
PAULUS’ STERVEN EN KROON 

OF

ENE VERHANDELING OVER 2 TIMOTHEUS 4:6-8. 

"Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik

heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts

is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter,

in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijne verschijning liefgehad

hebben". 2 Timotheus 4:6-8. 

Deze woorden werden door den apostel Paulus aan Timotheus geschreven, die hij door de

prediking van het evangelie van Christus tot het geloof verwekt had. In deze woorden liggen

vele belangrijke zaken, zowel tot lering als tot troost, enige dezer belangrijke zaken zal ik tot

uwe stichting en opbouwing u ontvouwen. Maar voor ik tot de woorden zelf overga, daar zij

een verhaal van Paulus toestand bevatten, zal ik iets daaruit opmerken, dat op de voorafgaande

woorden betrekking heeft, daar zij ene vurige vermaning tot Timotheus bevatten om

standvastig en getrouw te zijn in zijn werk, hetgeen in het kort in deze bijzonderheden kan

bijeen gevat worden: 

1. Een plechtige verbindende opdracht om voor God en onzen Heere Jezus Christus

standvastig te zijn in het prediken des woords, hetzij tijdig of ontijdig, bestraffende,

weerleggende, vermanende met alle lankmoedigheid en leer, en wel wegens dien ongoddelijken

geest, welke de belijders afkeren, nadat hij zal gestorven zijn, want de tijd zal komen, zegt hij,

dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, noch ene gezonde weerlegging, noch een grondig

onderzoek van hunnen staat en toestand door het woord Gods, maar zich zelven leraars

opgaderen, naar hun eigen lusten, kittelachtig zijnde van gehoor-de plaag waarmee de Heere

het oproerige en weerspannige Israël dreigde in Deuteronomium 28:27- en zich keren tot

fabelen. Veel overeenkomst heeft dit met de woorden in de Handelingen der Apostelen: "Want

dit weet ik, dat er na mijn vertrek zware wolven tot u zullen inkomen, die de kudde niet

sparen. En uit u zelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af

te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt, dat ik drie jaren lang, nacht en dag, niet

opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen." Handelingen 20:29-31. 

Dit kwaad dan kan voorkomen: Door ene aanhoudende waakzaamheid bij de dienstknechten-

Door ene ijverige prediking van het Woord des Heeren-en door grondige en ernstige

bestraffing, weerlegging en vermaning van degenen, in wie de minste afdwaling van het

evangelie openbaar wordt. De bedienaren des evangelies moeten ieder voor zich dat gezag

hebben, hetwelk bij hun roeping en hun ambt behoort, en behoeven niet te wachten om macht

van de mensen te ontvangen ten einde de wetten van Christus in zijne gemeente in goede en

volkomene toepassing te brengen. Titus 2:15. "Dit overblijfsel van Jakob zal zijn in het midden

van vele volken", als een dauw van den Heere, dat naar genen man wacht, noch mensen

kinderen verbeidt" Micha 5:7. Daarom voegt hij er bij: "Wees wakker in alles, lijd

verdrukkingen", als gij in uw werk wordt weerstaan, "doe het werk van enen evangelist, en

maak dat men van uwen dienst ten volle verzekerd zij." 2 Timotheus 4:5. Laat hun zien, hoe

onze met alle tijden draaiende en zich zelven helpende dienstknechten hun geweten zullen

zoeken te helen van den slag, dien Gods Woord hun eens toebrengen zal, en hoe zij zullen

staan voorden rechterstoel om rekenschap af te leggen van hun daden. Zeker zal God het van

hun hand eisen! 

Maar gij, Timotheus, wees ijverig, waak in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van enen

evangelist, maak dat men van uwen dienst ten volle verzekerd zij, "want ik word nu tot een



drankoffer geofferd", enz. De woorden van mijnen tekst, geven dus de reden van deze

vermaning tot Timotheus, dat hij wakend zou blijven, en getrouw zijn in zijne roeping. "Want

ik word nu tot een drankoffer geofferd", dat is, ik zal om des evangelies wille moeten sterven. 

Hieruit leren wij dus twee dingen: 

Ten eerste. Dat de woorden en beledigingen, welke onze broederen van de hand der goddeloze

mensen lijden, de levenden niet mogen ontmoedigen om ten volle en getrouw hun plicht jegens

God en mensen te volbrengen, wat er ook uit volgen moge. Of aldus, wanneer wij onze

broederen voor ons dood ter aarde zien vallen, door de hevigheid der vijanden Gods, wij zullen

trachten hun plaats in te nemen in den strijd tegen hen, al kwam de beurt ook aan ons. 

Wij behoren dapperlijk in deze zaak te doen, wat de soldaten in den oorlog gewoon zijn, draag

vooral zorg, dat er geen duimbreed gronds verloren worde en dat het front vol en compleet

gehouden worde. "Gij dan, zegt Paulus, lijd verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus

Christus." 2 Timotheus 2:3. En op ene andere plaats: Opdat niemand bewogen worde in deze

verdrukkingen, want gij weet zelf, dat wij hiertoe gesteld zijn 1 Thessalonicenzen 3:3, maar wij

moeten ten bloede toe weerstaan. Daarom zegt Paulus wederom: "Schaam u dan niet der

getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die zijn gevangene ben, maar lijd verdrukkingen met het

evangelie, naar de kracht Gods." 2 Timotheus 1:8. Laat aldus de geest van Mozes op Jozua

rusten, Numeri 27:20, en de geest van Elia rust op Eliza. 2 Koningen 2:15. 

Sta dan als dappere strijders, als de dienstknechten mijns Gods, en vlied niet, een iegelijk tot

het zijne, omdat de oorzaak en wegen en broederen onzes Heeren door de wereld worden

verstoten en veracht door de wereld. En gedenk, dat zij die de opdracht des Heeren vervullen,

terwijl de meesten van den Heere hunnen God afhoereren, waardig geacht zullen worden om in

zijne tegenwoordigheid te verschijnen en het vet en het bloed te offeren, wanneer Hij de

gevangenis zijns volks wenden zal, zegt de Heere God. Maar de overigen, al mogen zij voor

het volk staan, zullen toch hun schande dragen, omdat zij voor hen stonden in een weg van

afgoderij, gelijk dezelfde Schriftuur zegt. Ezechiël 44:10-16. 

1. Dat dit diegenen met overtuiging sla, welke in dezen dag der beroering van Jakob,

onoprecht geweest zijn voor God, Zijne zaak en Zijn volk: Ik zeg, deze eerst en in het

bijzonder welke de hoofdleiders dezer lafhartigheid zijn, welke zulks gedaan hebben tegen het

licht, de belijdenis en de rede in. Zie, gij hebt gezondigd tegen den Heere en zeker zullen uwe

zonden u vinden, en schoon gij nu als een oordeel Gods moet dragen, dat uwe ogen

verduisterd zijn, opdat gij niet ziet, toch zal er een tijd der ontwaking over u komen, als

wanneer hij, u in de engte gedreven hebbende, u zal laten zien, tot ontstelling van uw gelaat en

tot verbazing van hen, die u aanzien, hoe groot ene belediging Hij het acht, dat gij Hem verlaat

in een tijd, waarin zijne waarheid als het ware ter aarde geworpen is. Romeinen 11:10. Dikwijls

heb ik gedacht aan dien profeet, welke afging van Juda naar Bethel om te profeteren tegen de

afgoderij, die door den koning daar bedreven werd, en die ten laatste een leeuw ontmoette,

welke hem daar op den weg versloeg, zodat zijn lijk als een schouwspel voor God en de

voorbijgangers daar lag, omdat hij het bevel zijns Gods niet gehouden had, maar op de

woorden van een leugenachtig profeet at en dronk in die plaats. 1 Koningen 

13. Indien gij geestelijk zijt, oordeel dan over hetgeen ik zeg en meen niet, dat gij een dergenen

wezen zult, die de harpen Gods zullen hebben, wanneer God voor Zion zal verschijnen, en dat

gezang van Mozes en ook het lied des Lams zullen zingen, want dat is slechts voor degenen,

die den goddelijken strijd gestreden hebben, en de overwinning hebben behaald over het beest,

zijn beeld, zijn merkteken, zijn getal en zijnen naam. 

2. Laat dit ook ene afschrikking wezen voor u, die hunkert om te doen als de anderen. Hoed u

voor hetgeen Judas deed en denk steeds aan hem en aan het einde, dat God over hem bracht,

niet altoos zal Hij zulke dingen toelaten, deze tijden hebben ons reeds doen zien, dat Hij ze met

groot ongenoegen ziet, waarom zoudt gij in ketenen gehangen worden tot een afschrik voor



allen, die u kennen? En voer nooit daar tegen aan, dat andere zulks ook hebben gedaan en toch

hun zielen vredig en rustig zijn, want vrede in enen zondigen wandel is wel de grootste vloek.

En "een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten".

Spreuken 21:16. 

Ten tweede. De tweede zaak, die wij uit deze woorden, welke met de voorafgaande woorden

in betrekking staan, leren kennen, is bemoediging voor degenen, die nog in den storm zijn,

namelijk uit drie gewichtige gronden: 

1. Paulus vrede en troost, dien hij nu in den tijd zijns stervens smaakt, welken hij aan

Timotheus meldt door deze drie uitdrukkingen: "Ik heb den goeden strijd gestreden-ik heb den

loop geëindigd-ik heb het geloof behouden." 

2. Door de zalige beloning, die hij op zijnen arbeid voor Christus in de andere wereld

ontvangen zou, met al degenen die op dien groten en heerlijken dag de verschijning van den

Heere hebben liefgehad. 

3. Dat nu zijne laatste daad niet minder zou zijn dan die hij voor God gedaan had, toen hij in de

wereld leefde en predikte, want zijn lichaam zou nu ene offerande zijn, ene Gode

welaangename offerande. Met betrekking tot dit alles zal ik in deze mijne verhandeling over

deze woorden spreken en daarom kom ik tot deze uitdrukking: "ik word nu tot een drankoffer

geofferd".

In deze woorden hebben wij naar twee zaken te vragen. 

Ten eerste. Wat het is geofferd te worden, 

Ten tweede. Wat het is nu geofferd te worden? 



WAT HET IS GEOFFERD TE WORDEN. 

Ten eerste. Als Paulus zegt, dat hij geofferd zou worden, zinspeelt hij op offeranden, die

oudtijds onder de wet plaats hadden, en daar door geeft hij Timotheus te kennen, dat zijn dood

en martelaarschap voor het evangelie, zowel aangenaam in de neusgaten des Heeren, als tot

groot nut voor Zijne kerk in deze wereld zou zijn, want dat waren ook de offeranden van ouds.

Derhalve ziet Paulus met zijne ogen verder dan op den dood, als het gewone lot der mensen en

daar had hij gegronde redenen voor, want zijn dood zou gewelddadig zijn, hij zou ook voor

Christus, en voor zijne gemeente en waarheid lijden, en Paulus beschouwt gewoonlijk aldus het

lijden der heiligen, dat zij ondergaan voor den naam en het getuigenis van Jezus. Ja, hij wil

onze gebeden ene offerande genoemd hebben, onze lof, dankzegging, onze zelfverloochening

en kastijding, zijn offeranden, onze aalmoezen en de offerande der heidenen, offeranden,

geheiligd zijnde door den Heiligen Geest, en hier moet zijn dood ene offerande genoemd

worden, ja ene offerande, den Heere aangenaam. 

Ook zegt Petrus: "Wij zijn priesters, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode

aangenaam zijn door Jezus Christus". 1 Petrus 2:5. En het schijnt dat Paulus den dood eens

christens voor de zaak van Jezus noodzakelijk tot zulke offeranden rekent. Bovendien zinspeelt

Paulus verder hierop in enige andere uitspraken van zijn zendbrieven, als in zijn zendbrief aan

de Colossenzen, waar hij zegt: "Ik verblijde mij nu in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn

vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor zijn lichaam, hetwelk is de

gemeente". Colossenzen . 1:24. Niet in den weg der verdienste, want dat deed Christus alleen,

die eenmaal geofferd zijnde, in eeuwigheid heeft volmaakt degenen, die geheiligd worden.

Hebreeën 10:10. Maar zijne bedoeling is, dat even gelijk Christus als de Zaligmaker voor zijne

gemeente geofferd werd, hij, Paulus, zich als ene offerande om Christus en Zijner gemeente

wil, als een heilige, als een dienstknecht, als een getrouwe wilde laten opofferen. "Ja", zegt hij

"indien ik ook als een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs,

zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen". Filippenzen 2:17. Dit leert ons derhalve vele

dingen onzer aandacht waardig. 

Ten eerste. Dat het bloed der heiligen, hetwelk zij om Zijns Naams wil storten, een lieflijke

reuk is voor God. En dit zegt de Heilige Geest: "Kostelijk is in het oog des Heeren de dood

zijner gunstgenoten". Psalm 116:15. En wederom: "Hij zal hun zielen van list en geweld

bevrijden en kostelijk en dierbaar is hun bloed in zijn oog". Psalm 72:14. 

Ten tweede. Degenen, die om Christus wil lijden strekken der gemeente ten goede, gelijk de

offeranden van ouds bevestigend en versterkend waren voor Israël, waarom Paulus zegt, dat

zijne broederen door zijne banden vertrouwen gekregen hadden en overvloediger het woord

onbevreesd durfden spreken. Filippenzen 1:14. 

Ten derde. Het lijden, of het opofferen der heiligen ten drankoffer is van groot nut en voordeel

voor het evangelie, nuttig, zeg ik, op velerlei manier: 

a. Het bloed der heiligen verdedigt hetzelve: 

b. bevestigt hetzelve, en 

c. herstelt weer datgene, wat in de anti-christelijke duisternis verloren is geraakt. 

a. Zij verdedigen en bewaren het ons voor diegenen, die het van ons zouden willen nemen, of

voor degenen, die ons een ander zouden willen opdringen. "Ik ben gezet", zegt Paulus. tot het

verdedigen van het evangelie", en mijn lijden moest daartoe strekken, dat het bevorderd werd.

Filippenzen . 1:17. Dat is, het evangelie heeft niet slechts voortgaande stand gehouden, maar

heeft ook door mijne vervolgingen, mijn lijden en mijne lotgevallen gewonnen. 

b. Zij bevestigen hetzelve daardoor. En dit is een deel van de bedoeling, welke Paulus heeft als

hij in het brede zijn lijden voor Christus verhaalt, zeggende: Zijn zij dienaren van Christus? Ik

spreek als onwijs, ik nog meer-in gevangenissen menigmaal" enz., gelijk hij wederom zegt: en



dit alles doe ik om des evangelies wil. En wederom: Dat de waarheid des Evangelies onder u

voortgang moge hebben. Zo wederom: "Ik lijd", dus zegt hij, "in het evangelie als een

kwaaddoener tot de banden toe, maar het Woord Gods is niet gebonden, ja, zegt hij, daarom

verdraag ik alle dingen om der uitverkorenen wil. 2 Timotheus 2:9,10. Dat is, dat het evangelie

onverkort moge bewaard blijven, zodat de zielen, welke nu nog ongeboren zijn, de vrucht

daarvan genieten met eeuwige heerlijkheid. 

c. Het lijden der heiligen heeft ene herstellende kracht, want door hun geduldig verdragen en

het storten van hun bloed voor het Woord herstellen zij de Waarheden Gods, welke in het anti-

christelijk puin begraven lagen, van dat stof en vuil, welke langen tijd daaraan gekleefd heeft,

daarom is er gezegd: "En zij hebben hem, het beest, overwonnen door het bloed des Lams, en

door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe".

Openbaring 12:11. Zij hebben hem overwonnen, dat is, zij haalden de waarheid van onder zijne

lastering te voorschijn, en bevrijdden haar van alle hare vijanden. David zegt: "De woorden des

Heeren zijn als zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Psalm 12:7.

Wat is die aarden smeltkroes anders dan het lichaam van Gods heiligen, waarin het Woord

beproefd wordt, in het vuur der vervolging, ja zevenmaal gezuiverd? dat is, ten laatste door

den dood der Christenen in zijne zuiverheid voor de wereld geopenbaard. 

Hoe is de Waardigheid van Christus als Hoofd en Heer en vele andere leerstellingen Gods van

den Paus weggenomen geworden door het lijden van onze broederen voor ons? Terwijl hun

vlees in de vlammen braadde, werd het Woord Gods gezuiverd, en door zulke middelen

gelouterd in deze hun aarden smeltkroezen om ons dus gereinigd en gezuiverd overgeleverd te

worden. De lampen van Gideon werden toen ontdekt, toen de kruiken zijner soldaten stuk

waren, als onze kruiken om des Heeren en des evangelies wil eens worden verbroken, dan

zullen die lampen weer te voorschijn komen, welke vroeger verborgen en ongezien waren.

Richteren 7:15-22. Veel nut kan er uit deze goede leerstelling getrokken worden. 

Veel valt er dus uit te leren als: 

1. Het oordeel, dat door vleselijke mensen geveld wordt over ons lijden, moet door ons in het

geheel niet aangemerkt worden: Zij zien de heerlijkheid niet die in onze zaak besloten ligt, noch

de onschuld en goede gesteldheid van ons geweten onder het verduren van deze beproevingen,

zij oordelen naar het vlees, naar uiterlijken schijn. Want aldus schijnen wij inderdaad onder de

verachting te liggen en in een toestand van ongenade te verkeren, maar alle dingen moeten hier

uitlopen tot een ander nut en doel. Hetgeen verachtelijk is, wanneer men schuldig is, is

eerwaardig wanneer men onschuldig is, en hetgeen schande aanbrengt, wanneer men geslagen

wordt om zijne misdrijven, is dankenswaardig in hen die smart verdragen en ten onrechte

lijden. 1 Petrus 2:19-22. Hoewel het lijden om de zonde een teken is van Gods ongenade, toch

is zulks voor degenen, die om der gerechtigheid wille lijden, een teken van de grootste gunst,

daarom doet het er niet toe hoe de wereld denkt over u en uwe tegenwoordige beproevingen,

die gij met geduld voor God en zijn Woord verdraagt, maar houdt het daarvoor, dat die

dingen, welke zowel schande als oneer anderen aanbrengen, voor u tot heerlijkheid en eer zijn.

2 Thessalonicenzen 1:4-10. O als men zeggen mag: "Om de hope Israëls ben ik in deze ketenen

geklonken". Handelingen 28:20. Het doet zijn gelaat stralen als het gelaat eens engels en zijne

lippen druipen als van honingzeem. Hooglied 4:11. 

2. Wij leren ook daaruit de reden verstaan waarom enigen in de dagen vóór ons de woede der

wereld hebben geminacht, maar tegen de verwoesting gelachen hebben, als zij komt. Job

5:21,22. En zijn voortgegaan, den gewapenden man tegemoet, en spotten met het

oorlogspaard van Job, over de vreze, en worden niet verschrikt, noch keren terug van wege het

zwaard, tegen hem ratelt de pijlkoker, het vlammend ijzer der spies en der lans, in het volle

geklank der bazuin zegt hij: Ha, ha! Job 39:22,25. Het is de ere geweest dergenen die God

vrezen, om voor Christus te lijden, gelijk gezegd is van de heiligen van ouds: "Zij dan gingen



heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om

Zijns Naams wil smaadheid te lijden." Handelingen 5:41. Gelijk Paulus ook zegt: "Zo zal ik dan

veel liever roemen", merk op, "veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van

Christus in mij wone". 2 Corinthiërs 12:9,10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in

smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil" enz. Dat degenen,

die lijden om diefstal en moord hun hoofden laten hangen als ene bieze, en zich aanstellen als

de enen die uitgaan om gehangen te worden, doch laten zij, die om het Woord Gods

geoordeeld worden, weten, dat zij door deze zelfde dingen verheerlijkt worden. 

3. Leer ook hieruit te vertrouwen, dat uw lijden zijn klank en stem voor God en mensen doet

horen. Eerstelijk: voor God: om Hem tot wraak te prikkelen, "wanneer Hij hun bloed eisen

zal". Het bloed van Abel bleef roepen totdat de wrake op Kaïn nederdaalde, zo ook het bloed

van Christus en zijne apostelen, tot Jeruzalem in puinhopen lag. Ten tweede: Uw bloed zal ook

zijne stem laten horen voor de mensen, en dat waarschijnlijk hun ten goede. De getrouwe

Christen weet niet hoeveel hij in zijn geduldig lijden voor God doen kan, wie weet of niet uw

bloed in gedachtenis blijft bij uwe kinderen, buren en vijanden om hen te overtuigen, dat gij

voor de waarheid streedt. Ja, wie weet of hun gedachten aan uwe standvastigheid voor

Christus, door ten bloede toe tegen te staan, op enigen hunner niet die goede uitwerking

hebben om hen over te halen om in uwe wegen te wandelen? De drie jongelingen in den

gloeienden oven maakten dat Nebukadnezar uitriep dat er geen God was als hun God?

Inderdaad is dit een moeilijk werk, maar wees tevreden, hoe duurder gij betaalt om zielen van

anderen te winnen, hoe groter uwe kroon zal zijn, als de Heere, de rechtvaardige Rechter,

verschijnen zal, en onderwijl zal uw dood als ene offerande zijn, die Gode en zijne heiligen

aangenaam is. 



WAT HET IS GEREED TE ZIJN OM NU OPGEOFFERD TE WORDEN. 

Ten tweede. De tweede zaak, die ik nu wens te onderzoeken is deze: Wat het is "gereed te zijn

om nu opgeofferd te worden? Of anders, hoe wij dat woord "gereed" te hebben verstaan: Ik

ben nu gereed om opgeofferd te worden. Deze woorden kunnen verstaan worden op drieërlei

manier, geloof ik. 

Eerstelijk. Met betrekking tot het gereed zijn van dezulken die hem haten, om hem en zijne leer

te verderven. Ten tweede. Ook kan het verstaan worden met betrekking tot het gereed zijn van

den apostel en zijnen zaligen gemoedstoestand, daar hij gewillig en bereid was om ter wille van

de wereld het kruis te omarmen, of ook ten derde kunnen wij het zeer goed verstaan in dien

zin, dat hij het werk Gods in deze wereld gedaan had en daarom gereed was om te sterven. 

(Gereedheid der vijanden om den apostel en zijne leer te verderven.) 

Eerstelijk. Aangaande het eerste der drie punten dit: Het ontbreekt den vijanden van God en

Zijne waarheid nooit aan den wil en de kwaadaardigheid om het Woord Gods tegen te staan,

zij zijn ook steeds zo zeer gereed om de heiligen te vermoorden en te doden, gelijk de profeet

Jeruzalem toeroept: "Ziet, de vorsten Israëls zijn in U geweest, een ieder naar zijne kracht, om

bloed te vergieten" Ezechiël 22:6, dat is: zij waren steeds met hunnen wil en hun

kwaadaardigheid gereed om de oprechten van harte tegen te staan. En daarom zegt onze Heere

Jezus: "zij zijn het, die het lichaam doden." Jezus zegt niet, dat zij het doen kunnen, wat hun

macht aangaat, maar dat zij het doen, wat hunnen wil belangt, en hun gewoonte wanneer zij

vrij zijn in hun doen, en wij kunnen het daardoor er voor houden, dat zij het even weinig tellen

het volk van God te doden, als een slager, die koeien en ossen slacht. Want hoewel het

inderdaad waar is, dat de hand des Heeren steeds rust op het gevest van hun zwaard, toch

worden wij door hen den gansen dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting. Psalm

44:22. Romeinen 8:36. Dat wil zeggen, in hun begeerte, doen zij zulks altijd, zowel als door

hun daden, wanneer zij losgelaten worden, gelijk het neefje van Paulus zei: Want meer dan

veertig mannen leggen hem lagen, die zich zelven met vervloeking verbonden hebben, dat zij

noch eten noch drinken zouden, voor zij hem gedood hadden, en nu zijn zij gereed, ene

toezegging van u verwachtende. Handelingen 23:12,13,21. 

En vandaar is het, dat zij door het Woord draken, leeuwen, beren, wolven, luipaards, honden,

en desgelijks genoemd worden, welke dieren alle roofdieren zijn, en gaarne leven door den

dood van anderen. Daarom zegt Paulus, ziende en wetende, dat zijne vijanden gereed waren

om zijne ingewanden ter aarde uit te storten, tot Timotheus: maak dat men van uwen dienst ten

volle verzekerd zij, want ik word nu opgeofferd, ik word nu gedood 2 Timotheus 4:5,6. Deze

woorden, aldus verstaan, kunnen op velerlei manier nuttig zijn. 

1. Om ons te tonen, dat wij leven, niet wegens de goede natuur of toegenegenheid onzer

vijanden jegens ons, want wat hunnen wil aangaat, zijn zij klaar om ons te doden, maar zij zijn

in de hand Gods, in wiens hand ook ons leven is. Psalm 31:15. Derhalve, hoewel wij door den

wil van onze vijanden altijd ten dode overgeleverd zijn, toch zie wij leven 2 Corinthiërs 6:9.

Dus kan in dezen zin gezegd worden: Waar is dan de grimmigheid des benauwers? Het staat

niet in zijne macht om er over te beschikken, daarom mag hier wederom gezegd worden, dat

hij niet "gereed is om te verderven." Jesaja 51:13. De beker, waaruit Gods volk in alle eeuwen

hebben gedronken, de beker der benauwing en vervolging, zij is niet in de hand des vijands,

maar in de hand Gods, en Hij, niet zij, drenkt daaruit. Psalm 75:8. Zodat hun en al hunnen

woedenden golven toen dammen en grenzen gezet zijn, waardoor zij binnen de perken hunner

woede gehouden worden, gelijk de beer door zijn keten. "Want de grimmigheid des mensen zal

u loffelijk maken, het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Psalm 76:11. 

2. Dit behoort ons aan te moedigen om den weg onzes Heeren Jezus niet te verzaken, wanneer

wij gedreigd worden door onze tegenstanders, want zij zijn geketend. Zij zijn inderdaad gereed



en geneigd om ons te verderven, maar de macht en vrijheid om het te volvoeren hebben zij in

het geheel niet. Wie zou vrezen voort te gaan als hij slechts het gebrul hoort van den leeuw, zo

zijn keten hem niet toelaat ons kwaad te doen. Het is te laag voor eens Christens geest om een

mens, die sterven moet, te vrezen. En zij, die het toch deden, hebben den Heere hunnen Maker,

vergeten, die de haren onzes hoofds bewaart. Lukas 12:7. Ja, mag ik u zeggen, dat hij, die

aldus doet, vreest zijn leven, bezitting, aangelegenheden den Heere toe te vertrouwen, en liever

alles in zijn eigen hand vertrouwt, ja zelfs buiten den weg Gods, en hoewel zulke lieden zich

trachten goed te houden, terwijl zij gevallen en gevoelloos zijn, zo zullen zij toch van deze

dingen rekenschap moeten afleggen, en dan zullen zij ondervinden, dat vrees voor mensen en

zich voor Christus te schamen hen met geen lichten last zal bezwaren. Alzo is het een lelijk

ding, wanneer iemand naar zijne belijdenis met den tijd meegaat en doet, wanneer hij van de

mensen toegejuicht, wat hij niet zou doen, wanneer zij hun ongenoegen te kennen geven.

Vrezen zulke lieden God? neen, zij vrezen de vreze der mensen, terwijl zij den Heere zelf

zouden heiligen, dat Hij hun vreze zij. Jesaja 8:12,13. 

3. Dat de gereedheid om te vernielen, welke bij de vijanden Gods gevonden wordt, u aanzetten

moge om ook gereed te zijn, gelijk ik een weinig te voren zei, ga uit den gewapenden man

tegemoet, "David liep Goliath tegemoet", maak u gereed, man, en gord uwe wapenen aan,

"doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij moogt gereed zijn, zowel als uwe

tegenstanders, gelijk de gelukkige Paulus hier was: "Ik ben nu gereed om opgeofferd te

worden, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande" 1 Samuel 17:46-48. Maar omdat dit het

gevoeglijkst in het tweede stuk past, daarom zal ik daar ter plaatse verder over dit onderwerp

handelen.

De gereedheid des harten van den gezegenden apostel om te lijden. 

Ten tweede. De tweede zaak, in de woorden begrepen, is deze, dat gereed te zijn ook kan

verstaan worden met betrekking tot het hart, het gemoed van den gezegenden apostel, hetwelk

door genade gewillig was gemaakt om ter wille van het Woord het kruis te omhelzen, en in

andere plaatsen verklaart hij het zelf aldus: "Ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden",

zegt hij, "maar ook te sterven te Jeruzalem voor den naam van den Heere Jezus". Handelingen

21:13. Ook bevat het hetzelfde als hij zegt: "Noch houde ik mijn leven dierbaar voor mij

zelven, opdat ik mijnen loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik van den

Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods." Handelingen

20:24. Gelijk de vijanden gereed en gewillig waren in hun hart, eveneens was hij gereed en

gewillig in zijn gemoed. Deze man was als die machtige mannen van Salomo, gereed en ten

oorlog toegerust, welke den koning vergezelden, en geschikt waren om te allen tijde gezonden

te worden, ten einde de scherpste en nijpendste dienst te verrichten. 2 Kronieken 17:12-19.

Ene zaak, die allen heiligen past, maar hoofdzakelijk hun, die dienen in het Woord en de leer.

Deze woorden, aldus verstaan, leren ons vele zaken, zowel ter overtuiging als ter opbouwing. 

1. Hieruit zien wij, dat het hart eens Christens behoort vrij gemaakt te zijn van deze wereld,

want hij die bereid is om voor Christus en Zijn gezegend Woord opgeofferd te worden, moet

iemand zijn, die niet verstrikt is in de zaken dezes levens: hoe kan hij anders Hem behagen, die

hem tot een strijder verkoren heeft? Zo was het met dezen gezegenden man, hij was met

Abraham aan de voeten des Heeren gebracht en met Christus dezer wereld gekruisigd, hij had

reeds het vonnis des doods geveld over alle aardse vermaken en genietingen, opdat zij zijnen

geest niet doden zouden, als hij om zijns geloofs wil zou moeten lijden. 2 Timotheus 2:4, 2

Corinthiërs 1:8,9, Galaten . 2:20, 6:14.

2. Dit toont ons de echte uitwerkselen van een ongeveinsd geloof en oprechte liefde, want zij

waren de aanleiding en oorzaken van dezen allerzaligsten gemoedstoestand, lees 2 Corinthiërs

4:8-13, en vergelijk deze woorden met 2 Corinthiërs 12:9,10, en de mensen mogen spreken

zoveel zij willen over hun geloof en hun liefde voor den Heere Jezus en voor zijn heilig



evangelie. Maar zo zij hun openbare belijdenis laten varen uit vrees voor diegenen die Hem

haten, dan is het duidelijk dat hun mond voor hun hart gaat en dat hun woorden groter zijn dan

hun genade is. "Vertoont gij u slap ten dage der benauwdheid, uwe kracht is klein." Spreuken

24:10. Hierin is de liefde: "dat iemand zijn leven aflegt voor zijne vrienden." Johannes 15:13. 

3. Dit toont ons de ware uitwerkselen van een recht gezicht en diep gevoel van het lijden,

hetwelk het evangelie vergezelt. Ook dat dit lijden nuttig worden zal voor degenen, die het op

de rechte wijze dragen. Waartoe bereidde hij zich? Om te lijden, en waartoe anders maakte hij

zich daartoe gereed, dan omdat hij zag: "dat die verdrukking hem een gans zeer uitnemend

eeuwig gewicht der heerlijkheid uitwerkte?" 2 Corinthiërs 4:17. Dit maakte dat Mozes een

kroon en een koninkrijk versmaadde, en met verachtelijken blik neerzag op al de heerlijkheid

van Egypte. Hij zag de beloning, welke in den hemel bewaard wordt voor diegenen, welke om

Christus wil lijden moesten. Daarom weigerde hij de zoon van Farao’s dochter genaamd te

worden, verkiezende met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor enen tijd de

genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te

zijn, dan de schatten in Egypte, want hij zag naar de vergelding des loons. Door het geloof

heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings, want hij hield zich vast als

ziende den Onzienlijke." Hebreeën 11:24-27. 

Niet iedereen kan aldus de verdrukkingen en vervolgingen, welke het evangelie vergezellen,

beschouwen, zelfs niet iedereen, die het belijdt, hetgeen blijkt uit hun sidderen en ontwijken als

zij het geluid der bazuin en het oorlogsalarm horen. Zij kunnen zich, als lafaards in ene

bezetting, tevreden stellen met stil te zijn onder een geringer deel van den dienst, als het Woord

te horen, in te gaan om te volgen met liefde in woord en spraak, enz. maar "tot Hem uit te gaan

buiten de legerplaats, Zijne smaadheid dragende" en alle uur in gevaar te zijn om de Waarheid

van het heerlijk evangelie, dat durven zij niet. Hebreeën 13:13, 1 Corinthiërs 15:30. Neen, in

plaats van zich met Paulus gereed te maken om den draak en zijne engelen te bestrijden,

overleggen zij hoe zij het kruis van Christus zouden kunnen afwenden en ontwijken, heimelijk

zich verheugende, zo zij hun geweten kunnen misleiden en het stil en rustig maken, terwijl zij

toch onwaardiglijk wandelen. Openbaring 12:7-9. 

4. Door deze gereedheid kunnen wij onderscheiden, wie ongeveinsd des zins en willens zijn om

te trachten den gansen wil Gods te doen, namelijk zij, die reeds gewillig gemaakt zijn om om

Zijnentwil te lijden. Zij vragen steeds: "Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? niet achtende noch

aanziende het kruis en de verdrukking, welke hun wacht. "De Heilige Geest betuigt mij, " zegt

Paulus, "dat in elke stad mij banden en verdrukkingen wachten, " maar geen dezer dingen

schokken mij, noch acht ik mijn leven dierbaar voor mij zelven, zodat ik mijn loop met

blijdschap moge voleindigen" enz. Handelingen 20:23-24. Ik acht dat het zien en betrachten

der hemelse dingen minstens evenveel waarde heeft als alle moeite en verdriet, dat hun wacht,

dit is dus ene scherpe bestraffing voor diegenen, welke zich daarover verheugen dat zij

onkundig zijn aangaande enige waarheden, vooral van zulke waarheden, die het meest

vervolgd worden, terwijl, zij diegenen, die hen beschuldigen van ongeregeld te wandelen,

antwoorden, dat zij slechts naar hun ontvangen licht handelen. Terwijl toch de harten, die vol

liefde zijn tot den Naam en de heerlijkheid van Christus, in vrede wederkeren en komen, ja en

blijde zijn, zo zij de woorden Gods vinden, en ze opeten met smaak en aangenaam genot, zo

zullen zij ook tevens voor den buik bitter wezen, wegens dat getuigenis, hetwelk zij ons

opleggen om te dragen voor de volken, en natiën, en koningen Openbaring 10:10,11. Ik ben nu

bereid om opgeofferd te worden. 

Paulus gereed om te sterven, zijn werk voor God in deze wereld gedaan hebbende. 

Ten derde. De derde zaak die uit deze woorden blijkt is deze: Dat de apostel, door te zeggen,

dat hij nu gereed of bereid was, aantoont, dat hij nu dat werk gedaan had, hetwelk God hem

bevolen had te doen in deze wereld. "Ik ben nu bereid, " omdat ik mijn werk gedaan heb, dit



wordt verder duidelijk uit de volgende woorden in den tekst: "Ik ben nu bereid om opgeofferd

te worden en de tijd mijner ontbinding is aanstaande, namelijk, de tijd om deze wereld te

verlaten. De woorden, die volgen, versterken deze mening zeer: "Ik heb den goeden strijd

gestreden, ik heb den loop geëindigd, enz. zeer overeenkomende met de woorden van onzen

Heere Jezus: "Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij hebt te doen gegeven." Johannes 17:4.

Nu dan neem alles tezamen, namelijk: Ik word tot een drankoffer opgeofferd, en hiertoe staan

mijne vijanden gereed, mijn hart is ook gereed, en omdat ik mijn werk gedaan heb, ben ik in

alle opzichten gereed en bereid. Dit is een gemoedstoestand, welke niet enkel tot ene

eeuwigdurenden lof voor Paulus in het Woord Gods verdient vermeld te staan, maar ook tot

enen prikkelenden grond en drang voor allen, die het horen en lezen om dezelfde voetstappen

te drukken. Daarom zal ik, ten einde dit te bevorderen, volgens ontvangen genade, een

sluitrede trekken uit deze woorden en daarover een paar woorden spreken. De sluitrede is

deze: Dat het de plicht en wijsheid is dergenen die God vrezen het zó met hun tijd en werk, dat

Hij hun heeft toegewezen, aan te leggen, dat zij niet nog een gedeelte van hun werk te doen

hebben, wanneer zij van de wereld moeten scheiden. 



DES CHRISTEN PLICHT EN WIJSHEID OM ALDUS BEREID TE ZIJN. 

Deze waarheid zou ik verder kunnen aanvoeren uit de eigen woorden van den tekst, daar die

woorden door Paulus geschreven zijn met het doel om Timotheus aan te sporen, en alle

godzaligen met hem, om deze zaak na te jagen met alle macht. Maar om dit voorbij te gaan, en

u te herinneren aan enige andere Schriftwoorden, welke deze zelfde zaak aandringen als een

plicht, ga ik over om enige weinige voorbeelden aan te halen van de wijste en voornaamste

heiligen. Dit gedaan hebbende zal ik: 

1. U de reden daarvan aantonen.

2. U daartoe aanmoedigen.

3. Op hetzelve met verscheidene beweegredenen bij u aandringen.

4. Enige toepassingen maken van het geheel en aldus besluiten. 

Dat dit de plicht en wijsheid is dergenen, die God vrezen, kunt gij afleiden uit Christus’

vermaning tot waakzaamheid, en om gereed te zijn tegen zijne wederkomst: "Gij dan, zijt ook

bereid, want in de ure, welke Mij niet meent, zal de zoon des mensen komen." Mattheus 24:44.

Deze woorden, gelijk zij zijn gesproken om de godzaligen aan te sporen opdat zij bereid zijn

om hunnen Heer bij zijne wederkomst te ontmoeten, zijn ook voor ons, omdat de godzaligen

Hem moeten ontmoeten, zowel in Zijne oordelen en oogmerken hier, als bij zijne persoonlijke

verschijning op den jongsten dag, daarom behoorden zij zich te benaarstigen om zich gereed te

maken ten einde Hem in al zulke schikkingen te kunnen ontmoeten. "Daarom, " zegt God, zal

ik U alzo doen, o Israël, zo schik u, o Israël, om uwen God te ontmoeten " Amos 4:12. De

dood nu is een der zekerste beschikkingen, ja, en wel zulk ene, die voor dezulken volstrekt

geen hulp of middel verschaft, om voor eeuwig datgene te vervullen, wat u ontbrak, namelijk,

wat aan uw werk nog ontbreekt. Waarom Salomo ook bij ons tot dit werk aandringt en wel

onder deze woorden: "wat uwe hand vindt om te doen, doe dat met al uwe macht, want er is

geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heen gaat.

Prediker 9:10 Verzuim niets van uwen plicht, noch stel dien uit, want gij zijt op uwen weg naar

het graf, en daar kunt gij niet afmaken of eindigen, wat gij door nalatigheid ongedaan hebt

gelaten: daarom naarstig, zolang het leven duurt. 

Een ander schriftwoord is dat woord in den zendbrief van Petrus aan degenen, die in de

verstrooiing zijn: "Daarom geliefden", zegt hij, "verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat

gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem moogt bevonden worden ia vrede" enz. 2 Petrus 3:14.

Hier spreekt hij over de komst van Jezus ten oordeel, gelijk ook Christus deed in dat andere

woord en van wege de zekerheid en verschrikkelijkheid van dien dag dringt hij bij hen aan op

ene aanhoudende benaarstiging, en moet verstaan worden als het woord van Paulus aan

Timotheus als een aanhoudend wakker zijn in alle dingen, opdat zij, gelijk hij wederom zegt,

volmaakt mogen zijn in al den wil Gods, niet nalatende dit of dat werk, hetwelk hun van God

was te doen gegeven in deze wereld. 2 Timotheus 4:5. Veel zou nog kunnen gezegd worden

tot verder bewijs voor dezen plicht, maar ik zal u enige voorbeelden geven van de godzaligen

van ouds, waaruit u blijken zal, dat het ook onze wijsheid is, evenals het onze plicht is. En

vandaar:

Wordt er gezegd van Henoch, dat hij "met God wandelde" Genesis 5:22, en van Noach, dat hij

getrouw was in zijn geslacht en ook "met God wandelde". Genesis 6:9. Dat is, zij hielden zich

aan Hem vast, steeds het werk en den plicht vervullende, die elke dag geëist werd, niet doende

hun plichten met vlagen en stoten, maar zij dienden den Heere in enen ernstigen, vurigen geest.

Zo is er wederom gezegd van Abraham, dat het zijn werk was voor God te wandelen in den

weg des geloofd en der zelfverloochening, welk werk hij naarstiglijk volbracht heeft. En

daarom zegt de Heilige Geest, "dat hij in goeden ouderdom gestorven is" Genesis 25:8, daarbij

aanduidende dat hij "de tering naar de nering zette", namelijk dat het einde zijns werks met het



einde zijner dagen samenviel, en aldus ten grave daalde in vollen ouderdom, gelijk een garve

koren op zijn tijd rijp wordt. Job 5:26. 

Dit is ene spreekwijze, maar Bunyan bedoelt er mede, dat Abraham zijne dagelijkse plichten

vervulde, zo ras die hem ter hand kwamen, daar elk ogenblik van ons leven zijne plichten heeft,

die men niet nalaten mag te vervullen. (Vertaler. 

Ook Jakob, toen hij zijne zonen zegende, voor hen op zijn sterfbed liggende, troost zich

allerzaligst, na al zijn moeite en verdriet aldus, zeggende: Op Uwe zaligheid wacht ik o Heere!

alsof hij zeggen wilde: Heere, in de dagen mijner pelgrimsreize heb ik getrouw voor U

gewandeld door de hulp en kracht uwer genade, en nu niets meer te doen hebbende dan te

sterven, lig ik hier op U te wachten, dat Gij komt om mij tot U en tot mijne vaderen te

vergaderen, toen hij geëindigd had zijnen zonen bevelen te geven, en zijn levensdraad ten einde

toe afgewonden was, legde hij zijne voeten samen op het bed en gaf den geest, en werd

verzameld tot zijn volk. Genesis 49:18-33. Er is gezegd, dat Jozua en Kaleb mannen waren van

een uitmuntend gemoed, omdat zij getrouw waren in dit hun werk. Numeri 14:24.

David muntte ook hierin uit, en had zijn werk geëindigd vóór zijn doodsdag aanbrak: "Want

David, als hij in zijnen tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen". Handelingen 13:36.

Hetgeen in het Oude Testament wordt aangeduid bij drie gelegenheden:

1. Toen hij zijne warmte verloren had vóór zijnen dood, daardoor blijkende, dat zijn werk nu

geëindigd was en hij nu slechts op het sterven wachtte.

2. Door de volgende uitdrukking: "Voorts zijn dit de laatste woorden van David", ja het einde

van alle leerstellingen van dien lieven psalmist Israëls. 2 Samuel 23:1-2.

3. Dat woord in de psalmen is zeer betekenisvol: "De gebeden van David, den zoon van Isaï

hebben een einde". Psalm 72:20. Over het geheel spreken zij allen zonder twijfel dit uit, dat het

voor David ene gewetenszaak was, om met God te wandelen, door te trachten zijn werk met

naarstigheid te doen, opdat het einde van zijn werk en het einde van zijn leven mochten

samenvallen, want dat is inderdaad de wijsheid eens vromen mans. Job was in deze zaak ook

zeer nauwgezet, gelijk zowel het getuigenis Gods als zijn eigen geweten van hem getuigt. Job

1:8,31.

Elia had zijn werd tot zulk een einde gebracht, dat hij nog slechts Hazaël tot koning over Syrië,

Jehu tot Koning over Israël en Elisa in zijne plaats tot profeet te zalven had, waarna hij in den

hemel werd opgenomen. 1 Koningen 19:15,16. Wat zal ik nog meer zeggen? Ik zou komen tot

Hiskia, Josafat, Josia, benevens ook tot den ouden Simeon, wiens dagen hoofdzakelijk waren

verlengd geworden, niet omdat hij met God en zijn geweten ten achteren was in deze wereld,

maar om nu ten laatste met eigen oog den Christus des Heeren te zien: voorwaar ene zalige

voorbereiding voor den dood! Zacharias, benevens Elisabeth zijne vrouw, dat vrome oude

paar, hoe teder en omzichtig waren zij in deze zaak, om toch steeds "te wandelen in al de

geboden en inzettingen des Heeren, op ene zalige en onberispelijke wijze!" Lukas 1:6, 2:25.

Hun zoon mag ook niet vergeten worden, die liever dan uit zijnen weg te geraken, en

verhinderd in de vervulling van zijnen loop, het verlies van de liefde eens konings wilde wagen

en het verlies van zijn hoofd om een woord. Markus . 6:17,18. Deze allen en nog velen meer

zijn even zo vele krachtige argumenten tot aanprijzing van hetgeen ik straks gezegd heb,

namelijk dat het de plicht en de wijsheid is dergenen, die God vrezen om aldus hun tijd en hun

werk te besteden en te doen, wat hun door den Heere hier is toegewezen, dat zij geen gedeelte

van hun werk nog te verrichten hebben, wanneer zij deze wereld moeten verlaten. 



Ik zou ook nog vele redenen kunnen aangeven om op deze waarheid bij u aan te dringen als: 

REDENEN OM OP DEZEN PLICHT AAN TE DRINGEN 

Eerstelijk. Anders is het grootste en voornaamste doel van God, hetwelk Hij beoogde met ons

in de wereld te zenden, vooral met ons te bekeren en onze zielen met genadegaven te

begiftigen en met vele andere weldaden, opdat wij hier de roem zijner genade zouden zijn, voor

zoveel ons aangaat, onnut en verijdeld geworden. "Dit volk heb Ik mij geformeerd, zij zullen

mijnen lof vertellen. Jesaja 43:21, en zo wederom: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u

uitverkoren en u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uwe vrucht blijve."

Johannes 15:16. Het was nooit de bedoeling Gods, toen hij uwe naaktheid bedekte met de

gerechtigheid Zijns lieven Zoons, en u verloste van de veroordelende macht der zonde en der

wet, dat gij nog zoudt voortleven als degenen, die God niet kennen. "Ik zeg dan dit", zegt

Paulus, "en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen

wandelen in de ijdelheid huns gemoeds" Efeziërs . 4:17. Hoe! een Christen zijn en leven gelijk

de wereld? Johannes 17:16. Een Christen zijn en uw tijd, uwe kracht, uwe vermogens besteden

in dingen, die door het gebruik vergaan? Bedenk, mens, indien de genade Gods uwe ziel gevat

heeft, dat gij dan een mens zijt van de andere wereld en naar waarheid een onderdaan van een

ander en edeler koninkrijk, het koninkrijk Gods, hetwelk is het koninkrijk des evangelies, der

genade, des geloofs en der gerechtigheid, ja het koninkrijk der hemelen hiernamaals. Romeinen

14:17.

In deze dingen behoort gij uzelven te oefenen, zorg dragende dat de hemelse dingen welke

God u geschonken heeft, niet wijken voor de dingen die van deze wereld zijn, maar bedwing

liever uw lichaam, dood uwe leden, verhef uw gemoed en vestig het op de dingen die boven

zijn, en houd in uwen wandel der gehele wereld dit gezegend woord des levens voor. 1

Corinthiërs 9:26,27. Dit, zeg ik, is Gods oogmerk, dit is de strekking, de natuurlijke strekking

van elke genade Gods, aan u bewezen, en hierin wordt onze Vader verheerlijkt, dat wij veel

vrucht dragen. Colossenzen . 3:1-4. Johannes 15:8. 

Ten tweede. Een tweede reden waarom Christenen het zó met hun tijd en werk, dat God hen

voor zijnen naam in deze wereld heeft te doen gegeven, moeten aanleggen, dat zij niet nog een

gedeelte daarvan te doen hebben, wanneer zij deze wereld moeten verlaten, is omdat het

sterven, zo zij zulks niet doen, voor hen een moeilijk werk zal zijn, vooral wanneer God hen

wakker maakt over hun nalatigheid in hunnen plicht. 1 Corinthiërs 11:30-32. De weg Gods met

zijn volk is hun zonde te bezoeken in dit leven, en de slechtste tijd voor u om daarover bezocht

te worden, is wanneer uw leven is neergeworpen, als het ware tot het stof des doods, wanneer

alle natuurlijke zwakheden op u aankomen gelijk een waterstroom, als ziekte,

twijfelmoedigheid, moeiten, vermoeidheden en dergelijke. Ik zeg, nu beschuldigd te worden

van nalatigheid in uwen plicht, wanneer gij niet in staat zijt hem te volvoeren, ja misschien zo

zwak, dat gij nauwelijks verdragen kunt, dat ge uw besten vriend in uw leven tot u hoort

spreken, zal dat niet uw sterven moeilijk maken? Hebreeën 4:1,2. David bevond het ene

moeilijke zaak, toen hij uitriep: "Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga, en

ik niet meer zij". Psalm 39:14. David werd op dat ogenblik bestraft over enige

goddeloosheden, ja was door zijne dwaasheden aan de poorten der schaduwe des doods

gekomen.

Maar hierin kon hij niet ingaan zonder grote gemoedsberoeringen, waarom hij ook om uitstel

vraagt en tijd om den wille Gods te doen, en het werk, dat God hem te doen gegeven had, te

verrichten. Zo wederom: "De smarten des doods hebben mij omgeven en de angsten der hel

hebben mij getroffen, ik vond benauwdheid en droefenis: toen riep ik den Naam des Heeren

aan." Ja dit zal maken dat gij roept, al zijt gij zo vroom als David! Leer daarom uit zijne

angsten, gelijk hij ten laatste ook geleerd heeft, om zijn eigen geslacht te dienen door den wil



van God, voor hij insliep. God weet, hoe uwe zonden te vergeven, en toch ze tot zulk ene

bittere zaak te maken en voor u tot zulk enen zwaren last, dat gij, zo gij er maar eens door

gekweld zijt geworden, voor de gehele wereld niet zoudt wensen, dat zij weerom kwamen. Ja,

het valt Hem gemakkelijk deze genade in zijnen boezem te hebben, terwijl Hij toch al uwe

beenderen verbreekt en al uw gal op de aarde uitgiet, ja zich dan aan u te vertonen in zulk ene

vreselijke majesteit, dat het u toeschijnt, alsof hemel en aarde in zijne tegenwoordigheid beven!

Dat dan de gedachte hieraan u nope als een reden van groot gewicht om u te prikkelen dat gij

het zó met uw tijd en werk in wijsheid aanlegt, terwijl gij gezond zijt.

Ten derde. Een andere reden, waarom zij die God vrezen hun tijd en werk voor God in deze

wereld zo behoren te besteden en te doen dat zij nog niet een deel daarvan hebben te doen,

wanneer zij dit leven moeten verlaten, is omdat het dralen in uw werk, voor zoveel het daaraan

ligt, de wederkomst van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus uitstelt en tegenhoudt. Een

ding onder vele, welke de verschijning van Christus op de wolken des hemels tegenhoudt, is,

dat Zijn lichaam en Zijne bijzondere delen, niet compleet, niet volkomen zijn, zij zijn nog niet

allen gekomen tot de kennis van den Zone Gods, naar de mate van de gedaante der volheid van

Christus", Efeziërs . 4:8-13, dat is tot de voleinding van zijn lichaam. "Want", gelijk Petrus

zegt, "de Heere vertraagt de belofte niet, (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is

lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering

komen". 2 Petrus 3:9. En zo ook tot de volkomen vervulling van al hun plichten, die zij voor

God in deze wereld te doen hebben. En ik zeg, hoe sneller het werk der bekering, des berouws,

des geloofs, wordt voleindigd door de heiligen in hunnen tijd, des te meer geven zij

gelegenheid voor de wederkomst van den Heere uit den hemel. Waarom Petrus wederom zegt:

Wetende dat wij zodanige dingen verwachten, "hoedanigen behoren wij te zijn in heiligen

wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in

welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende

zullen versmelten". 2 Petrus 3:11,12. Als de bruid zich zal toebereid hebben, is de bruiloft des

Lams gekomen". Openbaring 19:7. 

Dat is, de Heere zal dan niet langer op de wereld wachten, als de heiligen gereed zijn om Hem

te ontvangen. Gelijk Hij tot Lot sprak, toen Hij kwam om Sodom te verderven. "Haast u", naar

Zoar, "want ik kan niets doen tot gij daar gekomen zijt". Genesis 19:90-22. Zo aangaande den

groten dag des oordeels voor de wereld, welke ook de dag der zaligheid en der rust voor het

volk van God zal zijn, die kan niet komen, tenzij de vrouw des Lams zich gereed gemaakt

heeft, tenzij al de heiligen, welke ter heerlijkheid bestemd zijn, gereed zijn. En voor ik verder

ga, wat zou ik nog kunnen zeggen om deze reden op de ziel, het gemoed te drukken dergenen,

die waarlijk genade bezitten? Hoe! zult gij nog dralen in het werk van uwen dag? zult gij nog

onwillig blijven om de gerechtigheid na te jagen? Weet gij niet, dat gij, aldus handelende, de

toekomst van uwen lieven Heiland vertraagt? Bovendien is dat de dag zijner heerlijkheid, de

dag, waarop Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders en der heilige engelen, en wilt gij

niet door uwen ijver dien dag verhaasten? Moet ook de algemene vergadering en gemeente der

eerstgeborenen op u wachten, om haar volheid der heerlijkheid te ontvangen? Wilt gij, door

aldus te doen, trachten ze nog besloten te houden in het stof der aarde om daar te verkeren met

den worm en het verderf? De Heere wekke u op, opdat gij zien moogt, dat uwe traagheid dit

doet en ook uwe eigene ziel afhoudt van de erfenis, die u bereid is. 

4. Een andere reden, waarom de heiligen zich behoren te benaarstigen om het werk volkomen

te vervullen, dat God hun te doen gegeven heeft, is omdat voor zoverre zij in hun werk te kort

komen, zij daarin ook hun eigen heerlijkheid verminderen. Want gelijke de Heere zijn volk

bevolen heeft om voor Hem in deze wereld te werken, zo ook heeft Hij uit genade beloofd te

belonen, wat zij christelijks doen. Want het goede dat iemand doet, datzelve zal hem vergolden

worden van den Heere, hij zij dienstknecht of vrije. Ja, Hij acht het ongerechtigheid om hun



werk des geloofs en den arbeid der liefde te vergeten, maar ene gerechte zaak om hen te

belonen voor dit alles in den dag van onzen Heere Jezus. Hebreeën 6:10, 2 Thessalonicenzen

1:6,7. Dit, goed overwogen, is ene krachtige reden om dezulken aan te sporen, die begerig zijn

naar die heerlijkheid, gelijk Mozes en Paulus benevens de overigen die van dezelfden geest zijn.

Gelijk de apostel ook tot de heiligen te Corinthe zegt "zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd

overvloedig in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere". 1

Corinthiërs 15:58. 

Na u aldus de redenen aangegeven te hebben waarom het volk Gods ijverig behoort te zijn in

het werk, dat God hun verordend heeft, en hierin bezig te zijn voor Hem in deze wereld zal ik

vervolgens u enige aanwijzingen geven welke u in dit werk bevorderlijk kunnen zijn. Het zijn

dezulke, welke strekken om die hindernissen weg te nemen, welke gij ontmoet, of door

ontmoediging, of van wege uwe hardheid of ongevoeligheid van gemoed, want grote

hinderpalen overkomen het volk Gods door deze belemmeringen. 

Aanwijzingen, welke in dit werk bevorderlijk kunnen zijn. 

Ten eerste. Zo gij getrouw wilt zijn om dat werk te doen, hetwelk God u voor Zijnen naam in

deze wereld heeft te doen gegeven, tracht dan veel te leven in de gunst en het gevoel van uwe

vrijheid in Jezus Christus, dat is, houd dit zo mogelijke steeds voor ogen, dat gij een verloste

zijt, uit deze wereld genomen, en verlost van den vloek der wet en de macht des duivels enz. en

gezet in het koninkrijk der genade en der vergeving der zonden om Christus wil. Dit moet in

deze zaak volstrekt aangewend worden, ja zo volstrekt, dat het voor elk Christen onmogelijk is

om zijn werk christelijk te doen, zonder enige genieting daarvan. Want dit is in het eerste

Hoofdstuk van Lukas zelfs tot den grond van alle goede werken gemaakt, zowel aangaande

hunnen aard als aangaande onze volharding daarin, en wordt daar ook gerekend als een

hoofdbestanddeel van dat verbond, hetwelk God met onze vaderen gemaakt heeft, dat Hij ons

geven zou, dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder

vreze, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, alle de dagen onzes levens. Lukas 1:74,75. 

En waarlijk, zo gij dit wegneemt, welke grond kan er voor iemand gelegd worden om in goede

werken te volharden? Geen. Want zo men de genade en de vergeving der zonden om Christus

wil wegneemt, dan laat men den mensen niets over om hem te helpen, dan de verschrikkingen

der wet en des oordeels van God, welke, op zijn best, slechts een knechtelijken en slaafsen

geest in dien man kunnen verwekken, waarin zij wonen, welke geest, wel verre van een hulp

voor ons te zijn om in de goede werken te volharden, ons daartoe brengt, dat wij niet kunnen

dragen hetgeen geboden is, maar als Israël ons doet vlieden van God even als voor het gezicht

ener slang. Hebreeën 12:20. Exodus 19. Gelijk Salomo zegt: "Een knecht zal door woorden

niet getuchtigd worden, hoewel hij u verstaat, nochtans zal hij niet antwoorden". Spreuken

29:19. Heb dan in uwe ziel den geest van den Zoon, en geloof, dat gij door Hem volmaaktelijk

vrij zijt van hetgeen gij door de zonde verdiend hebt uit de hand van de wrekende

gerechtigheid. Deze leer maakt uwe banden los, neemt uw juk van u, en laat u rechtop

wandelen. Deze leer stort geestelijke en hemelse genegenheden in uwe ziel, en het geloof aan

deze waarheid toont u dat God u zo verrast heeft en over u gekomen is met zijne heerlijke en

eeuwige liefde, dat gij uzelven niet anders dan zijn schuldenaar kunt beschouwen 

"Daarom broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven

Romeinen 8:12. De beweegreden van Paulus aan Filemon is hier in den hoogsten graad waar

"dat gij ook uzelven daartoe schuldig zijt". Filemon 1:19. Dit betuigt Paulus verder, zowel in

het 6de als in het 7de hoofdstuk der Romeinen. In het ene zegt hij: "wij zijn vrij van de zonde"

en in het andere "wij zijn dood voor de wet", opdat onze vrucht tot heiligheid zou zijn, "opdat

wij Gode vruchten mogen voortbrengen". Romeinen 6:22 en 7:4. Want indien, gelijk ik zei, òf

uwe goddeloze lusten, òf de macht en kracht der wet heerschappij over u hebben, zijt gij niet in

staat om het werk, dat God u in deze wereld te doen gegeven heeft, te volbrengen. Ik heb



voorheen verwonderd gestaan over den twistzieken geest, waarmee het volk bezeten was,

waarvan Maleachi spreekt, hoe zij op zekere manier op alles wat aan te merken hadden, dat

hun bevolen was te doen, maar sedert heb ik opgemerkt dat hun goddeloze toestand hierop

gegrond was, dat zij twijfelden aan de liefde Gods. "Toch zegt gij: Waarom hebt Gij ons

liefgehad? Maleachi 1:2. En waarlijk, indien het volk bij wijze van twijfel tot God zegt:

"Waarom hebt Gij ons liefgehad? geen wonder dus dat het volk is als dat uit den tijd van

Maleachi, een ondankbaar murmurerend, tegenstrevend volk, in alles wat goed is. Lees eens

het gehele boek van Maleachi. 

Ten tweede. Zo gij getrouw wilt zijn in het volbrengen van het werk, dat God u voor zijnen

naam in deze wereld te doen gegeven heeft, tracht dan in de heiligheid een sieraad en

heerlijkheid te zien, als ook in elk goed werk: dit strekt zeer tot aansporing van uw hart:

"Aanbidt den Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. schrikt voor zijn aangezicht, gij ganse

aarde!" Psalm 96:9. En denk tot uwe hulp hierin in het algemeen veel hieraan: dat "Zo zegt de

Heere" het einde is van elk gebod, want werkelijk ligt de heerlijkheid en schoonheid der

plichten grotendeels in de heerlijkheid en uitnemendheid van den persoon, die ze bevolen heeft,

en van daar is het dat "Het worde gedaan door des Konings hoogste Majesteit" de aanhef is

van elk gebod en elke wet, omdat daarom die wet moest geëerbiedigd en heerlijk en uitnemend

gemaakt worden voor allen. En wij zien om deze zelfde reden, welk ene macht en plaats de

voorschriften der koningen uitoefenen en innemen in de harten hunner onderdanen, daar

iedereen de inzetting lief heeft en eerbiedigt, omdat daarin de naam huns Konings ligt. Wilt gij

opstaan tegen den Koning? is een woord dat de wereld doet beven. 

Nu dan, wend deze dingen aan als een argument in dit onderhavige geval en laat de naam

Gods, daar Hij toch wijzer en beter en heerlijker en van groter schoonheid is dan koningen, in

uw hart verwekken dat gij heerlijkheid ziet in alle dingen, die u van God bevolen zijn. En

waarlijk zo gij hierin niet aldus handelt, zult gij struikelen in en u stoten aan uwe plichten en

werkzaamheden, die gij te doen hebt, want enige der geboden Gods zijn zo onaanzienlijk en

laag in zich zelven, dat gij, zo men den Naam Gods daaraan ontneemt, ze veracht in plaats van

te gehoorzamen, gelijk Naäman de Syriër deed. Wat is er in ‘s Heeren avondmaal, in den doop,

ja in de prediking des Woords en het gebed, zo zij gene inzettingen Gods waren? Omdat zijn

Naam er aan verbonden is daarom zijn zij, elk in het bijzonder, heerlijk en schoon. Daarom is

het geen wonder dat hij, die ze inziet zonder op hun titelblad te letten, in woede weggaat gelijk

Naäman, en aan andere boven hen de voorkeur geeft. Wat is de Jordaan? "Zijn niet Abana en

Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan al de wateren van Israël, kan ik mij daarin niet

wassen en rein worden, " vraagt hij. 2 Koningen 5:10-12. 

Dit kwam, omdat hij er niet aan dacht dat de Naam Gods in het gebod lag. Israëls geschal op

ramshoorns, Jozua 6, en dat Jesaja naakt wandelde, Jesaja 20:3, en Ezechiëls oorlogen tegen

een tichelsteen zouden zonder twijfel dwaze handelingen zijn geweest, ware het niet dat de

Naam Gods daaraan eerbied, macht, heerlijkheid en schoonheid gegeven had. Zo dan ook de

Naam Gods en "Alzo zegt de Heere, " tegen alle redeneringen, lasteringen en verwijten, die gij

of door de wereld, of uit uw eigen hart tegen uwen plicht ziet oprijzen en laat Zijn Naam en

autoriteit alleen voor u een voldoende grond zijn om de schoonheid in het oog te houden, die

Hij op al zijne wegen heeft gelegd en "om te onderzoeken in zijnen tempel". Psalm

Ten derde. Wenst gij getrouw te zijn in het werk, dat God u voor zijn Naam in deze wereld

heeft te doen gegeven? schat dan een bevend hart en geweten hoog, want ofschoon het Woord

de richtsnoer en regel is, waarnaar wij al onze daden moeten regelen en besturen zo is toch een

bevend hart en een teder geweten volstrekt nodig in dit ons werk. Een hard hart kan niets

uitrichten met het woord van Jezus Christus. "Hoor het woord des Heeren, gij die voor zijn

woord beeft." Jesaja 66:5. "Dien den Heere met vreze en verheugt u met beving, Psalm 2:11.

Ik verhief straks mijne stem tegen een knechtelijken en slaafsen gemoedstoestand, daarom



moet gij niet menen, dat ik hier zulk een toestand aanprijzen wil, neen, neen, ik bedoel een hart

dat beeft voor, of bij de genade Gods en een geweten, dat vertederd is door de besprenging

met het bloed van Christus. Zulk een geweten is gewekt, zowel door den toorn als door de

genade, door den schrik als door de barmhartigheid Gods, want het past voor het gemoed eens

zoons, om voor zijnen vader te vrezen, ja de kastijdingen te vrezen, hoewel niet te vrezen voor

de verdoemenis. Laat daarom het verderf Gods een schrik zijn voor uw hart, hoewel niet dat

verderf, hetwelk degenen wacht, die voor eeuwig door hun zonden omkomen. Job 31:23.

Ofschoon ik verder dit er bij zou kunnen voegen, zo kan het u toch geen kwaad, maar goed

doen, als gij eens een oog over uwen schouder werpt en opziet naar degenen, die nu liggen te

brullen onder de wraak des eeuwigen vuurs, het kan u in herinnering brengen, wat gij eens

waart, en wat er nu van u zeker moest worden, indien de genade door Christus zulks niet

verhinderde. Jesaja 66:24. Houdt dan uw geweten wakker door toorn en genade, met hemel en

hel, doch laat genade en hemel heerschappij voeren. 

Paulus stond steeds naar een teder geweten, anders had hij nooit kunnen doen, wat hij deed,

noch kunnen lijden, wat wij lezen: "En hierin", zegt hij, "oefen ik mij zelven om altijd een

onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen" Handelingen 24:16. Dit zou geen

steenachtig, verstijfd, omgekocht, verleid, of aarzelend geweten kunnen doen. Het ging Paulus

als den nachtegaal tegen den doorn. Opdat zijn hart steeds wakende mocht zijn, gewende hij

zich aan de overdenking van die dingen, welke zowel liefde als vrees verwekken, en was altijd

zeer nauwgezet om zijn geweten voor onergerlijkheid te bewaren: "Hierin oefen ik mij zelven"

enz. Wees dan wakker in deze zaak, zo gij Gode getrouw wilt zijn. Een teder geweten is voor

sommige mensen als Salomo’s kijfachtige huisvrouw, een last voor degenen, die het hebben.

Spreuken 25:24. Doch laat het u zijn als diegenen, welke David uitnodigden om op te gaan

naar het huis des Heeren. Psalm 122:1. Hoor naar hetzelve en koester het met vermaak en

genoegen.

Ten vierde. Zo gij getrouw wilt zijn in het vervullen van het werk, dat God u voor Zijnen

Naam in deze wereld heeft te doen gegeven, laat dan de godsdienst uwe enige bezigheid zijn,

die al uwe gedachten en uwen tijd inneemt. "Wat uwe hand vindt om te doen, doe dat met al

uwe macht" Prediker 9:10. Met geheel uw hart, met geheel uw gemoed en met al uwe kracht.

De godsdienst is voor de meeste mensen maar ene bijzaak, waarmee zij gewoon zijn hun ledige

uren zoek te brengen, of als een stegelreep, welke gebruikt wordt om een of ander doel te

bereiken. Hoe weinigen zijn er in de wereld, welke wandelen "overeenkomstig het evangelie"

Filippenzen 1:27. Een hart, dat gezond is in Gods inzettingen, een hart dat verenigd is tot de

vreze Gods, een hart, dat veranderd en gevormd is door het Woord Gods, is een zeldzaam

ding, zeldzaam, omdat het nauwelijks ergens gevonden wordt, en zeldzaam, omdat het

inderdaad de vrucht is van een heerlijken Geest en een teken van iemand, die door den Heere

gezaligd is. Psalm 119:80, 86:11. 

Maar die onverschilligheid in den godsdienst, dat vormen van zich zelven in onze taal, gebaren,

wandel en gedrag naar de grillen en dwaasheden dezer wereld kan, daar het in zich zelve een

volk niet past, dat den Naam huns Gods op hun voorhoofden behoort te dragen, slechts een

zeer grote en pijnlijke belemmering zijn voor uwen wandel en getrouwheid voor God in deze

wereld. Romeinen 6:17. Gord dan uwe lendenen als een man en laat voor uwe ziel God en Zijn

Christus en Zijn Woord en Zijn volk en Zijne zaak de hoofdzaak zijn, en gelijk gij voorheen aan

deze wereld het grootste deel van uwen tijd en uw werk en uwe studie toegewijd hebt, zo wijdt

gij, nu gij bekeerd zijt, deze allen den godsdienst. "Want gelijk gij uwe leden gesteld hebt, om

dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu

uwe leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking" Romeinen 6:19. Heilige

zaken moeten er zijn in het hart, waar dit getrouwelijk in praktijk wordt gebracht. 



1. Breng dagelijks uw hart met het Woord Gods in aanraking, opdat uw hart er door worde

gericht en er mede gevuld. Het nalaten van dit oprechtelijk te doen is ene grote oorzaak van

die ontrouw jegens God, welke in ons gevonden wordt. Breng dan uw hart dagelijks tot het

Woord, teneinde te beproeven, hoe gij heden het Woord gelooft, en hoe uw hart heden met het

Woord overeenstemt. Dit is de manier om dagelijks zuiver werk te maken, om uwe ziel

dagelijks warm en levendig te honden. "Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden?"

vraagt David. "Als hij het houdt naar Uw Woord" Psalm 119:9. Zo wederom: "Aangaande de

handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uwer lippen gewacht voor de paden des

inbrekers" Psalm 17:4. En wederom: "Ik heb Uwe rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen

U niet zondigen zou" Psalm 119:11. "Die zijn vermaak vindt in de wet des Heeren en Zijne wet

overdenkt dag en nacht, zal zijn gelijk een boom, geplant aan waterbeken, die zijne vrucht

geeft op zijnen tijd, en welks blad niet afvalt, en wat hij doet zal wel gelukken" Psalm 1:2,3. 

2. Bedenk aanhoudend, dat u elke dag uw werk te doen gegeven is en dat elke dag genoeg

heeft aan het kwaad, dat u wacht. Mattheus 6:34. Deze herinnering maakte, dat Paulus

dagelijks waakte, dat hij dagelijks zich zelven en der wereld stierf en hij dagelijks den geest

zijns gemoeds opscherpte, dat hij zich door de kracht van dat Woord zocht te ontdoen van de

zucht naar vleselijke dingen, welke in dat vlees woonde. 1 Corinthiërs 15:31. Dit zal u het mes

op de keel zetten in alle plaatsen en bezigheden en gezelschappen. Spreuken 23:2. 

Laat uw hart meer aangedaan zijn over hetgeen de ere Gods betreft, en het welzijn en de

heerlijkheid des evangelies, dan over hetgeen u als mens belaagt en alle aardse voordelen. Dit

zal u geoorloofde dingen doen verachten, zo zij niet nuttig of passend schijnen te zijn. Ja, dit

zal maken, dat gij gelijk de apostelen van ouds, den vrede van anderen en hun opbouwing

boven uw eigen voordeel stelt en meer vermaak vindt in den wasdom van de macht der

godzaligheid in anderen, dan in de vermeerdering van uw koren en most. 

Houd rekening met uw hart elke dag, voor gij u te slapen legt en tel op, zowel wat gij van God

hebt ontvangen, voor Hem gedaan hebt en waarin gij nalatig zijt geweest. Dit zal bij u

verheerlijking en nederigheid verwekken en u voor den verlopen dag de genade doen inroepen,

waardoor gij met gedurige vergiffenis in aanmerkelijke mate uw werk zult kunnen verrichten

en ten einde brengen, wanneer gij uw leven eindigt en getroost kunt leven in de hope dat gij

beide einden zaliglijk tezamen brengen zult. Doch dit in het voorbijgaan. 

Ten vijfde. Zo gij getrouw wilt zijn in het volbrengen van dat werk, hetwelk de Heere God u in

deze wereld voor Zijnen Naam te doen gegeven heeft, draag dan zorg dat gij niet ophoudt en

stilstaat, als u moeilijk werk in de hand komt. Het gaat met Christenen als met andere

scholieren, zij hebben soms moeilijke lessen te leren, maar die moet gij ook leren, anders kunt

gij uw werk niet doen. Het Woord en de Geest Gods komen soms als een kettingkogel op ons

aan, alsof zij alles wilden neervellen, gelijk toen Abraham Izaäk moest opofferen en de

Levieten hun broederen moesten slaan. Genesis 22. Exodus 32:26-28. Paulus moest ook van

de ene plaats naar de andere gaan prediken, hoewel hij te voren wist, dat hij daar verdrukt zou

worden. Handelingen 20:23. 

God zegt soms tot u, wat Hij tot zijnen dienstknecht Mozes zei: "Vat de slang bij den staart",

of gelijke de Heere Jezus tot Petrus zei, "Wandel op de zee". Dat zijn moeilijke zaken, maar

zijn niet nagelaten geworden, toen God hen riep om het te doen. O hoe gaarne zou ons vlees

en bloed het kruis van Christus mijden! De troost des evangelies, de zaligheid der beloften, hoe

zijn die ons aangenaam! Evenals Efraïm, mogen wij hier gaarne het koren dorsen, en die

aangename muziek en gezangen horen, welke de evangelieprediking doet klinken, waar enkel

genade wordt verkondigd, en niets van onzen plicht der zelfverloochening, maar dezulken zal

God treden op hunnen schonen hals en hen jukken met het juk van Christus, want daar hebben

zij een werk te doen, het werk der zelfverloochening. 



Dit werk nu ligt soms in daden, die aller moeilijkst schijnen, als: dat iemand zowel zijn leven als

alles wat hij heeft om Christus wil moet haten en verlaten, want anders kan hij zijn dienaar niet

zijn, noch zijn discipel gerekend worden, Lukas 14:26-33. Zo scheen het Christus zelf ook toe,

toen hij zijne noodlottige reis naar Jeruzalem deed, Hij ging daar heen om te sterven, gelijk Hij

wist, en trad bij elke stap als het ware op zijne eigene ingewanden, maar toch zonder twijfel

met grote verzoeking om die reis te ontwijken of te vermijden, " en daarom wordt er gezegd:

"Hij richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen", die aanzoek tot het tegendeel

versmadende en om het woord van zijne zwakke discipelen te verhinderen: Meester, red u. Er

wordt gezegd, dat Hij voor hen afging, zodat zij verbaasd waren, toen zij zijn vast besluit

zagen, terwijl zij zelven vreesden voor dat verschrikkelijk einde dat er op volgde. Markus .

10:32-34.

Ook toen Hij daar kwam en gegrepen moest worden, ging Hij naar den hof, welken Judas wist,

naar zijne gewone plaats, en toen zij Hem de verschrikkelijke vraag deden, antwoordde Hij: "Ik

ben het". Johannes 18:1-5. 

Soms bestaat dat werk ook in daden, welke dwaas schijnen als wanneer de mensen zich

onthouden van die genoegens, en vermaken en vriendschap en eerbewijzingen der wereld,

welke zij vroeger plachten na te jagen en zich liever voegen bij het afschrapsel dezer wereld. Ik

bedoel zoals vleselijke mensen dat zeggen- daar zij hun wegen en leefwijze, al zijn die

vergezeld van duizend noodlottigheden, nuttiger en aangenamer en beter achten dan alle

vroegere heerlijkheid. Zo verliet Eliza zijns vaders huis, om water op Elia’s handen te gieten, 2

Koningen 3:11. En zo verlieten de discipelen de schepen en netten hunner vaders om met Jezus

een bedelaarsleven te leiden, en verliet Paulus de voeten van Gamaliël voor den gesel en den

stok en den dood en de doodsgevaren, welke het gezegend evangelie vergezelden. Men zou

gemeend hebben, dat het al ene zonderlinge daad van Petrus was om alles voor Christus te

verlaten, vóór hij wist wat Christus hem geven zou, gelijk het 19de Hoofdstuk van Mattheus

schijnt aan te duiden, maar Christus wilde het zo, vers 27, (Mattheus 19:27) Hij die zijn leven

wil behouden, moet hetzelve verliezen, en hij die zijn leven voor Christus in deze wereld

verliezen zal, zal het behouden ten eeuwigen leven, Johannes 12:25. 

Ik zou vele dingen van dezen aard hierbij kunnen voegen, om u te tonen welke moeilijke

stukken God zijn beste volk soms voorzet, doch het is uw werk, zo gij getrouw wilt zijn, om in

niets te verslappen of te blijven steken. Mattheus 10:38. Enigen willen, wanneer zij aan het

kruis komen, of daar blijven staan en niet verder gaan òf zo zij het kunnen, er over heen

stappen, en zo niet dan trachten zij er rondom heen te lopen. Doe gij dit niet, maar neem uw

kruis op, kus het, en draag het Jezus na. "God verhoede, zegt Paulus, dat ik zou roemen anders

dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld voor mij gekruisigd is,

en ik voor de wereld". Galaten . 6:14. 

Opdat gij nu dit deel van den dienst uws Heeren en Zaligmakers Jezus Christus beter moogt

volbrengen, beantwoord ze allen voor hun vloeken met gebeden en zegeningen. O, het is een

moeilijk werk om alle verwijtingen van al die dwaze lieden in uwen zak te steken, als of gij

groten buit gevonden hadt en alle lasteringen, leugens en schimping te dulden, zonder ze te

vloeken, gelijk Eliza de kinderen. Het is veel gemakkelijker om ze tand om tand en schelden

voor schelden en slag voor slag te geven, ja, om over hen vuur van den hemel af te bidden. 

Maar te zegenen degenen, die ons vloeken, en te bidden voor degenen die ons geweld aandoen

en die ons vervolgen uit kwaadaardigheid, uit ouden wrok, en met het doel om ons te kwellen

en onzen geest te bedroeven, en ons trachten woedend te maken, dit is een werk dat boven

onze krachten gaat. Ons geduld nu behoort te zien op ongeziene dingen en moeten wij denken

aan Christus gedrag jegens hen, die zijn bloed vergoten, of alles is in gevaar van los te barsten

en gij in gevaar van u in deze dingen verkeerd te gedragen. Ik zou hier ook Jobs geval kunnen

bijbrengen en de les welke God hem voorlegde, toen Hij met een enkelen slag alles



terneersloeg, Job 1:15, en slechts zijn leven spaarde, doch ook dat zo bitter voor hem maakte,

dat hij liever de verworging dan het leven koos. Job 7:16. 

O, als elke voorzienigheid Gods voor u is als de boodschappers van Job, en de laatste u

verschrikkelijker tijdingen brengt dan allen, die vóór hem kwamen, Job 1, wanneer het leven,

de bezitting, de vrouw, kinderen, lichaam en ziel en alles in eens door hemel en aarde schijnt

geslagen te zijn, dan zijn dat moeilijke lessen, en dan mij zelven te gedragen als een gespeend

kind en te zeggen: "De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij

geloofd." Job. 1:21. Aldus, schrijft Job in weinige woorden gerechtigheid toe aan zijnen

Maker, en hoewel zij weinige zijn, komen zij toch voort uit zulk een zaligen gemoedstoestand,

dat de heilige schrijver des Woords verwonderd staat en zegt: "In dit alles zondigde Job niet

met zijne lippen, noch schreef Gode iets ongerijmds toe." In dit alles-wat noemt de Heilige

Geest groot hetgeen slechts klein schijnt te zijn, wanneer het voortkomt uit een oprecht hart!

en het mag waarlijk ook wel zo geacht worden door allen, die weten wat er in den mens is, en

waartoe hij geneigd is. 

1. Tracht te geloven, dat al deze dingen tekenen zijn van de liefde Gods. Hebreeën 12:6.

Openbaring 3:19.

2. Bedenk dikwijls, dat gij niet de eerste zijt, die deze dingen in de wereld ontmoet hebt: "Zij

hebben Mij eer dan u gij haat, " zei Jezus. Johannes 15:18. 

3. Wapen uzelven met enen geduldigen en stillen geest om om Zijnentwil te dragen en te lijden.

1 Petrus 4:1-3. 

4 Zie terug op uwe tergingen, waarmee gij den Heere God getergd hebt. Deuteronomium 9:7

Leviticus 24:41-42 dan zult gij de straf uwer zonden aannemen en belijden dat zij minder was

dan uwe goddeloosheden verdienden. Ezra. 9:13. 

5. Bid dat gij de stem der roede moogt horen en een hart moogt hebben om aan het doel te

beantwoorden, dat God er mee heeft. Micha 6:9. 

6. Denk aan de belofte: "Alle dingen werken mede ten goede degenen die God liefhebben,

degenen namelijk, die naar zijn voornemen geroepen zijn." Romeinen 8:28. 

Ten zesde. Zo gij getrouw wilt zijn in het werk, dat God u heeft aangewezen om voor zijnen

naam in deze wereld te doen, tracht dan in uw hart een recht begrip te hebben, zowel van de

dingen, welke dezer wereld zijn als van de dingen, die hierna wezen zullen. Ik vertrouw dat de

meeste, zo niet alle misslagen van de heiligen en het volk van God ontstaan uit misleidende

gedachten aangaande deze dingen. De dingen dezer wereld schijnen ons meer, en de

toekomende minder, dan zij zijn, en vandaar komt het, dat velen zo heet en begerig zijn naar de

dingen, die van deze wereld zijn, en zo koud en harteloos naar die, welke in den hemel zijn. De

satan is hierin een machtige werker, en kan ons alle aardse dingen door een vergrootglas laten

zien, maar wanneer wij naar de dingen kijken die boven zijn, dan zien wij ze door een haren

zak, doch draag gij zorg dat gij niet gedreven wordt door ene zinnelijke begeerte, welke slechts

vleselijke dingen voldoen kunnen, noch geleid wordt door vleselijke redeneringen, waardoor

altijd de hemelse dingen verdonkerd worden. Maar wend u tot het Woord, en gelijk dat

spreekt, zo moet gij oordelen. Dat Woord zegt u, dat alle dingen onder de zon ijdelheid zijn, ja

erger nog, kwelling des geestes. Prediker 1:2. Dat Woord zegt u, dat de wereld niet is wat zij u

toeschijnt te zijn, zelfs wanneer zij zich het schoonst voordoet, wilt gij uw hart zetten op iets

dat niets is? "want de rijkdom zal zich gewis vleugelen maken, gelijk een arend, die naar den

hemel vliegt." Spreuken 23:5. 

Ditzelfde kan gezegd worden van eer, vermaken en dergelijke, zij zijn arme, nietige, lage

dingen om door een christenhart nagejaagd te worden. De mens, die er het meest van heeft

"kan in de volheid zijner genoegzaamheid nog in bangheid zijn, ja, "wanneer hij zijnen buik

daarmee vullen wil, kan God de hitte zijner wrake over hem uitstorten", zo is het met hem, die

zich schatten vergadert op de aarde en niet rijk is in God." Lukas 12:20,21. Een paard, dat alle



dagen met goud en paarlen beladen is, kan ‘s nachts wel een vuilen stal en een opengereten rug

hebben. En wee hem, die vermeerdert hetgeen het zijne niet is, en die zich met dikken leem

overlaadt. O man Gods, werp dit been voor de honden, knaag er niet aan, er is geen merg in.

Habakuk 2:6. Zet uwe genegenheden op de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende

ter rechterhand Gods." Colossenzen . 3:1-4. Zie, wat God bereid heeft voor degenen, die Hem

liefhebben. En indien de Heere God u met iets gezegend heeft, zet er uw hart niet op, vereer

den Heere met uw goed. Arbeid om "rijk te zijn in goede werken, weldadig en gaarne

mededelende, leggende uzelven weg een goed fondament tegen het toekomende, opdat gij het

eeuwige leven verkrijgen moogt, 1 Timotheus 6:17-19. Om verder een weinig uwe ogen te

verlichten, beschouwen wij: 

1. Aangaande de heerlijkheid dezer wereld: 

a. Daarvan geeft God dikwijls het meest aan degenen, die niet de Zijnen zijn, want den arme

wordt het evangelie gepredikt, niet vele rijken, niet vele edelen zijn geroepen. 1 Corinthiërs

1:26.

b. Veel van deze wereld en hare heerlijkheid is door God ter beschikking van den duivel

gesteld, en hij wordt de vorst en god er van genoemd. Johannes 14:30, 2 Corinthiërs 4:4. Ja,

toen de Satan tot Christus zei, dat hij dat alles geven kon aan wie hij wilde, zei Christus niet,

dat hij loog, maar antwoordde door het Woord: Er staat geschreven: "Den Heere uwen God

zult gij aanbidden en Hem alleen dienen" Lukas 4:6-8. Aldus wordt aangeduid, dat wanneer de

mensen veel van de eer en heerlijkheid dezer wereld genieten, zij dat hebben door hun knie te

diep te buigen voor den vorst en god daarvan. 

c. De aard van de beste der aardse dingen, wanneer men er naar hunkert, is dat zij den geest

doden Romeinen 8:6,7, en het hart van God vervreemden, om u te doorsteken met vele

smarten en u te doen verzinken in verderf en ondergang. 1 Johannes 2:14. O, man Gods,

ontvlied deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, geduld,

zachtmoedigheid en: "strijd den goeden strijd, grijpt naar het eeuwige leven, waartoe gij ook

geroepen zijt, " enz. 1 Timotheus 6:9-12. 

2. Aangaande de dingen Gods. 

Wat zal ik zeggen? De dingen Zijns Woords, zijns Geestes, Zijns Koninkrijks gaan de bevatting

van het hart des mensen zo verre te boven, dat niemand ze kan uitspreken, dan door den

Heiligen Geest, doch daarin is geen bedrog: "er is geen leugen in de waarheid, wat zij belooft,

zal zij doen met toevoeging van verbazende heerlijkheid 1 Johannes 2:21. Smaak ze eerst en

dan zult gij ze zien: "O, kom, smaak en zie dat de Heere goed is, welgelukzalig is de man, die

op Hem vertrouwt. Psalm 34:8. Dienen is een goed werk, hetgeen een daad van u is, zo zij

gedaan wordt in geloof en liefde, al was het maar met een beker koud water. Die daad is

werkelijk in zich zelf meer waard en door God hoger geacht, dan alle wereldse en

vergankelijke heerlijkheid, daar is geen vergelijking mogelijk, de een vergaat met het gebruik

en voor de andere is een uitnemend en eeuwig gewicht der heerlijkheid bewaard. 2 Corinthiërs

4:17 .

Maar wederom, zo gij wilt dat uw hart een rechte bevatting hebbe van de vergankelijke natuur

der rijkdommen en vermaken dezer wereld en van duurachtige rijkdommen en gerechtigheden

welke in Christus zijn en aller hemelse dingen, houd dan steeds in het oog wat de zonde, wat

de hel en de toorn Gods en het eeuwige vuur zijn. Draag ze op u zelf over, als het ware op een

vinger, opdat gij moogt leren niets hoger te schatten dan passend is, maar opdat gij aan

hetgeen gij ziet, zijn eigen gewicht toekent, dan zult gij vrezen, waar gij vrezen moet,

liefhebben, wat uwe liefde waardig is, en minachten hetgeen van gene waarde is. Dat zijn

zuivere weegstenen en gerechte weegschalen, dan handelt gij niet met bedrieglijke weegstenen,

en dit is de weg om rijk te worden in goede werken en om uw werk, dat God u te doen

gegeven heeft, tot een goed einde te brengen, tegen den dag van uw sterven. 



Ten zevende. En wederom, zo gij getrouw wilt zijn in het werk dat God u voor Zijnen Naam in

deze wereld te doen gegeven heeft, waak dan dat gij de tegenwoordige gelegenheid, welke de

Voorzienigheid u voorlegt, niet laat glippen of voorbijgaan. "Werk zolang het heden genaamd

wordt, de nacht komt waarin niemand werken kan". Johannes 9:4. In de gelijkenis, waarin

gehandeld wordt van een man, die ene verre reis deed, wordt gezegd, dat hij, toen hij aan elke

dienstknecht zijn werk gegeven had, den wachter beval te waken, dat is tot de wederkomst

Zijns Heeren en over alle gelegenheden om het werk te volbrengen, dat Hij in hun handen

gegeven had en hun had toevertrouwd. Markus . 13:34-35. 

Ziet gij de armen? Ziet gij de vaderlozen? Ziet gij uwen vijand in nood? Ontsluit uw hart, sluit

de ingewanden van uw medelijden niet toe, deel uw brood met den hongerige, breng den armen

verstotene in uw huis, verberg uzelven niet voor uw eigen vlees, neem de gelegenheid waar,

die zich aan u voordoet, zowel aan uw oog, of door het gehoor van uw oor, of door een of

andere goddelijke beweging, welke uw hart aandoet. Jesaja 58:7. Romeinen 12:20. Zeg niet tot

zulke boden: ga en kom morgen weer, zo gij het bij u hebt, nu de gelegenheid in uwe hand

gesteld is, stel niet uit het te doen en God zal met u Zijn. Spreuken 3:28. Goede gelegenheden

zijn de tijden Gods om uw werk te doen, neem ze daarom waar en gebruik ze als zij komen.

Paulus zegt ons, dat hij menigmaal waakte, 2 Corinthiërs 11:26,27, zeker, om den tijd te

gebruiken, welke God hem geven zou, om dit werk te doen, ook zegt hij tot Timotheus: Waak

in alle dingen, doe het werk, enz. Gelegenheden komen voor sommige dingen maar eens in

eens mensen leven, als in het geval met Esther, en met Nicodémus, en den vromen Jozef, toen

Esther om het leven van de Joden smeekte, en de anderen om het lichaam van Christus, welke

gelegenheden, zo zij die eens lieten ontglippen of voorbijgaan, nooit weer onder hun bereik

zouden komen of herkregen zouden kunnen worden. 

Neem dan de gelegenheid waar. 

1. Omdat het Gods tijd is, welke zonder twijfel de beste tijd is voor elk oogmerk. Prediker

3:11.

2. Omdat de Satan waakt om te roven, door zowel den tijd als de gelegenheid weg te roven

voor hetgeen gij voor den Heere uwen God doen zult. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus,

ligt het kwade mij bij, dat is, of om mij van mijn doel af te trekken of om mijn werk te

bederven. Romeinen 7:21. 

3. Dit is de weg om voor anderen nuttig te zijn. "Uwe goddeloosheid zou zijn tegen een man,

gelijk gij zijt, en uwe gerechtigheid voor een mensenkind". Job 35:8. 

4. Dit is ook de weg om uzelven goed te doen, Job 22:2. "Hij die besproeit zal zelf besproeid

worden. Spreuken 11:25. "Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele

dagen" Prediker 11:1, Deuteronomium 15:10. Gelijk God tot Josia zei: "Heeft niet uw vader

gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan en het ging hem toen wel? Hij heeft de

rechtszaak des ellendigen en nooddruftigen gericht, toen ging het hem wel." Jeremia 22:15-16. 

En ik zeg dat de gelegenheid u niet ontglippe of uit gebrek aan zorg of aan voorzorg: 

a. Wees steeds los van een te grote geneigdheid tot uwe eigene zaken, en geloof dat gij niet

voor uzelven geboren zijt, "een broeder wordt in de benauwdheid geboren" Spreuken 17:17. 

b. Maak dat uw hart tederlijk aangedaan is over het welzijn en den voorspoed van alle dingen,

welke den stempel van het beeld Gods dragen. 2 Corinthiërs 11:29. 

c. Overdenk uw eigen plaats en gelegenheid waarin God u gesteld heeft in deze wereld, want

overeenkomstig uwe plaats zijn uw werk en gelegenheden 1 Corinthiërs 7:24. 

d. Neem uwe voorzorgen, opdat, wanneer de dingen u voor de hand komen, gij tot ene goede

volbrenging komen moogt, wees "tot elk werk volmaaktelijk toegerust" 2 Timotheus 3:17. 

e. Wacht u voor vleselijke redeneringen, houd uw hart teder, doch stel uw aangezicht voor

God als een vuursteen Galaten . 1:9. 

f. En zie goed naar de wijze van elke plicht. 



Ten achtste. Wenst gij getrouw te zijn in het werk, dat God u voor Zijnen Naam in deze wereld

te doen gegeven heeft? Geloof dan dat, welke goede daad gij voor Hem doet, zo die gedaan

wordt volgens het Woord, zij niet allen nu door Hem wordt aangenomen, maar ook

opgetekend om voor u tegen den toekomenden tijd herinnerd te worden, ja voor u bewaard als

een schat in kisten en koffers, om voorgebracht en beloond te worden voor mensen en engelen

tot uwen eeuwigen troost door Jezus Christus, onzen Heer. Vergader u, zei Christus, geen

schatten op de aarde, waar de mot en de roest verderft en waar de dieven die doorgraven en

stelen, maar vergader uzelven schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en

waar de dieven ze niet doorgraven noch stelen. Mattheus 6:19,20. De schat, welke onze Heere

hier aanprijst, en welke wij met vlijt ons vergaderen moeten in den hemel, wordt gevonden,

zowel volgens Lukas als Paulus en Petrus, door goede werken te doen. 

1. Lukas geeft het alzo aan: "Verkoop wat gij hebt en geef aalmoezen, verschaf uzelven

buidels, die niet verouden, een schat in den hemel, die niet vergaat, waar geen dief bij komt,

noch mot verteert, het laatste gedeelte van het vers verklaart het eerste gedeelte. Lukas 12:33. 

2. Paulus zegt aldus "Beveel hun, die rijk zijn in deze wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn,

noch hun vertrouwen stellen op de onzekerheid des rijkdoms, maar op den levenden God, die

ons alle dingen rijkelijk geeft te genieten, dat zij goed doen, rijk zijn in goede werken, gaarne

uitdelen, en gemeenzaam zijn, zich zelven tot een schat wegleggende een goed fondament

tegen den toekomenden dag, opdat zij het eeuwige leven mogen hebben. 1 Timotheus 6:17,19. 

3. Ook Petrus erkent en bevestigt dit, waar hij, in zijne vermaning aan de oudsten om

getrouwelijk en met liefde hunnen plicht te vervullen, bevestigt, dat zij, indien zij alzo doen,

ene kroon der heerlijkheid zullen ontvangen, die niet verwelkt. 1 Petrus 5:2-4, hetgeen Paulus

ook ene beloning noemt voor liefdewerk. 1 Corinthiërs 9:17, 2 Timotheus 4:2. En zulks als ene

daad der rechtvaardigheid door de hand eens rechtvaardigen rechters, in dien dag, waarop de

Heere komen zal om zijne dienaren, de profeten, en zijne heiligen en allen die zijnen Naam

vrezen, kleinen en groten, te belonen, want "een ieder ontvangt loon, naar zijn eigen werk". 1

Corinthiërs 3:8. 



TEGENWERPINGEN BEANTWOORD.

Maar vóór ik verder ga, moet ik drie tegenwerpingen beantwoorden, welke door degenen, die

dit boek lezen, kunnen gemaakt worden. 

Eerste Tegenwerping. De eerste is deze: Een godvrezend hart zegt misschien: Ik durf niet

bekennen, dat hetgeen ik doe, ooit zal opgemerkt of geacht, zo veel te minder door God

beloond worden in de toekomende wereld, van wege de onwaardigheid van mijn persoon, en

wegens de vele gebreken en zondige zwakheden die ik elke dag in mij bevind. 

Antwoord. Deze tegenwerping is gedeeltelijk op lage zedigheid ten dele op onkunde, en ten

dele op ongeloof gegrond. Mijn antwoord daarop is als volgt: 

1. Gij moet u herinneren en terugzien op wat tot hiertoe bewezen is namelijk: Dat zowel

Christus als Zijne apostelen allen hierin overeenstemmen, dat er ene beloning is voor de

rechtvaardigen, en dat hun goede daden als een schat voor hen bewaard worden in den hemel,

en hun met overvloed en eeuwige heerlijkheid zal gegeven worden met den laatsten dag. 

2. Nu dan, om over uw geval te spreken, en om den grond van uwe tegenwerping weg te

nemen, dat uwe onwaardigheid en uwe zondige zwakheden, welke u in elke plicht aankleven, u

doen geloven dat uwe werken noch zullen geacht, noch beloond worden in de toekomende

wereld. Doch laten wij eerst spreken met betrekking tot de onwaardigheid van uw persoon.

Die in Christus zijn, zijn altijd volmaakt voor God in de gerechtigheid, welke Christus

verworven heeft, hoe gebrekkig en zwak en zondig zij in hun eigen oog ook schijnen. Daarom

staat gij voor God den gansen tijd in deze gerechtigheid, en dat wel om deze reden: eerstelijk

door de beoefening des geloofs, omdat gij in Hem geloofd hebt, opdat gij zoudt

gerechtvaardigd worden door de gerechtigheid van Christus, en zo dit falen mocht, ik bedoel

de beoefening des geloofs niet zo sterk is, dan nog staat gij gerechtvaardigd voor God, omdat

God zijne gerechtigheid aan u verleent, welke mededeling enkel en alleen berust op de genade

en goedgunstigheid Gods jegens u, en u nog steeds even rechtvaardig voor God stelt, hoewel

gij nu den troost daarvan mist. 

Derhalve blijft uw persoon steeds aangenomen, en waarlijk kan niemands werk geacht worden,

indien zijn persoon in de eerste plaats niet geacht is. De Heere zag eerst Abel en daarna zijn

offer aan. Genesis 4:4, Hebreeën 11:4. Doch hij kan nooit iemand aanzien, vóór er werk

gedaan is, tenzij Hij de gerechtigheid Christi in hem vindt. Want zij moeten aangenomen

worden door ene gerechtigheid, die, omdat zij gene gerechtigheid van zich zelven bezitten, zij

van Gods wege ontvangen hebben, namelijk, die van zijnen Zoon, die Hij voor ons verworven

heeft, toen Hij uit de maagd geboren werd enz. Aangaande uwe zondige onvolkomenheden,

welke u bijblijven in elk werk, die kunnen u niet verhinderen een schat in den hemel te

vergaderen, zo uw hart oprecht is in den weg met God, ook zal Hij niet onrechtvaardig zijn om

uwe goede werken te vergeten in den dag, waarop Christus van den hemel wederkomen zal. 

1. Omdat Hij dan om dezelfde reden al de goede werken moet versmaden, welke al zijne

profeten en apostelen gedaan hebben, want zij zijn allen ook behept geweest met zwakheden en

zondige onvolkomenheden, van den beginne tot heden toe, is er niemand geweest die goed

deed en niet zondigde, zelfs niet een. Psalm 53:3.. Onze beste werken zijn met zonde

verbonden. "Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, dan ligt het kwade mij bij." Romeinen

7:21. Dit kan u dus niet hinderen. En opdat gij verder getroost moogt zijn, weet, dat, gelijk

Christus uw persoon aan God voorstelt als aannemelijk zonder uwe werken, enkel en alleen

door zijne gerechtigheid, zo is het ook zijn werk om de zonde van uwe heilige zaken weg te

nemen, opdat zij ook door Hem Gode welbehaaglijk mogen wezen. Exodus 28:36-38. 1 Petrus

2:5.

Daarom wordt er tot aanmoediging van de ellendigen en zwakken gezegd: Hij zal het

gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen, maar zal het



oordeel tot overwinning voortbrengen. Mattheus 12:20. Het gekrookte riet is zo gij weet,

zwak en door de kreuken moeten wij de zondige zwakheden verstaan. En zo ook met

betrekking tot de rokende vlaswiek, door het roken moet gij ook de zondige zwakheden

verstaan, maar geen van beide zal òf de rechtvaardiging van uw persoon, òf de aanneming

uwer goede werken verhinderen, omdat zij gedaan zijn in liefde en geloof, al waren uwe

verzoekingen ook nog zo veel, wegens de priesterlijke offerande van Jezus Christus aan de

rechterhand Gods. Laat ons dan door Hem geestelijke offeranden offeren, want die zullen

Gode en onzen Vader aangenaam zijn. 

2. Omdat anders God en Christus zouden blijken in strijd te handelen met hun eigen woord, dat

te onderstellen zou gruwelijke godslastering zijn. De Heere toch heeft beloofd, dat Hij een

iegelijk zal geven naar zijne werken, wanneer de Zone Gods ten oordeel komen zal,

Openbaring 22:12, en om deze reden moedigt Hij zijne dienstknechten aan om de heetste

vervolgingen geduldig te verduren: "want uw loon zal groot zijn in de hemelen." Mattheus

5:12, Lukas 6:23, 35, Mattheus 6:1, 10:41,42. Hierom stelt Hij zijnen heiligen en

dienstknechten ten plicht, dat zij welwillend en goed en vriendelijk zijn jegens allen, eerstelijk

omdat zij anders geen loon hebben bij hunnen Vader, die in de hemelen is, dat is, voor hetgeen

zij doen, maar zo zij het doen, dan zullen zij, al ware het dat zij maar een beker koud water aan

een profeet of enen rechtvaardige gegeven hadden, het loon eens profeten, of eens

rechtvaardigen ontvangen, ja zij zullen het in elk geval ontvangen, "zij zullen hun loon

geenszins verliezen." 

3. Het moet zo zijn, anders zou Hij ene beloning weigeren voor het werk en de handelingen

zijner eigene genade, die Hij ons vrijwillig gegeven heeft, en dat zal Hij niet doen. Hij is niet

ontrouw, dat Hij uw werk des geloofs en uwen arbeid der liefde vergeten zou. Hebreeën 6:10.

En eveneens met elke andere genade, "ons werk zal niet ijdel zijn in den Heere" 1 Corinthiërs

15:58. En gelijk ik straks zei, verzoekingen, zwakheden en zonden zullen de ware

begenadigden hun heerlijke beloningen niet kunnen ontroven. Neen zij zullen ze heerlijker

maken, "zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei zonden, opdat de beproevingen uws

geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat, en door het vuur beproefd

wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer, en heerlijkheid in de openbaring van Jezus

Christus". 1 Petrus 1:6,7. En de reden is, omdat de waarheid en oprechtheid der genade Gods

in ons zich zoveel te meer ontdekt, hoe meer zij door zwakheid en zonde wordt tegengestaan

en weerhouden. 

Er staat tot eeuwigen roem van drie der moedigsten van David opgetekend, dat zij zich een

doortocht baanden door het leger van reusachtige vijanden om water te halen voor hunnen

smachtenden koning, want het bewees hun dapperheid, hun liefde en welwillendheid jegens

hem, dit is ook waar met betrekking tot uwe genade en elke daad derzelve, wanneer zij

aangevallen wordt door een leger zwakheden. 1 Kronieken 11:15-18. 

De tweede tegenwerping. En nu kom ik aan de tweede tegenwerping, welke ontstaat uit onze

volkomene rechtvaardiging door de vrije genade Gods in Christus, en onze leiding tot

heerlijkheid, door hetzelfde middel en kan aldus gesteld worden: Doch aangezien wij uit

genade gerechtvaardigd en door vrije genade tot heerlijkheid geleid worden, door de

verlossing, die in Christus Jezus is, en aangezien de heerlijkheid, welke wij om Jezus wil zullen

bezitten, vol en volkomen is, zowel aangaande de zaligheid en haren duur, waarom zal het dan

nodig zijn, dat onze werken beloond worden? Ja, is de leer der beloning van de goede werken

hier niet enkel nodeloos, maar ook ene verkleining en vermindering van de volheid der

heerlijkheid, waartoe wij geleid zijn en waarin wij door genade eeuwig allerzaligst leven zullen?

Antwoord. Dat wij gerechtvaardigd zijn in het aangezicht der Goddelijke Majesteit, van dat

ganse pak onzer zonden, zowel verledene, tegenwoordige als toekomende, door vrije genade,

door die ene offerande van het lichaam van Christus Jezus eens voor al, zie ik loof den Heere,



dat ik zulks geloof, alsook dat wij zullen gevoerd worden tot heerlijkheid door diezelfden

allergezegenden Jezus, daarvoor dank ik God door zijne genade, dat ik zulks ook geloven mag.

En wederom, dat de heerlijkheid waartoe wij door vrije genade zullen gebracht worden enkel

door de verdiensten van Jezus, onuitsprekelijk heerlijk en volkomen is, dat betwijfel ik evenmin

als ik twijfel aan de heerlijke waarheden, die ik daar pas beleden heb. Maar toch, ondanks dit

alles, is er ene beloning voor de rechtvaardigen, ene beloning voor hun werken van geloof en

liefde, hetzij in bedrijvenden, hetzij in lijdenden zin, en dat niet bepaald voor dit leven, maar

voor het leven hiernamaals, "groot is uw loon in den hemel", gelijk ik bewezen heb in het

antwoord op de eerste tegenwerping. En nu zal ik verder antwoorden: 

1. Indien dat loon ene verkleining of vermindering van de vrije genade Gods, die ons zalig

maakt, geweest ware, dan zou de Heere het nooit vermeld hebben tot onze aanmoediging in

goede werken, noch ene belofte van ene beloning voor hen die ze doen, daaraan toegevoegd

hebben, noch zich ontrouw zou geacht hebben, zo Hij het niet deed. 

2. Hetzelfde kan gezegd worden aangaande Jezus Christus, die zonder twijfel de eer zijner

verdiensten lief heeft en ter harte gaat, zo goed als een, die door hem behouden is, hij moge in

den hemel of op de aarde zijn, toch heeft Hij ene beloning gesteld op een beker koud water of

het geven van ene aalmoes en heeft ons verder meegedeeld, dat zij die deze dingen doen, zich

een schat vergaderen in den hemel, namelijk ene beloning, wanneer de Heere komt, dan zullen

zij die tot hunnen eeuwigen troost ontvangen. 

3. Paulus was een even groot handhaver van de leer van Gods vrije genade en van de

rechtvaardigmaking van de zonde door de gerechtigheid van Christus, uit genade als iemand

die ooit in Christus’ dienst geleefd heeft, van het begin der wereld tot nu toe, en toch stond hij

deze leer voor, hij verwachtte zelf zulk ene beloning en moedigde ook anderen aan om die te

zoeken door te werken en te lijden voor Christus, hetgeen hij "een gans zeer uitnemend en

eeuwig gewicht der heerlijkheid noemt". 2 Corinthiërs 4:17. Zeker zegt Christus in een geval

niet zo zeer verschillend van dit "anderszins zou ik het u gezegd hebben" Johannes 14:1-3. 

Nu zou ik, als ik u verhaalde, wat die beloningen Zijn, welke Christus bereid heeft en eens

geven zal aan diegenen, welke voor Hem in liefde en geloof op deze wereld werken, hiervan

meer zeggen, dan ik nu durf of kan, doch laat mij dit in het algemeen zeggen, dat zij zó zijn,

dat zij ons zouden doen huppelen als wij er aan denken en dat wij ze herinneren met grote

vreugde, en nooit menen, dat het tegen het Christelijk geloof aandruist om zich te verheugen

en blijde te zijn over datgene wat wij niet verstaan. Mattheus 5:11,12, Lukas 6:23. "Geliefden

nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen" enz. Maar: "Een

ieder, die deze hoop op Hem heeft, dat wil zeggen, een iegelijk die meer zal zijn, dan hij zich

kan voorstellen, "reinigt zich zelven gelijk Hij rein is. 1 Johannes 3:2,3. Dingen die beloofd,

maar nog niet geopenbaard zijn om hier door ons gekend te worden, zijn daarom niet

geopenbaard, wijl zij te groot en te wonderlijk zijn. 

Toen Paulus opgetrokken was in het Paradijs, hoorde hij onuitsprekelijke woorden, die

niemand uiten kon. 2 Corinthiërs 12:3,4. Daarom vind ik, dat er ene beloning is, en weggelegd

is in den hemel, maar wat het is, dat weet ik niet, ook kan niemand hier er meer van weten, dan

uit enige algemene woorden Gods, als deze: lof, eer, heerlijkheid, een kroon der

rechtvaardigheid, een kroon der heerlijkheid, tronen, oordelen van engelen, een koninkrijk,

benevens een gans zeer uitnemend en eeuwig gewicht der heerlijkheid, enz. 1 Corinthiërs 4:5, 1

Petrus 1:7, 2 Timotheus 4:8, 1 Petrus 5:4, Mattheus 25:34-36. Laat mij daarom in een paar

woorden op deze beide tegenwerpingen antwoorden. Hoewel uwe zedigheid of uwe mening

niet toelaat om ene beloning te verwachten, voor hetgeen gij hier voor uwen Heere doet door

het geloof en de liefde des evangelies, ja hoewel gij in den dag des oordeels alles wat gij op

aarde voor den Heere gedaan hebt, zoudt gering achten, zeggende: Wanneer Heere, hebben wij



dat gedaan? zal Hij antwoorden: Toen, ja toen gij het aan den minsten mijner broederen gedaan

hebt, hebt gij dat aan Mij gedaan. Mattheus 25:37-40. 

De derde Tegenwerping. Maar wordt de beloning, welke God Zijnen heiligen toegezegd heeft,

voor hun goede werken, niet enkel hier genoten? 

Antwoord.

1. Want aangaande een heiligen wandel volgens de geboden Gods, die werpt zelfs hier

overvloed van heerlijke vruchten af, gelijk Hij zegt: "in het houden daarvan is grote loon" en

wederom "deze man zal gezegend zijn in al zijn doen" dat is nu, in dezen tijd, gelijk Hij op ene

andere plaats zegt, want waarlijk er wordt zoveel goeds en heerlijks gevonden in een heiligen

godzalig leven, dat al ware het dat iemand niets hiernamaals ontvangen zou, de tegenwoordige

troost en heerlijkheid, welke als het sap in de druiventros gevonden wordt in alles wat

rechtvaardiglijk voor God gedaan wordt, voldoende zijn om te beantwoorden aan al onzen

arbeid en zelfverloochening in ons werk des geloofs en den arbeid der liefde om den wil van

God te doen. 

2. Hebt gij uwe vrienden lief, hebt gij uwe vijanden lief, hebt gij uwe familie, uwe betrekkingen

of de gemeente des Heeren lief? roep dan om kracht van den hemel, en om wijsheid en om een

hart, ten einde wijselijk te wandelen voor hen. Want als iemand slordig, nalatig en zorgeloos is

in zijnen wandel en er niet om geeft wie hij beledigt, mishaagt of ontmoedigt door dit of dat te

doen, als hij zichzelf maar redden, zijn dwaas hart strelen, deze wereld gewinnen kan, of iets

dergelijks, deze man heeft zijn goed gerucht verloren voor allen die buiten zijn en is in het

oordeel en den strik des duivels gevallen 1 Timotheus 3:7. Hij is gevallen in het oordeel, en

wordt veracht, versmaad, zowel hijzelf, als zijne belijdenis en alles wat hij zegt, hetzij bij wijze

van verwijt, bestraffing of vermaning: "geneesmeester, genees uzelf, zeggen allen tot zulk enen,

deze man zegt het wel, maar doet het niet, zeggen zij, hij gelooft niet wat hij zegt, ja, de

godsdienst zelf wordt door de ongoddelijke levenswijze van dezen man stinkende gemaakt. Hij

is het, die zijne kinderen verhardt, der wereld aanstoot geeft, de tedere en vrome christenen

grieft, doch ik zeg, hij die oprecht wandelt, die den naam des Heeren eert, de bevordering des

evangelies zoekt, en de welvaart van anderen op het oog heeft, en die met Paulus niet zijn

eigen voordeel, maar dat van anderen zoekt, opdat zij mochten zalig worden, die man draagt

het Woord des levens, deze man is een leesbare brief van Christus onder degenen, die

behouden zijn, ja kan, zodoende blijken het instrument in Gods hand te zijn geweest tot

redding van vele zielen. 

3. Dit is de weg om rein te zijn van het bloed van alle mensen, de weg om niet beschuldigd te

worden met den ondergang en de eeuwige ellende van arme onsterfelijke zielen. Groot is het

gevaar, hetwelk een goddeloos leven vergezelt of een goddeloze daad van hen, die het

evangelie belijden. Jeremia 2:23. Als goddeloze mensen van belijders leren goddeloos te zijn,

als belijders den vijanden Gods oorzaak van lastering geven, dan moet zonder twijfel de vrucht

van zulk ene handeling treurig en vreselijk zijn. 2 Samuel 12:14. Hoevelen in Israël werden

verdelgd omdat Aäron, Gideon en Manasse onwaardiglijk handelden in hun leven? Exodus

32:28. Richteren 8:24-27. Een vroom man kan, zo hij geen acht geeft op zichzelf, veroorzaken

in zijn leven, dat velen tot het eeuwige vuur gezonden worden, terwijl hij zelf in de eeuwige

zaligheid is. Maar daarentegen zullen zij verontschuldigd worden zo zij met God wandelen, het

bloed van degenen, die verloren gaan, zal op hun eigen hoofd neerkomen, en gij zult rein zijn.

"Ik ben rein van het bloed van alle mensen" zegt Paulus Handelingen 20:26. En wederom "Uw

bloed is op uw eigen hoofd, ik ben rein" Handelingen 18:6. Ja, hij die aldus wandelt zal in

degenen die verloren gaan een beschuldigend geweten achterlaten, gewekt door zijnen goeden

wandel en daardoor zullen zij gedwongen worden om God, Zijn volk, en weg te

rechtvaardigen, in den dag hunner bezoeking, in den dag waarop zij zullen nederdalen in den

poel om verdoemd te worden. 1 Petrus 2:12. 



4. Dit is de weg om steeds het antwoord te handhaven, het weerklinkend antwoord van een

goed geweten in uwe eigene ziel. De godzaligheid is hierin van groot nut, want de mens die

een goed geweten voor God heeft, heeft een aanhoudend feestmaal in zijn eigen ziel: terwijl

anderen zeggen dat er nederwerping is, zal hij zeggen dat er opheffing is, want Hij zal den

nederige verschonen Job 22:23-30. Enigen hebben inderdaad de verwijtingen, slagen en

veroordelingen van hun hart te ondervinden, daar hun geweten hen steeds bijt en steekt wegens

de onreinheid hunner handen, en kunnen het aangezicht niet naar God opheffen, zij hebben het

antwoord van een goed geweten niet voor hen, maar moeten als lieden wandelen, die

onoprecht zijn voor hunnen God en verraders van hun eigen eeuwig heil, doch de vrome die in

oprechtheid wandelt, zal op zijn weg een schijnend licht hebben en zal in boter en honing zijne

voetstappen zetten. "Het werk des rechtvaardigen zal vrede zijn en het uitwerksel der

gerechtigheid vrede en rust voor eeuwig. Jesaja 32:17. "Indien ons hart ons veroordeelt, God is

meerder dan ons hart en Hij kent alle dingen, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt,

dan hebben wij vrijmoedigheid tot God." 1 Johannes 3:20-22. 

5. De godzalige, die met God wandelt en vooral zorgt het werk te doen, dat God hem voor

Zijnen naam in deze wereld te doen gegeven heeft, heeft niet slechts deze voordelen, maar

verder heeft hij als het ware een voorrecht van macht bij God, hij kan met Hem regeren, gelijk

gezegd is geworden van Jakob, als een vorst had hij macht bij God om in moeilijke tijden de

overhand te behouden. Genesis 32:8. En zo wederom wordt er gezegd van Juda, dat hij

regeerde of heerste met God, daar hij getrouw was onder de heiligen. Hosea 11:12, Hoe

menigmaal heeft niet die vrome man Mozes, den toorn Gods van de vele duizenden van Israël

afgewend, ja hij hield als het ware de handen Gods vast en keerde niet eens of tweemaal het

oordeel af, het krachtig gebed eens rechtvaardigen vermag veel. 2 Samuel 5:10. Een mens, die

met God wandelt, kan hiermede wonderen verrichten, hij kan een middel zijn tot redding van

gehele landen en koninkrijken van die oordelen welke zij om hun zonden verdienden. Hoe

menigmaal stelde de Heere hun vernietiging uit, als Israël Hem tot toorn verwekt had? en de

reden van die lankmoedigheid zegt Hij tot hen, was terwille van David. Om mijn knecht

David’s wil zal Ik het niet doen. Gelijk de Heere ook zei met betrekking tot Paulus: "Zie God

heeft u gegeven allen die met u varen", dat is, dat Hij hun leven redden zal van de woede der

zee. Handelingen 27:24. Ja, wanneer een oordeel of straf niet slecht bedreigd, maar het bevel

der voltrekking reeds is uitgegaan, dan kunnen oprechte vromen soms maken, dat het bevel

zelfs ingetrokken wordt zonder de uitvoering te veroorzaken. Zacheria 7:1-3. Of anders

kunnen zij het oordeel dat uitgesproken is zo matigen, dat de gemeente zeer goed in staat zal

zijn het te dragen. Mattheus 24:20. 

6. De man, die de ere Gods in deze wereld voorstaat, steeds zijn zaken naar het Woord richt en

bestuurt, en begeert getrouw te zijn in het werk en ambt, dat God hem opgedragen heeft om

voor zijnen naam te vervullen, zal nog toegelaten worden tot de geheimen Gods, die man zal

weten, hetgeen God voor velen verbergt. "Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe, zegt de

Heere?" "Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijnen kinderen en zijn huis na hem zou bevelen

en zij den weg des Heeren houden" enz. Genesis 18:17,19. Zo wederom: "De verborgenheid

des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken.

Psalm 25:14. "Wie zijnen weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien." Psalm 50:23. Zulk

een man zal nieuwe zowel als oude dingen voortbrengen. Zijn omgang met den Vader, den

Zoon en den Geest zal in ene soort van gemeenzaamheid veranderen, hij zal geleid worden in

het Woord en zal steeds in kennis toenemen, als anderen zullen stilstaan en met oude gezichten

staren, daar zij zwart en droog zijn als een stok, zal hij zijn als een gemest kalf, als een boom,

geplant aan waterbeken, zijn vlees zal fris zijn als het vlees eens kinds en God zal het gelaat

zijner ziel vernieuwen. 



7. Indien er enigen ontkomen aan de openbare onheilen, dan zijn het gewoonlijk zij, die zeer

teder zijn voor den naam Gods en die het zich ten taak stellen om voor Hem te wandelen.

Dezulken ontkomen, òf omdat zij genadiglijk vóór het kwaad komt, worden weggenomen, òf

omdat zij veilig worden bewaard te midden van het oordeel, totdat de toorn voorbijgegaan is.

Daarom zegt God ergens: de rechtvaardigen worden weggenomen vóór het toekomend kwaad.

Jesaja 57:1, doch zo niet, gelijk niet met allen geschiedt, dan zullen zij hun zielen tot enen buit

hebben. Jeremia 39:15-18. Kaleb en Jozua ontkwamen aan de plagen die Israël overkwamen in

de woestijn, want zij volgden den Heere na. Numeri 14:24. Iets dergelijks vindt gij ook in dit

Schriftwoord: Zoekt den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt

gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult hij verborgen worden in den dag van den

toorn Gods". Zefanja 2:3. Hiermede komt dit woord uit Lukas overeen: Waakt dan te allen

tijde, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden om te ontvlieden al deze dingen, die

geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen". Lukas 21:36. Wanneer de wegen

eens mans den Heere behagen, dan zal Hij zijne vijanden met hem bevredigen. Wonderlijk is

het werk Gods in de bewaring zijner heiligen, welke voor Hem getrouw zijn, wanneer gevaren

en onheilen komen, gelijk Jozef, David, Jeremia en Paulus en vele anderen kunnen aantonen.

"In zes benauwdheden zal Hij u verlossen en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren. In

den honger zal Hij u verlossen van den dood, en in den oorlog van het geweld des zwaards.

Tegen den gesel der tong zult gij verborgen wezen, en gij zult niet vrezen voor de verwoesting,

als zij komt". Job 5:19-21. 

8. Als benauwdheden u overkomen, want dien de Heere lief heeft, kastijdt Hij en Hij geselt een

iegelijk zoon, dien Hij aanneemt, toch zullen die benauwdheden en kwellingen u niet

overkomen om die oorzaken, waarom zij den tragen en afwijkenden Christen overkwamen,

ook zullen zij die nijpende en bittere kracht op u niet hebben, zoals op die, welke hun eerste

liefde en tederheid voor de ere Gods in deze wereld verlaten hebben. 

a. Op den oprechten en getrouwen mens, al moge hij ook gestraft en gekastijd worden om de

zonde, toch zeg ik, komen de benauwdheden, zo hij dicht bij God blijft, eerder als ene

beproeving en oefening van de ontvangen genade, dan wel als een bestraffing over deze of die

goddeloosheid, terwijl op den afwijkenden, hartelozen christen deze dingen komen zullen uit

een vaderlijken toorn en ongenoegen over de zonden, tegen Hem begaan. Job erkende dat hij

een zondaar was, en dat God hem daarom kon kastijden, maar toch geloofde hij, dat het eerder

in hoofdzaak een beproeving zijner genade was, gelijk zulks inderdaad ook naar waarheid was.

Job 7:20, 23:10. Hij is een oprecht en vroom man, zegt God tot den Satan, godvrezende en

wijkende van het kwade, en hij houdt nog vast aan zijne oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen

hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Dat zal God niet zeggen van

iedereen, wanneer de verdrukking over hem komt, al mogen zij ook zijne kinderen zijn, maar

eerder zegt en verklaart Hij, dat zulks geschiedt om hun overtredingen, omdat zij goddelooslijk

van Hem zijn afgeweken. Psalm 39:11, 38:1-4. 

b. De verdrukking nu ontstaat uit deze twee oorzaken, hare uitwerkselen in de wijze harer

werking, hoewel de genade ze beide ten goede doet keren, is de ene van de andere zeer

verschillend, hij die er toe gebracht is om met God te wandelen, wordt niet aangevallen met die

kwellingen van schuld als hij verdrukt wordt, gelijk hij die schandelijk van God afgeweken is,

de een kan aan zijne oprechtigheid vast houden, terwijl de andere van schaamte bloost. Gij

kunt beide gevallen in een persoon aanschouwen, in dien welbeminden David. Toen de Heere

hem bestrafte over zijne zonde, roept hij uit: O bloedschuld, o "verstoot mij niet uit uwe

tegenwoordigheid". Psalm 51:11. Maar toen hij op enen anderen keer zich schuldig kent,

hoewel toen ook pijnlijk benauwd, zie eens hoe vrijmoedig hij het aangezicht tot God opheft:

"O Heere mijn God", zegt hij, "zo ik dit kwaad gedaan heb, zo er onrecht in mijne handen is,

indien ik kwaad vergolden heb, dien die vrede met mij had, (ja ik heb dien gered, die mij



zonder oorzaak benauwde), zo vervolge de vijand mijne ziel en achterhale ze en vertrede mijn

leven ter aarde en doe mijne eer in het stof wonen" Sela enz. Psalm 7. 

Dit moet dan wel een zalige hulp zijn in benauwdheid, als een man een goed geweten heeft,

wanneer de aanvechting hem aangrijpt, wanneer een mens dan als hij achteruit en vooruit ziet,

met vrede tot zijne ziel wederkeren kan, die man moet wel honing vinden in dien leeuw, als hij

zijne onschuld bepleiten en aan zijne oprechtigheid vasthouden kan. Het ganse volk vloekt mij,

zegt Jeremia, maar zonder oorzake, want ik heb noch geleend, noch woekerwinst, genomen,

hetgeen in dien tijd ene zonde schijnt geweest te zijn. Jeremia 15:10. Als de mensen getrouw

voor God zijn, om in deze wereld het werk te doen, dat Hij hun heeft aangewezen, dan wordt

daardoor een sterfbed gemakkelijker en wel om een dubbele reden: 

a. Wegens den tegenwoordigen vrede, dien zulke mensen genieten, zelfs in den tijd van hun

wegkwijning.

b. Wegens het goede gezelschap, dat de zodanige bij hun afscheid, hun sterven, hebben zullen. 

a. Zulke zielen hebben gewoonlijk overvloed van vrede, zij zien niet als de luie en trage

Christen met schaamte terug op de jaren, die zij doorgebracht hebben. "Gedenk nu, Heere, hoe

ik voor U in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb". Jesaja 38:3. "Welgelukzalig

is hij, die zich verstandig gedraagt jegens enen ellendige, de Heere zal hem bevrijden ten dage

des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden, hij zal op aarde

gelukzalig gemaakt worden. Gij zult hem ook niet overgeven in zijner vijanden begeerte. De

Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijne ziekte verandert Gij zijn ganse leger.

Psalm 41:1-3. 

Ja, als God zijn ganse leger verandert, dan moet hij, die door zwakheid daarop geworpen is,

wel gemakkelijk liggen, wat een gezegend kussen heeft die man onder zijn hoofd, al is het voor

de omstanders zo hard als steen. Jacob had op zijn sterfbed twee dingen, die dat sterfbed

gemakkelijk maakten: 

a. Het geloof dat hij ter ruste ging: "Ik worde nu tot mijne volkeren verzameld, dat is, tot de

gezaligden, die vóór mij den geest gegeven hebben". Genesis 49:29. 

b. De gedachtenis aan de verzekeringen van Gods goedertierenheid over hem, toen hij voor

Zijn aangezicht wandelde in de dagen zijner pelgrimschap. Toen Jozef hem kwam bezoeken,

vóór hij deze wereld verliet, versterkte Israël zich, zegt het Woord, en zat in zijn bed en het

eerste woord, dat van de lippen dezes vromen mans vloeide was o zo vol heerlijkheid: "God de

Almachtige is mij verschenen te Luz, in het land Kanaän, en Hij heeft mij gezegend". Genesis

48:1-3. O, wat een heilige samenspraak op een ziekbed, als zij, die daar op liggen, zo kunnen

spreken uit den grond huns harten, gelijk Jakob, doch zo zal God het leger veranderen

dergenen, die in deze wereld dicht bij Hem wandelen. 

b. het sterfbed van zulk een man wordt ook gemakkelijk gemaakt, wegens het goede

gezelschap, dat de zulke bij hun sterven hebben zullen en wel 

a. De engelen. 

b. Hun goede werken, die zij voor God in de wereld gedaan hebben. 

a. De engelen van den hemel zullen hen opwachten, gelijk zij den vromen Lazarus opgewacht

hebben, om hem in Abrahams schoot te dragen. Lukas 16:22. Ik weet dat allen, die naar het

Paradijs gaan, door deze heerlijke wezens daarheen worden geleid, maar toch zullen zij, die

onder de donkerheid sterven voor hunnen onchristelijken wandel, veel duisternis op dien stond

ontmoeten en daarvan ondanks dat toch naar den hemel gaan. Job 5:14. Ja, hun bed moge voor

hen zo zacht zijn, alsof zij op niets anders dan hun koorden lagen, terwijl hun afsterven naar het

schijnt veel moeilijker is. Maar die getrouw zijn geweest voor hunnen God, die zullen voor zich

uitzien, hun tabernakel kennen en in vrede zijn. Job 5:24, de eeuwige poorten zullen voor hen

geopend worden, in welke zij, van de aarde, die heerlijkheid zullen zien. Handelingen 7:55,56. 



Mij is eens verteld wat er gebeurde aan het sterfbed van een vroom man, waaraan ik dikwijls

gedacht heb met verwondering en blijdschap. Nadat hij enigen tijd ziek gelegen had, naderde

het uur, dat hij sterven moest, en zie, terwijl hij daar lag weg te sterven, zoals wij het noemen,

werd er, tot verbazing van de rouwklagers rondom zijn bed zulk een heerlijke en bekoorlijke

muziek gehoord, gelijk men nooit tevoren gehoord had, die muziek duurde tot de ziel

ontvloden was en hield toen op en verminderde in haar geklank, alsof zij uit het huis ging en

scheen hoe langer hoe meer zich te verwijderen totdat men eindelijk niets meer hoorde. "Geen

oog heeft het gezien, geen oor gehoord, in geen mensenhart is het opgekomen, wat God bereid

heeft, voor degenen, die Hem liefhebben." Zie dan hoe God uw ziekbed gemakkelijk maken

kan! 1 Corinthiërs 2:9. 

b. Een sterfbed wordt gemakkelijk gemaakt door de goede werken, welke die mensen in hun

leven voor den naam Gods in deze wereld gedaan hebben: "Zalig zijn de doden, die in den

Heere sterven, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hunnen arbeid, en hun werken volgen

hen, ja gaan ook voor hen heen. Openbaring 14:13. Niemand behoeft te vrezen, als hij ten

hemel gaat in gezelschap van zijne goede werken. Wees bang voor zonden, die zijn gelijk

bloedhonden op uwe hielen, en wees verzekerd, dat uwe zonden u vinden zullen, ja u, die geen

vergeving gevonden hebt in het dierbaar bloed van Christus, maar hun aangaande, die ter

hunner rechtvaardiging zich onderworpen hebben aan de gerechtigheid Gods en die door

geloof in, en liefde tot zijnen naam, overvloedig geweest zijn in daden der rechtvaardigheid, die

mensen zullen niet ledig voor hunnen God verschijnen: "hun werken", hun goede werken

volgen hen. Deze zullen in de rust ingaan en met Christus in witte klederen wandelen. 

Ik merk op, dat Israël, toen zij over de Jordaan gegaan waren, zij het land tussen den berg Ebal

en den berg Gerizim in bezit zouden krijgen, waar de zegen en de vloek moest uitgesproken

worden. Deuteronomium 27. De evangelische betekenis, geloof ik, is als volgt: De Jordaan

houd ik voor een type of afschaduwing des doods en deze twee bergen met den vloek en den

zegen een type van het oordeel dat elk mens treft, zodra hij van hier gaat, "na den dood het

oordeel" zodat alleen hij, die aan den vloek ontkomt, de zaligheid ingaat, maar die door den

berg Ebal getroffen wordt, komt niet in den hemel. O, niemand kent het geluid dat in de zielen

der zondaren weerklinkt van den berg Ebal en den Gerizim, wanneer zij van hier zijn

heengegaan, toch kan het zijn, dat zij niet weten wat er van hen worden zal, totdat zij de

stemmen van deze twee bergen horen weerklinken, doch hier is de vrome verzekerd, dat de

berg Gerizim hem zalig spreekt. Zalig dan, zijn de doden die in den Heere sterven, want hun

werken zullen hen volgen, totdat zij alle gevaren te boven zijn. Dat is des Christens stoet, dat

hem volgt tot de rust, dat is het gezelschap eens vromen mans, dat hem volgt naar den hemel. 


