1e Predikatie, Rom. 8:2
Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde
en des doods.
U weet, daar zijn twee voorname zaken in het voorgaande vers, namelijk het voorrecht
van een Christen, en de eigenschap of het merkteken van een Christen: hij is een mens,
die in geen verdoemenis komt: "die gelooft, zal niet verloren gaan," Joh. 3:15, en dan, hij
is een, die niet naar het vlees wandelt," hoewel hij in het vlees is, maar hij wandelt op
een verhevener weg boven de mensen, naar het bestuur en de geleide van de Heilige
Geest Gods. Nu kon er in de gewetens van velen tegengeworpen worden; hoe kunnen
deze dingen zijn? Hebben zij niet allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods? En is
alzo de gehele wereld niet voor God schuldig geworden? Ligt niet ieder de mens onder
een vonnis des doods? "Vervloekt is een ieder, die niet blijft in alles," enz. hoe kan hij
dan de verdoemenis ontgaan? Wederom, gij spreekt van naar de Geest te wandelen, als
eigen aan de Christen; maar van wie is de wandel is niet vleselijk? Wie is er, die niet
menigmaal terzijde aftreedt van de weg, en het geleide en de raad van vlees en bloed
volgt? Is niet de zonde hier wonend in onze sterfelijke lichamen? Wie kan zeggen, mijn
hart of weg is rein? zo schijnt dan dit voorrecht en deze eigenschap van een Christen
slechts hoge woorden te zijn, doch niets dadelijke.
En waarlijk, ik beken, de meeste mensen hebben hier geen ander gevoelen van, dan
alsof het verbeelding of ingebeelde zaken waren. Weinigen geloven hetgeen het
Evangelie verhaalt aangaande de zaligheid van de uitverkorenen; en weinigen verstaan,
wat deze geestelijke wandel is. Velen denken, dat het geen zaak is, die past aan mensen,
welke door hartstochten en neigingen omgeleid worden, maar veeleer aan mensen, of
geesten van volmaakt rechtvaardigen.
Doch wij hebben in deze woorden een antwoord, om beide die tegenwerpingen te
voldoen. De apostel geeft, op een ingewikkelde wijze, iets toe, namelijk: het is wel zo, de
Christenen zijn onder een tweeërlei wet gevangen, en gebonden aan dezelve. 1. Een wet
van de zonde in hun leden, brengend in hen onderwerping aan de begeerlijkheden van
het vlees; de zonde heeft een krachtige heerschappij en tirannie over ieder mens van
nature, zij heeft een soort van recht en kracht over hem. 2. Elk mens is onder een wet
des doods, onder Gods wet, hem vervloekend en vonnissend ter verdoemenis wegens de
zonde. Deze twee waren beide tegelijk overwinnaars van het gehele menselijke geslacht;
maar, zegt hij, daar is een verlossing van deze dienstbaarheid, daar wordt vrijheid
verkregen voor de gelovigen door Jezus Christus, en "zo is er geen verdoemenis voor
degenen, die in Christus zijn," en zo wandelen zij niet naar het geleide en bestuur van
die wet van de zonde, die in hen is, maar naar de leiding van onze gezegenden Voogd,
de Geest Gods.
Indien u vraagt hoe dit geschiedt; op wiens gezag, wet of kracht, wordt deze vrijheid en
losmaking verkregen? Hier is het antwoord: "door de wet des Geestes des levens, die in
Christus is." Christus is geen onwettige, of onrechtvaardige Overwinnaar! Hij heeft een
goede wet voor wat Hij doet, zo ook die wetten die de ongelovigen in slavernij houden.
Daar is een hogere en lagere wet aan Zijn zijde, en Hij heeft macht en sterkte om Zijn
plan te volbrengen. Hij stelt wet tegen wet, leven tegen dood, Geest tegen vlees, een wet
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van de zonde en van het vlees, tegen een wet des levens en een wet des doods. Met één
woord, het Evangelie of Verbond der genade tegen de wet of het verbond der werken;
de krachtige en levendige Geest der genade, die krachtig in Hem wrocht, wordt gesteld
tegen de kracht van de zonde en des satans, in ons en tegen ons: de ene geeft Hem recht
en gezag om te overwinnen, de andere maakt Hem volkomen bekwaam tot het werk; en
door deze twee worden de gelovigen in Jezus Christus vrij gemaakt, die eertijds slaven
waren.
Hetgeen dan waar wij van willen spreken over deze woorden, is het algemene lot van alle
mensen van nature, te weten: dat ze onder de macht van de zonde en onder het vonnis
des doods zijn; en dan van de bijzondere uitredding van de gelovigen in Christus, en van
hun vrijheid en vrijmaking; en eindelijk van de ware grond en oorzaak van deze
verlossing uit die slavernij; welke drie zaken in de woorden vervat zijn. Het is waarlijk
een stof van een hoge natuur en van hoog gewicht voor ons allen; ons leven en dood is
er in opgewonden. Gij mag vele dingen graag horen, maar zo gij dit kende, was er niets
zo voordelig. Derhalve, laat ons onze aandacht zoeken te verzamelen tot de opmerking
van deze bijzonderheden.
Wat het eerste aangaat. 1. Alle mensen zijn onder de dienstbaarheid van een tweeërlei
wet, "de wet der zonde" binnen hen, en "de wet des doods," buiten hen. De mens werd
rechtvaardig geschapen, maar zegt de wijze man, "hij heeft vele vonden gezocht."
Waarlijk een droevige vond: hij die vrij en gelukzalig geschapen was, verwierf voor zich
ellende en slavernij! Zijn vrijheid en gelukzaligheid moest zijn in onderdanigheid aan
zijn Maker, onder de rechtvaardige en heilige geboden van zijn Heere, die hem de adem
en het wezen gegeven had. Het was geen gevangenis noch inbinding, rondom omringd
te zijn met omtuiningen van des Heeren heilige wet, evenmin als het een inbeelding van
de vrijheid van de mens was, zijn weg afgeschut te hebben, waar hij veilig kon wandelen,
opdat hij zich op die beware voor putten en strikken aan alle kanten verspreid.
Maar helaas! (indien ik mag zeggen, helaas, wanneer wij zo’n verlossing in Jezus Christus
hebben!) —Adam was niet tevreden met die gelukzaligheid, maar meerdere vrijheid
zoekende, verkocht hij zich in de handen van vreemde heren, eerst van de zonde, en
daarna van de dood. "Andere heren, behalve Gij, o HEERE! hebben over ons geheerst."
Jes. 26:13. Dit is al te waarachtig in deze zin: Adam zoekend te wezen gelijk de Heere
Zelf, verloor zijn heerschappij over al de werken van Gods handen, en werd een slaaf
van het snoodste en gruwelijkste van allen, en hetgeen voor God allerhatelijkst is,—van
de zonde en de dood. En dit is de staat waarin wij nu geboren worden. Ik bid u, let er
op, u bent als gevangenen en slaven geboren, zelfs de allerliefste en vrijgeborenste en
rechtvaardigste van ons allen. Paulus spreekt er van als een voorrecht, vrijgeboren en een
vrij burger te zijn; en het wordt als een waardigheid gerekend, een vrij burger van een
stad te zijn.
Vrijheid is dat grote voorrecht, daar het volk heden ten dage zo naar staat; en gewis, het
is een groot voordeel voor een volk, dat moedervoorrecht en dat geboorterecht te
genieten. Maar helaas! Wat is dit alles, een vrijgeborene te zijn in een burgerlijke
maatschappij! Het is maar de staat van een mens onder de mensen, het reikt niet verder
dan de uiterlijke mens, zijn leven of staat. Maar hier is een stof van groter gewicht; weet
gijlieden wel in welk een staat uw zielen zijn? Uw zielen zijn onvergelijkelijk waardiger
dan uw lichamen, zoveel als de eeuwigheid deze vingerbreed tijd, of de onsterfelijkheid
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de sterfelijkheid te boven gaat. Uw zielen zijn in waarheid uzelf, uw lichamen zijn maar
uw huis of tabernakel, daar u voor een tijd in huisvest. Nu ik bid u dan, vraagt: of u vrij
geboren bent of niet? Indien uwe zielen slaven zijn, zo bent u in waarheid slaven; want
zo veranderen de Evangelisten deze woorden: Mattheüs zegt, Hoofst. 16:26: "wat baat
het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel;" en Lukas zegt,
Hoofd. 9:25: "indien hij zichzelf verliest?" Derhalve bent u niet dadelijk vrij, tenzij uwe
zielen vrij zijn. Ei lieve! wat is het toch, vrijheid onder de mensen te genieten? Ik vraag u,
wat bent u voor God, dienstbaar of vrij? Dat is de rechte zaak.
De Farizeeën gaven voor dat zij recht en deel hadden aan de vrijheid en het voorrecht
van zonen en kinderen Abrahams te zijn; zij dachten dat zij daaruit konden besluiten,
dat zij Gods kinderen waren. Maar onze Heere Jezus ontdekt deze misvatting, wanneer
Hij tot hen spreekt van een vrijheid, die Hij kwam uitroepen voor de mensen, om die
voor hen te verwerven en aan hen te geven; maar zij stootten zich aan deze leer. Wij zijn
Abrahams zaad," zeiden zij, "en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: u zult
vrij worden." Dit is ook de taal van het hart van velen van u, wanneer wij u zeggen, dat u
erfgenamen van Gods toorn, slaven van de zonde, en uit de satan geboren bent, dan
komt hierop een heimelijke tegenspreking in de harten, zeggende: wij zijn Abrahams
zaad, wij zijn nooit aan iemand dienstbaar geweest: wij zijn gedoopte Christenen, wij
hebben een kerkstaat, wij hebben voorrechten en vrijheden, niet alleen van onderdanen
in de staat, maar ook lidmaten in de kerk; waarom zegt u dan dat wij slaven zijn? Ik zou
wel wensen, dat u allen waarlijk vrij was; maar dat kan niet zijn, voordat u uw
dienstbaarheid kent. Merk dan op, bid ik u, dat u wel vrije onderdanen in een staat, en
vrije lidmaten in een kerk kunt zijn, en desniettemin in dienstbaarheid onder de wet der
zonde en des doods kunt wezen. Dit was de misvatting die de grond van de verwaande
inbeelding van de Joden was, en dit veroorzaakte hun aanstoot aan deze steen van de
zaligheid, die in Zion gelegd is. Gij meent ook, dat u kerkelijke voorrechten hebt, en wat
is er meer nodig? Bedriegt u niet, u bent dienaars van de zonde, en daarom niet vrij.
Er zijn tweeërlei soort, of liever rangen, van mensen in Gods huis: zonen en slaven; de
zoon blijft eeuwig in het huis, de slaaf maar voor een tijd; als de tijd verlopen is, dan
moet hij eruit gaan, of eruit geworpen worden. De kerk is Gods huis, maar velen zijn er
in, die er niet in zullen wonen; velen hebben de uiterlijke vrijheden van dit huis, die
geen deel hebben aan de bijzondere weldaden en goedertierenheden, die aan de
kinderen eigen zijn. De tijd zal komen, dat het merendeel van de zichtbare kerk, die
gedoopt zijn, en met Christus gegeten hebben aan Zijn tafel, en hier een soort van
vriendschap, met Hem hadden, als slaven zullen uitgeworpen worden, en Izak alleen, de
zoon van de belofte, zal er binnen gehouden worden. Het huis dat hier is, heeft een
inwendig heiligdom en enige voorhoven; en tot deze hebben velen de toegang, die nooit
in des Heeren verborgen plaats ingaan, en dus zullen zij niet boven wonen. Het is zozeer
de zaak niet, wie zal opgaan op de heilige berg? Als wel, wie zal daar staan en wonen?
De dag des oordeels zal een grote dag van uitsluiting wezen. O! hoe vele duizenden
zullen er dan uit de gemeente van de levende God uitgeworpen, en aan de satan
overgeleverd worden, omdat zij inderdaad onder zijn macht waren, terwijl ze leden van
de kerk en Abrahams kinderen genoemd werden. Laat mij u dan zeg gen, dat wij allen
eens waren in deze staat van de dienstbaarheid, daar Christus van spreekt, een iegelijk,
"die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde," Joh. 8:34, "en blijft niet eeuwiglijk in
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het huis," zodat ik vrees, dat velen van ons, die in de zichtbare kerk zijn, en in deze
vergadering staan, geen vrijheid zullen hebben, om in de vergadering van de
eerstgeborenen te staan, wanneer al de zonen bijeen verzameld zullen worden in het
nieuwe Jeruzalem. De zonde heeft een recht over ons, en daarom wordt zij een wet van
de zonde genoemd. Er is een zeker gezag, dat zij over ons heeft, uit kracht van Gods
rechtvaardigheid, en onze eigen vrijwillige toestemming.
De Heere heeft alle nakomelingen van Adam in Zijn rechtvaardigheid, wegens de zonde
die hij bedreef overgegeven, als een algemeen persoon ons aanvallend en vertonend. Hij
heeft ons allen overgegeven aan de macht van een lichaam des doods binnen in ons.
Omdat de mens heeft verkozen, van zijn Heere af te wijken, heeft Hij hem rechtvaardig
overgeleverd in de handen van een vreemden heer om over hem. heerschappij te
hebben. Zo’n oorspronkelijke besmetting tot alle mensen over te zetten, is een daad van
heerlijke gerechtigheid. Gelijk Hij nu in Zijn rechtvaardigheid de mensen overgeeft aan
de lusten van hun eigen hart, wegens het volgen van die lusten, die recht strijdig zijn
tegen Zijn wil, zo was het ook in het eerst: "door de ongehoorzaamheid van één mens,
zijn velen tot zondaars gesteld geworden," en dat naar Gods heilige gerechtigheid. De
zonde kwam in de wereld, en had toelating van God om de gehele wereld aan zich te
onderwerpen en te overwinnen, omdat de mens aan God niet onderworpen wilde zijn.
Maar gelijk het door de rechtvaardigheid Gods is, zo is het ook onze vrijwillige keuze,
die de zonde macht over ons geeft. Wij kiezen een vreemde heer, en hij heerst over ons
met kracht. Wij zeggen tegen onze begeerlijkheden, regeer gij ons! Wij onderwerpen
onze rede, ons geweten en alles aan de besturing en leiding van onze blinde neigingen
en hartstochten. Wij verkiezen onze dienstbaarheid voor vrijheid, en zo heeft de zonde
een soort van wet over ons, door onze eigen toestemming. Het oefent een rechtsgebied
uit, en als zij eens in macht is gesteld en daarmee bekleed is, dan valt het moeilijk de
zonde weer van die troon te zetten. Er is, (om zo te spreken) een samenspanning van
deze twee, om het gebied en gezag van de zonde over ons volkomen te maken. Wij
verkiezen de ongerechtigheid, en God geeft er ons aan over. Wij stellen onszelf en geven
ons over aan de zonde, Rom. 6:16,19; "wij stellen onze leden om dienstbaar te zijn aan
de ongerechtigheid;" een weinig vermaak of gemak is het aas, hetwelk ons daartoe
verlokt. Wij geven onszelf over aan onze afgoden, en God bekrachtigt en bevestigt het
op enigerlei wijze, en tekent zo’n vonnis: "laat ze varen," zegt Hij; "gaat heen, en dient
een ieder zijn drekgoden", ook hierna, omdat ulieden naar Mij niet hoort," Ezech.
20:39, gaat heen, dient uwe afgoden, ziet of zij u betere heren zullen zijn dan Ik; ziet
welk loon zij u geven zullen.
Nu laat ons weer gaan opmerken, welke kracht de zonde heeft, nadat zij dus met een
zeker gezag sterk bekleed is. O! Die is geweldig sterk, en zij werkt krachtig in de mensen;
zij heerst in onze sterfelijke lichamen, Rom. 6:12. Hier is de troon van de zonde
gevestigd, namelijk in de lusten en genegenheden van het lichaam, en vandaar laat zij
haar wetten en inzettingen uit, en zendt bevelen tot de ziel en tot de gehele mens. De
mens verkoos in het eerst te luisteren naar de raad van zijn zinnen, welke zeiden: het is
vermakelijk en goed te eten van de verboden vrucht; maar die raad is nu gekeerd in een
gebod, de zonde heeft daar de scepter gekregen om te heersen over de geest, die als een
vrije vorst geboren is. De zonde heeft al onze sterkte overwonnen, of wij hebben al onze
kracht daar aan overgegeven; ja zoveel waarheid er in de geweten is, zoveel kennis van
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God en van de godsdienst, dit alles is in de gevangenis gesteld, het wordt ten
ondergehouden in een kerker van onrechtvaardige genegenheden, daar de zonde vele
sterkten en bolwerken in ons vlees heeft, en door deze geeft zij bevelen aan de geest en
ziel in de mens, en zij legt iedere gedachte gevangen aan de gehoorzaamheid van het
vlees.
Gij weet hoe sterk de zonde in Paulus was, Rom. 7. Welk een machtige strijd en
worsteling had hij, en hoe nabij hij aan de bezwijming en overgeving was. Wat moet de
zonde dan een volstrekte en alleenheersende heerschappij hebben over de mensen, die
geheel in de natuur zijn! Omdat er van nature geen tegenbeginsel in hen is, om er tegen
te strijden. Zij heerst zonder enige tegenspraak of toezicht; daar mogen enige
overtuigingen van de consciëntie, en enige sprankelen van licht zijn tegen de zonde; ze
worden ras uitgeblust en begraven; ja al die grondbeginsels van licht en kennis in de
geweten, versterken soms de zonde, gelijk enige dingen door tegenstand versterkt en niet
verzwakt worden. Ongelijke en bezwijkende tegenstand versterkt de tegenpartijder.
Gelijk de koude, de springaders omringend, ze heter maakt; zo is het hier: de zonde
neemt gelegenheid "door het gebod om alle begeerlijkheid te werken." Rom. 7:8. Zonder
de wet is de zonde enigermate dood; maar als er een tegenpartijder verschijnt, wanneer
onze lusten en zinnelijkheden dwars worden gezeten en tegengestaan, dan verenigen zij
hun kracht tegen zodanige tegenstand, en zij brengen meer gruwelijke zonden voort.
De kennis en de geweten, die vele mensen hebben, dient nergens toe, dan om hun
zonden groter te maken, om hun geesten en lusten te scherpen en te verbitteren, tegen
God: — "waarom pijnigt Gij mij voor de tijd?" dat is een duivelse gesteldheid, die in ons
allen is; wij kunnen het licht niet verdragen, "omdat onze werken boos zijn." Laat ons
deze bijzonderheden maar opmerken, wij zullen de kracht en heerschappij van de zonde
kennen. Vooreerst: Let op de uitbreiding van hun heerschappij, beide ten opzichte van
alle mensen, en van al wat in ieder mens is. Ik zeg: alle mensen, niemand van ons is
ervan uitgezonderd, zelfs niet de edelste of slechtste. De zonde is de grote, de algemene
koning, of liever de satan, die de overste van deze wereld is, en hij beheerst de wereld
door deze wet van de zonde, welke in rechte tegenspraak is tegen de wet Gods.
Wie van ulieden gelooft het, dat het koninkrijk van de satan zo wijd is, dat het zelfs is
uitgebreid over het merendeel in de zichtbare kerk?—Hij is de keizer van de wereld. De
Turk schrijft zich ijdel die titel toe; maar de duivel is waarlijk zo, en wij hebben Gods
eigen getuigenis daarvoor. Alle koningen, alle edelen, alle vorsten, al het volk, rijken en
armen, hoge en lage, zijn eens onderdanen van die vorst, geregeerd door die zwarte wet
van de zonde. Och! Ken uw staat, en van wie u dienstknechten bent. Meen niet bij uzelf
te zeggen: "wij hebben Abraham tot onze vader," wij zijn gedoopte Christenen. Neen,
maar weet, dat wij allen eens zijn, kinderen des satans, en zijn werk doen, en zijn wil
volbrengen.
Maar daarenboven, al wat in ons is, is aan deze wet van de zonde onderworpen; al de
vermogens van de ziel: het verstand is onder de macht van de duisternis, de hartstochten
zijn onder de macht van de verdorvenheid, het gemoed is verblind en het hart is
verhard, de ziel is van God vervreemd, Die het Leven ervan is. Al de leden en krachten
van een mens zijn overgegeven als werktuigen van de ongerechtigheid, elk om die boze
wet uit te voeren, en te vervullen de lusten van het vlees. Deze heerschappij is over al de
daden van de mensen, zelfs die, welke bij de mensen het best gerekend en geacht zijn:
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uwe oprechte en eerlijke handel met mensen, en uwe godsdienstigste betrachtingen voor
God, zijn meer overeenkomstig de wet van de zonde. Hag. 2:15: "Dit volk, en al het
werk hunner handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein." Al uwe werken, uwe goede
werken, zijn met deze besmetting bezoedeld; de zonde heeft uw personen bevlekt, en zij
bevlekt al uwe daden, en de besmetting is onderling en wederzijds; die daden besmetten
weer uwe personen meer en meer, bij voor de "bevlekten is alles onrein, beide hun
geweten en verstand zijn bevlekt." Tit. 1:25. Doet wat u kunt, u die in de natuur bent,
kunt God niet behagen; het is maar gehoorzaamheid aan de wet van de zonde, die in u
is.
Maar ten andere, let op de hevigheid en macht van deze kracht van de zonde: hoe
machtig zij is, tegenover allen tegenstand, hoedanig die ook is werkend, tenzij zij door
een almachtige kracht overwonnen wordt. Niets dan de almacht kan deze kracht
overwinnen; de geest die van nature in de mensen werkt, is van zo’n bedrijvigheid en
werkdadigheid, dat hij de mensen als met woede voortdrijft alsof zij bezeten waren, tot
hun eigen verderf. Wat geniet de zonde veel van des mensen toestemming! En zo drijft
zij de mens sterk en onweerstaanbaar. Veel van de wil, begeerte, en gerechtigheid, zal de
verdorvenheid doen lopen gelijk een rivier over al de banken en oevers, die in haar weg
staan, namelijk: raad, overreding, wet, hemel en hel; de verdorvenheid moet over die
allen heen; prediking, overtuiging van de geweten, zijn maar als koorden, om een
Simson te binden! De zonde van binnen breekt die gemakkelijk in stukken. Met één
woord: geen geschapene kracht is van genoegzame sterkte, om de sterke mens te binden,
het moet één machtiger zijn dan hij, en dat is de Geest van Jezus Christus. En ziet u
niet, dat de mensen dagelijks achter hun lusten getrokken worden als beesten, hun
zinnen opvolgend, zo geweldig, gelijk een paard onbesuisd loopt in de strijdt?" Indien er
enige winst of voordeel is, om de raderen van de genegenheid te smeren, o hoe
onbesuisd lopen de mensen daar heen! Geen roepen kan hen weerhouden. In het kort,
de zonde is geheel één met ons geworden, zij is in de mens ingelijfd, en één geworden
met zijn genegenheden, en doet haar dan gebieden over de mens.
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2e Predikatie, Rom. 8:2
Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde
en des doods.
Hetgeen waarover nu de gedachten en gesprekken van de mensen lopen, is vrijheid of
dienstbaarheid en slavernij. Alle mensen vrezen hun vrijheid te verliezen, en slaven te
worden van vreemden. En waarlijk vrijheid, hetzij van een natie of van een persoon, is
zelfs in burgerlijke opzichten een grote weldaad en voorrecht. Maar helaas! De mensen
weten niet, en ook merken zij niet, wat de grond en de reden zijn van zulke
veranderingen, en uit wat voor springader het voortvloeit, dat een volk, dat lange tijd
vrij is geweest van een uitlands juk, nu daartoe gebracht wordt, dat het zijn hals
daaronder moet buigen. Velen zijn verwonderd dat onze natie, die in de dagen van
onwetendheid en duisternis onoverwinnelijk was, nu in de dagen van het Evangelie
overwonnen wordt; en er ontbreken geen goddeloze geesten in menigte, die de fout eer
toeschrijven aan de hervorming in het stuk van godsdienst, dan dat zij zichzelf de schuld
zouden geven.
Daar zijn vele heimelijke jaloersheden van het hart onder ons, namelijk: dat Christus
een harde Meester is, en dat Hij niet goed kan gediend worden. Maar wilt u weten de
ware oorsprong van onze waarschijnlijk bedreigde dienstbaarheid? Komt, en ziet; komt
en merkt op wat in deze woorden is uitgedrukt. Al uwe gedachten houden zich bezig
omtrent burgerlijke vrijheid; maar bij al die vrijheid merkt u niet, dat u in
dienstbaarheid bent, en dat aan wredere heren dan die u vreest. Wij zijn onder een wet
der zonde en des doods, die heeft de heerschappij en de overhand in de genegenheden
en wandel van alle mensen, en wanneer de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods ons
in het Evangelie aangeboden wordt, wanneer de Zoon komt, om ons vrij te maken, dan
hebben wij onze ketenen lief, en willen niet toelaten dat die losgemaakt worden.
Daarom is het dat een natie, die zo’n genadige aanbieding van vrede en vrijheid in Jezus
Christus versmaad heeft, geplunderd en beroofd wordt van vrede en vrijheid.
Wanneer deze vrijheid van de Geest des levens in Christus verkondigd, en openlijk
uitgeroepen wordt aan vergaderingen, aan gerechten en aan personen, geven toch
weinigen daar recht acht op; de meesten zijn in slavernij aan de wet van de zonde, en die
dienen zij in de begeerlijkheden ervan, en wat nog allermeest de misdaad verzwaart en
verhoogt is dat dit geschiedt nadat wij allen beleden hebben ons te onderwerpen aan de
Wet Gods, en aan Jezus Christus, de Koning en Wetgever; want wij hebben ons op een
buitengewone wijze verbonden aan de Heere door vele eden en verbintenissen, dat wij
Zijn volk zullen zijn. Wij stemden toe, dat Hij onze Koning zou wezen, en dat wij in
onze belijdenis en praktijk zouden geregeerd worden door Zijn Woord en wil, als de
fundamentele wetten van dit Zijn Koninkrijk; wij verzaakten plechtig alle vreemde heren
die over ons getiranniseerd hadden, en zwoeren tegen hen, dat wij nooit gewillige
gehoorzaamheid aan hen zouden geven, namelijk: aan de begeerlijkheden van de wereld,
aan de onkunde van Gods, aan ongeloof en ongehoorzaamheid.
Nu wat is er geworden van al dit werk? U kunt het weten; het merendeel van de
mensheid heeft tegen die Heere en Koning gerebelleerd, en zich van Zijn
gehoorzaamheid onttrokken, en is afgevallen tot dezelfde begeerlijkheden en wegen, tot
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diezelfde gangen, tegen welke wij, èn door onze belijdenis van het Christendom, èn door
plechtige eden ons verbonden hebben: de mensen hebben zich gewillig en van harte
onderworpen aan de wetten van de zonde, en aan de begeerten van het vlees. Hieruit is
het begin van ons verderf: omdat wij onze God en Heere niet wilden dienen in ons
eigen land, daarom zijn er zoveel gevangenen weggeleid om als vreemdelingen in een
ander land te dienen. Daarom zijn wij gelijk gevangenen in ons eigen land. Omdat wij
onze God hulde en onderwerping geweigerd hebben, en vreemde heren binnen in ons
gehoorzaamd hebben, daarom zijn wij overgegeven aan de begeerlijkheid van vreemden
buiten ons.
Ik wilde wel, dat u ernstig bedacht, dat er wredere meesters zijn, die u dient, dan die u
het meest haat, en dat er een wredere dienstbaarheid is, waarvan u ongevoelig bent, dan
die u het meest vreest. Gij vreest vreemdelingen, maar uw grootste kwaad is binnen in u.
U moest maar naar binnen keren, en beschouwen daar wredere meesters, en
verderfelijker en dodelijker vijanden tegen uw geluk. Dit is de staat en het geval van alle
mensen van nature, en van allen voor zoveel zij in de natuur zijn. De zonde regeert en
voert heerschappij over hen en zij volgen gewillig het gebod, en zo zijn zij onderdrukt en
verbroken in het gericht.
Indien u maar recht op andere mensen kon zien, u zoudt opmerken, dat degenen die
slaven van hun onderscheiden begeerlijkheden zijn, zichzelf niet meester zijn, (om zo te
spreken) zij hebben het bevel over zichzelf niet. Ziet eens op een mens, die tot
dronkenschap overgegeven is. Welk een slaaf is hij? Waar drijft hem zijn begeerlijkheid
niet toe? Laat hij zich met besluiten en geloften verbinden, hij kan er toch niet door
weerhouden worden; schande en schaamte voor de mensen, verlies van goed, vertering
van gezondheid, tijdelijke ja eeuwige straf, die allen samengevoegd, kunnen hem niet
terug houden de begeerten te vervullen van die begeerlijkheid, zo hij er slechts
gelegenheid toe heeft. Een mens tot geldgierigheid geneigd, hoe dient hij die afgod? Hoe
vergeet hij dat hij een mens is, of een redelijke ziel binnen in zich heeft; hij is er toe
overgegeven. En zo is het met een ieder mens van nature. Er kunnen vele kleine afgoden
zijn, die hij bij gelegenheid dienst doet; maar elk onvernieuwd mens heeft het een of het
ander overheersend kwaad in zich, waaraan hij gehoorzaamheid en trouw gezworen
heeft. Neemt de burgerlijkste mens, het meest gespeend van de grovere uitwendige
besmettingen, zijn hart is gewis evenwel in hem slechts een tempel vol afgoden, aan de
liefde en dienst waarvan hij overgeven is; de een of de andere fundamentele wet van het
koninkrijk van de satan heerst in ieder natuurlijk mens, of de "begeerlijkheid der ogen,
of de begeerlijkheid des vleses, of de grootsheid des levens," iedereen doet offerande aan
een van die, aan zijn eer of goede naam, of aan zijn vermaak of voordeel. Het eigen zelf,
hoezeer ook in sommigen verfijnd en beslepen, is hoogstens niets anders dan een vijand
van God; en buiten het bereik van dat eigen zelf kan een mens niet werken op
natuurlijke grondbeginselen, voordat er een hogere Geest inkomt, waarvan hier
gesproken wordt.
Och! dat u het voor dienstbaarheid wilde schatten, onder die droevige noodzaak te zijn
van te voldoen en te "vervullen de begeerten van het vlees en van de gedachten." Ef. 2:3.
Velen achten dat alleen vrijheid te zijn, daarom zien zij de wetten van de Geest des
levens aan als koorden en banden, en zij zoeken, ze af te werpen en te verbreken. Maar
merkt wel op, welk een ellendig leven u hebt met uw heersachtige begeerlijkheden.
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In waarheid, de zonde straft voor het merendeel zichzelf. Ik ben verzekerd, dat u meer
arbeid en moeite hebt de lusten van de zonde te volbrengen, dan u zoudt hebben God
te dienen. De begeerlijkheden van de mens zijn nooit in rust, gedurig zetten zij u aan
dienstwerk; zij drijven en sleuren de mensen van boven neer, her- en derwaarts, zodat ze
geen rust kunnen krijgen. Wat is de oorzaak van al de onrust, wanorde, verwarring,
ontsteltenis en oorlogen in de wereld? "Vanwaar komen krijgen? Komen ze niet hier van
(zegt Jakobus hoofdst. 4:1) namelijk uit uwe wellusten, die in uw leden strijd voeren?"
Deze zijn het, die de wereld in vuur zetten; deze beroerders van Israëls vrede, benemen
de inwendige vrede, de vrede van de huisgezinnen en de vrede van de natie. De
begeerlijkheden, geldgierigheid, eerzucht, hoogmoed, hartstocht, eigenliefde en
dergelijke stellen de ene natie tegen de andere, mensen tegen mensen, volk tegen volk in
opstand. Deze vermenigvuldigen bezigheden zonder oorzaak, zij vermenigvuldigen
zorgen zonder nuttigheid, en brengen allerlei kwelling en pijniging voort. Indien een
mens zijn lusten had ten ondergebracht, en zijn genegenheden en driften beteugeld, o
hoe zou hij dan van een menigte schadelijke zorgen bevrijd zijn! Welk een zoete kalmte
zou zijn geest bezitten! Geliefden in de Heere! Laat u dan overreden en gezeggen, dat het
lichter was voor u de Heere te dienen, dan uw begeerlijkheden; dat ze u meer arbeid,
onrust, moeilijkheden en droefheid kosten, dan des Heeren dienst u kosten zal. Och!
Dat u zo moe mag werden van zulke meesters, en zuchten om van onder zo’n wet van de
zonde bevrijd te worden.
Maar indien dat niet genoeg is om u te overreden, let dan in de tweede plaats, dat zo u
ooit een wet van de zonde wilt dienen, u ook aan een wet des doods moet onderworpen
zijn. Indien u zich niet wilt laten bewegen om de dienst van de zonde te verlaten, zeg
mij, wat dunkt u van uw loon? "De bezoldiging van de zonde is de dood;" die moet u
gewis verwachten. En kunt u naar zo’n loon uitzien en verlangen? God heeft die door
een duurzame instelling samengevoegd, zij komen gelijk ter wereld. De zonde kwam in,
en de dood volgde door de zonde, en zij hebben sedert die tijd hand aan hand samen
gegaan; en meent u vaneen te kunnen scheiden, hetgeen God samengevoegd heeft?
Eer u verder gaat, en de zonde meer gehoorzaamt, bedenkt toch, wat ze u kan geven. wat
geeft ze u voor het tegenwoordige anders, dan veel moeite, smart en kwelling, in plaats
van een beloofd vermaak en genoegen? De zonde doet met alle mensen, gelijk de duivel
doet met sommige van zijn onderhorigen en dienstknechten: zij hebben een ellendig
leven met hem, zij vermoeien en kwellen zich om al zijn onredelijke, heerszuchtige
bevelen te voldoen. Hij overlaadt hen met een ellendige dienst, zij worden gedurig in
verwachting gehouden van enige beloning, maar voor het tegenwoordige hebben zij niet
dan ellenden en moeilijkheid, en eindelijk wordt hij de scherprechter en gedurige
pijniger van diegenen, die hij zichzelf heeft doen dienen; zo’n meester is de zonde, en
zo’n loon mag u verwachten. Let dan op wat uw verwachting is, eer u verder gaat en u
dieper inwikkelt:— het is de dood.
Wij zijn onder een wet van de lichamelijke dood, daarom zijn wij sterfelijk; ons huis is
gelijk een bouwvallig huis, dat doorbuigt en de een of de andere dag zal moeten
neervallen. De zonde heeft de zaden van verderfelijkheid in de natuur van de mens
gebracht, welke het ontbindt, anders was zij onsterfelijk geweest. Maar daar is een
wredere dood na dit, een levendige dood, ten opzicht van welke men liever de enkele
dood zou kiezen. De mensen willen liever ellendig leven dan sterven; de natuur heeft
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een afkeer van het sterven. "Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor
zijn leven," de dood brengt met zich een vernietiging van het aanzijn, dat ieder schepsel
van nature zoekt te behouden. Maar o, welk een vreselijk leven is het, erger dan de
dood, als de mensen de dood zullen kiezen boven het leven! O hoe vreselijk zal het zijn,
dat woord te horen: "Bergen! valt op ons, en heuvelen! bedekt ons," wanneer de mensen
opnieuw opgestaan zijn, en hun lichamen en zielen ontmoeten elkaar na een lang
scheiding, indien dit dan hun onderlinge ontvanging zal wezen, dat het lichaam wenst
steeds in het stof te blijven, en de ziel begeert nooit meer in het lichaam te zijn!
Gewis, indien wij zoveel genade hadden dat wij dit geloofden, en er van beefden eer wij
gedwongen worden dit in het werk te stellen, dan was er enige hoop. Indien wij onszelf
eens konden verzekeren, dat al de wegen van de zonde, hoe vermakelijk, hoe voordelig
zij ook mogen zijn, wat voor winst zij ook mogen inbrengen, wat voor genoegen zij ook
mogen geven, dat zij niets anders zijn, dan wegen des doods, en dat zij naar beneden
hellen tot de binnenkamers van de hel, dat zij ons zullen bedriegen en eindelijk
verderven. Indien wij dit eens met ons hart mochten geloven, was er enige hoop, dat wij
de zonden zouden afbreken en de oude betreden paden van de godzaligheid verkiezen,
welke liefelijkheid en vrede zijn. Immers, het is de staat van alle mensen: eens onder de
zonde en onder heet vonnis van de dood wegens de zonde te zijn. Het is het ongeloof
omtrent deze zaak en een waan van vrijheid, die de wereld zorgeloos en zeker verderft,
door de zielen af te houden van Christus, de Vorst des levens.
Maar er is een verlossing, en dat is wat in deze woorden uitgedrukt staat; daar is een
vrijheid die beiden te verkrijgen; en mij dunkt dat zelfs het horen van zo’n zaak, dat er
een verlossing van zonde en ellende mogelijk is, ja dat ook sommigen dadelijk daarvan
verlost zijn, moest dienen om een heilige eerzucht en ernstige begeerte naar zo’n staat in
onze harten op te wekken; hoe behoorde het onze harten wakker te maken, om
daarnaar te streven! Maar dit is het jammerlijke van een natuurlijke staat, dat een ziel,
die onder de macht van de zonde is, noch zichzelf helpen kan, noch hulp begeert van
een ander; omdat de wil ook gedwongen is. Dit maakt het tot een zeer wanhopend en
radeloos werk, ten opzichte van enige menselijke verwachting, omdat zo’n ziel een
welbehagen in zijn eigen boeien heeft, en zijn eigen gevangenis bemint, en daarom noch
verlangen kan naar vrijheid, noch de Zoon verwelkomen, Die gekomen is om vrij te
maken.
Maar evenwel er is een vrijheid en verlossing; en zo u mij vraagt, wie dat deelachtig zijn,
de tekst verklaart het u, namelijk dezen: die in Christus Jezus zijn, en die wandelen naar
de Geest van Christus. Die allen en, die alleen, welke zich dood in zonden en misdaden
bevinden, onder de macht en heerschappij van de zonde, alsmede onder het vonnis van
de dood en van de verdoemenis, deze beginnen hun hoofd op te heffen, naar de hoop
van een Zaligmaker, en uit te zien naar hun Verlosser, als arme gevangenen, van wie de
ogen naar Hem uitziende, sterke smekingen, in plaats van vele verzoeken zijn; zulken,
die hun vorige wegen en sterke begeerlijkheden oprecht verzaken, en die zich tot een
getuigenis, van het gevoelen van Zijn onuitsprekelijke gunst van verlossing overgeven,
om geheel aan Hem en niet zichzelf toe te behoren.
Sommige zielen zijn er, die vrij zijn van de heerschappij van de zonde en van het gevaar
van de dood; sommigen zijn er, die weleer omgeleid werden door verscheidene
begeerlijkheden, zowel als anderen, die naar de eeuw van deze wereld leefden, de
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begeerten van het vlees volbrachten, en kinderen des toorns waren, zowel als de
anderen. Maar nu zij ze levend gemaakt door Christus Jezus, en hebben hun vorige weg
verlaten, Ze hebben nu een andere regel, een andere weg, andere grondbeginselen. Hun
streven is nu om God te behagen en in heiligheid op te wassen. De wegen waarin zij zich
in vorige dagen verlustigden, zijn hun nu walgelijk. Zij achten het nu als een vuile
modderpoel, daar zij te voren gretig uit dronken; en nu is dat alles hun grootste
droefheid en last, dat zij zoveel van de oude mens moeten omdragen; en zo doet hen dat
vele tranen uit de ogen persen, en met Paulus roepen: "Ik ellendig mens! wie zal mij
verlossen?" Zulke lieden zijn enigerwijze (om zo te spreken) als half verlost, welke
gevoelig geworden zijn aangaande de slavernij, zuchten en hijgen naar een Verlosser; de
dag van hun volkomen bevrijding is nabij.
U allen bent hiervan getuigen, dat er sommigen zo bevrijd zijn, maar zij zijn inderdaad
wonderen en tekenen voor de wereld; hun bloedverwanten en magen, hun vrienden en
geburen staan verwonderd, wat hun overgekomen is. Zij achten het vreemd, dat zij niet
met hen wandelen en uitlopen naar de uitgieting van dezelfde overdadigheid. Maar wie
u ook bent, die van onder de slavernij van de zonde ontvloden bent, verwonder u over
de wereld die zo uitzinnig loopt tot haar eigen verderf. Acht het vreemd, dat u zolang
met haar riep, en dat allen niet met u lopen willen in deze liefelijke wegen. Acht het
vreemd, dat u zo traag loopt, daar zo’n grote prijs te verkrijgen is, namelijk een
onverderfelijke en onverwelkelijke kroon.
Indien het doden en kruisigen van de lusten van het vlees, en het sterven aan de wereld
en aan uzelf, u zeer hard en onvermakelijk toeschijnt; indien het u is als het uitsteken
van uw oog en het afhouwen van uwe hand, weet dan, dat de verdorvenheid nog veel
levendiger is en veel kracht in u heeft. Doch bedenkt, dat indien u maar zoveel genade
en moed kunt hebben, dat u die lusten doodt en kruisigt, zonder dwaze en schadelijke
meedogendheid; indien u die overwinning over uzelf kunt krijgen, dat u geen verlies zult
doen; u zult achterna geen berouw hebben. Het sterven aan onszelf en aan de wereld,
het doden van de zonde binnen in ons, o! dat baant de weg tot een leven, hetwelk
verborgen is voor de wereld. Een uur daarvan is beter dan vele eeuwen in zondige
vermakelijkheden. Wakkert uzelf dikmaals aan met deze gedachte, dat er een waar leven
na zo’n dood is, en dat u tot dat leven niet kunt overgaan, dan door de schaduw des
doods van uwe lusten; bedenkt, dat u slechts uwe vijanden doodt, die u omhelzen,
opdat zij u konden verworgen; wekt uzelf dan op met deze opmerking, dat het leven van
de zonde uw dood zal zijn; het is beter zonder deze begeerlijkheden ten hemel te gaan,
dan met die naar de hel te varen.
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3e Predikatie, Rom. 8:2
Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde
en des doods.
Hetgeen de verlossing van de mensen, van de tirannie van de zonde en des dode, zeer
zwaar en ten enenmale onmogelijk maakt voor de natuur, is: dat de zondaars zich eraan
hebben overgegeven, alsof het was vrijheid was; dat de wil en genegenheden van de
mensen zijn overwonnen; en dat de zonde haar heersende troon aldaar gevestigd heeft.
De overwinnaars overvallen de mensen tegen hun wil, en zo regeren zij tegen hun wil; zij
houden de mensen in onderdanigheid door vrees en niet door liefde; en wanneer hun
enige gelegenheid zich aanbiedt, zijn zij blij dat zij het juk van onwillige gehoorzaamheid
kunnen afwerpen. Maar de zonde heeft eerst het oordeel van de mensen overwonnen,
door het te verblinden, het oog van het verstands uitstekend, en daarna heeft ze de
genegenheid van de mensen ingenomen, en aan haar zijde overgehaald, en daardoor
houdt ze alles in een zeer gewillige gehoorzaamheid. Nu, wat voor hoop is er dan van
verlossing, wanneer de gevangene zijn slavernij voor vrijheid rekent, en zijn gevangenis
een paleis acht te zijn? Welke verwachting van vrijheid is er, wanneer alles dat van
binnen is samenspant, om de tirannieke heerschappij van de zonde staande te houden
tegen allen, die het zou willen uitstoten uit haar heerschappij, alsof zij dodelijke
vijanden waren?
Toch is er een verlossing mogelijk, maar een zodanige, die nooit in het hart van de
mensen zou opgekomen noch verbeeld zijn, en zij wordt hier uitgedrukt: "de wet des
Geestes des levens", enz. Deze woorden maken ons duidelijk, hoe en door welk middel
wij vrij kunnen gemaakt worden. Het is zeker, niet door enige macht binnen of buiten
ons; de zonde is sterker dan die allen, omdat de zijn troon van binnen is, ver buiten het
bereik van alle geschapen vermogens. Daar kunnen door de mensen wel enige middelen
gebruikt worden, om die uit de buitenwerken van de uitwendige mens uit te slaan, om
ze uit de buitenste ledematen te drijven, enige middelen, om de zonde in te binden, dat
zij zo grof niet uitbreekt. Maar daar is niemand, die de ziel van binnen kan belegeren, of
het verstand en de wil bestormen; waar de zonde haar voornaamste woonstede heeft,
daar is zij ontoegankelijk en onoverwinnelijk door enige menselijke kracht. Geen
smekingen en overredingen, geen verschrikkingen noch bedreigingen, kunnen haar te
boven te komen. Zij kan noch met geweld bestormd, noch door kunst ondermijnd
worden, omdat zij binnen de geest van het gemoed is, totdat eindelijk enige andere
Geest, sterker de onze geest, komt. Totdat de Geest des levens, die in Christus is, komt,
de sterke bindt, en alzo de arme ziel vrijmaakt.
U hebt gehoord, dat wij onder een wet des doods en onder de macht van de zonde
waren. Nu is er een andere wet, tegenover die wet, en een macht om die macht te
overwinnen. U mag inderdaad wel vragen, door welke wet of op welk gezag kan een
zondaar, die door Gods gerechtigheid ter dood en verdoemenis verbannen is, ontslagen
worden? Is er enige wet boven Gods wet en boven het vonnis van Zijn gerechtigheid? De
apostel antwoordt, dat er een wet boven en na die wet is: "de wet des Geestes des
levens." Jezus Christus stelt wet tegen wet, de wet des levens tegen de wet des doods, het
Evangelie tegen de wet, het tweede verbond tegen het eerste. Het is dan aldus: Jezus
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Christus, de eeuwige Zoon van God, vol van genade en waarheid, kwam in de plaats van
de mens, wanneer de wet en het vonnis des doods over alle mensen gestreken was, en er
geen verwachting was van de voorwaarden van het eerste verbond, dat er enige
vrijspreking of verwachting zou zijn van de gestrengheid daarvan. En Hij verkreeg dit,
dat zo velen als God ten leven uitverkoren had, hun zonden en hun straf op Hem
zouden gelegd worden. Zo werd Hij tot dat einde ons vlees deelachtig, opdat Hij voor
ons een vloek zou worden, en zo ons van de vloek verlossen. Hebbend aldus aan de
gerechtigheid voldaan en het vonnis van de dood volbracht, door de dood te ondergaan,
heeft God Hem verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker en tot een Hoofd van alles. Tot
vergelding voor dit groot en belangrijke werk, aan Hem door Zijn Vader te doen
gegeven, is Hem al het gericht in handen gegeven, en zo zendt Hij en roept uit een
andere wet in Zion, een ander vonnis, namelijk van leven en vrijspreking, tot allen en
over allen, die in Zijn naam geloven.
Dus ziet u, dat de wet des doods is afgeschaft door een nieuwe wet des levens, omdat
onze Heere en Zaligmaker is geworden onder de wet des doods, en daaronder geleden
en er aan voldaan heeft, opdat al Zijn zaad daarvan zou bevrijd worden, en onder een
levengevende wet zou komen, zodat het blijkt waarachtig te zijn, wat in het begin gezegd
is: er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus zijn. Er is geen wet, noch geen
gerechtigheid tegen hen.
Maar dan is er nog een andere zwarigheid in de weg, even groot als de vorige; al is er
zo’n wet en vonnis van leven en vrijspreking in het Evangelie, in Christus’ Naam, zo zijn
wij "toch dood in zonden en misdaden." Wij kennen noch gevoelen onze ellende niet.
Wij kunnen niet komen tot een Verlosser. Gelijk er een wet des doods boven ons hoofd
is, zo is er een wet van de zonde binnen in ons hart, welke ons beheerst, en gebiedt. Er is
noch wil noch macht, om daarvan weg te lopen Het is waar, het leven en de vrijheid
wordt in Christus gepredikt aan allen, die tot Hem komen om het leven. Vergeving van
de zonden wordt aan allen gepredikt, die de heerschappij van de zonde verwerpen en
verzaken. Maar hier is de zwarigheid: hoe kan een dode ziel zich bewegen, opstaan en
wandelen? Hoe kan een slaaf van de zonde en een gewillige gevangene die verlaten,
wanneer hij het willen noch het volbrengen niet heeft?
Waarlijk, indien het alles voor ons verworven was, indien het eeuwige leven en de
vergeving van de zonden ons nabij gebracht was, en al het werk naar ons genoegen
gedaan was, en dit alleen ontbrak er; indien de voorwaarden alzo waren geweest: "Ik heb
het eeuwige leven verworven, nu staat op en omhelst het uit uzelf", gewis, het werk zou
niet gelukken. Christus zou alles verliezen wat Hem gegeven was, indien het gewicht van
onze zaligheid gehangen had aan onze aanneming. Daarom is ook hierin wel voorzien
en zorg gedragen, dat er een kracht zou zijn, om die kracht van de zonde te overwinnen,
een Geest des levens in Christus, om de dode zondaars levend te maken, om hen op te
wekken, en om hen tot Hem te trekken. En zo heeft de tweede Adam dit voorrecht
boven de eerste, dat Hij niet alleen een levendige ziel in Zichzelf is, maar ook een
levendmakende Geest voor allen, die Hem van de Vader gegeven zijn. 1 Kor. 15:45.
Zo dan, gelijk Christus een schone wet voor Zich heeft aan Zijn zijde, om ons van de
dood te verlossen, alzo heeft Hij kracht en sterkte in Zich om onze verlossing van de
zonde te volmaken; gelijk Hij een schone wet heeft om de ketenen van de verdoemenis
los te maken, om het gevelde vonnis tegen ons te vernietigen, zonder nadeel aan Gods
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gerechtigheid te doen. Aangezien Hij er ten volle aan genoeg gedaan heeft in onze naam,
is Hem genoegzame kracht gegeven, om de boeien van de zonde van ons af te lichten.
Wanneer Hij de prijs betaald en de Vader genoeg gedaan heeft, zodat de gerechtigheid
niets meer kan eisen, heeft Hij dan nog met een vijand te handelen? De satan heeft de
zondaars gebonden met koorden van zijn eigen begeerlijkheden, in een gevangenis van
duisternis en ongeloof. Zo komt dan Jezus Christus uit om deze vijand te overwinnen,
en om Zijn uitverkorenen te verlossen van dat onrechtvaardig geweld en onrechtmatig
bezit van de zonde, om hen door een sterke hand uit de gevangenis te brengen. En
daarom is Hij een held, en Één, Die machtig is volkomen zalig te maken; die zowel
kracht heeft om het te doen, als Hij er recht toe heeft.
Let dan, mijn geliefden! op deze twee zaken, die de borsten van onze vertroostingen en
het fondament van onze hoop zijn. Wij waren eens en ten enenmale verloren en
verdorven, beide ten opzichte van Gods gerechtigheid, en van onze eigen uiterste
onmacht om onszelf te helpen, welke door onze eigen onwilligheid versterkt is, en dus
hebben wij het werk nog wanhopender gemaakt. Nu, God heeft een recht gepast
geneesmiddel daargesteld. Hij heeft hulp besteld bij Één Die waarlijk een Held is, Die
een almachtige kracht heeft, en door Zijn sterkte eerst streed en worstelde met de straf
van onze zonden en met Zijns Vaders toorn. Hij heeft die overwonnen, weggenomen en
voldaan, en alzo heeft Hij voor ons een recht verkregen, om de zaligheid te geven aan
wie Hij wil. Hij overwon en verkreeg dat opperste gezag over leven en dood. Hebbend
dan dit gezag op Zijn persoon gevestigd, was Zijn eerste werk, dit verworvene toe te
passen, en dit leven dadelijk toe te brengen. En daarom heeft Hij een Almachtige
kracht, om dode zondaars op te wekken, om ons te verlossen van de tirannie van de
zonde en van de satan, van wie wij de slaven zijn. Hij heeft een Geest des levens, die Hij
aan Zijn zaad meedeelt. Hij blaast Die in de zielen, waar Hij voor gestorven is. En die
krachtige verdorvenheid die in ons woont, drijft Hij uit de bezitting. Hierdoor is het, dat
zij "naar de Geest wandelen," al zijn zij in het vlees, omdat de machtige Geest van
Christus in hen gegaan is, en van hun geest bezitting genomen heeft. Jes. 59:20,21.
Laat ons niet moedeloos worden in ons besef van Christus, als wij op onze diep
vervallen en wanhopige staat zien. Laat ons niet besluiten, het is buiten hoop en het is
boven Zijn hulp. Wij roepen dit in Jezus Christus’ Naam uit: er is geen zondaar, hoe
rechtvaardig ook liggend onder het vonnis van de dood en van de verdoemenis, of hij
kan in Hem losmaking van dat vonnis vinden, en dat zonder de gerechtigheid van God
te benadelen; en dit is een wonderlijke grond van troost, die onze zielen kan bevestigen,
1 Joh. 1:9, namelijk deze; dat wet en gerechtigheid aan Christus’ zijde is, en dat niets
een zondaar kan beschuldigen of tegen hem pleiten, die Christus voor zijn Middelaar
gebruikt. Maar weet dit ook, dat u niet van de dood verlost bent, opdat u onder de
zonde zoudt leven. Neen, maar u bent van de dood verlost, opdat u bevrijdt zoudt
worden van de wet van de zonde. Doch dat moet gedaan worden door Zijn Almachtige
Geest, en het kan niet anders geschieden.
Ik weet niet, welke van die twee de grootste stof van vreugde is: of dat er in Christus een
verlossing van Gods toorn en van de hel is, of dat er ook een verlossing is van de zonde
en de verdorvenheid die in ons woont. Maar dit weet ik zeker, dat zij beide zeer zoet en
troostelijk zullen zijn voor een gelovige; en zonder die beiden was Christus geen
volkomen Verlosser en wij niet volkomen verlost. Ook zou geen gelovige ziel, waarin
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enige mate is van deze nieuwe wet en van dit Goddelijk leven vergenoegd zijn, zonder
die beiden te bezitten. Velen zijn jammerlijk bedrogen in hun begrip van het Evangelie.
Zij vatten het zo, alsof het niets anders was dan een uitroeping van vrijheid, van ellende,
van dood en van verdoemenis. En zo grijpt het merendeel nergens anders naar in het
Evangelie, en daaruit nemen zij vrijheid, om naar hun vorige lusten en wijze van leven te
wandelen. Dit is het droevige practicale gebruik, dat het merendeel van de toehoorders
maken van de genadige vrije bekendmaking van pardon en vergeving van de zonden en
verlossing van toom. Zij ontvangen enig algemeen begrip daarvan, en staan daar bij stil,
zij onderzoeken niet, wat er verder is in het Evangelie. En zo ziet men, dat de slaven van
de zonde voorgeven en belijden een zekere hoop te hebben, van vrijheid van de dood.
De dienstknechten en onderdanigen van de verdorvenheid, die volgens deze wereld
wandelen, en die de begeerlijkheden en losten van hun vlees en van hun gedachten
volgen, deze beelden zich in, een vrijheid van verdoemenis te hebben. Mensen die in de
zonde leven, denken evenwel de toorn Gods te ontgaan; welke dromen bij de mensen
geen houvast zouden hebben, indien zij de gehele waarheid indronken, en zij hun beide
oren voor het Evangelie openden, indien hun oren niet te nauw en te bepaald waren, en
zo de ene helft van het Evangelie, dat s: de verlossing van zonde uitsloten.
Er is nog te veel hiervan zelfs in de kinderen van God, een wonderlijke engte van de
geest, die geen gehele en volkomen waarheid inlaat. Vaak gebeurt het, dat wanneer wij
aan de bevrijding van dood en toorn denken, wij ondertussen het doel en oogmerk
daarvan vergeten, hetwelk is: dat wij zou bevrijd worden van zonde, en dienen de
levende God zonder vrees. En indien wij eens gaan letten op, en onze gedachten bezig
houden met de vrijheid van de wet van de zonde, en op de overwinning van de
verdorvenheid, dan is er zo’n bekrompenheid en engte van onze geest, dat wij de
gedachtenis van de verlossing van dood en verdoemenis in Jezus Christus vergeten. En
zo worden wij geslingerd tussen twee uitersten, het drijfzand van vermetelheid en
zorgeloze dartelheid, en de klippen van ongeloof en wanhoop, of moedeloosheid, welke
beide het leven van een Christen doden, en alles doen bezwijken en verwelken.
Maar dit is de weg, en de enige weg, om de ziel in een goede staat te houden, door deze
twee zaken ons gedurig voor ogen te houden: dat wij verlost zijn van de dood en ellende
door Christus, en dat niet om onszelf te dienen, of om in onze zonden te blijven, maar
opdat wij zouden verlost worden van die zonde, die in ons woont, en dat die beiden zijn
verworven door Jezus Christus, en gedaan door Zijn kracht, de ene in Zijn persoon, de
andere door Zijn Geest binnen in ons.
Ik wilde wel, dat u uw verkeerde bevatting van het Evangelie verbeterde. Ziet zozeer niet
op de overwinning en vrijheid van de zonde, als een plicht en een opgelegde last, hoewel
wij er oneindig toe verbonden zijn. Maar ziet er veel meer op, als een voorrecht en
waardigheid, die Christus ons toegebracht heeft. Ik zeg, ziet er niet alleen op als uw
plicht, gelijk velen doen, en door dat middel worden zij moedeloos wegens het gezicht
van hun zwakheid en machteloosheid, als zijnde te zwak voor zo’n sterke partij. Maar
ziet er op als de ene, en de grootste helft van de weldaad, die ons door Christus dood is
toegebracht, als de grootste helft van de verlossing, die de Verlosser ambtshalve
verbonden is te volbrengen. "Bij Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al
zijn ongerechtigheid." Ps. 130:7,8. Dit is de overvloed, dat is de genoegzaamheid ervan,
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dat Hij niet alleen van ellende verlost, maar ook van ongerechtigheid, ja van alle
ongerechtigheid.
Ik zou de ziel van de gelovigen niet willen begeren in een betere gestalte hier op aarde,
dan deze, dat hij op de inwonende zonde zag als zijn dienstbaarheid, op de verlossing
daarvan, als zijn vrijheid; dat hij zichzelf zover vrij rekende, als de vrije Geest van
Christus in zijn hart gaat, en die vrije wet de liefde en gehoorzaamheid daar inschrijft,
en de snode merktekenen van de vlekken van de zond uitwist. Het was een goede
gemoedsstemming, zuchtend te zijn om de verlossing voor de ziel; en daarom zucht een
gelovige om de verlossing van het lichaam, omdat hij dan geheel bevrijd zal worden van
de wet van de zonde, en van de tegenwoordigheid van de zonde.
Ik ken geen grotere beweegreden voor een begenadigd hart, om zijn verdorvenheid ten
onder te brengen, en te strijden om de vrijheid van de wet van de zonde, dan de
vrijheid, die verkregen is van de wet des doods. Ook is er geen duidelijker teken en
bewijs, dat een ziel van de dood verlost is, dan dat ze strijdt om de vrijheid van de geest
van de wet van de zonde. Deze twee helpen elkaar: vrijheid van de dood zal het hart van
een Christen opwekken, om naar vrijheid van zonde te staan. En wederom, vrijheid van
zonde zal getuigenis en blijk geven, dat zo één van de dood verlost is. Wanneer de
vrijheid van de dood een aandrijving en beweegreden is, om te staan naar vrijheid van
de zonde, en de vrijheid van de zonde een verklaring is dat men vrij is van de dood, dan
is alles wel. En waarlijk, zo zal het zijn met iedere ziel in meerdere of mindere mate, die
door deze nieuwe wet van de Geest des levens is gemaakt; want de ingang van deze wet
des Geestes drijft het recht strijdige daarvan, de wet van de zonde, uit.
En waarlijk de wet moet in het hart ingaan, het gebod en de belofte moet in de ziel
gaan, en de hartstochten van de ziel moeten erdoor levend gemaakt worden, of liever de
ziel moet in de gelijkenis van die vorm gegoten en veranderd worden, of anders zal het
hem niet met al rijker maken, of hij de wet heeft in een boek, of in zijn geheugen en
verstand. Een Christen ziet naar het voorbeeld van de wet, en naar het Woord des
Evangelie, dat buiten hem is; maar hij moet door dezelve to beschouwen, veranderd
worden naar deszelfs beeld; en zo wordt hij een levende wet voor zichzelf. De Geest en
de praktijk van Christus, waarin Hij navolging vereist, schrijft deze geboden op de vlezen
tafelen van de harten. En nu is de weg geen roede boven zijn hoofd, gelijk boven een
slaaf, maar zij wordt omgekeerd in en wet van liefde binnen in zijn hart, en zij heeft er
eveneens een natuurlijke ingeving en aandrift in.
Alles wat de mensen kunnen doen, hetzij aan zichzelf, hetzij aan anderen, zal niet
verkrijgen de minste mate van vrijheid over de overheersende verdorvenheden; het kan
hen niet van hun zonden verlossen, totdat de vrije Geest, welke blaast waar Hij wil,
komt. Het is onze plicht en werk, de zeilen op te halen, en op de wind te wachten, de
middelen te gebruiken; op Hem te wachten, op Zijn weg en order; maar alles zal
tevergeefs zijn, totdat deze sterke komt, en de sterkgewapende uitwerpt, totdat deze
vrijwillige en vrije wind van de hemel waait, en de zeilen vult.

Hugo Binning
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