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Week 15 

  

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht!, Joh. 

19:30a 

  

  
Geachte lezer, vanwege een gedurige inwendige strijd en aanvechtingen des satans, 
waren wij voor een tijdje onbekwaam ook maar iets te schrijven. Wat kan dat tijden 
van biddeloosheid met zich medebrengen. En wanneer een mens daar in zit, hoe zal 
hij er ooit uitkomen, indien God Zelf hem daar niet uit helpt. Waartoe een mens 
innerlijk verzocht, beproefd, en aangevochten moest worden, wordt veelal in die 
verdrukkingen zelf nooit verstaan. ‘Na dezen, zult gij het verstaan’, waren de wijze 
profetische woorden van Hem, die Zelf ook vele verzocht en verdrukt is geworden, 
van satan, van de godsdienst, en noem verder maar op. Maar, waar nu Zijn volk 
kwam te vallen, is Hij staande gebleven. Zie daar de reden waarom er nog een volk 
zalig kon worden. Alleen in en door Zijn volbrachte werk, geliefden. Hierbij moest ik 
denken aan Petrus die Hem driemaal verloochende, en zich bij de laatste maal 
tenslotte vervloekte. ‘God mag mij vervloeken en verdoemen, wanneer er enig 
verband tussen Hem en mij ligt’, was ongeveer inhoud van zijn gevloek voor God. 
Maar waar Petrus het Liefste wat hij hier op aarde had, had verloochend en 
afgezworen, draaide Hij die voor Zijn aardse rechter stond, Zich om. Om dat 
schurfterige zondige zwarte schaap met Zijn liefdesogen aan te kijken. En toen 
waren de benen van Petrus losgemaakt, en ging hij bitterlijk wenende naar buiten. 
Voor hem die het eens sprak: ‘Heere, wees U genadig dat zal U geenszins 
geschieden’, was het tenslotte geen vraag meer of Christus de kruisdood moest 
sterven. Zich moest doodlieven aan het vloekhout van Golgotha. Denk zo eens aan 
al Zijn lieve verkoren volk. Geliefden, wanneer een mens met de zonden gaat spelen 
gaat de zonden tenslotte met de mens spelen. Dit geldt voor alle mensen, ook voor 
een mens na ontvangen genade. Waar Petrus bleef staan in het gezelschap van de 
goddelozen, waar psalm 1 over schrijft, had hij weg moeten vlieden. Maar hij bleef 
staan. Waar Simson naar binnen ging bij die hoer in Gaza, en zich over gaf aan een 
zondige vrouw, die slechts zijn ondergang op het oog had, had ook hij weg moeten 
vlieden. Waar David op zijn dak stond en in de begeerlijkheid der ogen Batsheba 
aanschouwde, had ook hij weg moeten vlieden. Waar Salomo innerlijk begon te 
beseffen dat al zijn vrouwen hem van het goeie afhielden, had ook hij weg moeten 
vlieden. Geliefde lezer, wat is zonde toch een macht die nooit onderschat mag 
worden. Het is een macht die vele malen sterker is, dan dat Gods volk ooit de 
kracht in zichzelf heeft om deze te wederstaan. Het zijn ook de zonden die de hel in 
brand hebben gestoken, vanwege de toorn en gramschap die het bij God heeft 
verwekt. Maar geliefden, deze zondemacht heeft Hij overwonnen, deze hellemacht 
heeft Hij in Zijn kracht te niet gedaan in Zijn bloed, voor Zijn volk. De vloek, de 
gramschap en de toorn over de zonden van Zijn geliefde volk heeft Hij alleen 
gedragen. Hij heeft Zijn leven afgelegd onder de vloek en doem der wet, opdat Hij 
hen die onder de Wet waren eenmaal verlossen zou. Hij is naar de hel gegaan, opdat 
Zijn volk ten hemel mochten gaan. Och geliefden, wanneer een ziel daar een weinig 
van krijgt in te leven, van wat het Hem heeft gekost, daar zou een mens zich 
doodwenen voor God. ‘Ik deed Hem die slagen die smarten en die pijn. Ik deed Hem 
die spotkroon dragen.’ Kent u daar iets van, geliefde lezer. “Doch over het huis 
Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade 
en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij 
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zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen 
over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene, Zach. 
12:10” 

  
Deze woorden hebben een letterlijke betekenis voor het aardse volk van Israël, maar 
ook een geestelijke betekenis voor het geestelijke Israël. Geliefden, Hij heeft 
volbracht wat Zijn volk in der eeuwigheid nooit kon volbrengen. Wat in Genesis 3:15 
voorzegd is geworden, is hier vervuld geworden. Adam had zich uit het werkverbond 
gezondigd, en kon in en van zichzelf nooit meer zalig worden. Adam had gegeten 
van de verboden vrucht, en daarmede Gods wet en heilig recht geschonden, en was 
daarmede al zijn rechten op het eeuwige leven verloren. Hij schaamde zich vanwege 
zijn naaktheid, en verborg tenslotte in het struikgewas. Geliefden, hier had den 
Heere met alle eerbied gesproken de mens in zijn eeuwig verderf kunnen laten 
liggen. Daarom is de enige reden waarom een mens nog zalig kan worden, dat God 
in Zichzelve bewogen is geweest om die gevallen zondaar te gaan zoeken, middels 
Zijn opzoekende liefde. En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? 

En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij 
van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? 

  
Geliefde lezer, bent u al eens Adam voor God geworden? Bent u al aan uw 
naaktheid voor God ontdekt geworden? De ziel die zondigt moet immers de dood 
sterven. En wie heeft u dat te kennen gegeven? Ja lezer, hier kwam God om Zijn 
heilige recht bij Zijn kroon op de Schepping. Hij kwam Zijn heilige volmaakte Beeld 
in Adam op te eisen in Adam. God zoekt de zondaar. God kon geen gemeenschap 
meer hebben met de zondige mens, maar zocht hem in Zijn opzoekende en 
trekkende liefde toch op, Zijn Beeld terug eisende. Betaal Mij wat gij schuldig zijt! 
En waar de mens nu niets meer heeft tot betaling, gaat God Zichzelve een Middel 
tot betaling voorzien, in Christus. Hij richt een nieuw verbond op waarvan Christus 
het hoofd is, en bedekt de naaktheid van Adam en Eva met dierenvellen, Gen. 3:21. 
Hetgeen toch heerlijk heenwees naar dat Beste Kleed van Zijn verworven en 
volbrachte gerechtigheid. Geliefde lezer, voor Gods volk is het volbracht. Maar hoe 
staat dat nu met u, op en weg en reis naar die nimmereindigende eeuwigheid. Weet 
toch dat wij allen eenmaal gedaagd zullen worden voor Zijn rechterstoel. Gods volk 
wordt aan deze zijde van het graf voor Zijn rechterstoel gedaagd, middels de 
trekkende liefde des Vaders, die de zondaar trekt tot de gemeenschap met Christus 
middels de inwendige roeping. En daar heeft al dat volk niets meer tot betaling. 
Daar in dat heilige recht trekt de liefde, maar verdoemt en vervloekt hem de wet. Is 
God dan niet bramhartig? Ja lezer, maar God is ook rechtvaardig. God kan van Zijn 
heilige recht niet af, en daartoe eist Hij van die zondaar een volkomen betaling. En 
door die trekkende liefde krijgt die zondaar zich er voor over om geheel en al voor en 
onder God verloren te gaan. De zondaar gaat dan verloren, vanwege dat hij niets 
meer tot betaling heeft, als in een punt des tijds. Maar dan gaat Christus in zijn 
plaats staan, en neemt zijn schuld over, middels de toegepaste beloften die er dan 
direct in het hart van die verloren zondaar worden toegepast. Ik voor u, daar gij 
anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geliefden, wie zal het wonder van 
genade ooit kunnen uitschilderen wat er dan in het hart van die verloren zondaar 
wordt doorleefd. En dat voor mij, en dat voor mij, voor zo één als ik ben… En dat 
voor een vloekende Petrus, voor een hoererende David, voor een dronken Noach, 
voor een goddeloze Manasse, voor een Salomo met zijn 1000 vrouwen, voor Saulus 
de christenvervolger, voor een Rachab de hoer. Maar nu de vraag aan u en mij, 
geliefden. Is dat bloed nu ook gestort, maar ook toegepast voor u en mij? Is dat 
volbrachte werk al rijkelijk verheerlijkt geworden in uw arme verloren ziel voor God. 
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De blindgeborene mocht het weten, getuigende: “En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij 
aanbad Hem, Joh. 9:38. 
  
Geliefden, smeek en vraag toch zonder ophouden of den Heere u hier op aarde eens 
ten gerichte zou willen brengen (Jes. 1:18-27), want anders zal het straks moeten. 
Maar dan zal het niet meer gaan en kunnen. Daar zal dan betaling van u geëist 
worden, hetgeen ge nimmer kunt betalen. Smeek toch of ge verzoend mag worden in 
en door Zijn volbrachte voldoening. Want, anders zult ge straks eeuwig moeten 
betalen. Dat zal wat wezen, lezer. De weg geweten hebben, en niet bewandeld te 
hebben. Dan zal voor eeuwig de toorn en gramschap Gods op uw ziele branden, 
schreewende en u toebrullende: betaal Mij wat gij schuldig zijt…!! Daar zult ge dan 
een betaling en een uitweg zoeken die er niet meer is, en daar komt nooit meer een 
einde aan. Geliefden, den Heere heeft een Middel tot betaling aangewend, maar dit 
Middel krijgt pas waarde wanneer u niets tot betaling heeft. Daartoe moet ik u 
ernstig oproepen tot het geloof in de Zone Gods, gelijk Christus bij de blindgeborene 
deed in Joh. 9:35. Een ieder die dit leest wordt middels deze worden opgeroepen tot 
het geloof in de Zoon van God. Maar schrijver, vertel me dan eens hoe ik tot dat 
geloof in Hem kan komen…?? Wel geliefden, dat heb ik u al eerder geschreven. 
Daartoe moet ge in een zielsgericht getrokken worden, waarin den Heere u 
overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u 
nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; 
maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de 
wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, 
omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader 
heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld 
geoordeeld is, Joh. 16:7-11”  
  
Geliefden, wanneer ge hier op aarde onder deze inhoud van woorden nooit eens 
door een weg recht van overtuigd bent geworden, en hiermede nooit eens onder God 
verloren bent gegaan, dan zult ge straks voor eeuwig overtuigd worden, en voor 
eeuwig verloren moeten gaan. Dan zult ge voor eeuwig van uw zonden en uw 
vervloekte ongeloof overtuigd worden, en dat door eigen schuld. Daar zal die worm 
aan u knagen, en gij uzelf het blijven verwijten nimmer in Hem gelooft te hebben.  
“En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft 
tot een Zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van 
God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die 
God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem, 1 
Joh. 4:14-16.” Wij bidden u dan, alsof God door ons bade: Laat u met God, in en 
door Zijn volbrachte werk, verzoenen. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. 
Amen 
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