 

Zo zal het ook zijn met ons. De vergeving der zonden door 
Hem zal openbaar worden als een daadwerkelijke rechtvaar
diging en heiliging onzer natuur door Hem. Zij is nu als zo
danig nog niet openbaar. Zij is nu niet alleen aan anderen, 
maar ook aan onszelf als zodanig nog verborgen. Zij is alleen 
in het geloof waar. Eenmaal zal zij echter in aanschouwen waar 
zijn. Daarom zeggen wij in één adem met „vergeving der 
zonden", „wederopstanding des vleses". Wij geloven, dat wij, 
die „verzegeld zijn tot de dag der verlossing" (Ef. 4 : 30) die 
dag tegemoet gaan, waarop wij ontzegeld, onthuld, aan de dag 
gebracht zullen worden als verlosten. Wij zeggen dus niet, dat 
deze Opstandingsheerlijkheid nü reeds aan ons gezien moet 
en kan worden! Dat is een onbijbelse en verderfelijke leer 
(2 Tim. 2 :16—18) . vWij bekennen integendeel, dat wij nu 
nog midden in de aanvechting en de strijd van ons ongeloof 
tegen ons geloof, van onze gehoorzaamheid tegen onze onge
hoorzaamheid jegens Christus verkeren. Maar wij verwachten 
op grond van onze verzoening onze verlossing. Wij verwachten 



het openbaar worden van ons leven, dat „met Christus in God 

verborgen is" (Col. 3 : 3 ) . Dit openbaar worden valt samen 

met, ja, is hetzelfde als: het openbaar worden van Christus 

Zelf in Zijn Wederkomst (Col. 3 : 4 ) . Zo wordt dus mèt de 

verkondiging van de vergeving der zonden midden in ons 

menselijk leven, als het tegendeel van wat wij als ons mense

lijke leven kennen, een onvergelijkelijke verwachting opge

richt: de wederopstanding des vleeses! Met de verzoening, die 

aan ons mensen verkondigd wordt, zolang wij in dit leven 

zijn, wordt ons een gans andere bestaanswijze in het uitzicht 

gesteld: een nieuw, verlost mens-zijn! Niet de mens, die wij 

zijn, maar de mens die wij zullen zijn is, tezamen met God, — 

Vader, Zoon en Geest, — inhoud van ons geloof en onze 

belijdenis! 



21 G O D S T O E K O M S T 

Lezen: Jesaja 24 :19 tot en met 25 :9 

In de profetieën van Jesaja, één der geweldigste predikers 
van Israël, werd ons de grootste en diepste geestelijke nalaten
schap van het O.T. nagelaten. Dit bijbelboek, dat niet alleen 
Jesaja's eigen prediking bevat, doch ook de prediking, die 
veel later in zijn geest geschiedde, is het omvangrijkste en 
staat daarom in onze Bijbel aan het- begin van de gehele 
profetenbundel. 

Jesaja's openbare werkzaamheid geschiedde later dan die 
van verschillende andere profeten (ruim zeven eeuwen voor 
Christus) en strekte zich üit over een tijdsruimte van minstens 
40 jaar. In die 40 jaar heeft hij veel en ingrijpende nationale 
en internationale politieke gebeurtenissen van zijn tijd onder
vonden. Zoals alle profeten leefde hij met dat alles intens mee. 
Het gedeelte, dat wij lazen, bewijst dat op aangrijpende wijze. 
Hij verwacht door de grootste gerichten heen een totale ver
nieuwing van het gehele heelal. Alle machten, zowel in de 
hemel als op de aarde, die er nu zijn, zullen verdwijnen, als 
de heerlijkheid des Heren zal openbaar worden! Die vreemde 
God van Israël, Die „Here", zal onthuld worden als de eigen
lijke en ware Heer, en alle andere „heren" zullen ontmas
kerd worden als machteloze tyrannen en spoken. Hij ziet de 
huidige vorm zijner staatkundige samenleving, de stadstaat 
„der tyrannieke volken", voor zijn geestesoog reeds als terneer 
'geworpen en daarmee ruimte gemaakt voor een feestelijk 
vreugdebetoon van alle volken! Hij drukt dat uit in aardse 



begrippen, aan een Oosterse maaltijd ontleend. Het diepste 

dat hij zeggen wil, is daarmee echter nog niet gezegd, want hij 

Vervolgt: datgene waardoor alle volken, alle heidenen in dit 

aardse politieke nationale en internationale leven verhinderd 

worden, de ware God te aanschouwen: de vergankelijkheid en 

de verderfelijkheid, die het kenmerk is van alle aardse konink

rijken en waaraan ze alle onderworpen zijn, zal dan verdwenen, 

verslonden zijn in de overwinning. De Here God zal alles om

zetten in vreugde, in een vergeten van wat geweest is. Zoals een 

vader of moeder de tranen het gelaat hunner kinderen weg

vegen en zeggen: „het is voorbij, het is over", zo zal de Heer 

doen inzake dit wereldleven! En daarmee zal tegelijk opge

heven zijn: de smaad, die Israël overal dragen moest vanwege 

zijn onmogelijke verwachtingen aangaande „zijn" God, die 

Israël zelf immers niet kon bewijzen en waarmaken. Op die 

Dag zal er daarom één triomfantelijke vreugde zijn, een zeg

gen: „ziet ge nu wel, deze God was het nu, Die gij allen (en 

wij eigenlijk ook) zo „onmogelijk" vondt, en Die wij toch heb

ben verwacht". 

Deze verwachting moeten wij voor de geest hebben, als wij 

enigszins willen verstaan wat de Kerk belijdt met de laatste 

woorden van de Apostolische confessie: „ik geloof een eeuwig 

leven". „Vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en 

een eeuwig leven", zo luidt het slot der belijdenis. Veel mensen 

zijn gewend te zeggen of te denken: „vergeving der zonden 

en een eeuwig leven". Ze denken alleen aan „ziele" troost en 

aan een eeuwig „ziele" leven in een „hemel", een „hierna

maals". Maar in de bijbel (en in de belijdenis!) wordt een 

eeuwig onvergankelijk en onuitblusselijk Leven naar ziel èn 

lichaam, in hemel èn op aarde verwacht. De belijdenis zegt: 

„wederopstanding des vleses en een eeuwig leven"! Dat is een 

heel andere volgorde! Uit deze (door ons telkens weer ver-



geten) volgorde blijkt, dat de Kerk, wanneer ze recht belijdt, 
een „eeuwig leven" bedoelt, dat met ons aardse leven ver
band houdt, ook vooral met ons politieke en maatschappelijke 
samenleven, en alles daarin. Wij verwachten wel, dat „dit 
sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen en dit verderfelijke 
onverderfelijkheid aandoen" (1 Cor. 15 : 53, 54), doch niet 
dat „uit" dit verderfelijke en „uit" dit sterfelijke ons z.g. on
verderfelijke en onsterfelijke déél: de „ziel", zal „verlost" 
worden. Onze verwachting geldt heel de lengte en breedte 
en diepte van alle leven en levensverbanden, waar we nu in 
verkeren. Een Christen is juist niet een mens met alleen maar 
een verwachting voor zijn „ziel" en nog een aantal andere 
„zielen", die „in de hemel" zullen komen. Hij verwacht veel 
méér en heel wat anders: „nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waarin gerechtigheid woont" (2 Petrus 3 : 13 ) . 

De scheiding tussen ziel en lichaam bij de dood is n.1. op 
zichzelf juist géén verlossing in bijbelse zin, maar veeleer een 
bezegeling van de verscheurdheid waarin wij verkeren! Een 
„bezoldiging der zonde" noemt Paulus het: d.w.z. de zonde 
betaalt als soldij, als loon de dood (de scheiding van ziel en 
lichaam) uit. Maar God „geeft uit genade het eeuwige leven" 
(de hereniging, de enige waarachtige en eeuwige gemeenschap 
van ziel en lichaam, geest en stof, hemel en aarde!). 

Wij verwachten, zo zagen wij de vorige maal, dat de ver
geving der zonden openbaar zal worden in de opstanding 
des vleses! Nu horen wij: wij verwachten, dat die opstanding 
des vleses „een eeuwig leven" zal zijn, in de bijbelse zin des 
woords: „God zal zijn alles en in allen". Alles, wat Hem nu 
nog verhindert publiekelijk onze God, de God van hemel en 
aarde te zijn en wat ons nu nog verhindert in Hem alles te 
hebben en Hem in alles te aanschouwen, zal wegvallen! Het 
„bewindsel des aangezichts waarmee alle volken bewonden 



zijn en het deksel, waarmee alle natiën bedekt zijn" zal ver
slonden worden, omdat de dood verslonden zal zijn in de 
overwinning des Heren. De Heer zal uit Zijn verborgenheid 
tevoorschijn treden, Zijn vergeving zal openbaar worden en 
wij zullen „zien, aangezicht tot aangezicht". Al wat wij in 
déze bedeling ongelofelijk achtten, al wat ons aangaande Hem 
vreemd en verkeerd aandeed, al wat wij „in een spiegel zagen", 
al wat ons als een „duistere rede" voorkwam (zó hoog en 
heilig en menselijk-onmogelijk deed het ons aan, dat wij niet 
wisten „te bidden gelijk het hoort"), zullen wij dan zonder 
geloof aanschouwen, omdat wij Hem zullen zien, gelijk Hij is. 

Jezus Christus heeft gezegd: „Ik ben de Opstanding en het 
Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven; 
en een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
der eeuwigheid. Gelooft gij dat?" Wij kunnen zo boven
menselijke beloften voor het heelal alleen van Hém geloven. 
Zelf kunnen wij hier alleen maar ongelovig en verbijsterd 
staan. Maar van Hem kunnen wij letterlijk alles, ook het meest 
onmogelijke, verwachten! „Heer, ik geloof, kom mijn onge
lovigheid te hulp. Amen". 



22 H E T G E B O D 

Lezen: Numeri 6 :24 tot en met 26 en Psalm 19 

In de Priesterlijke zegen, die Aaron en zijn nakomelingen 
telkens na het offer in de tempel over de gemeente van Israël 
moesten uitspreken, werd de Naam van Israëls God, d.w.z. 
Zijn verzoenende en bevrijdende Openbaring op de kinderen 
Israëls gelegd. Daarmee werden zij heengezonden in het leven 
als mensen, zoals God ze wilde zien leven voor Zijn aangezicht. 
Deze „Naam", deze onvertaalbare en onuitsprekelijke Open
baring van Israëls God, werd over de kinderen Israëls uitge
sproken in een wonderlijke climax, die in de oorspronkelijke 
taal, het Hebreeuws, zelfs tot in het aantal letters wordt uit
gedrukt. Driemaal en steeds krachtiger, driemaal anders en 
telkens dieper, wordt dezelfde Naam van dezelfde Here over 
hen uitgeroepen. Dat heeft God immers met hen voor : een 
denken, spreken en handelen als door Hem gezegende en 
behoede, aangeziene en begenadigde, ja verlichte en tot 
vrede gebrachte mensen. Het beeld, dat hier is gebruikt, is 
ontleend aan de Oosterse zonnegodsdienst. Voor Oosterlingen 
was de zon de bron van alle leven. Bij een zonsopgang ging 
na de donkere en koude Oosterse nacht een stralend „aan
gezicht" de aarde en de mensen steeds intenser verlichten, ver
warmen en verzadigen, als een hemelse bruidegom, die stra
lende uitging naar zijn bruid: de aarde. Deze zonsopgang tot 
in het zenith ligt uitgedrukt in „de climax" van deze zegen. 
Oorspronkelijk heidense bewoordingen worden hier gebruikt 
tot de aanbidding van de God Israëls, de Zon der Gerechtig-



heid, Die over zijn volk opgaat en al hoger en dieper het 
mensenleven in verleden, heden en toekomst verlicht, verwarmt 
en verzadigt. Wanneer wij Psalm 19 lezen, lijkt het eerst, alsof 
een Oosterling de hemel en het zonnelicht prijst en eert als 
een goddelijke openbaring die over de aarde opgaat. Maar al 
spoedig blijkt in vers 8 iets anders. Van de lofprijzing van de 
hemeltent en de zon gaat hij meteen over in de lofprijzing van 
de God van Israël: Diens onderwijzing bestraalt het leven van 
zijn volk. 

Wanneer wij gaan spreken over „het Gebod" d.w.z. over wat 
God met ons voor heeft, moeten wij goed weten, dat wij niet 
over heel iets anders gaan spreken dan in de vorige lessen! 
Wij gaan alleen maar op een andere wijze over het Gelóóf 
spreken! 

God heeft niet anders met ons voor dan dat wij in ons leven 
Weten zullen in Wie wij geloven. Iets anders, iets meer dan dat 
wil Hij niet. Hij wil, dat wij beschermd, begenadigd en ver
licht zullen denken, spreken en handelen, als Zijn dankbare 
schepselen, Zijn begenadigde zondaren, Zijn verwachtende 
kinderen en erfgenamen. 

Geloven is dus niet het aannemen van een reeks boven
natuurlijke wetenswaardigheden, maar een bepaalde manier 
van leven, een met hart en mond en handen léven in het licht 
van Gods Openbaring. Geloven is gehoorzamen. Geloven is 
luisteren naar Gods Geboden. Geloven is bestraald, verwarmd, 
in beweging gebracht en tot vrede gevoerd worden door Gods 
beloften. Geloven is dié in ons geleefde mensenbestaan zich 
voltrekkende dankbaarheid, waarbij niet alleen ons hart, maar 
ook onze mond en ook onze handen, ja ons hele bestaan met 
lijf en ziel betrokken is. Het Doopsformulier noemt dit: „eeri 
nieuwe gehoorzaamheid, n.1. dat wij deze enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben 



van ganser harte, van ganser ziele en met alle krachten, de 
wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw god
zalig leven wandelen". 

De geboden des Heren zijn daarom de kritische vorm waar
in Zijn beloften tot ons komen. De Goede Boodschap omtrent 
Gods scheppende en verzoenende en bevrijdende handelen in 
Jezus Christus is van al Gods Geboden in inhoud! 

Doordat Hij ons wegtrekt van hetgeen wij zelf willen, is Hij 
bezig ons heen te trekken naar hetgeen Hij met ons voorheeft. 
Onze oude natuur is wel geneigd de goede en heilige Wil des 
Heren te haten en te ontvluchten, maar onze nieuwe verbor
gen mens des harten, hoort Hem spreken van die goéde wer
ken, „die God heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden 
wandelen" (Efeze 2 : 10 ) . 

Luisteren naar de geboden des Heren is dus hetzelfde als 
te horen, naar wat voor wonderbaar licht wij heen geroepen 
zijn, en uit wat voor grote duisternis wij weggeroepen zijn. 
In zoverre gaat er niet alleen een levendmakende maar ook 
een dodende.werking van de geboden uit. In wat de Here God 
zegt blijkt ons niet alleen het goede van Zijn bedoelingen, 
maar ook het verkeerde van onze bedoelingen met het leven. 

De vreugde over Gods bedoelingen is echter belangrijker 
dan het verdriet over onze bedoelingen. Het gaat bij het luiste
ren en gehoorzamen niet allereerst om wat wij met Gods • be
doelingen doen en daarvan maken, maar om wat Gods be
doelingen met ons doen! 

Volgens de Bijbel is de mens wat hij doet en doet hij wat 
hij is. Een tegenstelling tussen geloof en werken is onbijbels; 
het geloof is in de Bijbel niet een theorie en beschouwing, waar 
later de practijk, de toepassing op volgt. Neen, juist in zijn 
werken leeft de mens zijn geloof of zijn ongeloof uit en zal 
daarom aan onze werken worden uitgemaakt, of wij in onge-



loof dan wel in geloof hebben geleefd. Het is daarbij niet de 
vraag, of dit geleefde geloof, dit „door de liefde wérkende" 
geloof voor ons besef zwak en gebrekkig was en telkens slechts 
een klein beginstapje, maar of het voor God levend en echt 
was. „Een levende hond is beter dan-een dode leeuw"! 



23 O N Z E B E V R I J D E R 

Lezen: Exodus 33 :12 tot en met 34 : 9 

Het boek Exodus is het boek van de uittocht uit Egypte. 
God heeft Zijn volk uitgeleid uit maatschappelijke en geeste
lijke slavernij, en hen verklaard tot zijn eigendom. Hij wil, 
dat zij geestelijk en maatschappelijk als vrije, alleen aan Hem 
gebonden, mensen zullen leven. Ten teken daarvan spreekt 
Hij de „tien woorden", de Tien Geboden, die op twee stenen 
tafelen worden gegrift. Daarin is de kern van wat de Here 
met vrijheid bedoelt, samengevat: dankbaarheid en respect 
jegens Hem en de naaste. Als echter Mozes lange tijd blijft, 
laat het volk zich eindelijk door Aaron de onbegrijpe
lijke en onzichtbare Heer, Die hen uit Egypte heeft gevoerd, 
zichtbaar voor ogen stellen! En zie, het wordt weer het beeld, 
waarin de Egyptenaren zich de godheid dachten: een jonge 
sterke stier, vol macht en trots! (Ex. 32 : 4 ) De Here ver
toornt zich daarover zozeer, dat Mozes in uiterste angst moet 
pleiten voor het volk, en zichzelf voor dat volk wil opofferen! 
Als de Here Zich laat verbidden, smeekt Mozes, dat Hij toch 
door enig zichtbaar Teken zal tonen, dat Hij medegaat. Want 
het lichtende „Aangezicht" des Heren moet medegaan, anders 
voorziet Mozes angstwekkende duisternis. Als de Here hem 
dit toezegt, vraagt Mozes Hem te mogen aanschouwen in Zijn 
Heerlijkheid. Doch de Here zegt, dat Mozes alleen al Zijn 
goedheid zal mogen zien, en dat hij ten teken, dat des Heren 
Aangezicht toch weer meetrekt, opnieuw twee stenen tafelen 
zal mogen maken, waarop de Tien Woorden opnieuw zullen ge-

» 



schreven worden; met die nieuwe stenen tafelen klimt Mozes 
weer de berg op, en hoort de stem des Heren, die uitroept 
Wie Hij is. Deze God van Ex. 34 : 6 en 7 is de God van de 
Tien Geboden! 

De Tien Woorden des Heren zijn ons n.1. gegeven, hoewel 
wij het niet verdiend hebben. Zij zijn ons nóg eens gegeven, 
ten teken dat de Here met ons gaat hoewel wij afkerige en 
ongelovige mensen zijn gebleken. Zij zijn ons gegeven, ten 
teken, dat des Heren Aangezicht met ons medetrekt om ons 
gerust te stellen (vers 14). 

In de Geboden onderwijst onze Bevrijder ons voor het gees
telijke én maatschappelijke leven (de eerste én de tweede 
tafel der Wet!) ten teken van Zijn goedheid. En wanneer Hij 
geenszins onschuldig houdt (vs. 7) dan is het dan ook deze 
barmhartige en genadige Here, Die Zich over ons vertoornt! 

Er is dus geen sprake van, dat de Tien Geboden voor ons 
een soort menselijk starre, wereldse wetsartikelen mogen wor
den, die wij in onze handen nemen om onszelf en elkaar daar
mee te meten! Het zijn en blijven de eigen levende Woorden 
des Heren. Alleen wanneer ze in Zijn Hand blijven, kunnen ze 
ons Zijn goedheid vertolken! 

Hij wil er Zelf voor zorgen, dat wij leven als Zijn eigendom 
en ook de anderen laten leven als Zijn eigendom! Als Hij terug 
komt op Zijn voornemen van niet met ons te gaan en ons tóch 
weer wil begeleiden met Zijn goede woorden, zeggen alle 
Geboden dus dit éne: blijf bij mij, Uw Bevrijder! Ik heb 
U uitgeleid uit het slavenhuis der demonen, daarom moet gij 
geen andere goden hebben, u zélf geen afgodsbeeld fabri
ceren, het heidense u-neer-werpen voor de godsmachten na
laten, Mijn Openbaring niet voor uw ijdele zaken gebruiken; 
de Verkondiging van Mijn Werk heilig houden, mijn mensen, 
die u helpen leven, respecteren, het bestaan, het huwelijk, de 



levensbasis, de goede naam, ja, alles van uw medemens ont
zien, kortom: een mens van Mij en een medemens van de 
mensen zijn. 

Daarom staat er aan het begin van de Tien Woorden: „Ik 
ben de Here uw God, Die u uit het slavenhuis Egypte heb 
uitgeleid". Wij moeten in de Wet de Heer des Evangelies, 
onze Bevrijder, tot ons horen komen. Die wij verlochend en 
vergeten hadden. Wij moeten Zijn Aangezicht, Jezus Christus, 
daarin zoeken! Christus is het, in Wien al de Tien Geboden 
Gestalte hebben verkregen. Wie de Geboden hoort, hoort Jezus 
Christus, Die ervoor is gestorven en opgewekt, dat deze heilige 
Geboden waarachtigheid en geldigheid over ons zouden heb
ben. Wie de levende Stem van Jezus Christus daar niet in 
hoort, wie er het „Hoofd vol bloed en wonden" niet in tot 
zich ziet gewend, blijft doof en blind voor hun rechte betekenis 
en zal alle Geboden van God verderven tot eigengerechtige 
instellingen en maatstaven. 



24 G O D EN A F G O D 

Lezen: Job 42 :1 tot en met 9 

Het volk Israël was in de oude wereld een geestelijk arm 
volk. Het maakte temidden van de volkeren van die tijd, die 
elk hun eigen goden en godsdiensten hadden, telkens weer de 
indruk van godsdienstloos te zijn. Niet omdat Israël geen 
godsdienstige vormen en gebruiken kende; integendeel had
den ze soortgelijke vormen en gebruiken als hun omgeving. 
Maar de volkeren, de heidenen, bemerkten telkens, dat er 
in Israëls iets anders mee bedoeld werd. Aan Israël werd 
voortdurend door de Profeten voorgehouden, dat het alleen 
toebehoorde aan de „Heer", de Enig ware God, Die niemand 
ooit gezien had en ook niet zien kon, Die Zich alleen in Zijn 
Spreken jegens Israël openbaarde. Alle godsdienstige vor
men en gebruiken werden door deze Enig ware God in dienst 
van Zijn Spreken gesteld, gebruikt en zelfs verbruikt. Israël 
kon zich dan ook nooit aan de heidense gebruiken en voor
stellingen héchten; integendeel werd het in dit opzicht steeds 
weer en steeds meer arm gemaakt. De heidenen spraken daar
om over Israël als over een „god-loos" volk, een van de meest 
kenmerkende heidense scheldwoorden jegens de Joden. Ook 
binnen het volk Israël vielen echter telkens weer zulke 
verwijten van „god-loosheid" jegens degenen, die alleen en 
uitsluitend afhankelijk werden gemaakt van de Enig ware, en 
daarom voor menselijk godsdienstig gevoel, zo verborgene 
God. Dat is wel het scherpst en uitvoerigst uitgebeeld in het 
boek, waaruit wij dit gedeelte lazen: het boek Job. Job wordt 



gedwongen om stuk voor stuk al zijn zekerheden prijs te 
geven, zodat hij zelf op het laatst geheel vertwijfelt aan de 
nabijheid Gods, en de heftigste worsteling aanvangt juist met 
zijn vrome vrienden, die hem verwijten, dat hij blijkbaar God 
los gelaten heeft en nu door God losgelaten is. Maar dan is het 
aangrijpende aan het slot van het boek, dat Job, die zelf be
kent, dat hij geheel ten onrechte aan Gods Hulp en Nabijheid 
vertwijfelde, door de Here God tegenover de drie vrome 
vrienden gekenschetst wordt als iemand die recht over Hem 
gesproken heeft. Deze woorden zijn daarom zo verbijsterend 
en verbazingwekkend, omdat, oppervlakkig beschouwd, juist 
Job de ongelovige, „God-loze" scheen te zijn, terwijl de drie 
vrienden braaf en ongeschokt overtuigd spraken van de wijs
heid en rechtvaardigheid van God en het tegenover Job voort
durend voor God opnamen. 

Dit moeten wij voor ogen hebben, wanneer wij denken aan 
de woorden van het Eerste Gebod, die wij in deze les hebben 
te overdenken: „gij zult geen andere goden voor Mijn Aanv 
gezicht hebben". Deze woorden betekenen heel wat anders 
dan wij vaak denken. Wij maken telkens onderscheid tussen 
een „godsdienstige" en een „ongodsdienstige" levensopvat
ting, en denken dat het aankomt op het geloven in de een of 
andere god, het doet er niet toe, welke. Maar de Hére God 
wil ons juist, in een zeer bepaalde zin des woords, „ongelo
vig", „god loos" maken! Hij wil, dat wij buiten Hem, de 
Enig ware God, Die Zich alleen in Zijn Woord openbaart, 
niets of niemand hebben waar wij ons betrouwen op stellen. 
Dat zal in • de praktijk altijd weer betekenen: op anderen 
en op onszelf de indruk te maken van ongelovigheid en on
dankbaarheid jegens al de „godsgedachten" en „godsopen
baringen" in het „volle rijke" leven! Ondertussen is de 
waarheid geheel anders: juist deze armen van geest, die liever 



hun betrouwen van alle schepselen aftrekken om alleen in de 

kracht des Heiligen Geestes op de verborgen Vader van Jezus 

Christus, Zijn Eniggeboren Zoon te betrouwen, zijn de werke

lijk gelovenden. Zij leven in een vrijheid, die niets en niemand 

hun kan ontnemen. Het Eerste Gebod betekent dus dat de 

Enig ware God ons zózeer liefheeft, dat Hij het niet hebben 

kan, wanneer wij leven alsof enige „goddelijke" macht of 

mens met Hem zou concurreren. Hij is immers in alle op

zichten de Eerste en de Laatste en heeft geen enkele concur

rentie te vrezen voor Zijn macht om ons te redden. Hij richt 

Zijn macht niet op ten koste van anderen en ook niet van 

ons. Maar daarom wil Hij dan ook niet, dat wij Hem kleiner 

achten dan Hij is, door ons vertrouwen te verdelen tussen Hem 

en wat dan ook verder in hemel of op aarde, in verleden, 

heden of toekomst. Het gaat er dus helemaal niet om, dat wij 

numeriek in plaats van „veel" goden „maar één" God vereren. 

„Monotheïsme" als zodanig is nog helemaal geen waarachtig 

geloof. Neen, het gaat erom, dat wij voor Gods Aangezicht 

geen andere góden hebben. 

Wanneer Hij Zich immers als onze Schepper, als onze 

Verzoener en als onze Bevrijder tot ons gekeerd heeft, is het 

dwaas, dat wij onze blik weer van deze volheid van Zijn 

openbaring zouden afwenden om ons nog in een vreesachtige 

verering te verslingeren aan allerlei andere „openbaringen". 

Het moet uitgesloten zijn, dat er voor óns nog een andere 

Schepper is dan de Vader van Jezus' Christus, of nog een 

andere Verzoener dan Jezus Christus Zijn Zoon, of nog een 

andere Bevrijder dan de Heilige Geest van deze Vader en 

deze Zoon. 

Noch het Eerste Gebod noch een ander Gebod wordt ons 

dus door de Here God voorgehouden, als zou Hij op een men

selijke wijze afgunstig zijn op ons en al het onze. Neen, Hij 



verbiedt ons dit vertrouwen op andere goden juist terwille 
van onszelf, omdat Hij weet, hoe gebonden wij daardoor wor
den. Hij wil vrije kinderen, vrije broeders en zusters van 
Jezus Christus, vrije dankbare schepselen, die leven voor Zijn 
Aangezicht, temidden van een wereld van godsdienstigheden,' 
waarin de mensen telkens weer afhankelijk worden van mach
ten en invloeden en stromingen, personen en gebeurtenissen 
rondom hen en in hen. Het spreekt vanzelf, dat dit Eerste 
Gebod in de praktijk telkens weer een heftige strijd met zich 
zal brengen, waarin wij voor ons eigen en voor anderer ge
voel juist geen ware gelovenden, maar „godlozen" zijn. Dit 
moet ons echter niet in verwarring en twijfel brengen. Een
maal zullen wij Hem zien, aangezicht tot aangezicht, en zal Hij 
eeuwig door ons worden geloofd en geprezen voor de kracht 
waarmee Hij ons in dit leven heeft losgemaakt van alle afgo
derij en bijgeloof. 



25 S L E U R EN V E R N I E U W I N G 

Lezen: Exodus 32 :1 tot en met 6 
en Deuteronomium 9:1 tot en met 21 

Als Mozes het volk Israël vlak voor de verovering van 
Kanaan toespreekt, zegt hij duidelijk, waarom zij in dat land 
zullen komen. Niet om hun eigen gerechtigheid worden zij 
erin gebracht, maar om de goddeloosheid van de volkeren, de 
heidenen in Kanaan, worden die er uit gedreven! Het gaat 
niet om de grootheid en de vroomheid van Israël, maar om 
de glorie van de God van Israël, Die Zijr% vijanden voor hun 
aangezicht verdrijft. Zelf zijn de Israëlieten naar aanleg en 
geboorte immers ook heidenen! Dat bleek wel duidelijk, toen 
zij het lange wegblijven van Mozes niet konden verdragen en 
ih plaats van zijn prediking een zichtbare godsgestalte voor 
ogen wilden hebben. Dit was juist de „goddeloosheid" der 
heidenen: zij maakten eigen beelden en voorstellingen van 
God aan de hand van wat ze zagen of vermoedden in de hemel 
of op de aarde, of onder de aarde. Zij zagen naar hun mening 
overal om zich heen en in hun eigen voorstellingen, beelden 
en gelijkenissen, openbaringen van God. God was hun hele
maal niet volstrekt verborgen! Dat God met hen was, was 
voor hen op allerlei wijze begrijpelijk en voorstelbaar. 

Wij moeten ons heidendom dus vooral niet voorstellen alsof 
„heidenen" zo dom zijn om „poppen" te aanbidden. Immers, 
zelf vinden de heidenen dat volstrekt niet en bedoelen hét 
ook niet afgodisch! Het beeld is voor hen altijd een' hulp
middel om zich een denkbeeld van het goddelijke te maken! 
Dat blijkt wel zeer verbijsterend, als wij zien, wat Israël be-



doelde met het gouden kalf. Ze bedoelden een hulpmiddel te 
hebben om zich de ware God, Die hen uit Egypteland uit
geleid had, voor (ogen) te stellen en Zijn nabijheid te beseffen! 
Ze bedoelden volstrekt geen afgoderij en beeldendienst, maar 
hadden het oog op de ware godsdienst. En toen juist bleek, 
hoe ver ze van de ware, de rechte dienst van God verwijderd 
waren: ze waren weer heidenen! 

Hij, onze God, wil juist niet hebben dat wij ons met behulp 
van allerlei beelden en gelijkenissen, ontleend aan de wer
kelijkheid om ons heen, voorstellen'dat, en hoe Hij met ons 
is! Hij wil juist zonder grond geheel Alleen en Zelf met ons 
zijn en onze God zijn! Hij wil niet, dat wij dat pas geloven, 
doordat wij van óns uit inzien en voelen, dat Hij onze God 
is! Hij wil ons integendeel verrassen en verheugen en ons 
steeds meer het besef bijbrengen, hoezeer Hij al onze gedach
ten, al ons bidden en denken, al onze beelden en voorstellingen 
verre te boven gaat. Hij wil niet, dat wij leven van een plaatje, 
een verhaaltje, een bééld van Hem, dat wij onszelf gemaakt 
hebben. Hij doorbreekt voortdurend al onze menselijke beel
den en begrippen, waarin wij Hem eenmaal menen vastgelegd 
te hebben en wil altijd anders zijn dan wij denken! 

Waarom doet Hij dat? Waarom mogen wij Hem nergens in 
vastleggen? Waarom moeten wij altijd opnieuw aangewezen 
blijven op Zijn Woord en Geest? Omdat Hij weet, hoe spoedig 
wij Hem kwijt zijn, wanneer wij eenmaal een beeld van Hem 
hebben gemaakt. Hij weet, hoe dan het volgende geslacht 
slaafs afhankelijk wordt van de erfenis van het vorige ge
slacht en het één grote en gevaarlijke religieuze domheids
macht wordt, waarbij wij mensen niet steeds verbaasder en 
niet in elk geslacht met nieuwe vreugd vervuld worden, maar 
steeds zelfverzekerder, steeds vromer in eigen oog. Daarom 
staat.er in het Tweede Gebod niet slechts, dat wij geen eigen 



godsbeelden mogen maken, maar ook, dat de Here een 
„jaloers" God is, Die deze misdaad aan het derde en vierde 
geslacht bezoekt! 

Wij gevoelen dat het dus in het tweede Gebod niet maar 
gaat tegen stoffelijke beelden en gelijkenissen, maar vooral 
tegen geestelijke beelden („denkbeelden"). Juist daarmee 
wordt beeldendienst n.1. denkbeeldendienst bedreven! Dat 
geldt dus ook van de allervroomste en allerzuiverste christe
lijke denkbeelden. Wanneer wij hunkeren naar geijkte formules 
en termen en ons daarvoor buigen en hen dienen, omdat wij 
ons alleen veilig voelen door ons eens voorgoed vóór te 
kunnen stellen, hoe en waarom God de Vader onze Schepper, 
Zijn Zoon onze Verlosser en de Heilige Geest onze Bevrijder 
is, in plaats van dat als een dagelijks wonder te leren geloven 
—dan bedrijven wij beeldendienst. En daarvan staat geschre
ven, dat de Here God deze vrome beeldendienst der vaderen 
aan de kinderen bezoekt, aan het derde en het vierde geslacht! 
Want Hij wil, dat elke generatie Hem weer zoekt in Zijn 
Wóórd, vertrouwt op Zijn Wóórd, uitziet naar Zijn Wóórd, 
totdat wij allen (na dit leven, bij de komst van Zijn Rijk) zul
len „zien aangezicht tot aangezicht". 



26 B E R O E P EN B E W E R I N G 

Lezen: Deuteronomium 18 :9 tot en met 22 

Weer lazen wij een toespraak van Mozes, vlak voordat de 
kinderen Israëls het land Kanaan zouden binnentrekken1. 
Mozes is bezorgd, dat zij daar in Kanaan weer ten onder , 
zullen gaan in de bijgelovigheden der heidenen, waar de Here, 
de God Israëls, hen uit weggeroepen had, toen Hij hen uit
leidde uit Egypte. Ze behoorden volstrekt ongelovig te staan 
tegenover al de z.g. godsopenbaringen, goddelijke vinger
wijzingen en goddelijke tekenen, waarop de heidenen zich be
riepen. Zij hadden temidden van al die z.g. openbaringen, 
vingerwijzingen en tekenen alleen maar te vertrouwen op 
God, zoals Hij Zich aan Israël had geopenbaard. Zij wilden 
zelf maar al te graag op hun eigen wijze zich voorstellingen 
maken van de nabijheid Gods, omdat zij zich anders zo gees
telijk arm en eenzaam voelden temidden van de godsdienstige 
heidenen! Maar de Here wilde hen religieus zo arm en een
zaam hebben. Hij wilde geheel alleen en Zelf hun God zijn, 
zonder hulp of concurrentie. Hij zou hen niet" alleen laten, 
maar als Mozes wegviel, weer voor een andere profeet zorgen, 
die in de Naam (d.w.z. op grond van de Openbaring) des 
Heren tot hen zou spreken. Het zou niet iemand „uit de hemel", 
een met geheimzinnige toverkrachten en bovennatuurlijke in
zichten bekleed man, zijn, maar „een uit hun broederen", even 
menselijk en eenvoudig als Mozes! 

Het blijkt weer, dat de Heer met Zijn Gebod bedoelt, ruimte 
te houden voor Zijn eigen Zelfopenbaring. Omdat Hij Zijn 



Naam bekend maakt, d.w.z. Zijn Wezen en Hart naar ons 
toekeert, daarom wil Hij niet hebben, dat wij andere goden 
hebben, of eigen beelden van Hem maken en daarvoor neer
knielen, letterlijk of geestelijk. Daarom wil Hij Zijn kinderen 
alleen maar onderwijzen door de levende verkondiging van 
Zijn Woord, omdat hij voortdurend gelegenheid wil houden, 
Zelf aan het woord te komen, en niet wil hebben, dat wij Hem 
en Zijn bedoelingen verwarren met andere, eigenmachtige, 
menselijke beweringen. Vandaar, dat Mozes zegt, dat de Here 
er Zelf voor zorgen zal, dat zulk een profeet, wanneer deze 
zich ten onrechte beroept op de Naam (de Openbaring) des 
Heren, door de Heer in de steek zal worden gelaten en ont
maskerd! Het zal spoedig genoeg blijken, dat zijn vrome woor
den hol en voos waren, omdat de Here er niet achter stond. 

Nu begrijpen wij, wat het betekent, als er in het derde 
Gebod staat: gij zult de Naam des Heren niet ijdellijk ge
bruiken, want de Here zal niet onschuldig houden, die Zijn 
Naam ijdellijk gebruikt!" Het betekent niet, dat de Here ons 
verbiedt, dat wij ons op Zijn Naam, d.w.z. Zijn Openbaring, 
beroepen. Integendeel, Hij openbaart Zich, opdat wij Hem 
recht zouden kennen en Zijn Naam, Zijn Openbaring belijden, 
aanroepen en prijzen te midden der mensen, der heidenen! 
Maar Hij wil niet hebben, dat wij die ijdellijk gebruiken, 
d.w.z. op een wijze, die hol en leeg, eigenmachtig menselijk is. 
Wij halen Zijn goede Naam door het slijk en maken wij Hem 
te schande, als wij Zijn Openbaring gebruiken om er onze 
eigen ijdele zaken mee te dekken en te rechtvaardigen. Ook 
dit Gebod is dus weer ter wille van de mensen gegeven! God 
wil niet hebben, dat door ons woord en gedrag de mensen 
zouden denken, dat Hij Iemand is als alle andere goden, en 
alles op hetzelfde neerkomt. Dat er geen verschil is tussen een 
beroep op Zijn Openbaring en een beroep op andere open-



baringen, omdat het alles even menselijk is. Hij wil niet heb
ben, dat door onze gemakkelijke stichtelijkheden voor het oor 
der mensen de glans van Zijn Naam afgaat en Zijn Open
baring tot versleten pasmunt wordt! 

Dit is een oordeel over veel „christelijkheid", die een groot 
woord voert, zich voor van alles glad weg op de „Naam des 
Heren" beroept, „Jezus Christus" vooraan in de mond heeft, 
terwijl de z.g. „christelijke" zaak waar het om gaat, al even 
werelds is als andere zaken! Het is een oordeel over alle 
eigenmachtig gebruik van de Bijbel, dat dient om ónze ideeën, 
ónze gedachten, ónze voorstellingen en voorspellingen kracht 
bij te zetten. Want dan verlagen wij de Naam, de Openbaring 
des Heren, tot een menselijk woord, een stichtelijke bewijs
voering, een christelijke krachtterm. Dat gebeurt waarlijk niet 
alleen en allereerst door het z.g. „vloeken". Dat gebeurt veel 
meer door het gemakzuchtig schermen met bijbelteksten en 
„christelijke" beweringen. 

Wanneer er, als reactie daarop, in de wereld onverschillig
heid, afkeer of zélfs vervolging jegens al onze christelijkheden 
ontstaat, moeten wij dus niet denken aan „smaadheid om 
Christus' wil", maar veeleer aan smaadheid van Christus om 
ónzentwil! Wij kunnen dan onmogelijk de vermoorde onschuld 
zijn. Het Gebod zegt immers: „de Heer zal niet onschuldig 
houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt." De Naam Gods 
wordt dan „ o m onzentwille gelasterd onder de heidenen" 
(Rom. 2 : 24 ) . 



27 T E K E N EN Z A A K 

Lezen: Ezechiël 20 :1 tot en met 24 

De Profeet Ezechiël leefde in Babel als een van de Israëli

tische bannelingen. Daar predikte hij tot zijn volk, dat uitzag 

naar de bevrijding, en houdt hun voor, hoe zij daar in de 

verbanning tot het besef moeten komen, waarom de Here Zich 

zozeer over hen had vertoornd, dat zij uit hun land verdreven 

waren. Anders zou hun uitleiding uit Babel of niet gebeuren 

of niets baten. Het gedeelte, dat wij lazen, is het begin van zo 

een felle rede. Ezechiël krijgt die ingegeven op het moment, 

dat enkele oudsten van Israël komen vragen, wanneer de Here 

Zijn volk recht zal doen wedervaren. Hij vertolkt de diepe 

verontwaardiging des Heren over deze vraag: waar was Zijn 

recht gebleven? Had Zijn volk Hem recht doen wedervaren? 

Hadden ze "Hem vertrouwd en gehoorzaamd? Moest Hij, Die 

hen met zo onbegrijpelijke onderscheiding behandeld had, 

door hèn dan niét met onderscheiding worden behandeld? Zij 

hebben gedaan alsof er nog andere goden waren dan Hij. Zij 

hebben gedaan alsof er allerlei eigenmachtige godsbeelden 

konden en mochten gevormd en aangebeden worden. Zij heb

ben Zijn Naam gebruikt om er hun eigen ijdele zaken en wer

ken mee te dekken. Dat was vooral uitgekomen in hun houding 

jegens de Sabbath. Zelfs ondanks dat teken, dat onder hen was 

opgericht, hadden zij niets verstaan van wat het betekende, 

en waar het hen aan herinnerde. Zelfs op de Sabbathen had

den zij andere goden geloofd, beelden aangebeden, of Zijn 

Naam ijdellijk gebruikt. 



De Here had aan Israël de Sabbath n.1. gegeven als een 
teken, een beeld. Beelden mochten de Israëlieten niet hebben, 
behalve dit wonderlijke beeld, dit ene teken: de Sabbath. Die 
was bedoeld als een teken, dat de Here hun God was, Die hen 
heiligde! Die rustdag beeldde af, hoe de Here Zijn werk aan 
hen en voor hen begonnen was en zou voleindigen. Hoe Hij 
zonder enige prestatie of medewerking hunnerzijds, hen tot 
Zijn eigendom had gemaakt en wilde, dat zij als de Zijnen in 
stilheid en dankbaarheid zouden leven van Zijn goedheid. De 
Sabbathen waren dus niet de zaak zelf, waar het om ging! 
Neen, zij waren slechts een teken, een voorlopige, schaduw
achtige afbeelding van de Almacht der Liefde, een herinne
ring aan Gods scheppende en verzoenende handelen, een voor
teken van Zijn Voleinding. Maar op dat teken letten zij niet, 
omdat zij de betekende zaak niet zagen. Zij gingen, ondanks 
de Sabbathen, gewoon met hun eigen gedachten, woorden en 
werken dóór, alsof ze nog heidenen waren. 

De vorige maal zagen wij, hoe de Here wil, dat wij Zijn 
Naam wel gebruiken, maar niet ijdellijk gebruiken. Zijn Naam 
moet Zijn Naam blijven! Zijn Openbaring mag niet als een 
aards ding en middel in onze handen komen, maar moet door 
ons hóóg gehouden, recht gekend en aangeroepen en geprezen 
worden. Daartoe nu had de Here onder Israël de Sabbath in
gesteld: als een teken en middel voor dit doel: dat Zijn alge-
noegzame Zelfopenbaring, de volheid en volledigheid van Zijn 
Werk, geprezen zou worden! Op zichzelf was de Sabbath niet 
alleen een dag als alle andere, maar een heidens godsdienstige 
dag precies als de oorspronkelijk heidense tempeldienst, be
snijdenis enz. In Israël was deze heidens godsdienstige dag 
echter in deze speciale dienst gesteld: dag des Heren te zijn, 
herinnering en voorteken van Zijn werk in schepping, ver
zoening en bevrijding. De Sabbath was er voor de mens, niet 



de mens voor de Sabbath, zoals Jezus het later zou zeggen. 
Een Sabbathsviering als een godsdienstige plicht ten behoeve 
van God betekende reeds weer heidendom! Want de Sabbaths
viering was niet de zaak zelf, maar het teken, door de Here 
aan Israël gegeven ter herinnering, dat Hij en Zijn volk, Zijn 
volk en Hij tezamen hoorden, dat Hij wilde samenwonen met 
zondaren en zondaressen. 

De Sabbath is met Jezus Christus in de volheid des tijds voor 
niet-Joden vervallen, als ceremonie, evenals grote verzoen
dag, jubeljaar, tempeldienst, besnijdenis enz. Nergens staat in 
het N.T. dat de heiden-christenen op soortgelijke wijze als de 
Joodse Sabbath een Zondag hebben gevierd of zelfs moesten 
vieren. Wat trouwens al van de Sabbath gold, n.1. dat die in 
zichzelf als dag in het geheel niet „heilig" was, maar slechts 
als téken, als middel tot iets anders (n.1. tot de aanroeping en 
lofprijzing van des Heren Naam en Werk), geldt zoveel te 
meer van de Zondag. Er bestaan als zodanig geen aparte god
delijke heilige dagen en feesttijden (Galaten) voor ons heide
nen meer. Toch mogen wij dankbaar zijn, dat het gebruik van 
op de Zondag als Gemeente samen te komen, in en door de " 
Kerk is ontstaan. Dat is ónze „Sabbathsviering": inzonder
heid 's Zondags met de gemeente Gods samen te komen en 
alle dagen van onze boze werken te rusten! (Catechismus). 

Het is, nogmaals, een bijgelovigheid, als wij de Zondag zélf 
als de zaak beschouwen waar het om gaat. De Zondag (dag 
van de Zon) is oorspronkelijk een heidense dag, die in Klein-
Azië werd gevierd. De christenen hebben die dag over
genomen, ter herinnering aan de Opstanding van Christus, 
als middel voor de samenkomst der Gemeente. Juist in de 
Gemeente horen wij telkens weer, dat alle dagen des Heren 
zijn! Daar gaat het om. Alles wat dus het samenkomen als 
Gemeente verhindert mag en moet nagelaten worden. Wie 



prediking en sacramentsbediening verwaarloost, wie het leven 

der christelijke Gemeente, het samenleven met haar en de vor

ming daartoe verwaarloost, miskent, veracht of aan anderen 

overlaat, die miskent en veracht het „Sabbaths-gebod", zowel 

's Zondags als in de week! Want hij miskent en .veracht hèt 

Teken van Gods nabijheid, dat ons de Here heeft gegeven, n.1. 

het samenkomen van de Gemeente Gods in deze wereld: de 

gemeenschap der heiligen. 



28 O U D EN J O N G 

Lezen: Deuteronomium 6 

In hoofdstuk 5, dat voorafgaat, wordt door Mozes aan de 

kinderen Israëls, vlak voor de grenzen van het land Kanaan 

waar ze naar toe gaan, verteld, hoe de Here God hun bij de 

berg Sinaï de Tien Geboden gaf. En dan is het eerste, wat hij 

hun in het gedeelte, waarover wij nu spreken, voorhoudt, dit: 

er moet een samenleving zijn, waarin de kinderen door de 

ouders, de jongeren door de ouderen voortdurend herinnerd 

worden aan deze Geboden des Heren; waarin het gezag, aller

eerst het ouderlijk gezag, dient om de herinnering aan de uit

leiding uit'Egypte, aan de uitleiding uit de godsdienstige en 

maatschappelijke slavernij levendig te houden. Het gaat erom. 

dat de opgroeiende kinderen in Israël voortdurend weer zul

len horen, hoe de Here, de God Israëls, de enige Heer is, hoe 

Hij de Vader van een gemeenschap van broeders en zusters is 

en hoe zij zich als Zijn Gezin en niet als heidenen hebben te 

gedragen. 

Wij begrijpen, als wij dit hoofdstuk gelezen hebben, beter 

wat de reden en bedoeling is van het vijfde Gebod: „Eert uw 

vader en uw moeder opdat het u wél ga in het land dat u de 

Heer uw God geven zal". Overal ter wereld onder alle volkeren, 

wordt het „ouderlijk gezag" hooggehouden. Op zichzelf is dit 

dus niet specifiek bijbels. In het algemeen is het vrij vanzelf 

sprekend, dat kinderen hun ouders respecteren. Wij mensen 

komen niet uit de lucht vallen, maar worden op de aarde ge

boren uit ouders, in een samenhang van geslachten, in een be-



paald gezin, in een bepaald volk. En het is erg genoeg, wan
neer de samenleving zo schandelijk is geworden, dat er ver
waarloosde, verschopte en verweesde kinderen zijn. 

Maar het vijfde Gebod slaat toch niet allereerst op het 
ouderschap als zodanig. Het zegt „eert üw vader en moeder" 
tot Israël, tot Gods volk. Onder Israël werd, precies als andere 
wereldlijke dingen, ook het ouderlijk gezag, de verhouding 
ouderen en jongeren, in dienst gesteld van de verkondiging van 
de God Israëls. De jonge Israëlieten hadden de ouders te eren 
om der wille van dit gebruik, dat de Here God van de ouders 
wilde maken. De Here wilde hen door middel van hun vader 
en moeder regeren, beschermen, onderhouden, helpen leven 
in Zijn Licht. Dat hun ouders als zodanig ere waardig waren, 
(gelijk dat onder alle volkeren gevonden wordt), zou nog maar 
een algemeen menselijk gebod zijn. Maar dat de Here hen door 
middel van hun vader en moeder wilde regeren, dat Hij door 
hun hand en mond Zijn goedheid, genade en recht aan hen-
wilde bewijzen, daar ging het om in het Vijfde Gebod! 

Het moet dus zo zijn, dat wij dit gebod horen als leden van» 
Zijn Gemeente, die door het geloof in Jezus Christus geestelijk 
tot Israël zijn ingelijfd. Niet de verhouding ouders-kinderen als 
zodanig, waar de dienst des Heren, die de ouders verrichten, 
is de grond van het respect voor de ouders. En het wordt dus 
moeilijk, wanneer de ouders ons verhinderen de God Israëls 
lief te hebben. Dan moet men God meer gehoorzamen dan de 
ouders! 

Het zal duidelijk zijn dat daarom ook lang niet altijd de 
ouders door de Here behoeven gebruikt te worden om ons 
te onderwijzen aangaande Hem en Zijn dienst. Het is het meest 
voor de hand liggende. Maar er kunnen even goed (en soms 
nog beter) anderen door Hem daartoe worden gesteld. De 
Gemeente, die men wel eens het „ware Israël" noemt, betekent 



voor ons dus o.a. dit, dat wij daar ook anderen, in de plaats 
of ter hulp van de ouders, ontvangen mogen, als geestelijke 
„vaders" en „moeders" die ons helpen. Dan geldt óók het 
gebod: hen te eren. Het is in strijd met het Vijfde Gebod, 
wanneer in de Gemeente geen gezag van „vaderen in het 
geloof", van „voorgangers", van „oudsten", d.w.z. van gees
telijk rijperen erkend wordt of zulk gezag overbodig wordt 
geacht! Leeftijdsverschil behoeft daarbij niet de eerste rol te 
spelen. Er kunnen jongeren zijn, die geestelijk rijper blijken 
dan vele ouderen! Er kunnen ouderen zijn, die zich dan door 
jongeren moeten laten gezeggen! 

Vanuit het Vijfde Gebod valt zo ook licht op een wijdere 
levenssamenhang: de Here wil niet alleen ouders, en niet 
alleen geestelijk rijperen in Zijn dienst nemen om ons in Zijn 
wegen te helpen wandelen. Hij wil daar rondom heen zelfs 
nóg weer anderen gebruiken: degenen, die de openbare 
rechtsorde onder de mensen, in het volk, moeten handhaven. 
Dat is een uiterlijke hulp, die de Here God ons geeft, opdat wij 
niet in de chaos terecht komen. Daarom moeten wij zelfs deze 
gezagsdragers eren als dienaren Gods. Tenzij het in strijd zou 
komen met hetgeen de Here God met Zijn mensen wil: Zijn 
dienst is het, waar alles om gaat. Allen echter, die ons in het 
rechte spoor houden, die ons helpen leven, hebben wij om de 
vrijheid der kinderen Gods, waartoe wij bestemd zijn, op deze 
aarde te eren. Het is nog wel niet de orde en de vrijheid van 
Gods Rijk, zelfs nog niet de orde en de vrijheid van Christus' 
gemeente, doch alleen maar de menselijke rechtsorde, die zij 
behartigen. Maar dit weinige is al zeer veel! Politiek is (zij 
het op zeer verborgen en onbegrijpelijke wijze) een heilige 
zaak! Die ermee bezig zijn, blijken ongetwijfeld telkens weer 
zondige en zwakke, zelfs harde en onrechtvaardige mensen, 
maar als; de Here hen in Zijn dienst ons ten goede gebruikt, 



mogen en moeten wij om Zijnentwil met hun zwakheden en ge-
breken, als hun medezondaars, geduld hebben. Dat zal aan ons 
respect niet te kort doen, maar integendeel ons respect des te 
dieper en getrouwer, des te oprechter en critischer maken! 



29 L E V E N EN D O O D 

Lezen: Genesis 4 :1 tot en met 24 

Het eerste wat de Bijbel ons vertelt na de Paradijsgeschie

denis is, dat de door God geoordeelde en uitgedreven mens en 

zijn vrouw, die de dood zouden moeten sterven, het eerste 

mensenléven voortbrengen! Eva brengt een tweeling ter we

reld, en in de naamgeving van achtereenvolgens de eerste en 

tweede jonggeborene klinkt eerst de hoop en dan meteen 

de wanhoop jegens het leven: Kaïn betekent: „verkregen", 

maar Abel: „vergeefs". Enerzijds het hoopvolle wonder van 

de eerste geboorte, anderzijds de vergeefsheid van alle mense

lijke geboorte. En het ergste is, dat later juist de met trots en 

hoop door Eva beschouwde éérste zoon zijn zwakkere twee

lingbroeder uit de weg ruimt. De Bijbel laat duidelijk uit

komen, waaruit die doodslag groeide: Kaïn's offer wordt door 

de Heer verworpen en dat van Abel aangenomen, en dat 

kon Kaïn niet verkroppen. De Heer had hém moeten aan

vaarden en niet Abel! De Heer waarschuwt hem, dat juist 

daarin de zonde aan de deur ligt. Juist déze ergernis aan 

Gods vrijmacht, aan Gods vrije welbehagen in de mens, moet 

overwonnen worden, want de begeerte, zelf te léven doch de 

naaste te verachten, is de oorzaak en wortel van moord. Het 

wonderlijke van het vervolg is nu, dat de Here deze Kaïn, 

evenals zijn vader Adam, wel vervloekt en wegzendt naar een 

ander land, maar hem in zijn angst van uit bloedwraak nu 

zelf doodgeslagen te worden, beschermt en ervoor zorgt, dat 

een dood-slag aan Kaïn zevenvoudig gewroken zal worden! 



Ook het leven van deze broeder-moordenaar beschermt Hij 

dus in vrijmachtige genade, door de bestaande bloedwraak in 

Zijn Dienst te stellen. De nakomelingen van Kaïn maken — 

en dat is het vreselijke slot van dit verhaal — van deze nood 

echter een deugd, van deze uiterste maatregel een glorie

teken! Zij beseffen niet, dat de Heer dit vertwijfelde middel 

gebruikt als uiterste remedie om de doodslag te weren. 

Lamech zingt ervan, alsof het het grootste heldendom is, 

doodslag te wreken! 

Het Zesde Gebod: „Gij zult niet doodslaan!" rust niet op de 

eigen waarde van de mens. Niet omdat het leven „heilig" is 

in zichzélf, maar omdat de Here God de mens liefheeft en 

begenadigt en wil, dat hij ondanks zonde en dood leven zal, 

daarom verbiedt Hij de doodslag. Ook het Gebod: „Gij zult 

niet doodslaan" is dus niet als een algemeen menselijk inzicht, 

maar als een verbod van de Here God gegeven. Omdat onze 

naaste Zijn eigendom is, waar alleen Hij over te zeggen heeft, 

daarom wil Hij niet hebben, dat wij het leven van die mede

mens aantasten. Hij alleen heeft het leven gegeven, heeft ons 

de andere mens tot naaste gegeven; Hij alleen kan en mag 

leven schenken of ontnemen, niet wij. Hij wil, dat wij onze 

begenadigde broeders als Zijn mensen liefhebben en eren! 

Doodslag begint niet pas bij de daadwerkelijke moord. Reeds 

de wrevel over de naaste, de toorn en afgunst jegens hem is 

een begin van moord. Er hoeft dan nog maar een ongeluk te 

gebeuren, en de gedachte is tot daad geworden. Daartegen 

helpt geen bloedverwantschap en ook geen godsdienstigheid. 

De eerste moord in de Bijbel kwam integendeel voort uit 

godsdienst-haat in het eerste gezin, uit ergernis over Gods 

genade! Uit dit geërgerde, zich door God miskend voelende 

hart van de mens komt de doodslag voort. Ook al waren 

beiden tweelingbroeders, het hielp niets. Integendeel, juist zulk 



een nauwe verbondenheid veroorzaakt vaak de grootste span

ningen en ergernissen in het leven! Ook een z.g. „edele aan

leg" is dus niet iets om op te vertrouwen. Eva had Kaïn heel 

anders gezien: in haar trots op haar flinke zoon bedacht ze 

zeker niet, dat hij een doodslager zou worden. Moord en de 

aanleiding daartoe komt uit doodstille onverwachte driften 

van een mensenleven en een mensenhart op. Zij is niet te be

rekenen, maar is een in wezen ondoorgrondelijke en vreselijke 

mogelijkheid, die altijd op de loer ligt. Een paniek doet het 

ons zien, maar het woekert in stilte overal achter het brave 

burgerleven, waar wrevel huist over Gods welbehagen in een 

„vergeefse" nutteloze naaste. 

De Here God maakt ondanks dit alles toch geen eind aan 

het leven der mensen. Hij zou er alle recht en reden toe heb

ben (dat blijkt bij de zondvloed) maar Hij wil ons, die dood

slagers (in gedachten, woorden of werken) zijn, beschermen 

dóór harde maatregelen. Hij nam in die oude tijd de bloed

wraak in Zijn dienst. Wij moeten niet zeggen: hoe kon God, 

toelaten, dat de doodslag zó geweerd werd. Wij moeten in

tegendeel dankbaar zijn, dat Hij reeds dit eerste vertwijfelde 

menselijke middel om het leven te beschermen in Zijn Dienst 

wilde stellen en daarmee onttrok aan de menselijke willekeur 

en dat in later tijden onder Zijn voorzienig bestel deze over

heidstaak duidelijker geregeld werd. Hij regeert ons niet alleen 

in Zijn Gemeente door innerlijk ons moordenaarshart te ver

breken, maar ook in de Staat, door uiterlijk de doodslag met 

harde straffen te bedreigen. De overheid „draagt het zwaard" 

om de doodslag te weren. 

Dit betekent niet, dat wat wij mensen dus aan maatregelen 

nemen tegen de doodslag, daarmee in zichzelf géén doodslag 

meer is of kan worden. Het blijkt in de geschiedenis van 

Lamech wel anders. Z.g. „noodweer" en „zelfverdediging" 



wordt zéér gemakkelijk in mensenhanden tot een masker om 
eigen lusten bot te vieren. De straffen, de middelen tot ver
dediging tegen moord en doodslag, worden dan van een nood 
tot een deugd, van een plicht tot een recht, van een last tot 
een lust, zowel in het klein als in het groot. Van dit gevaar is 
niemand, ook de Overheid niet, uitgezonderd. Er is niets 
zo erg als de schijnheilige verheerlijking van het recht-op-
verdediging, van oorlogen, wapenfeiten, uniformen enz. Het 
zijn immers zo afgrijselijke zaken, dat ze alleen door de Heer 
en in Zijn Dienst, als een last en een gericht gebruikt kunnen 
en mogen worden; zo spoedig ze voor ménsen tot een glorie 
worden, zijn ze onmiddellijk tot een moord en doodslag ge
worden, die erger is dan hetgeen werd afgeweerd. 



30 M A N EN V R O U W 

Lezen: 11 Samuel 12 :1 tot en met 14 

De profeet Nathan laat Koning David beseffen, waarom 
de Here God het Zevende Gebod heeft gegeven en waarom 
David een overtreder van dit Gebod is. Hij doet, wat later de 
Here Christus ook zo vaak doet: hij vertelt een „gelijkenis". 
Hij komt niet rechtstreeks met de waarheid voor den dag, 
maar vertelt ze in een verhulde vorm: David moet de diepe 
bedoeling raden. Het merkwaardige is, dat David wel goed 
voelt, hoe lelijk en liefdeloos de rijkaard gehandeld heeft 
jegens de man, die maar één ooilam had, en daarover diep 
verontwaardigd is, maar niet beseft, hoe hij zélf daarmee be
doeld was. Hij had gedacht, dat alles na de dood van Uria in 
orde was. Men mócht immers officieel en wettig trouwen met 
een vrouw, die weduwe was geworden! Maar Nathan zegt, dat 
David, die zoveel vrouwen van de Here ontvangen had, eerst 
het woord van de Heer veracht heeft en vervolgens zijn han
delwijze door een doodslag heeft trachten te wettigen. Hij 
heeft het huwelijk van zijn naaste niet ontzien, maar de ver
houding tussen Uria en Bathséba gebroken. Daarom zal de 
Here God hem op dezelfde wijze laten behandelen als hij Uria 
had behandeld. Als David zijn zonde belijdt, zegt hij dan ook: 
ik heb gezondigd tegen den Here. De Hére en niet een mens 
was het, tegen Wie hij overtreden had. En als Nathan hem 
op die belijdenis de wegneming van zijn zonde verzekert, 
voegt hij eraan toe, dat het kind, uit deze verbintenis geboren, 
zal sterven, omdat David de vijanden des Heren grotelijks 



heeft doen lasteren. 
Nathan spreekt dus niet over „de heiligheid" van „het" 

huwelijk in het algemeen en op zichzelf. De huwelijksvormen 
die hier verondersteld worden, doen ons immers wonderlijk 
genoeg aan! David had vele vrouwen, omdat hij een rijk en 
machtig koning was, terwijl Uria als arm luitenant maar één 
vrouw had, zijn één en al! Zo was het in het Oosten. David 
wordt echter geen overtreder van het zevende Gebod genoemd 
omdat hij veel vrouwen heeft, maar wél, omdat hij déze vrouw 
van zijn naaste heeft genomen en tyranniek déze grens heeft 
door-broken, die de Here God hem had gesteld. „Het" huwe
lijk was onder Israël op zichzélf niet heilig, maar het wérd 
geheiligd, gebruikt om des Heren wil. Die ook in de ver
houdingen van mannen en vrouwen als Heer erkend wilde 
worden. Hij, de Heer, had in de chaos van de erotische ver
houdingen dit middel in Zijn Dienst gesteld, in Zijn Hand 
genomen, om Zijn mensen menselijk en eenvoudig te léren 
leven. „Gij zult niet echtbreken" is op zichzelf een algemeen 
menselijk gebod, dat over de gehele wereld door allerlei goden 
en koningen wordt gegeven. Trouwen en ten huwelijk gegeven 
worden is op zichzelf een algemeen-menselijke, aardse zaak 
van deze bedeling (Lucas 20 : 34—36), die in allerlei vormen 
voorkomt (al naar gelang de zeden zijn) en als zodanig nog 
helemaal niet „Israëlitisch" of „christelijk" is! Maar iri de 
Bijbel wordt de erotiek door de Here God in Zijn Dienst ge
bruikt, en daarom vaardigt Hij het zevende gebod uit. Wie 
zondigt tegen de Here en Zijn goede bedoelingen met de 
erotiek, wie door zijn gedrag en opvattingen op dit gebied 
des Héren vijanden doet lasteren, die overtreedt het Zevende 
Gebod. 

De overtreding van het Zevende Gebod begon met Davids 
ondankbaarheid jegens zijn eigen huwelijk. Hij ging denken, 



dat hij deze mooie en lieve vrouw had moeten hebben! Hij 
realiseerde zich niet, hoe onbegrijpelijk de Here God hem 
behandeld had door hem, naar Oosterse gewoonte, vele vrou
wen te laten hebben. Hoe was het mógelijk, dat de Here God 
dit goed vond? Zeker niet omdat dit „het ideaal" van elke 
Oosterse vorst was. Integendeel: moest dit op zichzelf zo grove, 
tyrannieke mannen-„ideaal" door de Here worden geheiligd 
en in tucht gehouden. Juist dit „ideaal" immers bracht David 
ten val, en deed hem onverschillig en liefdeloos worden! Dit 
kan ook gebeuren onder onze huwelijksverhoudingen, waarin 
wij de veelwijverij niet meer kennen en vooral de eeuwen
lange onderdanigheid van de vrouw in het huwelijk gelukkig 
ietwat een einde begint te nemen. Ook dit moderne „ideaal" 
beschermt ons toch niet tegen liefdeloosheid op dit gebied. Ook 
bij ons kan een afgunstige, felle liefde, die een man voor 
een vrouw, of een vrouw voor een man opvat, op een ge
geven ogenblik alle werkelijke naastenliefde vernielen en ver
achten. Die drift sluimert diep in ons hart, in jongens en meis
jes, in mannen en vrouwen. De geslachtelijke liefde is in des 
Heren ogen en handen volstrekt goed, maar daarom nog niet 
in ónze ogen en handen. 

De Here heeft nadrukkelijk het huwelijk van deze eenvou
dige arme officier van David, Uria, lief en wil het bescher
men. Waarom? Uria zou, als hij rijk en machtig ware geweest, 
in die tijden immers ook meer vrouwen gehad hebben? Ja, 
maar nu hadden zij beiden niemand meer dan elkaar. Zij 
waren geheel op elkaar aangewezen in voor- en tegenspoed. Zo 
had de Here God een welgevallen in hen. Nathan beschrijft 
het in zijn gelijkenis als een idylle: een man, die zijn énige 
ooilam liefheeft en dus behandelt als zijn één-en-al! Dat is blijk
baar wat de Here God bedoelt met de liefde tussen man en 
vrouw: een duurzame wederzijdse liefdesverhouding in soli-



dariteit, trouw en geloof. Hij heeft ons mensen blijkbaar ge
schapen als man-en-vrouw, om ons dóór de erotische liefde de 
naastenliefde, het ware medemens-zijn te leren. In de Catechis
mus betekent „kuis en ingetogen leven in- en buiten het 
huwelijk" daarom niet: preuts en bangelijk, maar: eerbiedig 
en respectvol jegens de noden en behoeften van de andere 
mens. (Efeze 5 :28—32) . Men kan dus binnen het huwelijk 
jegens eigen man of vrouw het zevende gebod even zeer ont
heiligen als buiten het huwelijk. Overal, in of buiten het huwe
lijk, waar, door uitbuiting of door onderdrukking, de liefde tot 
de naaste als des Heren eigendom geschonden wordt, wordt 
het Zevende Gebod overtreden. 

„Huwelijkswetten", d.w.z. menselijke regelingen inzake de 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen, zoals b.v. Mozes 
die gegeven heeft en wij die in andere vormen ook kennen, 
zijn er om de ongebondenheid der mensen in te tomen en de 
ongelukken der mensen op te vangen. Daarom moeten ze 
zowel barmhartig als streng zijn. Maar wij mogen ze nooit als 
het eigenlijke en het onveranderlijke beschouwen, en zeker 
nooit als een wettig middel om ons op te beroepen. Dat wilde 
David na de dood van Uria! Maar de Here God maakte het 
hem onmogelijk. Het zijn immers slechts menselijke middelen 
van de overheid, die onder het Gebod des Heren staan en 
nooit zonder meer met Gods Wil gelijk gesteld en vereen
zelvigd mogen worden. Ze zijn wel gegeven om de on
menselijkheid op dit gebied te weren, doch niet om die in of 
buiten het huwelijk te beschermen of te bestendigen. 



31 A R M E N R I J K 

Lezen: 1 ̂ Koningen 21 

Koning Achab bezat, zoals dat in die tijd de gewoonte was, 
een kroondomein, dat niet zozeer zijn persoonlijk eigendom 
was als wel het eigendom van het regerende vorstenhuis. Naast 
de door de bevolking opgebrachte belastingen leverde zo'n 
kroondomein de noodzakelijke inkomsten op voor de on
kosten, aan de regering verbonden. De koningen hadden dien
tengevolge hef zeer begrijpelijke streven om hun grondbezit, 
dat de basis van hun rijkdom en ook van hun macht vormde, 
steeds verder uit te breiden. 

Nu bezit een burger van Jizreël, Naboth geheten, in de 
nabijheid van het koningsslot een wijnberg, die de koning 
goed zou kunnen gebruiken als moestuin („kruidhof"). Achab 
biedt hem daarvoor als ruil een ander stuk land of een over
eenkomstige som gelds aan. Naboth wil echter de wijngaard 
niet verkopen, omdat hij het erfdeel, dat zijn vaderen in het 
Heilige Land ontvangen hadden, meent niet uit handen te 
mogen geven. Zijn geweten verbiedt het hem en Achab ziet 
geen mogelijkheid om zijn geweten te dwingen. Beledigd gaat 
hij naar huis, legt zich te bed, keert het gezicht naar de muur 
en begint een „hongerstaking". Zijn vrouw Izebel, een Tyri-
sche prinses, heeft geheel andere voorstellingen omtrent de 
koninklijke macht en lacht Achab uit, omdat hij struikelt over 
dat spinrag van het Israëlitische recht. Zij ziet wel geen kans 
om de vrije Naboth rechtstreeks uit de weg te ruimen, maar 
weet gebruik te maken van de op dat ogenblik heersende 



hongersnood om een openbare bidstond te laten houden, waar
van Naboth de leiding heeft. Zij weet twee leeglopers („kinde
ren Belials") op te sporen, die openlijk de overtuiging uit
spreken, dat Naboth de oorzaak van de goddelijke toorn, de 
hongersnood, is. Tengevolge daarvan werpt het verontwaar
digde volk de huichelaar, die het zelfs gewaagd heeft een bid
stond te leiden, de stad uit en stenigt hem als godslasteraar. 
Daarmee acht Izebel, evenals Achab, de zaak opgelost en wordt 
de wijnberg officieel bij het kroondomein gevoegd. Op het 
ogenblik echter, dat Achab zijn nieuwe stuk land in bezit wil 
nemen, ontmoet hij de profeet Elia, die hem in de weg treedt 
met het oordeel des Heren. Achab, die blijkbaar een voor
gevoel heeft gehad, vaart eerst verbolgen tegen hem uit, maar 
buigt zich ten slotte onder het aangekondigde gericht. Om deze 
reden wordt het oordeel Gods tijdens zijn levensduur uitgesteld. 

De kern van deze geschiedenis doet ons de bedoeling zien 
van het Achtste Gebod: „Gij zult niet stelen". Het betekent 
niet, dat „de eigendom" op zichzelf heilig is. Op die wijze 
opgevat zou het achtste gebod weer dat algemeen menselijk 
gebod zijn, dat overal ter wereld in enigerlei vorm voorkomt, 
omdat onder alle volken en in alle tijden de gewoonte heeft 
bestaan de gevestigde orde te handhaven door het eenmaal 
bestaande bezit te beschermen of zelfs heilig te verklaren. Het 
gaat er hier om, dat de Here, de God van Israël, de Eigenaar 
van alles is, Die alleen over ons mensen en dus ook over 
ons bezit en dat van onze naaste te zeggen heeft. Achab 
vergrijpt zich aan het recht des Heren, d.w.z; hij verzet zich 
tegen de vrijmacht, waarmee de Here God eën levensbasis aan 
Naboth en zijn geslacht verleent. Hij wil, dat wij Zijn mensen 
liefhebben en respecteren en daarom juist hun aardse levens
basis ontzien. Dat onder Israël „de eigendom" volstrekt geen 
absoluut begrip was, blijkt voldoende uit de Israëlitische wet-



geving. Telkens na zes jaar moest Israël een zogenaamd 
„Sabbathsjaar" vieren, waarin alle land braak moest liggen 
(rust ontvangen) en de toevallige opbrengst voor de armen 
bestemd was. Alle schulden, door lening ontstaan, moesten in 
dat jaar worden kwijtgescholden en de slaven vrijgelaten. 
Bovendien moest telkens, na verloop van zeven maal zeven 
jaar, een z.g. „jubeljaar" worden gevierd, waarin alle bezit
tingen terugvielen aan de vroegere eigenaars of hun erf
genamen! Daarmee werd aan Israël het gevoel ontnomen, dat 
men volstrekt eigenaar van alles was en het besef bijgebracht, 
dat het ook bij de eigendom ging om God en de naaste. Het 
achtste gebod is een gebod des Heren. Onder Israël werd het 
algemeen menselijk gebruik van de eigendom door wetgevende 
bepalingen te regelen en tegen inbreuk te beschermen, door 
de Here God gebruikt in Zijn strijd tegen de afgoderij. In 
het oude Oosten heerste n.1. evenals onder ons de z.g. natuur -
religie, d.w.z. de aanbidding van het recht van de sterkste. 
Zoals de machtige eik het recht heeft in de natuur, om de 
kleine struik in zijn buurt, hoewel die ook licht en lucht wil 
hebben, te verstikken en het gezonde dier het recht om het 
kleine en zwakke uit de weg te ruimen, zo hebben volgens 
deze wet der wildernis de sterke en rijke naturen en machten 
onder de mensen het recht en zelfs de plicht, om de zwakken 
te overheersen! Tegenover deze heidense godsdienstige ge
dachten, waarbij de grote eigendommen ontzien werden als 
„openbaring" van „goddelijke" macht en „eeuwig" recht, en 
de kleine geminacht, was de Here God radicaal in het krijt ge
treden, toen Hij de verdrukte Israëlieten uit het slavenhuis uit
leidde naar een goed en ruim land, waar Zijn recht, het „recht 
der armen" (Ps. 146) zou gelden en heersen! In dat licht 
moeten we het achtste gebod zien. De Here God heeft de aarde 
en hare volheid geschapen tot Zijn eigendom en wil de mensen 



daarop niet doen wonen opdat de sterkeren de zwakkeren hun 
aandeel met geweld zouden verkleinen of ontroven. Juist om 
dat te tonen, juist om de verkeerde bezitsverhoudingen récht 
te zétten, heeft Hij het volk Israël op een bepaald punt van de 
aarde doen wonen tot een teken en gelijkenis, dat „de zacht-
moedigen het aardrijk zullen beërven", Matth. 5 : 5. Daarom 
valt de beslissing tussen de Here God en de afgoden, tussen 
de rechtmatige Eigenaar en de onrechtmatige eigenaars, ook 
nu nog, altijd weer op het gebied van de eigendomsverhou
dingen! 

Christus heeft gezegd: „Gij kunt niet God dienen en de 
mammon". (Matth. 6 : 24). Hij verbiedt niet alleen het stelen 
en roven, dat de overheid straft, maar ook al wat onder de 
mensen officieel als zodanig niet wordt veroordeeld, ja, inte
gendeel zeer wettig en eerbaar heet, maar in wezen diefstal is. 

De maatregelen, die de menselijke overheid (die daarin 
Gods dienares is) neemt tegen alle inbreuken op de levens
basis der mensen, staan dus niet gelijk met het goddelijk 
gebod, maar staan er onder en vallen voortdurend onder de 
critiek van het achtste gebod. Er is niets ergers dan wanneer 
de z.g. „geordende samenleving" der mensen in werkelijkheid 
„een roversbende in het groot" is, zoals Augustinus het 
noemde. Daarom heeft het achtste gebod alles te maken met 
het handelsleven en de maatschappelijke tegenstellingen van 
rijk en arm. Het is onrecht voor God, als geldbezit en eigen
dom van economische macht de voornaamste waardemeter 
wordt of de machtsinstantie, waarvan de rechtsorde onder de 
mensen afhankelijk is, en waarbij honderdduizenden tot maat
schappelijke ellende geraken. Geld en goed moeten van wille
keurig en toevallig heersende en knechtende machten tot mach
ten worden, die de méns dienen. 



32 W A A R EN V A L S 

Lezen: Jozua 2:1 tot en met 16 

Rachab wordt in het N.T. de ene keer om haar geloof en 
de andere maal om haar werken geprezen (Hebr. 11 : 31 en 
Jacobus 2 : 25 ) . Dat getuigenis van het N.T. is wonderlijk 
genoeg, want Rachab spreekt de waarheid niet uit, maar ver
bergt die voor de koning van Jericho! Zij zegt woorden, die 
niet overeenkomen met de feiten! Want terwijl zij zegt, dat de 
verspieders al weg zijn, heeft zij ze bij zich thuis verborgen. 
Zij gebruikt een list tot behoud van deze beide Joodse spion
nen. Desondanks wordt zij in het N.T. geprezen, niet ondanks 
maar juist om wat zij gedaan heeft! Blijkbaar zou zij, als zij 
de waarheid zou hebben uitgebracht en niet verborgen, in de 
ogen van God een valse getuigenis tégen deze beide naasten 
hebben afgelegd. 

Hieruit (en ook uit andere voorbeelden uit de Bijbel) blijkt 
hóe ook het Negende Gebod „gij zult geen valse getuigenis 
spreken tégen (d.w.z. ten nadele van, in strijd met) uw naaste", 
niet een algemeen menselijk gebod is, maar een gebod des 
Heren, dat wij niet zo maar hanteren kunnen! Het betekent 
niet, dat de „werkelijke" stand van zaken zonder meer als zo
danig heilig is en ontzien moet worden. Overal ter wereld werd 
en wordt aangedrongen op het spreken van „de waarheid". Dat 
is begrijpelijk, w,ant de samenleving wordt een chaos, wanneer 
mensen hun woorden gebruiken om hun ware bedoelingen te 
verbergen en elkaar te bedriegen of te belasteren. Ook onder 
Israël was het spreken van de waarheid in rechtszaken ge-



boden! Men leze daarvoor b.v. Exodus 23 : 1 — 9 . De recht
vaardige zaak van de naaste, zijn eer en goede naam moet ver
dedigd en beschermd worden tegen onrecht en valsheid. De 
Here God legde echter ook op het rechtsleven beslag, en stelde 
dat in Zijn Dienst. Jezus Christus zegt: Ik ben de Waarheid. 
Hij wil, dat wij Zijn mensen ontzien en eren zullen en daar
om recht spreken. Als wij het doen, omdat het „leven" en de 
„feiten" geëerbiedigd moeten worden, wat is dan waarheid? 
„Het leven" en de „feiten" bevatten al te veel onwaarachtig
heid en liefdeloosheid! In het geval van de koning van Jericho 
wilde de Here God daarom juist niet, dat Zijn mensen door de 
„feiten" in diens handen zouden vallen. De feiten en de 
toestanden en de mensen op zichzélf zijn het werkelijk niet 
waard, ontzien en geëerbiedigd te worden. Alleen om des 
Heren wil hebben wij rechtvaardigheid te betrachten in al de 
ingewikkelde gevallen van het leven. Wij hebben de feiten van 
het leven niet te onzen bate te gebruiken of te misbruiken, 
maar ten bate van onze naaste overeenkomstig de bedoelingen 
des Heren. 

Dat betekent dus, dat niet alleen allerlei „onverhoord oor
delen en helpen verdoemen", zoals de Catechismus het noemt, 
maar ook het onnodig of ontijdig verspreiden van allerlei 
mededelingen of geruchten, of het geloof hechten daaraan, 
kortom heel het onverantwoord en voorbarig gebruik van de 
tong ten opzichte van onze naaste, tegen dit Negende Gebod 
ingaat, juist vaak, hoewel het zo „waar", zo „overeenkomstig 
de feiten" is! „De liefde bedekt alle dingen", zegt de Bijbel! 
Want de waarheid is alleen God Zelf in Zijn bedoeling met 
het leven. Voor Zijn weg met de naaste, ook wanneer die vol 
onbegrijpelijkheden is, zullen wij eerbied hebben! Het mense
lijk rechtsleven en ook ons onderling gesprek heeft altijd te 
blijven onder de critiek van de Heer van dit gebod! Hij wil 



als de Waarheid gerespecteerd worden in ons leven. Daarom 
staat er geschreven: „oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt"! 

Het is wel de allerergste overtreding van dit Gebod, wanneer 
wij op godsdienstige, vrome wijze dit Gebod schenden door 
ons goedkope en harde godsdienstige oordelen over elkaar, 
ons gemakkelijk zegenen ofwel vervloeken en „verloren" 
achten van de naaste. Veel „christelijke" preken zitten boorde
vol valse getuigenis, en veel „christelijke" gesprekken even
eens. De vrienden van Job b.v. spraken valse getuigenis tégen 
hem (in strijd met de waarheid, die God van Job wist) en toch 
dachten ze, dat zij voor God opkwamen! — De mannen, die 
Naboth beschuldigden, schenen de waarheid te spreken en 
het volk, dat hem stenigde, meende ongetwijfeld God een 
dienst te doen door de „huichelaar" Naboth te veroordelen. 
Maar de Here God wist beter! Daarom moeten wij altijd weer 
bidden: „doorgrond mijn hart en ken mijn gedachten en zie 
of bij mij een schadelijke weg is!" 



33 B E G E E R T E EN E E N V O U D 

Lezen: Jesaja 38:9 tot en met 20 

Als Hiskia met de dood voor ogen ligt en van benauwdheid 
piept en kirt als een bange vogel, is dit het aangrijpende: hij 
bemerkt nu, hoe éénzaam hij in zijn sterven zal zijn. Hij zal 
de Here God niet meer zien in het land der levenden. Hij zal 
de mensen niet meer aanschouwen, met de inwoners der 
aarde. Dat ziet hij dus op zijn sterfbed als de heerlijkheid van 
het leven: het zien van de Here God en het aanschouwen van 
de mensen! De Here zien, in de voorhoven van de tempel 
staan, met lichtende ogen de rook van de offers nastaren, met 
bevend hart en vaste mond de psalmen Israëls zingen. En de 
mensen zien, ze hun onzekere wegen over de aarde zien gaan, 
ze zien gaan op hun hachelijke tocht en te weten: ik ben als 
zij, wij hebben allen gezondigd en derven Gods heerlijkheid, 
en worden om niet gerechtvaardigd! En dat goede leven, dat 
hij in doodsangst vreesde te moeten missen, ontving hij terug, 
dat zien van God en de mensen: „ik zal nu al zoetjes voort-
treden al mijn jaren". 

Wij hebben dit lied van Hiskia, dat hij dichtte toen hij van 
zijn ziekte was genezen, nog eens gelezen, omdat daarin iets 
wordt uitgesproken, dat ons helpen kan om de bedoeling van 
het Tiende Gebod te verstaan: „gij zult niet begeren uws 
naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch 
zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch 
zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is!" 

In het Tiende Gebod wordt het begeren verboden. Ook hier-



van moeten wij weer allereerst zeggen, dat dit een gebod des 

Heren is en niet éen mensen-gebod. Het gaat hier niet om de 

gedachte, die men over de hele wereld vindt, dat het leven 

één-en-al begeerte is, die uitgeblust moet worden. Neen, maar 

het gaat erom, dat het liefdevol aanschouwen van God en de 

mensen, het leven der dankbaarheid voor wat de Here God 

en de mensen om ons heen zijn, niet vernield mag worden 

door ons eigenmachtige begeren. Wij maken ons een beeld 

van God en van de mensen, waarop wij afgunstig zijn of om

dat wij het zelf anders zouden willen zijn en hebben. In dat be

geren verachten en miskennen wij Zijn waarachtige nabijheid 

en zijn wij blind voor de vreugde èn de nood van onze naaste. 

Wij overtreden door deze begeerte, die de wortel van alle 

openlijke overtredingen is, in ons hart al de geboden. Daar

tegen helpt het niet, in de stilte van een klooster te vluchten, 

want ons hart nemen wij overal mee. Ook helpt het niet, 

te zorgen dat wij niet tot de daad zelve komen, want juist die 

stille, diep verborgen begeerte, dat onbewuste verlangen, 

wordt hier, na alle andere geboden, door het Tiende Gebod 

getroffen en geoordeeld als de eigenlijke oerdaad, de oerover-

treding achter alles! 

In de Bijbel is „de naaste" degene, die ons door God ge

geven wordt en die wij liefhebben, omdat deze medemens 

ons de barmhartigheid aandoet, onze eenzaamheid te door

breken. Wanneer wij begeren wat van deze onze naaste is — 

en dat kan van allerlei zijn — verraden wij daarmee, hoe 

ondankbaar wij zijn voor zijn of haar leven, hoe ongelovig en 

liefdeloos. Ons oog is dan niet eenvoudig, wij zien niets 

goeds, wij vergeven niets, wij gunnen niets, wij erkennen niets 

als voor de ander bestemd, maar zijn van onszelf vervuld. 

Dat kan gepaard gaan met veel vroomheid en liefde en tóch 

een begeren zijn van wat des naasten is! 



Wij begrijpen nu, waarom en in welke zin wij allen door 
Jezus Christus telkens als afgodendienaars, beeldenvereerders, 
sabbathsschenders, rebellen, doodslagers, overspelers, dieven 
en leugenaars worden aangewezen. Al ons uitwendige houden 
van de Geboden helpt ons immers niets als het gaat om de 
innerlijke aandrift van ons leven: het geloof, dat Gods 
daden en Gods vrijmacht in het leven prijst, dat los is van 
zichzelf en alleen maar God en de mensen ziet. Het Tiende 
Gebod wil ons tot het besef brengen, hoezeer wij haters van 
God en de naaste zijn, die opnieuw geboren moeten worden 
tot een pril en kinderlijk leven, waarin ons oog, ons hart, ons 
leven eenvoudig en blij is. Juist het Tiende Gebod wekt in ons 
de begeerte naar een nieuwe aarde met nieuwe mensen. Het 
vat aan het eind van alle geboden alles samen in een woord, 
dat ons uitdrijft tot het gebed om een innerlijk totaal nieuw 
samenleven, waarin gerechtigheid wonen zal. 



34 H E T G E B E D 

Lezen: Exodus 2 :23 en 4 : 29 tot en met 31 
en Psalm» 139 

Wij lazen nog eens het Schriftgedeelte uit Exodus, waarmee 
wij deze lessen begonnen. Ds Israëlieten hebben het zwaar in 
het diensthuis Egypte. Zij zuchten en schreeuwen niet alleen 
over de maatschappelijke, maar ook over de godsdienstige 
slavernij. Pharao had de hoogste maatschappelijke macht, om
dat men hem beschouwde als „Zoon van God" (openbaring 
van de Goddelijke Almacht). De Godheid was voor het besef 
der Egyptenaren de Vader van de Pharao: déze „Vader in 
de hemelen" aanbaden zij. 

Nu is het zó, dat de Israëlieten eerst niet „bidden", maar 
alleen in het. onbestemde zuchten en schreeuwen. Tóch be
reikt dit zuchten en schreeuwen God!, Het „kwam o p " tot 
Hem, staat er. Hij wist, wat zij nodig hadden, „eer zij Hem 
baden"! Dit is het eerste dat wij bedenken moeten: God hoort 
ons niet ómdat wij bidden! Het is niet zó, dat Hij om die 
reden „wil gebeden zijn". Hij hoort ons, vóórdat wij tot Hem 
bidden! „Eer zij roepen zal Ik antwoorden!" Hij is niet afhan
kelijk in Zijn horen van wat wij Hem duidelijk maken! Hij 
hoort de dingen, die niet zijn, alsóf ze waren! Hij is ook in 
Zijn horen scheppend, verzoenend en bevrijdend! 

Dit alles wordt op onvergelijkelijke wijze uitgedrukt in 
Psalm 139. De Here God omringt ons en kent ons, weet ons 
zitten en opstaan, verstaat van verre onze gedachten, is al 
onze wegen gewend (d.i. is ermee vertrouwd) en, eer er nog 
een woord op onze tong is, weet Hij het alles! Hij hoort ons 



niet, omdat wij bidden, maar wij bidden, omdat Hij ons 
hoort! Deze onbegrijpelijke Godskennis, deze ondoorgronde
lijke verbondenheid tussen God en ons, is het, die de psalm
dichter tot liefde jegens de ware God en tot haat jegens de 
afgoden en de afgodendienaars, tot bidden en aanbidden 
brengt. Wij moeten weten Wie ons hoort, in welke richting 
wij „onze hoofden mogen neigen". (Ex. 4 : 3 1 ) . Het is de 
verborgen God der Openbaring, de Vader van Jezus Christus, 
Die ons hoort en weet wat wij behoeven, eer wij Hem bidden. 
Hij is mét ons en wij met Hem, ook al is Hij voor ons en zijn 
wij voor Hem verborgen. Deze verborgen „Vader in de heme
len" is het, tot Wie Jezus Christus, Zijn Zoon, ons heeft ge
leerd te bidden, niet opdat Hij ons horen zóu, maar ómdat 
Hij ons horen zal! 

Bidden is n.1. een werk der dankbaarheid. De catechismus 
noemt het „het voornaamste stuk der dankbaarheid", die wij 
God voor de weldaad der verzoening in Christus toebrengen. 
Bidden is niet iets krampachtigs vóóraf, maar iets bevrijdends 
achteraf, niet iets, dat wij eerst móeten doen, maar iets, dat 
wij naderhand mógen doen! Als wij waarachtig bidden, dan 
doen wij het als een uiting van het geloof, dat Hij ons hoort 
als Zijn kinderen en erfgenamen. Daarom moesten wij eerst 
horen, Wie God voor ons is: onze Vader in Jezus Christus 
door de Heilige Geest; eerst Zijn goede Wil over ons leren 
kennen: een leven in vrede en liefde, in barmhartigheid 
en gerechtigheid met God en de mensen, zoals de Tien Ge
boden ons daarvan het besef bijbrengen. Maar juist dat deed 
ons ten slotte verstaan, hoezeer dat „alle verstand te boven 
gaat". En dat is juist bidden: horen en geloven, hoe ondoor
grondelijk en eeuwig de Heer onze God ons kent en liefheeft 
en ons een gans ander leven heeft toegedacht dan wij ons 
kunnen voorstellen en zelf kunnen teweeg brengen, en nu met 



hart en ziel ons daarheen keren, naar die Vader van Jezus 
Christus en naar alles wat Hij met ons voorheeft en ons doet 
verwachten. 



35 O N Z E V E R B O R G E N V A D E R 

Lezen: Jesaja 63 :16 tot en met 19 en 64 : 7 tot en met 12, 
Romeinen 8 :14 tot en met 17 en 22 tot en met 26 

en Mattheus 6 :5 tot en met 8 

De profeet, die in de ballingschap namens het volk Israël 
bidt, gevoelt het, hoe verborgen het Vaderschap van de Here 
God is. Zowel de uiterlijke als de innerlijke omstandigheden 
van het volk Israël, van alle mensen, zijn er niet naar, dat men 
daaruit zou kunnen afleiden, dat zij de ware God tot Vader 
hebben. En datzelfde geldt eveneens van ons, in de tijd tussen 
Christus' hemelvaart en wederkomst. Paulus immers zegt ook, 
dat wij roepen: „ A b b a " d.w.z. „Vader"! Er staat eigenlijk: 
„krijten", het geluid van pasgeboren kinderen, van kinderen 
die in grote nood zijn en roepen, dat Vader hen horen zal. 
„De hoop nu, die gezien wordt,, is geen hoop". Daarom zegt 
hij er zo nadrukkelijk bij, dat het géén uiting meer is van 
een slaafse geest, als wij zo roepen! Het lijkt dus nog wel zo, 
maar het is niet meer zo! Het is door en sinds Jezus Christus 
reeds een teken van kindschap, maar van een kindschap, dat 
nog niet openbaar is. Wij verwachten de „aanneming tot kin
deren". 

Het is aan onszelf en aan de anderen niet te zien, dat God 
onze Vader is en wij Zijn kinderen. God als onze Vader is 
onze Vader in de hemelen (in een ontoegankelijk licht). En 
tóch mogen wij erop hopen, en er zeker van zijn, dat Hij een
maal onze Vader zal blijken te zijn, en wij aangenomen zullen 
blijken als Zijn kinderen, ook al is het nu nog verborgen! 
Daarom zegt Jezus Christus in Matth. 5 enerzijds, dat wij met 
ons gebed niet „ o p de hoeken van de straten" hebben te staan, 



alsof het iets wat, waar wij goede sier mee kunnen maken en 
te koop kunnen lopen. Integendeel: die verhouding van Vader-
en-kinderen is een grote en diepe verborgenheid! Wij hebben 
veeleer „in de binnenkamer", d.w.z. diep in het verborgene 
wegschuilend (Jes. 26 :20 ) , te bidden tot onze Vader, Die 
in het verborgene is! Hij zegt anderzijds, dat wij dus ook 
niet hebben te denken, dat wij „veelpraters" moeten zijn, die 
door een stortvloed van woorden onze Vader moeten trachten 
te „bereiken". Een paar woorden, een aantal zuchten zijn vol
doende, want onze verborgen Vader wéét wat wij nodig hebben 
eer wij Hem bidden. Wij behoeven geen uiteenzettingen te 
houden, alsof wij niet uit de diepte riepen, maar een betoog 
hielden waarin wij Hem moeten duidelijk maken, wat Hij nog 
niet weet. Wij bemerken hieruit, dat Jezus Christus ons geen 
wettelijk voorschrift, noch een „volmaakt" gebed in de zin 
van een „ m o o i " gebed, wilde leren, maar ons alleen de be
hulpzame Hand wilde bieden door alle geestelijke en maat
schappelijke noden en verwachtingen in enkele korte zuchten 
voor ons samen te vatten! Hij heeft een afkeer van z.g. rijke 
„gebedsgaven", waar de mensen zo mee weglopen! Hij geeft 
ons slechts een kinderlijk wapen in handen. 

Hij, Jezus Christus, is hierin onze Middelaar en Voor
spraak, onze Helper en Broeder. Hij gaat naast ons staan, en 
zegt ons vóór, dat en hóe wij tot Zijn Vader als onze Vader 
mogen bidden. Hij weet wat mens-zijn is, wat er te koop is in 
de wereld, hoe broodnodig wij alles hebben, wat Hij ons leert 
bidden! Hij ként de Vader en ons leven beter dan wij. Hij 
kwam uit „de hemelen", maar leefde en stierf op de aarde en 
leeft nu altijd, om voor ons te bidden, om ons vóór te bidden: 
„onze Vader die in de hemelen zijt"! Als wij dat bidden, zeg
gen wij dus geen eigen mooie woorden meer, maar „bidt de 
Geest voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen". Het 



„Gebed des Heren" is in wezen niets anders dan een reeks van 
onuitsprekelijke verzuchtingen, die wij nauwelijks onder woor
den weten te brengen: zó hoog en diep, zo ongelofelijk heer
lijk én onpeilbaar nodig is dit alles voor ons! Maar Jezus 
Christus, onze grote Voorbidder en Voorganger, hééft ze on
der woorden gebracht en daarom is bidden: meebidden met 
Jezus Christus. 



36 ZIJN N A A M 

Lezen: Jesaja 63 : 7 tot en met 64 :9, 

Johannes 17 :1 tot en met 6 en 15 tot en met 26 

èn 1 Johannes 3.: 1 tot en met 3 

Wanneer wij zeggen, „onze Vader, Die in de hemelen zijt", 

spreken wij daarmee de Naam uit, waaronder God aan

geroepen wil wezen. Zó heeft Hij Zich in Jezus Christus ge

openbaard: als onze Vader. Daarmee gaf Hij ook óns een 

nieuwe onbegrijpelijke naam: kinderen Gods. Wij moeten met 

denken, dat deze naam onder Israël, onder het Oude Verbond, 

nog niet bekend was! Ook toen sprak men van de Here God 

als „onze Vader", en over Israël als „Zijn kinderen". Jesaja 

zingt ervan, dat de Here God Zich Vaderlijk gedragen heeft 

jegens Zijn kinderen, de kinderen Israëls. Maar hij spreekt 

er ook van, dat de kinderen Israëls daar telkens weer niet aan 

beantwoordden. Dat zij Zijn Geest smarten aandeden en Zijn 

Naam door het slijk haalden. Dat het telkens weer verborgen 

en onbegrijpelijk was: Hij hun Vader, en zij Zijn kinderen. 

Hij zegt, dat de Here God Zich een heerlijke Naam wilde 

maken, maar dat er niemand was, die die Naam werkelijk aan

riep en aangreep. De Israëlieten werden telkens door de feiten 

en de godsmachten in de omringende wereld afgetrokken van 

Zijn verborgen Vaderschap, van hun verborgen kindschap. 

Jezus zegt, dat Hij de Naam Zijns Vaders geopenbaard heeft 

in deze wereld. De „wereld", d.w.z. geheel de vrome en on

vrome werkelijkheid der mensen, kent Zijn Vader niet, en 

daarom hebben Zijn discipelen in „deze wereld" angst en ver

drukking. Tóch moeten zij goede moed hebben, want in Hém, 

Jezus Christus, mogen zij vrede hebben! Hij houdt de Naam 



van Zijn Vader hoog. Hij staat ervoor garant en bidt tot Zijn 
Vader. Zij kunnen het niet vasthotfden en bewijzen, maar Hij 
wil, dat zij het geloven zullen en het ook eenmaal aan
schouwen zullen. Hij zegt hen, dat Zijn Vader hun Vader is 
en dat 4 e liefde waarmee Zijn Vader Hem liefheeft dezelfde 
liefde is, waarmee Hij hen liefheeft. 

Daarom is dit het allereerste, dat de Here Jezus ons leert 
bidden: „ U w Naam worde geheiligd". Hij weet, wat wij aller
eerst nodig hebben: dat die Naam van onze Vader „geheiligd" 
worde, d.w.z. dat Zijn Vaderschap iets bijzonders zal zijn, 
onderscheiden van alles, wat men „vader" noemt. Hij weet, 
hoezeer die Naam: „onze Vader" in de werkelijkheid van het 
leven leeg en hol lijkt te zijn. Men kan het zo makkelijk 
zeggen; alle mensen spreken er immers over en doen maar 
alsof dat vanzelf spreekt: „kinderen van één Vader zijn we 
allemaal". Maar de feiten wijzen heel wat anders uit! Onze 
wereld lijkt in geen enkel opzicht op een Vaderhuis, of het 
moest zijn op het huis van de duivel als onze vader! Daarom 
zegt de Here Jezus: bidt allereerst tot uw Vader, dat Zijn 
Naam heilig, d.w.z. apart en hoog, worde gehouden, geroemd 
en geprezen worde. Hij zegt niet: bidt, dat men u als iets 
bijzonders n.1. als „kinderen Gods" beschouwe, maar: dat 
men uw Vader als iets bijzonders beschouwe. Dat men Hem 
niet op één lijn stelle met alles wat zo gemakkelijk voor een 
goddelijke „Vader" wordt uitgegeven. Als men Hém kent, zal 
men ook u wel kennen. 

Maar dat betekent, dat wij zelf Hem recht zouden willen 
kennen en hooghouden als onze Vader in de hemelen. Dat wij 
Zijn Naam niet door het slijk zouden willen halen door onze 
woorden en daden. Dat wij aan Hem zouden willen vast
houden om Jezus' wil en ons gedragen als mensen, die van 
onze Vader de aanneming tot kinderen verwachten. Het gaat 



er niet allereerst om, dat alle mensen, maar dat wij zélf 
God als Vader kennen. Juist omdat allen eronder lijden, 
dat het Vaderschap Gods voor onszelf en dóór onzelf zo ver
borgen is, bidden wij met Jezus mee: laat die Naam van U, 
„onze Vader", toch voor ons het allerhoogste en beste en 
meest betrouwbare zijn van alles wat er is. Laat ons hele 
leven toch gericht zijn om U te kennen, zoals Gij U hebt ge
openbaard: als onze Vader in de hemelen. Laat deze heilige 
Naam van U om ónzentwille toch niet gelasterd, maar veeleer 
geprezen worden. Laat ons leven, onze gedachten, onze woor
den, onze werken toch een getuigenis vóór en niet tegen Uw 
Vaderschap mogen zijn! 

Want inderdaad moeten alle mensen geloven in onze Vader 
in de hemelen. Dat hebben allen nodig ! Ja, meer nog, dat 
komt onze Vader in de hemelen toe: dat de wereld Hem kenne 
en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft. Hoe zullen zij ech
ter geloven, als wij Zijn naam niet hooghouden. Als wijzelf 
niet in Hem geloven? 

Wij gevoelen, dat wij met die eerste verzuchting: „ U w 
Naam worde geheiligd", bidden om een geheel ander leven 
dan wij voor ogen zien en kunnen demonstreren. Dat wij 
bidden om nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, om een 
werkelijkheid, die waarlijk een „Vaderhuis met vele wonin
gen" moet en kan worden genoemd. Déze wereld, onze men
senwereld (vooral onze vróme, „christelijke" mensenwereld) is 
geen Vaderhuis met veel woningen. Er huist overal ongerech
tigheid en liefdeloosheid, zonde, kwaad, dood en duivel. Het 
beste wat er in ons leven is, is dit gebed, is Jezus Christus, Die 
dat gebed in deze wereld voor en met ons bidt: „Uw Naam 
worde geheiligd". Want alleen Hij openbaart waarlijk de 
Naam des Vaders in deze wereld. Niet wij. Hij is de Garantie 
voor ons en alle schepselen, dat wij het Vaderschap Gods en 



daardoor ons kindschap mogen geloven. Geloven betekent: 

om Jezus' wil verwachten te aanschouwen. 



37 ZIJN RIJK 

Lezen: Lucas 18 :1 tot en met 8, 
II Petrus 3:8 tot en met 13 

en Openbaring 21 :1 tot en met 6 

Als wij bidden, dat Gods heilige Vadernaam hier in ons en 
aller leven hoog gehouden worde, bidden wij, dat Hij open
baar zal worden als onze Vader en wij als Zijn kinderen. De 
bede „Uw naam worde geheiligd" houdt daarom ten diepste 
in, dat wij bidden om een totaal andere stand van zaken in 
hemel en op aarde dan wij nu voor ogen hebben en ervaren. 

Jezus heeft ons gezegd, dat zulk bidden gelijkt op het 
beroep van een weduwe op een onrechtvaardige rechter! Als 
wij aanzien wat voor ogen is, lijkt onze Vader n.1. helemaal 
geen Vaderlijke Regering uit te oefenen. Hij lijkt in alle op
zichten telkens weer onrechtvaardig te zijn. Zijn rechtvaardig
heid is ons diep verborgen „in de hemelen". Toch moe
ten en mogen wij volhouden als die weduwe. Want God wacht 
met de komst van Zijn Rijk op ons geloof! Petrus zegt: dat 
God niet traag is (al lijkt dat zo), maar lankmoedig! Hij heeft 
een onbegrijpelijk geduld. Hij houdt Zich ondoorgrondelijk 
lang in. Hij verdraagt onuitsprekelijk veel. Voor Hem duurt 
één dag oneindig lang: als duizend jaar! En toch: Zijn geduld 
overwint alles, Hij ziet het einde reeds, en daarom zijn ook 
weer duizend jaren voor Hem als één dag! Hij kan het uit
houden, de Vader. Hij heeft meer uithoudingsvermogen dan 
wij! Hij zegt: „er is nog maar weinig gebeurd! Ik moet nog 
veel meer van u en van de geslachten na u verdragen. Want 
ik wil aan allen alle ruimte en tijd geven om tot omkering 
te komen." Daardoor gaan wij „verwachten en haasten" 



tot de komst van Zijn Rijk, ons daarvoor gereed maken en 
gereed houden. 

Dat laatste betekent, met Johannes op Patmos in de Heilige 
Geest reeds een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te „zien". 
Dit nieuwe Jeruzalem is nog niet neergedaald, maar ons hart 
snelt in verwachting ons leven en onze ervaring vooruit! Dat 
is immers bidden: onze ervaring, heel de stand van zaken in 
hemel en op de aarde, die wij zien, in de Geest te boven en 
te buiten gaan, in het verborgene reeds kloppen op de Poorten 
van het Rijk des Vaders, in de Heilige Geest reeds staan voor 
Zijn Aangezicht op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel, 
als alle tranen van de aangezichten zullen afgewist zijn en 
dood, noch moeite, noch rouw meer zal zijn. 

Daarom luidt de volgende onuitsprekelijk diepe verzuchting, 
die Jezus ons leert: „Uw Koninkrijk kome". Wij moeten 
daarom bidden, want wij zien nog niet, dat Hij regeert over 
allen. Het is zeker waar; wij geloven en belijden het, 
m a a r . . . . dat betekent juist, dat wij het niet zien, dat het 
nog niet openbaar is. „Want wij wandelen door geloof en 
niet door aanschouwen". En nu bidden wij, dat dit geloof in 
aanschouwen moge overgaan. En dat niet maar voor ons zelf. 
Jezus heeft ons niet geleerd te bidden: Laat ik in Uw Konink
rijk komen, maar: laat Uw Koninkrijk komen! Laat die stand 
van zaken, die goede en Vaderlijke Regering, die wij gelóven 
en verwachten voor allen, kómen. Laat Uw regering door ons 
en door allen aanschouwd worden. Laat nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde aanbreken, o onze Vader! 

Wanneer wij dat bidden, houdt het in, dat wij daarmee 
tevens vragen, dat alles, wat hier op aarde als een voorlopig 
komen, als een vóórteken, daarheen wijst, worde uitgebreid en 
alles wat daarvan afwijst worde ingekrompen, m.a.w. wij bid
den om de verkondiging van Christus' Werken en om de ver-



storing van de werken des duivels. De Kerk is niet het Konink
rijk, maar zij is wel de plaats waar des Vaders Rijk wordt aan
gekondigd en verwacht, waar wij ons gereed maken en gereed 
houden voor Zijn komst. Wij bidden daarom tevens, dat de 
rechtsorde, de ménselijkheid onder de mensen worde uitge
breid en de onmenselijkheid worde bestreden. Ook dat is niet 
het Koninkrijk, maar een zeer voorlopig Teken ervan. Wij bid
den echter om een weerschijn van dat Rijk reeds hier op aarde: 
opdat allen in het Rijk des Vaders leren geloven, het leren ver
wachten en daarmee Zijn Naam leren heiligen. 



38 ZIJN W I L 

Lezen: Matlheus 5 

Jezus heeft in de z.g. „Bergrede", waarvan wij een gedeelte 
lazen, tot uitdrukking gebracht, wat het kindschap Gods in
houdt, vergeleken met wat wij in de menselijke verhoudingen 
voor ogen zien. Hij heeft zalig geprezen allen, die hunkeren 
naar zulk een zuiver leven in oprechtheid, eenvoud, barm
hartigheid en rechtvaardigheid, en gezegd, hoeveel dat alles 
onze menselijke maten en voorstellingen te boven gaat. Wij 
mensen menen immers al heel ver te zijn, waneer wij „zo goed 
mogelijk" geleefd en gehandeld hebben. Maar Jezus Christus 
beschrijft een menselijk gedrag, een wijze van leven, waarbij 
alle gewone moraal en fatsoen kinderspel is! Hij zegt, dat dat 
de Wil Zijns Vaders is: een zo zuiver menselijk leven — dat 
wij van nature ervan zeggen: dat is onmogelijk bij de mensen! 
Dat is meer goddelijk dan menselijk leven! Jezus beschrijft 
immers een zo volledig op des Vaders goede Wil gericht men
selijk leven, dat daarin reeds een wrevelige uitval als doodslag 
wordt gevoeld, reeds een oogopslag echtbreuk is, reeds het 
minste geweld liefdeloos wordt geacht, reeds elk onderscheid 
maken tussen vijanden en vrienden, boze en goede medemensen 
botst met de volmaakte Liefde van onze Vader in de hemelen. 

Gods Rijk, Zijn Vaderlijke heerschappij, betekent: een orde, 
een stand van zaken, waarin alle leven en alle verhoudingen 
zijn, zoals Hij dat wil. Daarom luidt de derde bede, de derde 
„onuitsprekelijke verzuchting", die Jezus ons heeft geleerd: 
„Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde". 
Wij moesten weten, wat God' met ons wil, om werkelijk het 



geschieden van Zijn Wil te kunnen vragen! Wij hoorden, 
Wie God voor ons is: de Vader in de hemelen, Die ons om 
Jezus Christus' wil door Zijn Geest verklaart tot Zijn kinderen 
en erfgenamen. Deze Vader wil dat wij Zijn kinderen zullen 
zijn, en.dat dit op de aarde openbaar zal worden. Om het 
geschieden van die Wil van onze Vader bidden wij. Want 
daarom zucht het ganse schepsel! (Rom. 8 i 18—22). 

Wij gevoelen, dat wij hiermee een radicale, volslagen ver
andering, ja omkering van onze menselijke samenleving vra
gen, vergeleken bij wat die nu is, zelfs bij wat die op zijn best 
zou kunnen zijn! Wij bidden om zulk een levensgedrag over
eenkomstig des Vader's Wil, dat het niet alleen botst met 
wat wij „slecht" en „abnormaal" noemen maar ook met wat 
wij „goed" noemen! Wij hongeren en dorsten naar een samen
leving, een „Vrede Gods", die „alle verstand te boven gaat". 
Zulk een samenleving, zulk een volkomen Vrede, dat is de 
Wil des Vaders in de hemelen! Dit gebed betekent dus aller
minst, dat wij ons klakkeloos neerleggen bij de stomme feiten 
van deze wereld en van ons eigen leven, en in de gangbare valse 
berusting zeggen: „Uw Wil geschiede"! Want in Jezus Christus 
is ons openbaar geworden, dat de Vader een gans andere 
wereld wil dan onze huidige wereld, die zucht onder de macht 
van zonde, ellende en dood, onder de macht van de satan. „Uw 
Wil geschiede" betekent: Uw Wil worde gedaan. Uw wil kome 
tot stand! Zijn Wil is heilswil, en wij geloven, dat Hij in 
deze wereld, dwars door zonde, ellende en dood, Zijn Rijk 
wil doen aanbreken. Omdat het geschieden van deze Wil 
voor ons nü nog telkens weer verborgen is in het tegendeel, 
daarom staat erbij: „gelijk in de hemel, alzo ook op de 
aarde"! Verondersteld is dus, dat wij iets héél anders zien, 
n.1. het weerstreven van des Vaders' Wi l ! „In de hemel" wordt 
Gods Wil gedaan, „ o p aarde" wordt Zijn Wil weerstaan! „In 



de hemel" wordt Gods Wil rechtstreeks en vanzelfsprekend 
gedaan, „ o p de aarde" wordt Gods Wil hoogstens indirect in 
strijd en botsing gedaan! Wij bidden, dat op aarde Zijn Wil 
niet meer weerstreefd, maar volvoerd zal worden — door ons 
en alle mensen. Deze bede is een bede tegen onze eigen onwil 
en eigenmachtigheid in; het is de onuitsprekelijke verzuchting 
van „de verborgen mens des harten, die naar God geschapen 
is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid". Wie dit bidt, 
bidt dat allereerst Christus' Gemeente, maar ook daar rondom 
heen de burgerlijke gemeente, in woord en daad zal heenwijzen 
naar die heerschappij des Vaders, gelijk ons die in de Bergrede 
zo onontkoombaar en ontzaglijk aan hart en' geweten wordt 
gelegd. God „wil , dat alle mensen gered worden en tot kennis 
der Waarheid komen" (1 Tim. 2 : 4). 



39 O N S B R O O D 

Lezen: Spreuken 30 :2 tot en met 9 en Psalm 104 

In dit gedeelte uit de Spreuken erkent een man, Agur ge
heten, van zichzelf eerlijk en oprecht dat hij niet veel weet, 
niet geleerd is en weinig begrijpt van Gods Wezen en Almacht. 
Hij gelóóft alleen, dat de Here God in Zijn Spreken louter en 
zuiver is, en daarom bidt hij, van twee dingen gevrijwaard te 
worden: van holle en onware mensenwoorden en: van onver-
dragelijke en gevaarlijke toestanden als rijkdom of armoede. 
Hij bidt erom, dat hij innerlijk en uiterlijk, naar ziel en 
lichaam, een gewóón mens mag zijn, zonder gevaar van groot
spraak door rijkdom, of bedrog door armoede. Hij kent het 
leven en weet, hoe beide: stoffelijke rijkdom en armoede, een 
gevaarlijke invloed juist op de ziel en dus op de woorden der 
mensen hebben! Hier treffen wij een „bijbels materialisme" 
aan, dat zich overal in de Bijbel onderscheidt van wat veel 
christenen er in zoeken. 

Dit blijkt b.v. in Psalm 104. De goede aarde met het leven 
van planten en dieren en mensen daarop brengt de dichter 
van deze Psalm tot de dankbare woorden in vers 33: „Ik zal 
den Here zingen in mijn leven, ik zal mijn God psalmzingen, 
terwijl ik nog ben". Waarop hij zich het allermeest verheugt, 
is, dat de zondaren van de aarde verdaan zullen worden en de 
goddelozen niet meer zullen zijn. Het is voor hem dus niet zo, 
dat de aarde de ménsen bederft, maar de mensen veeleer de 
aarde bederven! Dat is zonde en goddeloosheid: de goede 
aarde te bederven! Die toon beluisteren wij overal in de Bijbel: 



de aarde en de schepselen daarop zijn goed en schoon ge
schapen en men moet zich daarin verblijden en daarvan ge
nieten. De zonde is juist alleen, dat de mens, inplaats van een 
eenvoudig schepsel te zijn, „als God" wilde zijn — een soort 
hele of halve godheid, die de dingen en de schepselen en zijn 
medemensen misbruikt en tyranniseert tot zijn eigen meerdere 
glorie! Er is in de Bijbel overal sprake van dit heilig materia
lisme. Het is in de Bijbel geen schande en geen minderwaardig 
iets, dat een mens „aards" is, lichaam is en lichamelijke be
hoeften en vreugden heeft. Het brood versterkt en de wijn ver
heugt het hart des mensen, zegt vers 15! Zo dicht in elkaar lig
gen in de Bijbel „geestelijke" en „stoffelijke" dingen! Er is geen 
sprake van, dat de Bijbel die valse tegenstelling en spanning 
tussen „geestelijke" en „stoffelijke", „hemelse en aardse" 
dingen, ziel en lichaam, die wij altijd weer maken, als juist 
erkent. Die beide behoren volgens de Bijbel juist bij elkaar 
en het is een vloek en een teken van Gods Gericht, als daar 
een spanning en tegenstelling tussen is gekomen! Het is juist 
een kenmerk van onze zondige menselijke werkelijkheid, wan
neer wij mensen met de „materie" zo slecht overweg kunnen, 
dat wij de vreselijkste toestanden juist op dat gebied laten ont
staan en bestaan. 

Wij zouden verwachten, dat na die „onuitsprekelijke ver
zuchtingen" om des Vaders Naam, Rijk en Wil iets anders 
zou komen dan: „Geef ons heden ons dagelijks brood". Maar 
de Here Jezus, Die voor ons onder woorden heeft gebracht, 
wat wij als kinderen Gods van onze nu verborgen maar een
maal openbare Vader in de eerste plaats begeren (de heiliging 
van Zijn Naam, de komst van Zijn Rijk, het tot stand komen 
van Zijn Wil), legt ons niet allereerst de vraag om vergeving 
of verlossing, maar allereerst de vraag om levensmogelijkheid: 
de broodvraag, en alles wat daarmee samenhangt, op de lippen! 



Daaruit blijkt wel, hoezeer in de éérste plaats de bróódvraag 
verband houdt met de Naam, het Koninkrijk en de Wil des 
Vaders. Wij vragen allereerst om ons aardse bestaan. Dat is 
immers het éérste wat onze Vader bedoelt en wil : een een
voudig, blij en dankbaar aards leven van Zijn kinderen. Wie 
dat aanrandt, randt Zijn Naam, Zijn Koningschap, Zijn Wil 
aan! De broodvraag is dé Godsvraag, want God onze Vader 
wil, dat Zijn kinderen een aards leven zonder angst, bezorgd
heid of begerigheid zullen hebben, en haat alles, wat de men
sen daarvan afhoudt! Hij wil in Zijn Koninkrijk sociale, aardse, 
stoffelijke rechtvaardigheid en blijdschap! Wij mogen, wij 
moeten in de eerste plaats daarom bidden, zegt de Here Jezus. 
Pas daarmee in verband volgt de bede om schuldvergeving en 
om verlossing van de boze! 

Daarmee bevrijdt Jezus Christus ons van alle valse bezorgd
heid en krampachtigheid. Hij heeft nooit bedoeld te zeggen 
dat wij ons „van de aarde en de stof moeten losmaken", zoals 
een valselijk dusgenaamde christelijkheid beweert. Hij heeft 
gezegd, dat wij niet bezorgd over deze dingen 'behoeven te 
zijn, en er bij gezegd: want uw Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft! (Matth. 6 ) . Hij bedoelde dus juist: maak u 
toch niet zenuwachtig, alsof ge op dit punt een kwaad geweten 
zoudt moeten hebben en zoudt moeten denken, dat uw Vader 
in de hemelen u geen voedsel en kleding gunt! Integendeel, 
Hij weet, dat ge aards zijt; Hij weet, wat maaksel ge zijt, wees 
dus niet zo krampachtig, alsof Hij het niet wist. 

Luther heeft (terecht) gezegd, dat onder het „b rood" ook al 
datgene valt, wat met de rechte verdeling en bescherming van 
het dagelijks brood samenhangt: arbeid, recht, vrede. Dus: de 
bede om een rechte overheid en een rechte samenleving! D.w.z. 
een overheid en een samenleving, waardoor het dagelijks 
brood wordt gegarandeerd! Wie deze vierde bede bidt in één 



adem met de eerste beden, laat juist de aarde niet los, maar 
wordt opgenomen in de grote strijd van onze wérkelijke en 
enige Heilige Vader tegen alle leugen en bedrog, wanorde en 
tyrannie inzake ons dagelijks brood op de aarde! 



40 O N Z E S C H U L D E N 

Lezen: Mattheus 18 :11 tot en met 35 

Jezus vergelijkt Zichzelf in Matth. 18 : 11 met een herder, 
die liever 99 schapen, die hij nog hééft, verliezen wil, dan het 
éne, dat hij niet meer heeft, verloren te laten! En dan blijkt 
uit het vervolg, hoe Hij de mensen ziet: als mensen, die zich 
telkens aan elkander schuldig maken en dat van zichzelf en 
jegens elkander moeten weten en erkennen. Hij zegt, dat juist 
de niet-afgedwaalden door de Herder in de steek gelaten wor
den en dreigen verloren te gaan. Hij zegt, dat de Vader in de 
Hemel echter niet wil, dat op diezelfde manier een der wél-
afgedwaalden, een der „kleinen" zou verloren gaan, maar 
juist de verlorenen-in-schuld zouden behouden worden! En nu 
gaat het erom, dat de mensen onder elkander dus zulke 
mensen zullen zijn: schuldigen, die door eerlijk de schuld 
uit te spreken, elkander „winnen". Die zó gemeenschap met 
elkander hebben in Jezus' Naam: als schuldigen, die allen van 
schuldvergeving jegens elkander moeten leven. Telkens moet 
de een bestraffen, de ander het onrecht erkennen en de eerste 
dat beleden on rech t . . . . vergeven! En blijkens de dan vol
gende gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht is daar
aan, zolang wij leven, geen einde: tot „zeventig maal zeven
maal", d.w.z. ontelbaar vaak moet dat zo doorgaan. Wee 
degene, die zich daarbij, terwijl hij zelf bij God oneindig in 
de schuld blijkt te staan, in de aardse verhoudingen blijft be
roepen op „zijn recht", het recht van de sterkste of rijkste of 
braafste, en niet wil kwijtschelden, ook al wordt de schuld 



erkend! Hij bewijst daarmee, geen werkelijk verlorene en afge

dwaalde te zijn, die van Gods' schuldvergeving leeft, maar een 

eigengerechtige, die niet begrepen heeft, wat leven van schuld

vergeving wil zeggen! 

Jezus heeft ons geleerd te bidden om ons dagelijks brood. 

Hij heeft gezegd, dat onze Vader weet, dat wij al deze dingen 

behoeven. „Al déze dingen": voedsel, kleding en alles wat 

daarmee nog verder verband houdt: arbeid, recht, vrede. Een 

aards leven zonder zorg en vrees, een rechte samenleving. Hij 

weet, dat, als het over ons menselijk bestaan als kinderen Gods 

gaat, het éérst de „broodvraag" aan de orde moet komen. 

Maar daarbij blijft Jezus niet staan. Hij weet, dat juist met 

de „broodvraag" die andere vraag samenhangt: dê schuld-, 

vraag! Daarom legt Hij ons onmiddellijk daarmee in verband 

op de lippen: „en vergeef ons onze schulden". Met dat woordje 

„eri" verbindt Hij de kwestie van onze schulden aan de 

kwestie van ons dagelijks brood. Zo is het immers: juist in 

ons stoffelijk bestaan en gedrag maken wij ons geestelijk 

schuldig jegens God en de naaste, jegens de mens, die ons 

door God op onze weg wordt geplaatst. Die twee beden staan 

niet lós van elkaar: met ons lichamelijk bestaan hangt ons 

innerlijk bestaan onlosmakelijk samen; het wordt erin open

baar. De broodvraag sleept altijd onmiddellijk de schuldvraajg' 

met zich mee. Sociaal onrecht ontstaat uit wanverhoudingen, 

veroorzaakt wanverhoudingen en ontmaskert elke prachtigste 

„geestelijke" verstandhouding! 

De Here Jezus weet, dat de mens wel bij brood, maar bij 

brood alléén niet zal leven. Hij heeft niet alléén brood nodig, 

maar juist daarom ook schuldvergeving. Zoals wij lichamelijk 

zonder brood sterven, zo gaan wij zonder vergaring gees : 

telijk te gronde! Zonder schuldvergiffenis gaat deze 

spijkerharde wereld van onrecht en schuld geestelijk dood. 



Een wereld, waarin de mensen, veel erger en geraffineerder 
dan de dieren in de natuur, van elkaar eten en leven, en elkaar 
daarom het bestaan onthouden of ontnemen door diefstal of 
door bezit, is „een wereld verloren in schuld". Daarin is de 
Zoon des mensen gekomen, en heeft ons het waarachtige Leven 
geschonken: het leven van schuldvergeving om Zijnentwil. 
Krachtens Zijn verzoenende Zelfovergave, Zijn plaatsbekle-
dend lijden en sterven, mogen wij bidden: „en vergeef ons 
onze schulden". Ook daarin blijkt, dat de Vader weet, wat 
maaksel wij zijn: Hij heeft Zijn Zoon gezonden om te zoeken 
en zalig te maken wat in schulden verlóren was. 

Daarom voegt de Here Jezus aan de vijfde bede toe: „gelijk 
wij vergeven onze schuldenaren". Hij leert ons de Vader bid
den om schuldvergeving met verwijzing naar ónze onder
linge vergeving. Hij zegt dat wij aan de Vader moeten vragen, 
met ons zo te willen handelen als wij zelf met onze schulde
naren handelen. Daarmee wil Jezus niet zeggen, dat onze 
schuldvergeving de grond is voor het verkrijgen van ver
geving bij Zijn Vader; er staat niet: „omdat" wij onze schul
denaren vergeven, maar: „gelijk" wij dat doen. De veronder
stelling is juist, dat wij zelf zo verlóren zijn, zó sterven van 
schuld en zó alleen kunnen leven van schuldvergeving onder 
elkander, dat het ons een aards beeld is van wat wij van de 
Vader in de hemelen hopen en bidden. 

Juist mensen, die niet schuldig zijn of willen zijn, kunnen 
en willen altijd weinig aan anderen vergeven. „Wien weinig 
vergeven is, heeft weinig lief". Mensen, die niet geestelijk 
arm, maar geestelijk onaangevochten, en daarom hard zijn, 
kunnen dit Gebed des Heren niet bidden. Zij zijn immers „niet 
afgedwaalden"! Elke onuitsprekelijke verzuchting, en voor
al deze vijfde, is een leugen op hun lippen. Deze bede kan 
alleen worden gebeden door mensen, die zo arm en schuldig 



zijn, dat ze het telkens niet laten kunnen, de schuld aan hun 
naaste als hun broeder of zuster in Christus te vergeven, om
dat ze zélf van hun Vader oneindig veel vergeving te vragen 
en te ontvangen hebben. 



41 O N Z E A A N V E C H T I N G 

Lezen: Lucas 22 :31 tot en met 34, 39 tot en met 46 
en Lucas 54 tot en met 62 

De Here Christus heeft aan Simon Petrus voorspeld, dat 
hij met de andere discipelen tezamen „gezift" zal worden. 
Zijn geloof zal als de tarwe in de wan heen en weer geschud 
en geslingerd worden, maar door Christus voorbede bewaard 
blijven. Wanneer Petrus zich dan manmoedig bereid ver
klaart, met Christus ook in de gevangenis en in de dood te 
gaan, voorspelt de Heer hem, dat hij integendeel in de ver
zoeking zal bezwijken. Het geloof van Petrus zal door Petrus 
zelf niet worden bewaard maar weggegooid! Ook in Geth-
sémané zegt de Heer tot Zijn discipelen, dat zij moeten bidden, 
niet in verzoeking te worden gebracht Petrus heeft op zijn 
manier wel zeer dapper de verzoeking tegemoet gezien, maar 
Christus weet, dat alle waarachtige verzoeking zo erg is, dat 
men die liever moet afbidden. Hij zelf bidt immers óók om 
wegneming van de drinkbeker! Hij zelf is niet „dapper" op de 
wijze, waarop wij dat menen te moeten zijn, maar is in uiterste 
doodsangst. Hij is, anders dan Petrus, bevreesd, dat Hij Zijn 
Vader niet zal kunnen vasthouden in het aangezicht van de 
macht der duisternis, wanneer God Hem volstrekt verborgen 
zal zijn. En straks blijkt ook wel, hoe weinig Petrus in de 
verzoeking staande weet te blijven! Hij verloochent achter
eenvolgens driemaal, dat Jezus de Messias van Israël zou zijn, 
en dat hij Hem als zodanig kent! Hij begrijpt immers niets 
meer van deze ondoorgrondelijke gang van Jezus in de ver
nedering. Jezus heeft gevoeld, dat Petrus Hem alleen zou laten, 



en het hem van te voren gezegd. En op het ogenblik, dat 

de haan de morgenstond door zijn gekraai aankondigt, keert 

Jezus Zich dan ook om, en ziet Petrus aan, alsof Hij wil 

zeggen: Petrus, had Ik geen gelijk? Wist Ik niet beter dan 

gij, wat verzoeking is? 

In de laatste „onuitsprekelijke verzuchting" van hét Gebed 

des Heren „en leidt ons niet in verzoeking, maar ver

los ons van den boze", kan het woord, dat in het oor

spronkelijke wordt gebruikt, evengoed „beproeving" als 

„verzoeking" betekenen. „Verzoeking" en „beproeving" zijn 

twee kanten van dezelfde werkelijkheid: te staan voor de 

vraag, of ons geloof in God de Vader echt en houdbaar is. 

Men zou kunnen zeggen, dat het woord „verzoeking" de duis

tere, en het woord „beproeving" de lichte kant van deze wer

kelijkheid aanduidt. De Boze verleidt ons eerst tot de gedachte, 

dat wij zeer gelovig en trouw zijn, om ons dan te laten merken, 

dat het niets helpt en alles toch zinloos is. Daarvoor gebruikt 

hij allerlei middelen. En nu zegt Jezus niet: wees dapper!, 

maar: wees oprecht! Bidt uw Vader, dat Hij u niet in die 

duivelse Verzoeking zal leiden! Jezus weet, hoe zwak wij zijn 

en hoe gemakkelijk wij de Vader loslaten, zolang Zijn Naam 

misbruikt wordt, Zijn Koninkrijk nog niet is gekomen, Zijn 

Wil nog niet op aarde geschiedt gelijk als in de hemel, ons 

dagelijks brood te weinig of te veel is, en onze schulden jegens 

God en de naaste ons leven daarom tot een gestadige dood 

maken. Daarom verbindt Hij ook deze bede door het woordje 

„en" aan al de voorafgaande: „èn leidt ons niet in verzoeking". 

Hij zegt ons, dat wij een beroep mogen doen op de verborgen 

Vader, om ons niet in de duisternis te brengen, maar het Licht 

te doen aanbreken. Wij mogen bidden dat Hij weten zal, wat 

maaksel wij zijn en gedenken zal, dat wij stof zijn geweest van 

jongsaf. Dat Hij ons niet zal laten te schande worden (zoals 



wij verdiend hebben en ook van ons te verwachten zal zijn) 
maar dat Hij ons voor, wat wij niet verdragen kunnen be
waren zal. 

Wanneer wij deze laatste bede bidden, erkennen wij dus, 
dat wij tegen de verzoeking in al zijn verschillende vormen 
niet bestand zijn, maar integendeel in alle mogelijke aanvech
tingen Hem, de Vader, zullen loslaten. Wij belijden echter te 
geloven, dat de Vader ons die verzoeking kan en wil besparen. 
Wij zeggen niet dapper: „Vader, wij zijn bereid met Uw Zoon 
in de dood te gaan," maar: „Vader, leidt ons niet in ver
zoeking, maar verlos ons van de boze." 

Immers, als wij aan Jezus vasthouden, doen wij dat juist, 
omdat wij zélf aan de Vader niet kunnen geloven en vast
houden! Juist de gelovigen vrezen als ongelovigen openbaar 
te zullen worden! Zij hebben, als Petrus, zichzelf leren kennen 
en weten hoe onoverwinnelijk de macht der suggestie van 
de boze (of van het boze) in deze wereld is. Zij zijn dankbaar, 
dat Jezus Christus ons deze woorden heeft geleerd als het 
inbegrip van alles, waarom wij bidden: „verlos ons van de 
boze (of van het boze)". Zij weten, zich niet groot te kunnen 
houden en hoog te kunnen opgeven van hun standvastigheid, 
maar roepen om verlossing van de boze in al zijn vrome en 
goddeloze gestalten. Zij zeggen met Christus in Gethsémané: 
Vader, leidt ons niet iri verzoeking, laat deze drinkbeker voor
bijgaan, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak! 
En met die verzuchting om des Vaders verlossing van de boze 
in plaats van een eigen „triumf" over de boze, uiten zij het diep
ste, dat wij mensen nodig hebben. Want alle „overwonnen" 
verzoekingen en beproevingen helpen ons nog niets, wanneer 
de Boze zijn macht over ons en deze aarde blijft behouden en 
de Vader Zijn Koninkrijk en Kracht en Heerlijkheid niet eens 
voor goed openbaart. Daarom is deze laatste bede bij uitstek 



een bede om een totaal ander leven, waarin geen dood en 
geen rouw noch moeite, d.w.z. geen verzoeking meer zal zijn, 
maar God zal zijn alles en in allen. 



42 M E E R D E R D A N O N S H A R T 

Lezen: I Kronieken 29 : 9 tot en met 19, 
Handelingen 7 :47 tot en met 60 

en Efeze 3 : 8 tot en met 21 

Als David voor de tempelbouw door Salomo, zijn zoon, 
bijdragen van het volk Israël vraagt, komen er zoveel vrij
willige giften binnen, dat hij verbaasd en dankbaar beseft, 
hoe dwaas het eigenlijk zou zijn, te denken dat zij, de Israë
lieten, dat nu alles voor de Heer doen, waar toch de Heer de 
Eigenaar en Gever van alles is. En hij bidt, dat het volk 
Israël en vooral ook Salomo daar altijd van doordrongen 
mogen zijn. Israël heeft n.1. telkens meer vóór de Heer zelf 
willen geven dan van Hem ontvangen. Het is niet verbaasd en 
verbijsterd doordrongen geweest van het besef, hoe wonderlijk 
het was, dat de rijke Heer wonen wilde onder zo arme lieden. 
Daarom zeide Stephanüs later, dat zij altijd „de Heilige Geest 
wederstaan hebben". Als de Joden daarover verbitterd wor
den en denken dat hij met dit verwijt de Tempel, de woon
stede Gods onder de mensen, de Troon des Heren in Israël 
aantast, ziet Stephanüs goddank de ware koninklijke Al
macht van de Heer der Heerlijkheid. De Vader heeft Zijn Kind 
Jezus verheerlijkt. In Hem, Jezus Christus, zijn wij armen, op
geheven en boven alles'gesteld! Als de Joden deze vermeende 
godslastering straffen, blijft hij door alles heen de Almacht 
der liefde Gods in Jezus Christus geloven en bidt tot deze 
Jezus om vergeving voor wat zij in hun verblinding doen. 
Saulus, die daarbij aanwezig is, en meent dat het goed is, 
deze lastering van de macht en heerlijkheid des Heren te 
bestraffen, zal het later nog dieper uitdrukken. Verbaasd 



als hij is, dat hij de prediker van de onnaspeurlijke rijk
dom van Christus mag zijn, bidt hij de Vader van Jezus Chris
tus, dat de gemeente vervuld moge zijn van Zijri lof. 

Daarom loopt het Gebed des Heren, dit zevental onuitspre
kelijk diepe en hoge verzuchtingen en verwachtingen, uit op een 
lofprijzing. Die lofprijzing stond er oorspronkelijk niet bij, 
maar de gemeente is die erbij gaan voegen en met name in de 
vervolgingstijd der eerste eeuwen is zij steeds meer in ge
bruik geraakt: „want Uwer is het Koninkrijk en de Kracht 
en de Heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen". 

Met deze lofprijzing bidden wij niet alleen, maar aanbidden 
wij. Wij prijzen Hem, dat wij alles, wat wij gebeden hebben, 
mógen verwachten en er zeker van mógen zijn, dat Hij ons 
deze dingen wil geven, ook al zou Hij ons nog zo lang laten 
wachten. Wij bidden uit dankbaarheid. Bidden is immers: 
horen en geloven, hoe ondoorgrondelijk en eeuwig God ons 
kent, ons liefheeft, ons een gans ander leven heeft toegedacht 
dan wij ons kunnen voorstellen en zelf kunnen teweegbrengen, 
én dan met hart en ziel ons daarheen keren, naar die Vader in 
de hemelen en naar alles wat Hij met ons voorheeft en wij dus 
van Hem verwachten. De grond en reden van ons bidden is 
niet: ónze koninklijke kracht en heerlijkheid, maar des Vaders 
Koninkrijk en Kracht en Glorie, die Hij in Christus heeft ge
openbaard. Bidden wil uitlopen op aanbidden, loven, prijzen! 
Nood leert niet bidden. Maar de Openbaring des Vaders in 
Jezus Christus, léért bidden, en maakt bidden tot aanbidden. 
„Want wie tot God komt moet geloven dat Hij is en een 
Belóner dergenen, die Hem zoeken". 

Deze lofprijzing van de Vader van Jezus Christus, die rijk 
was, maar arm is geworden, opdat wij door Zijn armoede rijk 
zouden worden, is in de gemeente altijd als het begin en het 
eind van alles gevoeld. Waarom worden wij christen en blijven 



het? Waardoor worden wij het èn waartoe? Omdat onze Vader 

déze Vader is! Omdat onze Vader zich in Christus Zijn Zoon 

zó zeer geopenbaard heeft als de koninklijke, de machtige, de 

heerlijke, dat wij Hem boven alles gaan loven en prijzen in 

onze armoede. Dat is de essentie van ons leven en van alle 

leven: onze Vader te kennen, te loven, te aanbidden. 

Het gebed eindigt daarom met het woordje „Amen". Dat is 

een oude eedsformule: waarlijk, „waarachtig" betekent het. 

Wij kunnen de betekenis daarvan niet beter omschrijven dan 

met het onnavolgbaar antwoord van de Catechismus: „Amen 

is te zeggen: het zal waar en zeker zijn; want mijn gebed is 

veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel, 

dat ik zulks van Hem begeer". Hiermee is alles, wat wij ons 

gehele leven zeggen en weten moeten, gezegd: ^ 

„God is meerder dan ons hart en Hij kent allé dingen" 

(1 Joh. 3 : 20). 
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