Ralph Erskine

Johannes 16 vs 15 - Al wat de Vader heeft, is Mijne
De heerlijke voortreffelijkheid, volheid en algenoegzaamheid van onze Heere Jezus Christus is
onuitsprekelijk groot. Niemand kan er zo goed over spreken dan Hijzelf; en Hijzelf is hier de
Prediker. Aangezien wij hier Zijn woord hebben, kunnen wij, indien het met Zijn Geest gepaard
gaat, in deze spiegel Zijn weergaloze heerlijkheid aanschouwen, want die wordt hier zo
wonderlijk beschreven, dat de tongen van mensen, noch die van engelen, in zo weinig woorden
zoveel kunnen zeggen van Zijn heerlijke volheid en uitrusting: "Al wat de Vader heeft is Mijne."
Onze Heere zegt Zijn discipelen eerlijk aan, welke kruisen zij in deze wereld hebben te wachten:
(vs. 2). Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal
menen Gode een dienst te doen." Och op dezelfde tijd verzekert Hij hen welke vertroostingen
Hij hun zou verschaffen. Gelijk de profeten onder het Oude Testament de Kerk in dagen van
tegenspoed plachten te vertroosten met de belofte van de Messias, zo ook, de Messias gekomen
zijnde, vertroost Hij Zijn volk met de belofte van de Geest, de Trooster, welke de grote belofte
van het Nieuwe Testament is.
Christus belooft hier (vanaf vs 5) de Geest, als een vrucht van Zijn hemelvaart, zeggende: Indien
ik heenga, zo zal Ik hem zenden;" en dat omdat het zenden van de Geest niet alleen de vrucht
was van hetgeen Hij op aarde had verworven, doch het antwoord op Zijn gebeden in de hemel
en van Zijn voorbidding binnen het voorhangsel (Joh. 16:16). Voor de gift van de Geestes moet
betaald en gebeden worden, opdat wij dit voorrecht zeer hoog zouden waarderen.
Vanaf vs. 8 en verder lezen wij welk een grote weldaad de komst van de Geest zou zijn voor een
blinde wereld: "Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid,
en van oordeel." Verder lezen wij, vanaf vs. 13, wat een grote weldaad Zijn komst voor de
discipelen zou zijn: "Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in
al de waarheid leiden."
Verder wordt het voornaamste werk opgesomd: (vs. 14) "Die zal mij verheerlijken: want Hij zal
het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen." En nu volgt deze tekst als een reden van
het voorgaande. Wilt u een reden weten, waarom de Geest, wanneer Hij zal komen, Mij zal
verheerlijken, door het uit het Mijne te nemen en het u te verkondigen? Wel hierom, omdat al
wat de Vader heeft het Mijne is: daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en
u verkondigen. Daar Hij zowel de Geest van de Vader als de Geest van de Zoon is, komt Hij,
wanneer Hij komt om Mij te verheerlijken, ook om de Vader in Mij te verheerlijken, en door u
de dingen die Mijne zijn te verkondigen, welke niet verschillen van, maar die dezelfde zijn als de
dingen van de Vaders, zal Zijn verkondigen van het Mijne u verkondigen wat een Heerlijke ik
ben, want "al wat de Vader heeft is Mijne."
Onze Heere Jezus spreekt nooit alleen over Zijn verheerlijkt zijn, zonder te melden, dat de
Vader in Hem verheerlijkt is, noch van Zijn Eigen heerlijkheid afgescheiden van de heerlijkheid
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van de Vader. Toen Zijn lijdenswerk op aarde zou beginnen, sprak Hij: "Nu is de Zoon des
mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt" Joh. 13:31). Toen Hij Zijn voorbiddend
werk op aarde begon, sprak Hij: (Joh. 17:1) "Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon,
opdat ook Uw Zoon U verheerlijke." En zo ook hier in Zijn bekendmaking, wat na Zijn
verhoging het werk van de Geest in Zijn Naam zou zijn: "Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal
het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen." Zal dan de verheerlijking van de Vader hier
over het hoofd gezien worden? Neen, neen: door Mijn heerlijkheid te verkondigen, zal Hij de
heerlijkheid des Vaders verkondigen; door het Mijne te verkondigen, zal Hij de dingen des
Vaders verkondigen, want "al wat de Vader heeft is Mijne." Deze dingen zal de Geest tonen of
bekend maken; dat is, Hij zal die zo aan u en in u verklaren en bewijzen, dat u ze bij bevinding
zult verstaan, en dat beide door openbaring in u daarin te onderwijzen, en door mededeling in
er u deel aan te geven.
Ik zal bij deze gelegenheid voornamelijk spreken over de reden die onze Heere Jezus hier geeft:
"Al wat de Vader heeft is Mijne." Wij hebben hier de onmetelijke uitgestrektheid van de dingen
die van Christus zijn, welke de gelovigen door de Geest zullen worden verkondigd; het is alles
wat de Vader heeft: dat is Mijne, zegt Christus. Deze dingen nu, kunnen genomen worden, of
volstrekt, met betrekking tot de Persoon van de Zoon: of bepalend, met betrekking tot het ambt
van Christus, als Middelaar tussen God en de mens.
1. Volstrekt beschouwd, is alles wat de Vader heeft het Zijne, namelijk de ganse, gehele
Goddelijke ratuur, hebbende Hij Zijn persoonlijkheid van de Vader, door een eeuwige,
noodzakelijke en onuitsprekelijke generatie. Al wat de Vader heeft moet noodzakelijk het Zijne
zijn, want "Hij en Zijn Vader zijn Één." In deze zin kon Christus zeggen: Al wat de Vader heeft
is Mijne, namelijk, al de wezenlijke eigenschappen van de Godheid; er is geen verschil tussen
het Zijne en het Mijne, Zijn natuur en wezen zijn Mijne, alleen Onze persoonlijke
eigenschappen zijn onderscheiden: Hij is de eerste en Ik ben de tweede Persoon van de
heerlijke Drie-eenheid, volgens de orde van bestaan van de drie-enige God; Hij is mijn eeuwige
Vader en ik ben Zijn eeuwige Zoon door onuitsprekelijke generatie. Doch het al waarvan hier
wordt gesproken, schijnt niet in deze absolute zin genomen te moeten worden, het sluit niet
alles in van de Goddelijke natuur, welke Hij door eeuwige generatie had. Daarom,
2. Moeten wij het in een meer beperkte zin nemen in betrekking tot het ambt van Christus als
Middelaar. Al wat de Vader van eeuwigheid in Zijn hart en voornemen had, om het in de tijd
bij vrije schenking te ontdekken en uit te delen, is Mijne, volgens deze Schriftuurplaatsen:
(Matth. 11:27) "Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader;" (Joh. 3:35) "De Vader heeft
de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven." (Joh. 13:3) "Jezus, wetende dat de
Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, nam een linnen doek en omgordde Zichzelf,
en begon de voeten van Zijn discipelen te wassen." Al, dat is, al de uitwerkingen van de liefde,
de genade en de wil van de Vader, alles wat Hij van eeuwigheid in Zichzelf had voorgenomen; al
wat Zijn oneindige kracht en goedheid in de uitvoering daarvan zou voortbrengen, het was alles
aan Christus gegeven en toevertrouwd; en aldus is "al wat de Vader heeft het Mijne."
De orde van werking in de Heilige Drie-eenheid, met betrekking tot onze zaligheid, is
overeenkomstig de orde van bestaan van de onderscheiden Personen van de Godheid. Wij zien
hier dan ook: 1. De dingen, die ons bekend gemaakt en geschonken worden, zijn
oorspronkelijk de dingen van de Vader; Hij is de oorspronkelijke Fontein van die alle; Zijn
liefde, goedheid, Zijn raad en wil zijn hun hoogste oorzaak en oorsprong; daarom worden zij
hier genoemd: al wat de Vader heeft. 2. Zij zijn de dingen van de Zoon: zij zijn Mijne, zegt
Christus, als Middelaar. Zij zijn Mij gegeven en tot Mijn beschikking gesteld, krachtens Mijn
middelaarsambt; waardoor zij voor ons bereid en ons gegeven zijn tot heerlijkheid Gods. 3. Zij
worden ons werkelijk medegedeeld door de Heilige Geest; "Daarom heb ik gezegd, dat Hij het
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uit het Mijne zal nemen en u verkondigen." Hij deelt ze ons niet onmiddellijk van de Vader
mee. Wij kunnen niet onmiddellijk met de Vader handelen of te doen hebben; alleen door de
Zoon hebben wij toegang tot Hem, en alleen door de Zoon geeft Hij ze ons uit Zijn genade en
milddadigheid. Alle genade en barmhartigheid zijn aan Christus als de grote Schatmeester van
de hemelse dingen toevertrouwd. Daarom verkondigt de Heilige Geest ze ons, niet eerst als de
dingen van de Vader, maar zoals zij de vruchten zijn van Christus’ middelaarschap, en daardoor
als de vruchten van de liefde en milddadigheid van de Vader.
Hier dan is de honig, die ons heden zal worden te eten gegeven, zoals geschreven staat: (Hoogl,
5:1) "Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid; Ik heb mijn mirre geplukt met mijn
specerijen; Ik heb mijn honigraten met mijn honig gegeten: Ik heb mijn wijn, mitsgaders mijn
melk gedronken, Eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o Liefste." Deze honing wordt hier
voorgesteld overeenkomstig de orde van bestaan van de drie onderscheiden Personen van de
Godheid.
1. Als honig in de bloem, welke zover buiten ons bereik ligt, dat wij die er nooit zouden
kunnen uithalen, namelijk: "Al wat de Vader heeft."
2. Als honig in de raat, die voor ons bereid is in onze Immanuël, Godmens, Verlosser, het
Woord, Dat vlees geworden is, zeggende: "Al wat de Vader heeft is Mijne", Mijne tot uw nut
en u ten diepste, want:
3. Hier is honig in de mond; de Geest neemt alles en past het toe, door het ons te
verkondigen, en ons te verkondigen, en ons te doen eten en drinken met Christus, en in al
die dingen te doen delen. Ja, Hij doet ons niet alleen de honig, maar de honigraat met de
honig eten; Hij verkondigt niet alleen Zijn weldaden maar Zichzelf, Zijn Persoon met Zijn
weldaden: Hemzelf en alle dingen, die de Vader Hem heeft toevertrouwd. Hier is brood
genoeg en meer dan genoeg in het huis van onze Vader; hier spreekt de Huisbezorger, "Alles
is het Mijne", om het u uit te delen door de hand van Mijn Geest.
Het onderwerp waarover hier wordt gesproken is niet minder dan alle dingen, die betrekking hebben
op onze eeuwige zaligheid, en van deze wordt gesproken.
1. In betrekking tot hun oorsprong: het zijn de dingen Mijns Vaders.
2. De schenking daarvan aan Christus, als Middelaar: ze zijn Mijne.
3. Hun mededeling, zij worden ons wezenlijk medegedeeld door de Heilige Geest.
Uit het eerste deel van dit vers stellen wij de volgende leer vast:
De weergaloze heerlijkheid van Christus in de volheid en in de voorraad van Zijn
middelaarschap is zodanig, dat Hij kan zeggen: "Al wat de Vader heeft is Mijne." Hij, als
Middelaar, bezit alles wat de Vader heeft ten goede van zondaren, Dit is de reden waarom de
Geest, als Hij de dingen van Christus neemt en die ons verkondigt, Christus verheerlijkt, omdat
al de heerlijke dingen des Vaders van Christus zijn; zij zijn Mijne. Hoe zou de openbaring en de
mededeling door de Geest van de dingen van Christus Zijn weergaloze heerlijkheid openbaren,
als die niet de dingen Gods waren? Of aldus:
Alles wat de Vader heeft ten goede van zondaren is aan Christus onze Verlosser toevertrouwd. Indien
deze dingen alleen van de Vader en niet van Christus waren, konden wij tot die dingen geen
toegang, noch er deel aan hebben: wij konden ze dan nooit in het hart van de Vader zien; want,
"Niemand heeft ooit God gezien", hoewel alles wat in betrekking staat tot ons eeuwig leven,
daar zijn oorsprong heeft; doch de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders lag, is
daaruit gekomen, beladen met al de goede en grote, en heerlijke dingen, die daar van
eeuwigheid verborgen waren, en heeft ze ons verklaard, en bekend gemaakt, dat alle dingen die
de Vader heeft de Zijne zijn.
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In de verdere behandeling van dit onderwerp zal ik, met Gods hulp, de volgende dingen
onderzoeken:
I.
Welk recht en aanspraak Christus heeft op alles wat de Vader heeft.
II.
Enkele van al die dingen aanwijzen, die de Vader heeft en welke de Zijne zijn.
III.
Onderzoeken hoe en in welke zin zij de Zijne zijn.
IV.
Aantonen waarom het zo geordend is; of, dat schoonheid van deze beschikking, dat alles
wat de Vader heeft het Zijne is.
V.
Het gehele onderwerp toepassen.
I. Het eerste voorgestelde punt is: Aan te tonen welk recht en aanspraak Christus heeft op alles wat de
Vader heeft.
1e Hij heeft een natuurlijk recht op alles wat de Vader heeft, en dat zoals Hij God is, één God
met de Vader en de Heilige Geest; in welke zin Hij zeide: "Ik en de Vader zijn één." Zo heeft Hij
hetzelfde wezenlijk recht en dezelfde aanspraak met de Vader op alle dingen, ten opzichte van
de eenheid van wezen van de heerlijke Drie, en hun gelijkheid in macht en heerlijkheid: De
Heere onze God is een enig Heere.
2e Hij heeft een middelaarsrecht en aanspraak op alle dingen.
1. Als Middelaar heeft Hij een verbondsrecht op alles: (Psalm 89:4,25) Ik heb een verbond
gemaakt met Mijn Uitverkorene; Mijn getrouwheid en Mijn goedertierenheid zullen met
Hem zijn", (vs. 5 en 12) "Ik zal Uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen En uw troon
opbouwen van geslacht tot geslacht. De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe;" te kennen
gevend, dat Hij een verbondsrecht op alle dingen heeft krachtens het verbond met Zijn
Vader,
2. Als Middelaar heeft Hij een bij schenking ontvangen recht en aanspraak op al wat de Vader
heeft: De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven" (Joh. 3:35).
Christus zegt: (Matth. 28:18) "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."
3. Als Middelaar heeft Hij een verkregen recht door Zijn verwerving van alles wat de Vader
aan de kinderen der mensen heeft weg te schenken. Door Zijn dood aan het kruis heeft Hij
een Naam die boven allen naam is verdiend en verkregen, en is Hij de gemeente gegeven tot
een Hoofd boven alle dingen.
4. Als Middelaar heeft Hij, krachtig zijnde in de strijd, een recht door verovering; de
overheden en de machten uitgetogen hebbende, en overwinnende degenen die tegen Hem
krijgen (Openb. 17:14). "Hij kan alle dingen aan Zichzelf onderwerpen" (Filip. 3:21). En
dienovereenkomstig zijn alle dingen onder Zijn voeten onderworpen (Hebr. 2:8). Hij
onderwerpt Zijn volk aan Zich, en maakt hen zeer gewillig op de dag van Zijn heirkracht
(Psalm 110:3).
5. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat Hij een erfrecht heeft, want Hij is de Erfgenaam
van alle dingen. Er staat geschreven: (Psalm 89:28) "Ook zal ik Hem ten eerstgeborenen
Zoon stellen; ten hoogste over de koningen van de aarde." Ook wordt Hij (Kol. 1:18) "de
Eerstgeborene uit de doden genoemd, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."
6. Hij heeft een recht krachtens toestemming van Zijn Vader. "Want het is des Vaders
welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou."
Zo zien wij ook, dat de Vader het recht, dat Christus, als Middelaar, op alle dingen heeft, met
een bijzondere plechtigheid heeft vastgesteld en bevestigd. Het is bevestigd door een plechtige
verkiezing: (Jesaja 42:1) "Ziet Mijn Knecht, Die Ik ondersteun: Mijn Uitverkorene in Dewelke
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Mijn ziel een welbehagen heeft." Door een plechtige en formele roeping: (vs. 6) "Ik de Heere
heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht
der heidenen." Door een plechtige opdracht onder het zegel van de Vader: (Joh. 6:27) "Deze
heeft God de Vader verzegeld." Verzegeld om alles te zijn wat de Vader aan arme zondaren wil
schenken. Het is bevestigd met de plechtigheid van een belofte: "Dat Hij zal heersen van de zee
tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde (Psalm 72:8). Alsmede met de
plechtigheid van een eed: (Psalm 89:36) "Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid. Zo Ik aan
David liege!" Doch wij zullen dit niet verder uitbreiden.
II. Ons tweede punt was: enkele van die alle dingen aan te wijzen, die de Vader heeft en welke de Zijne
zijn.
Over alles te spreken, wat de Vader heeft en aan Christus is toevertrouwd, is onmogelijk, maar
ik zal er enkele vermelden.
1. Al de volmaaktheden van de Vader zijn de Zijne. Er is niets dat de Vader heeft, behalve Zijn
persoonlijk bestaan, of, dat Hij de Eerste is in orde van bestaan, wat niet de Zoon als Middelaar
heeft; ja, Hij heeft niet alleen, maar Hij is de kracht Gods en de wijsheid Gods (1 Kor. 1:24).
Hier is wijsheid voor alle verstandeloze schepselen, die niets weten. Hier is kracht voor de
machteloze, die niets kan doen. Hij, Die zegt: "Al wat de Vader heeft is Mijne"; zegt hierover:
Zijn wijsheid is Mijne u ten goede, Zijn kracht is Mijn en al Zijn andere volmaaktheden. Hij Die
het wezenlijk Beeld is, is ook het vertegenwoordigend beeld van God; het Beeld van de
onzienlijke Gods, in Wie alle onzienlijke eigenschappen Gods door het geloof kunnen worden
gezien. Ziet de heiligheid Gods in deze heilige Gods, Die ons heiligmaking van God geworden
is, en Die de heiligheid Gods in het gebod van de wet verheerlijkt, door alle gerechtigheid te
vervullen. Ziet de rechtvaardigheid Gods in Jezus Christus de rechtvaardige, Die ons
rechtvaardigheid van God geworden is, en Die zonde voor ons is gemaakt, opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Zodat de schuldige zondaar rechtvaardiger kan worden
in Gods ogen, dan hij ooit in zijn ogen schuldig was, en niet alleen door Zijn bloed en
gerechtigheid gerechtvaardigd, doch hij kan ook ervaren en zien, dat God rechtvaardig is in en
door Hem te rechtvaardiger, Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in
Zijn bloed, waardoor de rechtvaardigheid ten volle bevredigd en ten hoogste verheerlijkt is.
Over enkele andere volmaaktheden zullen wij misschien hierna nog handelen.
2. Al de heerlijkheid die de Vader heeft is Zijne: ja, de heerlijkheid van al de volmaaktheden
van zijn Vader is in hem te zien: want Hij is het afschijnsel Zijner heerlijkheid en het
uitgedrukte beeld van Zijn zelfstandigheid (Hebr. 1:3). "Want God die gezegd heeft, dat het
licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven
verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus." Het is niet
alleen het licht van de kennis van God, maar het licht van de kennis van de heerlijkheid Gods.
En waar is die? In het aangezicht of de Persoon van Jezus Christus.
3. Al de volheid welke de Vader heeft is Zijne: "Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat
in Hem al de volheid wonen zou (Kol. 1:19); Want in Hem woont al de volheid der Godheid
lichamelijk" (Kol. 2:9). O! Op wat een hechte grondslag zegt Hij: Al wat de Vader heeft is
Mijne", wanneer al de volheid van de Vader in Hem is en woont. O! Moesten niet alle arme
zielen op Hem zien en Zich op Hem verlaten, en uit Zijn volheid ontvangen genade voor
genade? O! Mogen wij komen wonen waar de volheid woont!
4. Al de beloften welke de Vader in Zijn verbond heeft zijn Zijne. Zij zijn eerst aan Hem, en aan
ons in Hem gedaan in Wie het verbond vaststaat: "Al de beloften Gods zijn in Hem Ja, en zijn
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in Hem Amen, Gode tot heerlijkheid" (2 Kor. 1:20). Gelijk de beloften Gods alle door Zijn
Woord bevestigd en door zijn Bloed bekrachtigd zijn, zo is ook Hem de schenking en
toepassing van de beloften toevertrouwd. Daarom is Hij de overste Leidsman en Voleinder van
dat geloof, waardoor wij Christus in de belofte en de belofte in Christus zien.
5. Alle genade en goedertierenheid, die de Vader voor zondaren beschikbaar heeft zijn Zijne.
"Genade is uitgestort in Zijn lippen" (Psalm 45:3). Dit is ook een aanmerkelijk deel van de
heerlijkheid Gods, die in Hem te zien is: "Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons
gewoond, (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eniggeborenen
van de Vader) vol van genade en waarheid" (Joh. 1:14). Er is in Hem zo'n volheid en
genoegzaamheid van genade voor ons, dat deze uitspraak voldoende is: "Mijn genade is u
genoeg. "De Geest aller genade is in Hem boven mate; Hij is met deze olie gezalfd, opdat Hij die
op ons zou kunnen uitgieten. Gelijk Hij genade heeft voor de genadeloze, zo heeft Hij
goedertierenheid voor de ellendige: gelijk alle genade, zo ook is alle goedertierenheid Gods de
Zijne: (Psalm 89:25) "Mijn goedertierenheid zal met Hem zijn." Goedertierenheid wordt
uitgelaten door Zijn bloed evenals van de genade gezegd wordt, dat zij heerst door Zijn
rechtvaardigheid. God heeft Zijn wet tot Christus gezonden om die te gehoorzamen, en Zijn
rechtvaardigheid om die te voldoen, opdat goedertierenheid zich zou kunnen uitlaten, en
genade zou heersen door Zijn rechtvaardigheid tot het eeuwige leven.
6. Al de waarheid en getrouwheid van God de Vader zijn Zijne: "Mijn getrouwheid zal met hem
zijn." Waarheid en genade worden samengevoegd: (Joh. 1:14) "Vol van genade en waarheid." O
wat is Christus terecht de liefde en getrouwheid Gods! De goedertierenheid en waarheid Gods
elkaar ontmoet hebbende en gewikkeld in een kleed van vlees en bloed! In een vorige preek heb
ik tussen de dertig en veertig teksten aangehaald, waarin de goedertierenheid en de waarheid
Gods zijn samengevoegd. Het was het werk van de goedertierenheid de belofte te geven, en het
is het werk van de waarheid de belofte te vervullen. Daarom, o gelovige, wanneer u niets hebt
om bij een belovend God op te pleiten of te overwinnen tot uw hulp of onderstand, gedenk
dan, dat er twee redenaars in Zijn boezem zijn, die krachtdadig tot uw hulp zullen tussenbeide
komen, namelijk: Zijn goedertierenheid en waarheid in Jezus Christus. "God is geen man, dat
Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; de hemel en de aarde
zullen voorbijgaan, maar Zijn woorden zullen geenszins voorbijgaan." God heeft nooit iets in
Zijn Woord gezegd, dat Hij niet kan en zal doen. Hij sprak: Het zaad van de vrouw zal de slang
de kop vermorzelen, en Hij heeft het vervuld door Christus’ komst in het vlees en door Zijn
lijden in het vlees. God sprak tot Abraham, dat hij bij Sara een zoon zou hebben, en hoewel de
baarmoeder verstorven is, nochtans leeft de belofte: Izaäk, het kind van de belofte moet uit deze
verstorven baarmoeder voortkomen, om te tonen, dat God een getrouw God is. God zeide tot
Mozes, dat Hij Israël uit Egypte zou uitleiden, en daarom heeft Hij, niettegenstaande de
hardheid van Farao’s hart en de kracht van zijn tegenstand, nochtans door vele wonderen Zijn
woord gestand gedaan. O vrienden! Getrouwheid, of waarheid, is de gordel van Zijn lendenen,
en deze gordel om Hem zijnde, mogen wij deze gordel vasthouden, zelfs wanneer Hij Zijn rug
toekeert en Zich verbergt achter de meest duistere voorzienigheden, want Zijn goedertierenheid
is in eeuwigheid en Zijn waarheid van geslacht tot geslacht. De goedertierenheid van de mens
verandert spoedig in wreedheid en Zijn waarheid in leugen, doch de goedertierenheid en
waarheid Gods hebben elkaar in Jezus Christus ontmoet. Wanneer u dan ook geen
goedertierenheid noch waarheid bij mensen kunt vinden, aanschouwt en ziet dan alle
goedertierenheid en waarheid Gods in Christus en schuilt daar, want Hij zegt: "Al wat de Vader
heeft is Mijne."
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7. Alle werken die de Vader werkt zijn Zijne, het werk van de schepping, van de voorzienigheid
en van de verlossing. Gods scheppingswerk was het Zijne: Alle dingen zijn door Hetzelve
gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" Joh. 1:3). De werken van
Gods voorzienigheid zijn al de Zijne, want, "Hij draagt alle dingen door het woord Zijner
kracht" (Hebr. 1:3). Hij is de Bestuurder van de natiën, en al de teugels van de voorzienigheid
zijn in Zijn hand. Gods verlossingswerk is het Zijne; het werk van verlossing door prijs was het
Zijne; Hij heeft voleindigd dit werk, dat de Vader Hem gegeven heeft om te doen. Het werk van
de verlossing door macht is het Zijne, en Hij zal nooit rusten totdat Hij dat ook voleindigd
heeft, en daartoe belooft Hij hier de Geest om Hem te verheerlijken, door alle dingen die Zijne
zijn te openbaren, en tot dat doeleinde zijn al de invloeden van de Geest Gods de Zijne. En wij
mogen zeggen al de winden van de hemel zijn Zijne. Het is de begeerte van Zijn volk, dat die op
hen zullen blazen: "Ontwaak noordenwind, en kom gij zuidenwind." Hij belooft die, wanneer
de Trooster zal komen: "Ik zal hem tot u zenden." (Ezech. 37:9) "Zo zegt de Heere HEERE: Gij
Geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden." O zegt:
Amen, ja kom Heere Jezus; kom haastiglijk in de kracht van Geest. In één woord, al de werken
van Zijn Vaders zijn Zijne. Daarom zegt Hij: "Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook"
(Joh. 5:17).
8. Alle macht, die de Vader heeft, is de Zijne, en die is Hem als Middelaar toevertrouwd
Daarom zegt God de Vader: "Mijn Naam is in het binnenste van Hem;" en, "Hij heeft Hem
macht gegeven ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is" (Joh. 5:27). "Want ook
de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Deze heeft God de
Vader verzegeld", en heeft Hem macht gegeven om beide de Zaligmaker en de Rechter te zijn.
9. Al de uitverkorenen die de Vader heeft, zijn Zijne: "Ik heb Uw Naam geopenbaard de
mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt; zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelven
gegeven" (Joh. 17:6). Zij waren Uwe door verkiezing, en Gij hebt ze Mij gegeven, om door Mij
verlost te worden. Zij waren uitverkoren in Hem voor de grondlegging der wereld (Efeze 1:4).
Zij worden Zijn zaad genoemd: (Jesaja 53:10). "Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal
hebben, zo zal Hij zaad zien; om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden."
10. Hierom zijn al de zegeningen die de Vader heeft om die uit te delen de Zijne; Hij is
aangesteld als de Uitdeler daarvan. (Psalm 21:6) "Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid;" om
de Uitdeler van eeuwige zegeningen te zijn. Het was beloofd, (Psalm 72:17) dat mensen in Hem
zullen gezegend worden, en dienovereenkomstig is Hij gezonden om ons te zegenen. "God
opgewekt hebbende Zijn kind Jezus, heeft Dezelve eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen
zou, daarin dat Hij een ieder van u afkere van uw boosheden" (Hand. 3:26). In Hem zegent
God ons met alle eeuwige zegeningen; met de zegeningen van vergeving van zonde, vrede en
verzoening met God; met de zegeningen van rechtvaardigmaking, heiligmaking en vertroosting;
met de zegeningen van genade en heerlijkheid en alle goed. Wilt u Gods zegen hebben? U moet
die uit de hand van Christus ontvangen; want de zegen van de Vaders, en al wat de Vader heeft
is Mijne, zegt Christus; zij zijn Mijne om uit te delen, en zij zouden nooit de uwe zijn geweest,
als zij niet de Mijne geweest waren.
In één woord, alles wat de Vader van eeuwigheid in Zijn hart en in Zijn raad had, en wat in Zijn
eeuwig gemoed verborgen lag, is Mijne, om het u te openbaren; want, "Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon des Vaders, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons
verklaard." Al wat de Vader in Zijn hart en in Zijn ontfermende ingewanden heeft voor de
kinderen der mensen, is Mijne om het te openbaren, en Ik ben gekomen om Zijn hart te
verklaren, zeggende: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met
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goedertierenheid." Al wat de Vader heeft in Zijn gedachten, die een eeuwige diepte zijn, is Mijn,
om die in woorden te brengen. Al zijn Zijn gedachten hoger dan onze gedachten, gelijk de
hemelen hoger zijn als de aarde; ziet nochtans, dat het gedachten des vredes en niet des kwaads
zijn, om u te geven het einde en de verwachting. Alles wat de Vader heeft, dat Hij in Zijn
vrijmachtig welbehagen voor zondaren zal doen, is Mijne, opdat ik het doe. Daarom is in de rol
des boeks van Mij geschreven: "Zie Ik kom; Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te
doen." O oneindig heerlijke Christus, Die kon zeggen: "Al wat de Vader heeft is Mijne", daarom
zal de Geest Mij verheerlijken!
III. Ons derde punt was: aan te tonen hoe en op welke wijze al wat de Vader heeft Zijne is.
Ik heb reeds bij de behandeling van het eerste punt, betreffende Zijn recht en aanspraak op al
wat de Vader heeft, aangetoond, dat alles van nature het Zijne is zoals Hij God is; en krachtens
schenking, of volgens de huishoudelijke orde zoals Hij Middelaar is. Ik zal hier met een paar
woorden nog het volgende aan toevoegen.
1. Al wat de Vader heeft is wezenlijk het Zijne, niet symbolisch, of zinnebeeldig, zoals van
Christus wordt gezegd, dat Hij in het Avondmaal in de elementen van het brood en de wijn is:
of zoals van God geschreven staat, dat Hij in de tempel was door de symbolen of zinnebeelden
van Zijn tegenwoordigheid. Neen, het is niet zinnebeeldig maar wezenlijk, het is niet de
schaduw, maar het wezen van alles wat de Vader heeft is Zijne. Daarom staat geschreven, (Kol.
11:9) dat "in Hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont; dat is wezenlijk, en dus op een
heerlijke, verheven, zeer voortreffelijke, alles te boven gaande wijze. Christus is het Wezen van
alle schaduwen, offeranden en ceremoniën onder de wet. Zij waren maar een schaduw van de
toekomende goederen (Hebr. 10:1). Alle goed is in Christus wezenlijk.
2. Al wat de Vader heeft is mededeelzaam het Zijne. De volheid des Middelaars is mededeelbaar
aan ons. Zoals zij de dingen van de Vader zijn, hebben wij er geen onmiddellijke toegang toe,
doch zoals zij in de handen van Christus zijn gegeven, Die de Vader de Uitdeler daarvan
gemaakt heeft, hebben wij onmiddellijk toegang tot Hem. Christus heeft de deur ontsloten van
het schathuis van Zijn Vader en beschikt nu over alles wat de Vader heeft. Alle andere winkels
zijn gesloten, vergunt mij die uitdrukking, doch de winkel van Christus is open; met dit
opschrift boven de deur: "Die wil, die kome, en hij neme van alles wat de Vader heeft, want het
is Mijne." De volheid van Christus, welke de volheid Gods is, is mededeelbaar; daarom kunnen
wij uit Zijn volheid alles ontvangen (Joh. 1:16). Het zou niet nodig zijn over deze voorraad te
prediken, indien die in Hem was opgesloten; neen, in Hem woont al de volheid van de
Godheid, opdat wij in Hem volmaakt kunnen zijn (Kol. 2:10). Christus is een kabinet vol
kostbare en zeldzame juwelen. die u rijk kunnen maken tot in eeuwigheid. Er zijn twee sleutels
waarmee dit kabinet wordt geopend: het geloof is een sleutel, want wij ontvangen uit Zijn
volheid door het geloof; het gebed is ook een sleutel, want "iemand van u wijsheid ontbreekt,
dat hij ze van God begere." Hebt u misschien deze sleutels nu niet in uw handen, zij zijn toch
zeker in de handen van Hem, Die zegt: "Alles is Mijne." O vrienden, smeekt Hem u de sleutels
toe te werpen, en u de Geest van het geloof en van de gebeden te geven.
3. Alles wat de Vader heeft is genoegzaam, bij Hem is overvloed van brood (Luk. 15:17).
Overvloed voor de behoeftigen; licht genoeg voor die in duisternis verkeren; leven genoeg voor
de doden; vergeving in overvloed voor schuldige zondaren; volop van alles voor de armen en
nooddruftigen; overvloed van brood. Denkt u, dat er niets voor u over is, dat is omdat u niet
gelooft, dat er genoeg in Hem is, en dat alles wat de Vader heeft, het Zijne is. O, laat ons onze
oneindig edele en heerlijke Heere niet door ongeloof die schande aandoen, dat wij zouden
denken, dat er niet genoeg in Hem is. Filippus zeide eens tot Christus: (Joh. 14:8) "Heere, toon
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ons de Vader, en het is ons genoeg." Er is zo'n genoegzaamheid in God de Vader, dat wij, als
Hij ons getoond wordt, zullen hebben wat genoeg is, om al de onverzadelijke begeerten van de
onsterfelijke ziel volkomen voldoening te geven; daarom; "Toon ons de Vader, en het is ons
genoeg." Wel, wat doet Christus hier heden onder ons; toont Hij ons niet de Vader en al Zijn
schatten in Zichzelf, in Wie alleen al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen
zijn, en door Wie alleen zij voor ons kunnen worden ontsloten, hetwelk Hij doet, als Hij zegt:
Al wat de Vader heeft is Mijne." O vrienden! er is genoeg in Hem, en hoe gemakkelijk kan Hij
de dorstige ziel verzadigen en de hongerige ziel met goed vervullen.
Niets anders is er in de wereld, dat de ziel kan verzadigen. Het was een dwaas, die, toen hij volle
schuren had, zeide: "Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust."
Wij kunnen even goed van een kist vol van genade en heerlijkheid dromen, als van een ziel vol
koren en most. Christus alleen heeft een gepaste en verzadigende volheid voor de ziel, genoeg
om een volkomen, degelijke, duurzame en eeuwige verzadiging te geven.
4. Alle dingen die de Vader heeft, zijn krachtdadig of uitwerkende, zodat wij van die voorraad
zullen gebruik maken en er deel aan hebben. Hij kan ons liefelijk maken door Zijn schoonheid;
rechtvaardig door Zijn gerechtigheid; en heerlijk door Zijn heerlijkheid: "Uw schoonheid was
volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had" (Ezech. 16:14). Hij rekent de
rechtvaardigheid toe zonder werken (Rom. 4:6). "En wij allen met ongedekt aangezicht de
heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in
gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest" (2 Kor. 3:18).
Er is een kracht en werkdadigheid in elke zaligmakende ontdekking van deze heerlijke schat, hij
maakt allen rijk, die Hem aanschouwen, en verzadigt volkomen allen, die er recht toe hebben
en die er deel aan hebben.
5. Al wat de Vader heeft is onveranderlijk het zijn, want Hij is gisteren en heden Dezelfde, en in
der eeuwigheid (Hebr. 13:8). Wat u ook van Hem ontvangt, Zijn voorraad en overvloed blijft
steeds dezelfde. Laat het geloof nog zoveel wissels op Hem trekken om in allerlei behoeften te
voorzien, telkens weer; al zou Hij niet eens, (hoe zal ik het noemen?) jaarlijkse rente of
dagelijkse rente ontvangen, toch blijven kapitaal en interest beide in Zijn hand: en daar, bij
Christus, is alles voor de gelovige in veilige handen, al hebt u alles doorgebracht wat u ooit in
handen hebt gekregen; deze Bron en Fontein van zaligheid zal altijd springen tot in het eeuwige
leven. U mag dan eens vol, en dan eens leeg zijn, doch Hij is onveranderlijk dezelfde: "Ik, de
Heere, word niet veranderd."
6. Alle dingen Die de Vader heeft, zijn eeuwig; het zijn de eeuwige dingen van de eeuwige
Vader. De volheid des Vaders, die de Zijne is, is een inblijvende volheid. Het is het welbehagen
des Vader, dat in Hem alle volheid wonen zou. Al de volheid van de Godheid woont in Hem,
en zij woont eeuwiglijk in Hem. Daarom zijn de zegeningen, die Hij meedeelt, eeuwige
zegeningen, eeuwige vrede, eeuwige vergeving, eeuwige vertroosting. Zo worden zij genoemd,
omdat, al mogen de mensen uit vergankelijke dingen vergankelijke vertroostingen ontvangen,
de vertroostingen van de Geest uit eeuwige dingen voortvloeien, zoals eeuwige liefde, eeuwige
gerechtigheid, en een eeuwig erfdeel. Hier is een diepte om eeuwig in te duiken, o arme
sterveling, die eeuwig zalig zou willen zijn! Alle dingen die Christus heeft te geven zijn
eeuwigdurende en eeuwige dingen; omdat Hij kan zeggen: "Al wat de Vader heeft is Mijne."
IV. Ons vierde punt was: Aan te tonen waarom al wat de Vader heeft van Christus is, of waaruit de
schoonheid blijkt van deze beschikking.
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1. De schoonheid en wijsheid van deze beschikking blijkt hieruit, dat geen van de partijen in
zijn recht en eigendom verlies of schade lijdt. Wanneer Christus zegt: "Al wat de Vader heeft is
Mijne", wordt het recht van de Vader niet verkort. Wanneer onder mensen een erfenis van de
ene op de andere wordt overdragen dan doet de overdrager afstand van zijn recht, en de andere
kan alleen zeggen: Het is alles het mijne. Doch zo is het hier niet; wanneer Christus zegt: "Al
wat de Vader heeft is Mijne", dan stemt Hij toe, dat God de Vader alles heeft, en tegelijk
verklaart Hij Zijn eigen recht en eigendom; het is alles van mij. Ja, wanneer God ons Christus
en alles geeft, houdt Hij toch Zijn recht op alles wat Hij geeft: (1 Kor. 3:22) "Alle dingen zijn
Uw. Doch gij bent van Christus, en Christus is Gods." Dus blijft wat de Vader in de hand van
Christus geeft, toch in de hand van de Vader: "En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen
niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn vader,
Die ze Mij gegeven heeft is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns
Vaders. Ik en de Vader zijn één" (Joh. 10:28,- 29, 30).
2. Hierin vertoont zich de schoonheid en wijsheid van dit bestel, namelijk, in de geschiktheid
van de grote Beheerder, aan Wien alles wat de Vader heeft, is opgedragen, dat Hij Die, om zo te
zeggen, het Middelpunt van de heerlijke Drie-eenheid, de middelste Persoon is, ook het
Middelpunt van alle dingen zou zijn. O vrienden, hoe gepast is het, dat alle dingen zich naar
hun middelpunt bewegen en daar samenkomen! Dat Hij de Middelaar zou zijn tussen God en
de mens, het centrale punt van bijeenkomst, waar God en de mens onderling alle dingen
kunnen gemeenschappelijk hebben, en om weer alles tot één te vergaderen in Christus, beide,
dat in de hemel is, en dat op de aarde is (Ef. 1:10). Van alle dingen, goede en kwade, kan
worden gezegd, dat zij onder Christus’ bestuur zijn gesteld: alle goede dingen zijn in Zijn hand
tot bewaring gegeven en alle kwade dingen zijn onder Zijn voeten gesteld, opdat Hij ze beheerst
tot heerlijkheid van God en ten goede van Zijn volk. Niemand dan Christus kon zoiets worden
toevertrouwd; geen bloot schepsel onder mensen of engelen was machtig deze eer te dragen. "Ja
Hij zal de tempel des Heeren bouwen, en Hij zal de sieraad (of de eer) dragen" (Zach. 6:13).
Niemand dan Hij was bekwaam de algemene Ontvanger te zijn van al wat de Vader heeft, en
daarover te beschikken en die uit te delen.
3. Hierin ontdekt zich schoonheid en wijsheid, dat in deze bedeling alle partijen zijn
geraadpleegd; namelijk al de Personen van de heerlijke Drie-eenheid. "Het is des Vaders
welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou." Het woord Vader is daar bijgevoegd,
het staat niet in de grondtekst. Dit werk van alle dingen, alle volheid, in Christus een plaats te
geven, moet dan ook niet alleen als het werk van de Vader worden aangemerkt, maar als het
werk van de heerlijke Drie-eenheid; het behaagde Vader, Zoon en Heilige Geest, dat in
Christus, als Middelaar, alle volheid zou wonen: de Vader stelde voor, de Zoon nam aan, de
Heilige Geest gaf Zijn instemming te kennen, dat in Hem alle volheid wonen zou. Dit
geschiedde met een verrukkelijk welgevallen. Het behaagde de Vader het voor te stellen, want
Hij zegt: "Ik heb hulp besteld bij een Held;" en, "deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Dewelke
ik Mijn welbehagen heb." Het behaagde de Zoon het aan te nemen, want Hij zegt: "Zie Ik kom;
in de rol des boeks is van Mij geschreven; Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te
doen." Het behaagde de Heilige Geest er mee in te stemmen, want Hij rustte op Christus, en
voorzag Hem van alles wat Hij tot Zijn werk nodig had: "De Geest des Heeren HEEREN is op
mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft" (Jesaja 61:1). Dit onuitsprekelijk welgevallen wordt
uitgedrukt: (Jesaja 42:1) "Ziet Mijn Knecht, Die ik ondersteun, Mijn Uitverkorene in Dewelke
Mijn ziel een welbehagen heeft;" alsmede: (Spr. 8:30, 31) "Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te
aller tijd voor Zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld Zijns aardrijks; en Mijn
vermakingen zijn met der mensen kinderen." Gelijk God Zijn Eigen welbehagen hierin
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raadpleegde, zo is het ook de lust van alle verlosten, van welken de ogen geopend zijn om de
heerlijkheid te zien van deze weg van de zaligheid. Wat vervult het hen met onuitsprekelijke
vreugde, dat zij in Christus alles hebben!
4. Hierin vertoont zich schoonheid en wijsheid, dat in deze beschikking gelet is op het aanzien
en de eer van allen, die er bij betrokken zijn.
(1) Hierin heeft God het aanzien en de eer van Zijn majesteit en grootheid beraadslaagd,
dat Hij alle dingen in de hand van de tweede Adam heeft gegeven, dat Hij, nu de mens
in opstand is gekomen tegen Zijn kroon en waardigheid, niet meer met hem
persoonlijk, maar onmiddellijk met Christus, een Persoon van gelijke waardigheid met
Hem, onderhandelt, en ons alle dingen door Hem schenkt. Dit leert ons, ons op een
behoorlijke afstand van deze oneindig heerlijke Heerser te houden, en dat wij niet
onmiddellijk tot God moeten gaan om zegeningen, doch dat wij die ontvangen uit de
hand van de Middelaar, Die zegt: "Ik ben de Weg; niemand komt tot de Vader dan door
mij."
(2). Hij beraadslaagde het aanzien en de eer van Zijn Naam, en van al Zijn andere
voortreffelijkheden: de eer van Zijn verbroken wet, hoe die niet alleen vervuld, maar ten
hoogste verheerlijkt zou worden; de eer van Zijn beledigde rechtvaardigheid, hoe die
niet alleen voldoening ontvangen, maar ook op het hoogst verheerlijkt zou worden. De
oneindige Wijsheid wist, dat er niets was, dat de geschonden wet of de beledigde
eigenschappen van God konden eisen tot herstel van hun eer, waaraan de Borg van de
zondaar, alles hebbende, niet met gemak en tot oneindige voldoening kon voldoen. De
Schuldeiser wist wel, dat de Borg niet alleen betrouwbaar, en verantwoordelijk zijnde in
staat was de gehele schuld te betalen, maar ook machtig zalig te maken, machtig al de
geëiste oneindige voldoening te geven: zodat goedertierenheid aan zondaren wordt
bewezen zonder krenking van de rechtvaardigheid, en de schijnbaar strijdige
eigenschappen van God elkaar in eensgezindheid in Christus ontmoeten: "De
goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen
elkaar kussen;" waarop God de zonde vergeeft en rechtvaardigt, zodat Hij niet alleen
barmhartig maar ook rechtvaardig is in het rechtvaardigen van de goddeloze.
(3). Hij beraadslaagde daarin de eer van Zijn Zoons, Christus Jezus, Die aldus vereerd is
met een Naam, die boven allen naam is, dat alle dingen van Hem zijn, niet alleen om
Hem te voorzien van alles wat Hij nodig had voor Zijn middelaarsbediening, maar ook
om Hem daarvoor te belonen. "Hij gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood
des kruises; daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een naam
gegeven, welke boven allen naam is" (Filip. 2:8, 9). Hij is vereerd met een aanmerkelijke
trein, een groot gevolg van smekelingen, want nu alles wet de Vader heeft het Zijne is,
kan Hij de vergadering van de volken van al het nodige voorzien en zullen de inkomsten
van lof Hem tot in eeuwigheid worden toegebracht.
4. Ja hierin is zowel de eer als het voordeel van alle verlosten beoogd. Nooit heeft God de Kerk,
het volk van God, meer geëerd, noch tot een hogere waardigheid bevorderd, dan door Christus,
als het Hoofd van het lichaam, aan de gemeente een algemene volheid over te dragen. Elke
gelovige kan nu zeggen, mijn Hoofd, mijn Man, mijn Heere, heeft alles wat de Vader heeft; dit
is de eer van alle heiligen, dat zij alles in Christus hebben. "Hij is ons geworden Wijsheid van
God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is: Die
roemt, roeme in de Heere."

11

V. Ons vijfde of laatste punt is de toepassing. Is het zo, dat onze Heere Jezus Christus als Middelaar,
alles bezit wat de Vader heeft, dan:
1. Is het zeer natuurlijk daaruit het besluit te trekken dat de Heere Jezus er Zelf door betoogt,
namelijk: dat er goede reden is waarom de Heilige Geest Christus verheerlijkt, door het uit het
Zijne te nemen en ons te verkondigen; omdat al wat de Vader heeft het Zijne is. De dingen van
Christus zijn heerlijke dingen. Waarom? 1e Het zijn de dingen van de Vaders, de dingen van
God. 2e Het zijn alle dingen; in onze Heere Jezus ontbreekt niets. 3e Het zijn alle dingen, die de
Vader wezenlijk heeft; het zijn werkelijk de Zijne. Het is alles het Mijne, zegt Christus; daarom
wanneer de Heilige Geest het uit het Mijne neemt, en het u verkondigt, dan kan dit niet anders
dan Mij verheerlijken en Mijn heerlijkheid verkondigen. Indien toch wat de Vader heeft
heerlijk is, dan is het Mijne dat ook, want "al wat de Vader heeft is het Mijne." Het is
opmerkelijk in het verband, dat alles wat hier de Geest wordt toegeschreven, wanneer Hij komt
om de wereld te verlichten, door Hem met een bewijsvoerende helderheid wordt gedaan; en
met een helder, duidelijk bewijs. Hoe overtuigt Hij de wereld van zonde? Door deze betoging:
"Omdat zij in Mij niet geloven." Dit zal meer dan alles de zonde en de vijandschap van de
wereld tegen God ontdekken en bewijzen, wanneer Hij hen van ongeloof overtuigt, of daarvan,
dat zij in Mij niet geloven, maar dit grootste Voorbeeld van Goddelijke liefde verwerpen. Hij zal
overtuigen van gerechtigheid; en hoe? Door dit aan te tonen, dat Ik ben heen gegaan tot Mijn
Vader: want dit toont aan, dat God een welbehagen heeft in deze Mijn gerechtigheid, anders
zou Mijn Vader Mij niet zo hartelijk ontvangen, en Mij een plaats gegeven hebben in het
midden van de troon. Hij zal van oordeel overtuigen, en hoe? Door dit te betogen, dat de
overste van deze wereld geoordeeld is. Ik heb door de dood te niet gedaan degene, die het
geweld des doods had, en voer persoonlijk het oordeel uit over Mijn vijanden; daarom zal Hij
het oordeel uitbrengen tot overwinning ten behoeve van al Zijn volk. En zo ook hier: "Hij zal
Mij verheerlijken", zegt Christus, en hoe? En door welke betoning? Wel, Hij zal het uit het
Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Wel, hoe zal dit Mijn heerlijkheid betogen?
De bewijsgrond is vol bewijsvoerende helderheid: "Al wat de Vader heeft is Mijne; daarom heb
ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen." Onze Heere verklaart hier
door de uitdrukking te verdubbelen, hoe de Geest Zijn heerlijkheid aantoont; want altijd
wanneer de Geest iets uit Christus neemt en het ons verkondigt, dan laat Hij een straal van de
heerlijkheid van de Vader in. Omdat nu al wat de Vader heeft, het Mijne is, en het Mijne het
Zijn is, daarom is het onmogelijk, dat niet de heerlijkheid van God de Vader zal uitblinken,
wanneer Hij Mijn heerlijkheid verkondigt en toont, en Mij verheerlijkt.
2. Indien al wat de Vader heeft het Zijne is, dan is de Geest van de Vader de Zijne. Hij is God,
evengelijk met de Vader, en de Geest Gods is de Geest van Christus, en de Geest van Christus
is de Geest Gods. De Geest van de Vaders is de Zijne, niet alleen van nature als God, doch ook
krachtens schenking als Middelaar. Het is in Zijn macht de Geest aan de mensen te geven, want
"als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de
mensen gaven gegeven" (Ef. 6:8); en Hij heeft nog macht de Geest te geven. De Vader zegt:
(Jesaja 42:1, 3, 4) "Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven, Hij zal het recht den heidenen
voortbrengen. Met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd en Hij zal
niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen
naar Zijn leer wachten." Daarom zegt Hij: "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de
Heere Mij gezalfd heeft." "Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de
wederhorigen" Ziet hieruit op welk gezag wij zulk plechtig werk doen en onze bediening
uitvoeren. Al de gaven en genaden van de Geest van de Vader zijn Zijne, om ze ons mee te
delen, en daarom, gelijk Hij macht en gezag had de Geest te beloven, zeggende: "Indien Ik
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heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden, en Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne
nemen, en zal het u verkondigen": zo heeft Hij ook macht en gezag om Zijn belofte te vervullen.
Zijn macht is nog heden dezelfde die zij was, toen Hij eerst heeft gegeven, sommigen tot
apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders
en leraars. Tot de volmaking van de heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des
lichaams van Christus; en naar ik hoop geeft en verzegelt Hij nog tot op deze dag onze lastbrief;
want Hij die gezegd heeft: "Al wat de Vader heeft is Mijne", en, "Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde", laat er in een adem op volgen: "Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren,
en ziet Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld."
Het is daarom in de Naam van Hem, Die zegt: "Al wat de Vader heeft is Mijne", en op Zijn
gezag, dat wij deze last uitvoeren; en wie zijn de mensen op aarde, of engelen in de hemel, die
zich durven vermeten te zeggen, dat het ongeoorloofd is, of die onder enige nieuwe
voorwendsels, of eigengemaakte vindingen zich de macht durven aanmatigen Zijn bevelen tegen
te werken? Onze Heere heeft zelfs Zijn apostelen nooit enige macht of gezag gegeven, anders
dan tot opbouwing en niet tot neerwerping. Wat een vernederende en verbazende
voorzienigheid is het, dat enigen, die de naam van heiligen en dienstknechten Gods dragen,
door God worden overgegeven aan zulke verbazende dwaasheid en verbijstering, dat zij zich een
macht tot nederwerping aanmatigen, een macht om de geheiligde ambten van dienaars en
ouderlingen te schenden en te beroven; een macht om de deur te sluiten, die Hij heeft
geopend, Die alleen kan zeggen: "Ik heb de sleutel Davids, Die opent en niemand sluit." Van
deze sleutelen, de sleutelen van het koninkrijk des hemels kan niemand zeggen, dat hij recht
heeft ze te geven en te nemen, ja geen Engel zou durven zeggen: zij zijn de mijne. Doch Hem zij
de eer en heerlijkheid, Die alleen het recht heeft te zeggen: "Al wat de Vader heeft is Mijn." En
wat de geliefde broederen aangaat, die losgelaten zijn om zich zulke onwettige macht aan te
matigen, het ergste wat ik, in de geest der zachtmoedigheid, van hen zal zeggen is, wat Christus
eens tot Zijn discipelen zeide: "Zij weten niet van hoedanige geest zij zijn."
Doch om terug te keren tot de zaak waarover ik sprak: De Geest van Christus is de Geest van de
Vaders, en waarlijk een vaderlijke en vriendschappelijke, geen grimmige noch gewelddadige
geest. Alzo zegt de Heere: Grimmigheid is bij Mij niet." Het is door deze Geest, dat Hij de
lastbrief verzegelt, die Hij de Evangeliedienaar geeft.
Wij lezen in Joh. 20:22, dat "de Heere Jezus op zijn discipelen blies, en tot hen zeide: Ontvangt
de Heilige Geest." Wij beweren geen nieuwe openbaring van de Geest, of zulke buitengewone
uitstortingen van de Geest, als de apostelen hadden, doch nochtans, hetgeen wij gezien en
gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben in
dezelfde Geest. Ik hoop, dat ik kan zeggen, dat de Heere van de tijd af, dat ik deze tekst begon
te overdenken, zo nu en dan op mijn ziel heeft geblazen; en mag ik niet hopen, dat Hij sedert ik
er over ben gaan spreken ook op u heeft geblazen? Ja wie weet of Hij niet nu op sommigen die
hier zijn blaast, zeggende: "Ontvangt de Heilige Geest." Want gelijk al wat de Vader heeft Mijne
is, zo zijn ook alle giften, en genaden, en invloeden van de Geest des Vaders Mijne, om die uit
te delen; daarom: "Ontvangt de Heilige Geest." En zover dit enigermate plaatsgrijpt, zover
verzegelt Hij onze bediening, hoezeer ook de mensen, die op hun eigen verantwoording
verscheuren en vertreden.
3. Ziet waarin de wezenlijke personele heerlijkheid van Christus, als Middelaar, gelegen is. Zijn
personele heerlijkheid ligt hierin, dat alle dingen die de Vader heeft de Zijne zijn; en opdat deze
heerlijkheid zal worden verkondigd, openbaart Hij die dingen en deelt ze mee door Zijn Geest.
Het is niet mogelijk, dat Hij al die dingen voor Zichzelf kan houden zonder ze uit te delen;
neen, daar is Zijn eer en goede naam als Middelaar en als Schatmeester van de Kerk mee
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gemoeid, dat Hij die schat van genade en volheid, die in Hem ten onze behoeve is opgelegd,
uitdeelt. Hier is een deur van hoop voor zondaren, dat Christus, als een getrouwe Beheerder,
Zijn genade moet uitdelen, om Zijn volk gewillig te maken en tot Hem toe te brengen. (Joh.
10:16) "Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn, deze (heidenen zowel als Joden)
moet Ik ook toebrengen, en zij zullen Mijn stem horen": Ik moet die toebrengen. Zo lezen wij in
Joh. 4:4: "En Hij moest door Samaria gaan." En waartoe? Het was om Zijn genade uit te delen
aan een arme hoer, een goddeloze zondige vrouw, die daar woonde. Zo ook, hoop ik, moet Hij
heden door deze vergadering gaan, om uit die voorraad en volheid van alle dingen, die Hij
heeft, uit te delen aan de een of andere arme, goddeloze zondaar, die hier tegenwoordig is.
Gelijk er een gezegende noodzakelijkheid was voor Zijn lijden te Jeruzalem; want, "moest de
Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?" (Luk. 24:6). Evenzo is er
een gezegende noodzakelijkheid, om de kracht van Zijn dood en zijn lijden toe te passen, door
Zijn Geest uit te storten en uit Zijn volheid mee te delen. Het verband hier toont aan, dat Zijn
heerlijkheid en eer, en ook die van Zijn Vader, vereisen, dat de Geest wordt gezonden, om Zijn
schatten te verkondigen, die beide van de Vader en van Hem zijn. Christus is niet trots op Zijn
schatten. Ziet hoe hoog, en tevens hoe nederig onze Heere Jezus is, dat Hij het niet beneden
Zich acht, zich neer te buigen om daarvan onder arme zondaren uit te delen. Het ongeloof zegt:
O zal Hij zo laag bukken, om zulk een melaatse als ik ben te wassen, daar Hij zo verheven en zo
oneindig heerlijk is, dat al wat de Vader heeft het Zijne is? Doch Zijn grootheid en heerlijkheid
maakt Hem niet verachtend en heerszuchtig. (Joh. 13:3) "Jezus wetende dat de Vader Hem alle
dingen in de handen gegeven had, omgordde Zichzelf, en nederbukkende begon de voeten van
de discipelen te wassen." O vrienden, wat is dat wonderlijk! Een mens, die niets heeft is zeer
trots, doch Hij Die alles heeft is zeer nederig. Omdat Hij zo buitengewoon verhoogd is, daarom
buigt Hij Zich zo laag neer, om arme vuile zondaren te wassen, zeggende: "Indien Ik u niet was,
gij hebt geen deel met Mij." Hij is daartoe verhoogd, om schuldige, vuile zondaren de zonde te
vergeven en te reinigen. (Hand. 5:31) "Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot
een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van de zonden." Het is geen
smaad voor Zijn verhoogde staat, te bukken en uw voeten te wassen, en uw hart te wassen, en
dit is de wijze waarop Hij wast, dat Hij bekering geeft en vergeving van de zonden. Hij weet, hoe
lager Hij bukt, hoe hoger Hij geëerd zal worden in de harten van Zijn volk. Denkt u daarom te
minder van Hem, o gelovige, dat Hij bukt en Zich neerbuigt om u te wassen? Neen, dat doet u
des te hoger van Hem denken. O zondaar, denk door uw ongeloof niet, dat Hij te hoog is om
op u neer te zien. Neen, hoe hoger Hij is, hoe lager Hij bukt: daarom hoe hoger bevatting u van
Hem hebt, hoe meer hoop u mag koesteren, dat Hij u ontferming en genade wil bewijzen, en
hoe meer gezicht u hebt van de Goddelijke overvloed die Hij heeft, hoe hoger uw verwachting
mag rijzen, want dan heeft het geloof des te meer grond onder de voeten.
4. Zie hieruit, hoe de oneindige wijsheid van God de listigheid van de duivel, de oude slang,
heeft te schande gemaakt, toen hij meende het gehele menselijk geslacht te verderven, door de
eerste Adam al zijn voorraad te ontroven; want ziet, de tweede Adam komt te voorschijn met
een voorraad, die onvergelijkelijk veel groter is dan die, welke de eerste Adam verloor! Het was
een droevige zaak op de verbreking en schending van het oude verbond zo'n treurige tijding te
horen: Ziet, alles wat de mens had is verloren! Doch Christus, het nieuwe Verbondshoofd komt
in met de blijde tijding: Ziet, al wat God heeft is het Mijne! O zalige wisseling van Adams!
Zalige wisseling van verbonden en verbondshoofden! O wat een welvoorziene Zaligmaker is
hier! Alle dingen zijn Mijne. En, o hoe veilig is het bewaard in de handen van beide de Vader
en de Zoon; want: "Al wat de Vader heeft is Mijne." O, hoe volkomen, Goddelijk heerlijk is de
schat! Wat is meer volledig en uitgebreid dan alle dingen? En wat meer Goddelijk dan alle
dingen Gods? Deze heerlijke dingen, die anders nooit konden worden aanschouwd, namelijk al
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de heerlijkheid Gods, is te zien in het aangezicht en de Persoon van Christus, Die, niet in
sommige, maar in alle dingen, de Vader vertegenwoordigt. Hier is al de heerlijkheid van God
vertegenwoordigd en te aanschouwen.
5. Zie hieruit wat een groot gemis het is, Christus te missen. O in wat een ellendige toestand is
de boze goddeloze, Christusloze wereld; zij zijn vervloekt in het gemis van alle dingen: Zij
missen alles wat God heeft omdat zij buiten Christus zijn. Buiten Hem zijn de Goddelijke
inzettingen niets dan een lege dop; het Avondmaal zonder Christus, is maar een ledige tafel;
preken zonder Christus is maar een ijdel geklank; de hemel zonder Christus zou slechts
duisternis zijn, als Christus er niet was als het licht van die plaats. Doch, anderzijds, wat moet
dat iets groots zijn Christus te hebben. Want die Hem hebben, hebben alles. Wanneer God
Christus geeft, kan Hij niet anders dan ons met Hem alle dingen schenken, alle dingen die
Christus heeft, en alle dingen die de Vader heeft. O wat zijn de gelovigen welgelukzalig! "Alles is
uwe, want gij bent van Christus, en Christus is Gods." U hebt wijsheid gerechtigheid,
heiligmaking, verlossing, en alle dingen in Christus. Het is voor Christus gemakkelijk al uw
noden te vervullen, en u in alles een algenoegzaamheid te geven. O wat een welvoorziene tafel is
de Tafel des Heeren, waarop de Heere Zelf vertegenwoordigd is! In Christus is een
overvloeiende oceaan van alle goed voor zondaren, oneindig al onze zonden en al onze
behoeften te boven gaande. Het ongeloof vermindert en beperkt de volheid van Christus; het
openbaart een menigte van zonden en gebreken, maar het verbergt en ziet niet de schat van
genade en de volheid van alle dingen, die in Christus zijn.
6. Zie hieruit de plicht van alle arme en nooddruftige zondaren en waar zij zich heen moeten
wenden om al wat zij nodig hebben, alsook wat een groot vast fondament hier is voor het
geloof. God in Christus is de Fontein van levende wateren. God de Vader heeft alle dingen;
maar hoe zullen wij die verkrijgen? Wel, zegt Christus, komt tot Mij, want alles is het Mijne; het
Mijne om het uit te delen onder arme nooddruftige zondaren. Hier is genoeg, zowel tot
opwekking als tot besturing van uw geloof.
1e Om uw geloof gaande te maken en op te wekken. O, dat de Geest daartoe mocht komen.
Hier wordt alles beantwoord wat u kunt tegenwerpen.
(1) Denkt u bij uzelf: Ach! ik ben van alles ontbloot, ik heb niets? Wel, hier is alles, zegt
Christus, het is alles het Mijne; daarom, kom tot Mij.
(2) Denkt u, dat God toornig op u is wegens uw zonde; en dat de Vader van Christus u geen
genade zal bewijzen? Ja, maar de volheid die hier wordt tentoongesteld is de volheid van
God de Vader; ja alles wat de Vader heeft.
(3) Denkt u: O de Vader is ver van mij! Hoe kan ik alles hebben wat de Vader heeft? Het
antwoord is: Het is alles opgelegd in de handen van een nauw verwante Vriend en
Bloedverwant; het is alles het Mijne, zegt Christus, u tot nut.
(4) Denkt u: Helaas! Ik hoor van deze heerlijke dingen, maar ik bevat ze niet; ik ben blind en in
het duister, zodat ik niets van die alle dingen, die Christus en Zijn Vader hebben kan zien?
Wel, Christus zegt: Mijn Geest is er, om het uit het Mijne te nemen en het u te verkondigen
en aldus Mij te verheerlijken; Hij Zou mij niet verheerlijken, als Hij het u niet verkondigde.
Doch nu verheerlijkt Hij Mij, in zoverre Hij het u verkondigt, door u te tonen hoe heerlijk
Ik ben, veel heerlijker dan de roofbergen.
De Geest doet ons deze heerlijkheid van Christus in de spiegel van het Woord
aanschouwden (2 Kor. 3:18). Indien Hij u Die toont, dan moet u gewis gaande gemaakt
worden, om met toepassing te geloven, dat als Christus zo veel heeft, u niets zal ontbreken,
dat Hij volop voor u heeft. Is het mogelijk te geloven, dat alles het Zijne is, dat Hij een
onmetelijke volheid bezit, en dat Hij niet volop voor u zou hebben? Laat het geloof zeggen:
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Het is voor mij, ja voor mij. Hij heeft gaven genomen, om uit te delen onder de mensen; ja
ook de wederhorigen, O vrienden, gelijk de volheid van God in Hem is, zo ook, al waren er
tienduizenden miljoenen werelden, zou dat Christus niet in verlegenheid kunnen brengen
al uw behoeften te vervullen. Hier is de fontein van het leven, doch wie kan haar diepte
peilen? Dit recht te overwegen, zou de hele wereld aanzetten uit deze fontein des heils, die
voor u geopend is, water te komen scheppen met vreugde.
2. Hier is genoeg om uw geloof te besturen, in en door dezelfde zaken, die de tekst zelf aanwijst.
(1) Gedenkt waar alles is te verkrijgen, en dat daarom, als u zoudt willen geloven, ook het geloof
om in de Zoon van God te geloven daar te verkrijgen is, waar alle andere dingen zijn opgelegd.
Het geloof is een gave Gods, en Christus is het, Die het geloof werkt. Zoekt daarom het geloof
niet uit uw eigen ingewanden te spinnen, want gelijk het geloof uit het gehoor is, zo ook kan
niets dan de kracht Gods het geloof krachtdadig werken, daardoor, dat het Evangelie niet alleen
in woorden komt, maar in kracht en in de Heilige Geest. Deze kracht bewerkt heimelijk en in
stilheid het hart in het horen, terwijl misschien de persoon er weinig van weet, dat het de
kracht Gods is, die zijn hart bewerkt. Nochtans kan het Zijne, dat, terwijl de Geest in het
Woord is en de dingen van Christus verkondigt, zijn hart naar Hem uitgaat, bloedt, verbreekt
en brandende in hem is: misschien ook smelt het hart, dat hard was als een rots, nu als water
voor de Heere; ja, onder deze trekkende kracht van de Geest kan zijn hart hijgen naar de Heere,
en dat nochtans de arme ziel niet weet, dat de kracht Gods tegenwoordig is. Dit geloof komt
niet door werken of doen, of door uzelf met geweld het doen van krachtige daden op te
dringen, maar het komt door het gehoor. De werkingen van het geloof komen door het horen
van het Voorwerp van het geloof, zoals Dat in het Woord wordt voorgesteld, en door te horen
wat de Geest van Zijn heerlijkheid zegt. Waarom staat u zich dan blind te staren op uw gemis
van vermogen om geloof te oefenen, alsof u dat uit uw eigen ingewanden moest scheuren? U
zult dichter bij uw doel zijn, als u op het Voorwerp van het geloof staart, waarin alle dingen zijn.
Als de ziel gelovig werkzaam is, denkt zij niet: Wat kan ik doen, maar, wat kan Christus doen?
Niet: Wat heb ik in mij, maar, wat heeft Christus in Zich? Hij houdt zich met niets bezig dan
met Christus, en dat is de beste geloofsdaad waarbij men zichzelf verliest en in Zijn volheid
verslonden wordt.
(2) De volgende besturing voor uw geloof is: Laat de rechtmatige aanspraak, welke Christus
heeft op alles wat de Vader heeft, ook uw aanspraak zijn. Christus heeft eerst alle dingen van de
Vader ontvangen, en wij kunnen niets ontvangen dan uit Zijn hand. Wij hebben geen recht of
aanspraak op iets wat de Vader heeft, dan in Hem, Die de Vader liefheeft en in Wiens hand Hij
alle dingen heeft gegeven; zij moeten de Zijne zijn, voordat zij de onze kunnen wezen. Alles is
eerst van Mij, zegt Christus, voordat u er in kunt delen. Alle dingen zijn van Mij, opdat zij de
uwe kunnen zijn; Mijn middelaarsrecht daarop is om uwentwil. Zijn liefde is op Mij gevallen,
opdat zij op u kan afdalen; Zijn zegen daalt op Mij af, opdat u die kunt ontvangen; Zijn Geest is
Mij gegeven, opdat Die u kan worden geschonken; Zijn volheid woont in Mij, opdat gij uit Mijn
volheid mag ontvangen, genade voor genade; Zijn belofte rust op Mij, opdat zij aan u wordt
vervuld. Laat daarom uw aanspraak op iets, dat de Vader heeft, gegrond zijn op Mijn recht,
want: "Al wat de Vader heeft is Mijne." Hij is uw God, omdat Hij Mijn God, en uw Vader,
omdat Hij Mijn Vader is; Hij is de uwe, omdat Hij de Mijne is, en alle dingen, die de Vader
heeft zijn voor u, omdat zij van mij zijn. Alles is uwe, want gij zijt van Christus en Christus is
Gods. Gods goedertierenheid over ons is alleen in Christus Jezus. Wij zijn alleen gezegend met
alle geestelijke zegeningen in Christus, en alleen begenadigd in de Geliefde (Ef.: 3, 6).
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(3) De derde besturing voor uw geloof is: O laat het geloof het getuigenis van Christus
aangaande Zijn heerlijkheid, dat hier ingewikkeld is in het midden van de heerlijkheid van de
Vaders, uit Zijn Eigen mond aannemen! "Al wat de Vader heeft is Mijne." Christus, de
Middelaar, spreekt hier, en gelijk Hij tot lof en eer van Zijn Vader verklaart, dat alle dingen die
Hij voor ons heeft, oorspronkelijk de dingen van de Vader zijn, namelijk van die God, Die alzo
lief de wereld heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft; zo ook verkondigt Hij
Zijn Eigen heerlijkheid, die Hij van de Vader heeft, zeggende: Al wat de Vader heeft is Mijne.
Hij zegt op een andere plaats: "Komt tot Mij, en Ik zal u rust geven." Welke rust? Welke
gelukzaligheid? Welke goede dingen? Alle dingen, die de Vader heeft, zij zijn alle in Mijn hand
gegeven om ze uit te delen. Christus Zelf is hier de Prediker, Die Zichzelf aanbeveelt en
aanbiedt. O vrienden, is er hier niemand die naar Hem luistert? En zegt: O! "Dat is de stem
mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dat
is de stem mijns Liefsten, Die zegt: Sta op Mijn vriendin, Mijn schone, en kom. Want zie, de
winter is voorbij: de plasregen is over, hij is overgegaan;" de hevige plasregen van de toorn van
de Vader om uw zonden, is op Mijn hoofd gevallen, en nu zijn al de schatten van de genade en
liefde van de Vader in Mijn hand gegeven; en wilt u niet tot Mij komen? Sta op, Mijn liefste,
Mijn schone, u zult schoon zijn in Mijn ogen, al bent u in uzelf een snood monster en zwart als
de hel, die tussen de potten van zonde en schuld ligt. Sta nochtans op, Ik roep u; laat uw hart
opstaan, laat uw ziel opstaan: "Sta op, mijn vriendin, Mijn schone, en kom; alle dingen zijn
gereed, kom tot de bruiloft." Indien u, voornemens bent tot het Avondmaal van de bruiloft te
komen, komt eerst tot de bruiloft. Alle dingen zijn voor u gereed, wat u ook ontbreekt:
vergeving van zonde, vrede, genade, heerlijkheid en al wat goed is. Al wat de Vader heeft is
Mijne; en Ik ben het, Die tot u spreek. Tot u, o mannen, roep ik; en Mijn stem is tot der
mensen kinderen. "Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke." Komt en drinkt tot dronken
worden toe van alles wat uw ziel nodig heeft; komt maar tot mij en drinkt dan. De Vader heeft
de beker des heils in Mijn hand gegeven; komt dan en neemt een grote teug wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing en alles wat de eeuwige God heeft; "Al wat de Vader
heeft is Mijne." Hier is een grote dronk van de Geest te verkrijgen.
(4) De laatste besturing welke ik uw geloof geef is: O, wilt u dit getuigenis van Christus
aannemen? Ontvangt het dan in de betoning des Geestes, Die gekomen is om Christus te
verheerlijken. Ziet uit naar de zalving, die u van alle dingen leert; het is de Geest, Die ze neemt
en u verkondigt. Al de heerlijke dingen, die van Christus gesproken zijn, zullen smakeloos zijn,
zolang niet de Geest er u trek in geeft. O vrienden! Hebt u nu niet voldoende grond, om de
Geest te verwachten, wanneer Hij, Die alles heeft wat de Vader heeft, gezegd heeft: "Hij zal
komen, Hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen?" Ja, nog eens: "Hij zal het uit
het Mijne nemen en zal het u verkondigen." O verkondigt Hij u niet heden, dat de dingen
Gods de dingen van Christus, en de dingen van Christus de dingen Gods zijn? Ja, zover als Hij
u heeft verkondigd, dat al wat de Vader heeft van Christus is, zover heeft Hij Christus
verheerlijkt en al de heerlijkheid Gods in Zijn aangezicht doen zien. Indien u hebt gehoord wat
Christus van Zichzelf zegt, dan hebt u gehoord wat de Geest zegt. O! De stem van de duif komt
geheel overeen met de stem van Christus. Dit is de tortelduif, die op Christus blijft, en wanneer
de stem van de tortelduif wordt gehoord, is het een nieuwe beweeggrond waardoor Christus
Zijn bruid vrijt: "Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom; de stem van de tortelduif wordt
gehoord in ons land." En nu is ook hier de stem van de tortelduif weer gehoord; de Geest is
gekomen om Christus te verheerlijken, door de woorden van Christus in onze oren te doen
klinken: "Al wat de Vader heeft is Mijne."
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Misschien zal iemand vragen: Hoe zal ik weten, of ik heb geloofd wat Christus hier zegt en de Geest
verkondigt? Mij dunkt ik ben nog zo onkundig; ik ken niets van deze verborgenheid, van die heerlijkheid,
hoe alles wat de Vader heeft het Zijne is; ik heb er geen recht begrip of verstand van.
Antwoord. Leest en overdenkt hierop (Jer. 24:7) "En ik zal hun een hart geven om Mij te
kennen, dat ik de Heere ben: en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn:
want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren." Waaruit u kunt zien, dat de belofte
niet aan hoofdkennis maar aan hartkennis verbonden is. Vele grote geleerden, die zeer hoge
begrippen en verheven beschouwingen hebben gehad, liggen in het onderste van de hel; doch al
hebt u geen hoofd om te kennen, hebt u nochtans een hart gekregen om de Heere te kennen,
hebt u niet een begeerte van het hart om Hem te kennen, zoals vele geleerde rabbijnen die
nooit hebben gehad? En hoewel u zich niet kunt beroemen, dat u weet wat een Heere Hij is,
(want Zijn heerlijkheid gaat de taal van engelen en mensen ver te boven) hebt u toch een hart
gekregen om te weten, dat Hij de Heere is? Niet wat Hij is, maar dat Hij de Heere der heren en
de Koning der koningen is; dat Hij zo'n Heere is, die over uw hart heerst, en het tot Zich trekt,
en het aftrekt van alle begeerlijkheden en drekgoden, zodat u met uw gehele hart tot Hem
wederkeert? Dan verlicht Hij in zoverre uw verstand in de kennis van Zijn heerlijkheid, daarin
dat Hij alles heeft wat de Vader heeft, dat Hij reeds bezig is u te geven wat oneindig beter is dan
een hoofd om te weten, namelijk een hart om Hem te kennen, dat Hij de Heere is, een hart,
dat brandt van begeerte om Hem te mogen kennen. Ja, zegt Hij: Ik geef u een hart om Mij te
kennen, dat Ik de Heere ben, dat Ik uw Heere ben; daarom aanbidt Mij, want "al wat de Vader
heeft is Mijne"; al Zijn heerschappij en gezag is Mijne; al Zijn schatten en onnaspeurlijke
rijkdommen zijn mijne; en nu u een hart hebt gekregen om Mij te kennen, bent u zelf ook van
Mij. Ik heb u een hart gegeven om Mij te kennen, lief te hebben, te vrezen, en te aanbidden. U
hebt van nature nooit zo'n hart gehad, het was een hart vol van vijandschap tegen Mij, en ook
tegen Mijn Vader; doch Mijn Vader was u genegen, had een liefde van het hart voor u, en gelijk
al wat de Vader heeft Mijne is, zo ook is Zijn hartsliefde de Mijne, en Hij heeft die Mij gegeven,
opdat ik ze u geven, en dat door Mijn Geest verklaren zou. Ik zet Zijn hart voor u open met Zijn
Eigen woorden: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met
goedertierenheid"
"Zeg mij, ziel, gelooft u nu en verwelkomt u in het geloof de Gezondene van de Vader,
zeggende: "Gezegend is Hij, Die daar komt in de Naam des Heeren, beladen met alle geestelijke
zegeningen, ja met alles wat de Vader heeft? Verwelkomt u de Trooster, Die gezonden is om
Christus te verheerlijken, door het uit het Zijne te nemen en het u te verkondigen, en het licht
van de kennis van de heerlijkheid Gods in uw hart te doen schijnen? Dan verwelkomt uw
heerlijke Heere u aan Zijn tafel, zeggende: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom;" wat uw
behoeften ook zijn, Mijn Vader heeft het Mij aan niets laten ontbreken. Hebt u behoefte aan
leven, of licht, of sterkte, of vergeving van zonde, of genade? Laat Mij al uw behoeften vervullen,
want, "Al wat de Vader heeft is Mijne."

Gedeelte van de toespraak voor het Avondmaal;
wie de toegang tot de tafel verboden en wie daar genodigd worden
Wij staan nu gereed om de liefde van Christus te gedenken in Zichzelf te geven tot een
offerande om aan de rechtvaardigheid van God te voldoen voor onze zonden; en de liefde van
God in Christus te gedenken, in Wie alle dingen zijn opgelegd, die de Vader heeft, om die aan
arme zondaren uit te delen. Hier is een vette maaltijd voor ons. Doch hoewel die op de
Evangelietafel wordt voorgesteld aan alle zondaren, die het Evangelie horen, nochtans wordt die
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op de Avondmaalstafel alleen aangeboden aan gelovigen en vrienden, die alleen gemeenschap
met Hem kunnen hebben in al die dingen welke de Vader Hem heeft toevertrouwd.
Daarom moet ik in de Naam van Jezus Christus allen vijanden de toegang verbieden, die
blijken geven, dat zij dit zijn, doordat zij onboetvaardige overtreders van Gods geboden blijven,
enz.
Doch anderzijds nodig ik in dezelfde Naam en op Zijn gezag tot de tafel des Heeren, alle
gelovigen en allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben, ook al hebben zij tevoren op die
zwarte lijst gestaan, die ik gemeld heb; wanneer zij, op een gezicht van de heerlijkheid van
Christus, er toe gebracht zijn zichzelf te verfoeien en berouw te hebben in stof en as. Allen die
tot het geloof zijn gebracht, dat al wat de Vader heeft van Christus is, en die er met vreugde in
hebben toegestemd, dat zij vernederd zouden worden om niets te zijn, en dat Christus alles
voor hen zijn zou; in het bijzonder zoals Hij hun van God geworden is, wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Brengt u uw naam, uw dwaasheid, schuld, zonde
en ellende mee, en zoudt u nochtans graag Christus de eer van Zijn Naam geven, dat Hij u van
God geworden is tot de daar tegenoverstaande geneesmiddelen, namelijk; wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? Komt u met uw verachtelijke naam. zeggende: "Ja
Heere, ik ben een hond, doch de hondekens eten ook van de brokskens, die daar vallen van de
tafel van hun heren"? Komt u met uw naam: Niets, Niets? Zeggende: "Ik ben niets dan zonde; ik
heb niets dan zonde; ik kan niets doen dan zonde; ik verdien niets dan hel en toorn; en
nochtans, niettegenstaande dat zo is, springt mijn hart op van vreugde bij de gedachte, dat
Christus alles voor mij is, en alles heeft wat de Vader heeft" Bent u er mee tevreden, dat u niets
bent, opdat Christus alles voor u is? Is dit de gestalte van uw ziel waarin u heden bent, of
geweest bent? O komt dan tot Zijn tafel, en hebt deel aan alles wat Hij heeft.
Hebt u die heerlijke waarheid mogen geloven, die uit de mond van Christus is uitgegaan: "Al
wat de Vader heeft is Mijne"? Hebt u daarin Zijn heerlijkheid gezien? Zo ja, dan:
(1) hebt u de heerlijkheid van Christus aanschouwd, een heerlijkheid als des eniggeborenen
van de Vader, vol van genade en waarheid.
(2) Dan hebt u gezien, dat de schat van Christus zeer groot en uitgestrekt is, niet minder dan
alles wat u voor eeuwig zalig kan maken.
(3) Dan hebt u gezien, dat de voorraad en de schat, die Hij heeft, Goddelijke en uitnemende
dingen zijn, dat het de dingen zijn van God de Vader.
(4) Dan hebt u gezien, dat de belangen van Christus en van de Vader ineengestrengeld zijn,
zodat u zag, dat de dingen van Christus de dingen van God zijn, en de dingen van God de
dingen van Christus: het bloed van Christus het bloed Gods; de gerechtigheid van
Christus de gerechtigheid Gods; de woorden van Christus de woorden Gods; en de volheid
van Christus de volheid Gods.
(5) Dan hebt u gezien, dat, al hebt u niets, Hij nochtans volop heeft, dat in het huis van uw
Vader overvloed van brood is. Als u van gedachte was, dat er niets voor u over was, dan
vloeide dat voort uit die ongelovige gedachte, dat er geen volheid genoeg in Christus is.
Indien u toch gelooft, dat er brood genoeg in Hem is, dan zult u ook geloven, dat er over
is. En hebt u dan ook niet gezien, dat daarin uw tegenwoordig, hoogste, en enig goed ligt?
Roemt dan hierin als genoeg, en beroemt u in Christus; want "in de Heere zullen
gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad Israëls."
(6) Waardeert u en stelt u de Gezalfde, die alle dingen leert, op hoge prijs, en schat u het werk
van de Geest hoog daarin, dat Hij Christus verheerlijkt door het uit het Zijne te nemen en
het u te verkondigen? Verblijdt u zich over elke lichtstraal van Zijn heerlijkheid, die de
Geest u geeft in het Woord der genade; en hebt u in zoverre als Hij een hart geeft om Hem
te kennen, ook een verlangen van het hart naar Hem en een verlustiging van het hart in
Hem? O bent u in deze tekst enige flikkering gewaar geworden van de heerlijke Drie-
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eenheid en hoe nauw elke Persoon daarbij betrokken is, volgens de huishoudelijke orde
van de heerlijke Drie-enige God, in de uitvoering van dit werk van de verlossing en van de
zaligheid? Hebt u groot welgevallen in deze vinding als zeer God verheerlijkend en zeer
voordelig voor u? Heeft iets dergelijks vroeger of nu uw hart in verrukking vervoerd? Dan, o
man of vrouw, bent u een zeer geliefde. Christus Zelf nodigt u hier tot Zijn tafel, en zegt:
Sta op, Mijn vriendin, mijn schone, en kom. Steun op Mij om alle dingen, want, "Al wat
de Vader heeft is Mijne."

De toespraak bij de bediening van de eerste tafel
Nu gelovige, u bent neergezeten aan een vette maaltijd, een maaltijd van grote en heerlijke
dingen. De Heere des huizes, Die de Stof van de maaltijd is, zegt: "Al wat de Vader heeft is
Mijne", en het is van Mij voor u. Al de schatten van mijn Vader zijn Mijne, en al Mijn schatten
zijn voor u. Ik ben van de Vader gezonden om u alles te geven, om u Zijn liefde te geven, welke
Hij Mij gegeven heeft. Ik ben tot u gezonden met het Woord der zaligheid, met de beker van de
verlossing, en met het brood des levens.
"Onze Heere Jezus, in de nacht in welke Hij verraden werd, nam het brood; En als Hij gedankt had brak
Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn
gedachtenis."
O mijn vrienden, gedenkt, dat gelijk alles wat God heeft van Christus is, zo ook alle dingen die
Christus heeft van God zijn. Dit brood hier, dat sacramenteel het gebroken lichaam van
Christus vertegenwoordigt, is het brood Gods. (1 Joh. 3:16) "Hieraan hebben wij de liefde Gods
gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft"; opdat zonde en schuld verzoend, en de
rechtvaardigheid voldaan zijnde, een weg geopend mocht worden voor alles, wat de Vader had
om het u mee te delen.
"Desgelijks nam Hij ook de drinkbeker, na het eten des Avondmaals."
Nu, alle dingen die God de Vader heeft, al de vruchten van de liefde Gods in Christus zijn in
deze drinkbeker der dankzegging. U ontvangt nu het zegel van het verbond der belofte, en u
kunt er zeker van zijn, dat het verbond in alles wel geordineerd is, aangezien alles wat de Vader
heeft het Zijne is, en aan Zijn bestuur is toevertrouwd; daarom zullen alle dingen, al zijn zij nog
zo zwaar en beproevend, wel geordend zijn. Al de kinderen zullen dit bij het einde van al hun
ellenden moeten zeggen: "Hij heeft alles wel gedaan."
Het is het ongeloof, dat zegt: O! Dit en dat is een slechte voorzienigheid, een verkeerd
geordende beproeving. Wacht een weinig, totdat het geloof opziet en aanschouwt, dat Christus
het in handen heeft, en u zult er oneindige wijsheid en heiligheid, waarheid en getrouwheid in
zien. In het geloof, dat alles, door het bestel van de Vader, in de hand van Christus is, zult u
grond hebben om te zeggen: O wel geordineerde verzoeking, die gestrekt heeft om mij te
vernederen; wel geordineerde beproeving, die mij God heeft doen zoeken, en in Hem als mijn
verberging heeft doen rusten; wel geordineerde verdrukking, die mij is overkomen, die mij,
door genade, tot Hem heeft uitgedreven, die een hoog Vertrek is voor de verdrukten; wel
geordineerde kastijding, die mij tot mijn hemelse Vader heeft gebracht; wel geordineerde
verliezen en kruisen, die medegewerkt hebben om mijn hart in te winnen, en Christus dierbaar
voor mij te maken; wel geordineerde verlating, die de zonde, welke een scheiding maakte tussen
God en mijn ziel, bitter, en Gods tegenwoordigheid dierbaarder heeft gemaakt, dan ooit
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tevoren; wel geordineerde overwinning, welke zonde en Satan over mij behaalden, dat
bijgedragen heeft om mijn ziel met een heilige wraak tegen de zonde te vervullen, en mij de
macht van de hemel tegen de macht van de hel, en de kracht van Christus tegen de kracht van
de zonde heeft doen stellen; wel geordineerde teleurstelling, die ik op zo'n tijd ontmoette,
waardoor ik heb leren kennen, dat God een soevereine God is, op Wie ik moet wachten, en die
ik geen tijd mag bepalen; wel geordineerde laster en smaad, die op mijn naam zijn geworpen,
die mij hebben doen zoeken, dat mijn naam doortrokken mocht worden met de geur van de
Naam van Christus, welke is als een olie die uitgestort is, en mij hebben doen zien hoe ik
vereerd was enige gelijkvormigheid te mogen hebben met Christus, die zeer onschuldig en
nochtans zeer gesmaad was; ja ook te roemen in het kruis van Christus, en de versmaadheid van
Christus grotere rijkdom te achten dan de schatten in Egypte; want ik heb ervaren, dat,
wanneer ik gesmaad werd om de Naam van Christus, de Geest van de heerlijkheid en de Geest
Gods op mij rustte. O wel geordineerde voorzienigheid, die de stromen van
schepselvertroosting en wereldse genietingen heeft opgedroogd, opdat ik mijzelf tot de Fontein
van de vertroosting zou begeven; wel geordineerde bedeling, dat vrienden en broederen mij de
rug toekeerden; want toen zij mij allen hadden verlaten, heeft de Heere mij bijgestaan, en mij
bekrachtigd, en ik was niet alleen, maar de Vader was met mij. O wel geordineerde zwakheid en
bezwijking onder zo'n schokkende en moedbenemende voorzienigheid, welke mij tot de Naam
des Heeren als een sterke Toren heeft doen heenlopen, tot die God "Die de moeden kracht
geeft, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft: want, de Schepper van de
einden van de aarde wordt niet moe noch mat; daar is geen doorgronding van Zijn verstand."
Het verbond, dat in alles wel geordineerd is, maakt zelfs de uiterste nood wel geordineerd,
omdat zij het verschijnen des Heeren op zo'n tijd te wonderlijker en welkomer maakt. En alles
is wel geordineerd, omdat Christus alles heeft wat de Vader heeft, en alle voorzienigheid
ordent, en zal maken, dat alle dingen zullen medewerken ten goede voor degenen die Hem
liefhebben.
U kunt er zeker van zijn, dat alles, wat God heeft beloofd, zal vervuld worden; want "de beloften
Gods zijn alle in Hem Ja, en zijn in Hem Amen." U kunt er zeker van zijn, dat alles wat u
gelovende begeren zult, u dat zult ontvangen. (Joh. 14:13, 14) "En zo wat gij begeren zult in
Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren
zult in Mijn naam, Ik zal het doen." (Joh. 16:23) "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, al wat u de
Vader bidden zult in Mijn Naam, dat zal Hij u geven."
Hier is een nooit uitdrogende Fontein van blijdschap en vertroosting voor u, al zoudt u alle
andere dingen moeten missen; al zouden uw vlees en uw hart bezwijken; al zoudt u uw goede
gestalte verliezen; al zoudt u leraars en volk moeten missen, God zal u nooit begeven; want, "Hij
zal de Rotssteen uws harten en uw Deel in eeuwigheid zijn." Alles wat u hebt en wat de
schepselen hebben kan u ontvallen, omdat alle vlees gras is; doch al wat de Vader heeft kan u
nooit ontgaan, omdat Christus dat in handen heeft; Hij heeft gezegd: Het is alles het Mijne.

De predikatie nadat het plechtig werk was geëindigd
Nu, o gelovigen, doet uw voordeel met de leer, die u uit de mond van Christus is overgeleverd,
zeggende: "Al wat de Vader heeft is Mijne"; en ziet daarin het nieuwe verbond, en, hoeveel
hoger en heerlijker de tweede Adam is dan de eerste. Alles wat wij in de tweede Adam hebben
is veel meer in ons voordeel, dan het ons ooit had kunnen zijn, als alles in handen van de eerste
Adam was gebleven. In Christus toch hebben wij alles:
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1. Veel heerlijker. Hij is de heerlijke God, het Afschijnsel van de heerlijkheid des Vaders. Van
de bediening des Nieuwe verbonds staat geschreven, dat het veel meer overvloedig is in
heerlijkheid (2 Kor. 3:19), en het Evangelie wordt het heerlijk Evangelie genoemd; omdat
de heerlijkheid Gods daarin veel helderder uitblinkt, dan het ooit onder de wet deed, of in
het eerste verbond had kunnen doen.
2. In Christus hebben wij alle dingen meer overvloedig. Hij zegt: (Joh. 10:10) "Ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Hij is gekomen om heerlijkheid
te geven, en die overvloediger te geven: om overvloediger gehoorzaamheid aan de wet te
geven; ja om die te verheerlijken; om overvloediger voldoening aan de rechtvaardigheid te
geven; om aan alle eigenschappen Gods meer voldoening te geven, dan op enige andere
wijze ooit zou hebben kunnen geschieden.
3. In Christus hebben wij alle dingen veel veiliger, omdat de gehele voorraad in Zijn hand
zowel verzekerd is, en verzegeld met Zijn bloed. Al de beloften Gods zijn zo vele
verplichtingen en verbintenissen, waarop het geloof zich kan beroepen; zij zijn alle Ja en
Amen in Christus Jezus, Gode tot heerlijkheid.
4. In Christus hebben wij alles veel troostelijker. Het is zowel de vertroosting als de eer van al
de heiligen dat hun voorraad nu opgelegd is de hand van de Geliefde van de Vader, Die
ook hun Liefste is, in Wie God een welbehagen heeft en zij ook; alsmede, dat zij door zo'n
zoet kanaal van alles worden voorzien, want: "Wij roemen ook in God, door onze Heere
Jezus Christus door Welke wij nu de verzoening gekregen hebben" (Rom. 5:11).
5. In Christus hebben wij alle dingen veel wonderlijker tot verrassing en verwondering van
mensen en engelen. Christus’ Naam is wonderlijk voor al wat met rede begaafd en verlicht
is in de kennis van Hem. "De verborgenheid der Godzaligheid is groot." De engelen zijn
begerig er in te zien, en steeds de eeuwigheid door, zullen zich nieuwe wonderen uit deze
beraming van oneindige wijsheid ontsluiten.
6. In Christus hebben wij alle dingen meer duurzaam (Psalm 89:3) "Ik heb gezegd: Uw
goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden." Het verbond der genade en
goedertierenheid is een eeuwig verbond, het staat vast in Christus. Het verbond der werken
was tussen God en de mens, evenals een brug, van welke het ene einde van vaste steen, en
het andere einde van vergankelijk leem was gebouwd, en zo is de zwakke kant ingestort. Er
is geen mogelijkheid om langs zo'n weg, of door zo'n verbond naar de hemel te gaan. Zo is
het Arminiaans verbond, dat Gods wil tot het een einde en de vrije wil van de mens tot het
andere einde maakt; geen wonder dan ook, dat het zwakke einde instort, en dat er langs die
weg geen overtocht is. Doch het verbond der genade is beter geordend, en steviger
gebouwd. Het is gemaakt tussen God en Christus, twee Goddelijke en eeuwige Personen,
daarom zal "goedertierenheid eeuwiglijk gebouwd worden." Indien ons gevraagd wordt, wat
ons deel is aan het verbond, dan antwoord ik: Wij maken in het geheel geen deel van de
brug uit; wij worden slechts geroepen door het geloof over deze brug te gaan. Dit geloof is
eigenlijk geen deel van de brug, maar een gebruikmaken van de brug, wanneer wij in een
dag van kracht overreed worden er gebruik van te maken; dat is, Christus omhelzen, Hem
aannemen en dan in Hem wandelen; en zo de brug te blijven bewandelen totdat wij in de
hemel komen, en alzo een leven van het geloof en van de gehoorzaamheid naar het
Evangelie te leven.
7. In Christus hebben wij alle dingen om niet. Gelijk de brug van het nieuwe verbond stevig
is, zo is zij ook vrij voor allen, die er gebruik van maken. Bij sommige bruggen moet geld
betaald worden, voordat wij er over mogen gaan, doch zo is het hier niet; een ieder die wil
mag komen en er over lopen. Doch aan de oude verbondsbrug moet nog steeds dezelfde
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prijs betaald worden. Daar wordt een hoger bedrag aan persoonlijke gehoorzaamheid aan de
wet geëist, dan u in staat bent te geven; terwijl de overtocht over de nieuwe verbondsbrug zo
goedkoop is, dat er minder wordt gevraagd, dan u graag zoudt willen geven (Jesaja 55:1, 2,
3). Totdat God door een werk van vernedering u uw ledige beurs laat zien, en u gewillig
maakt door vrije genade te worden zalig gemaakt en u er tevreden met bent alles aan
Christus verplicht te zijn, en dat omdat al wat de Vader heeft het Zijne is. U die een volle
beurs hebt, en rijk en verrijkt bent, en aan wie niets ontbreekt; die uzelf schat naar uw
goede hart, uw goede plichten, uw goede pogingen en bedoelingen, uw kerkelijke
voorrechten, verrichtingen en vorderingen, u vergist u, als u meent voor uw geld over de
oude brug van het verbond der werken de overkant te bereiken. Weet dat u met uw geld ten
verderve zult gaan, die brug zal u ontvallen, want "uit de werken van de wet zal geen vlees
gerechtvaardigd worden; al uw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed"; u zult in de
afgrond van de toorn vallen. Doch wat u betreft, die arm, ellendig, jammerlijk, blind en
naakt bent, die, zover u kunt zien, geen geld, geen genade, geen goede hoedanigheden hebt,
dat inderdaad met allen het geval is, hoewel de ogen van allen niet geopend zijn om het te
zien; hier is een goede weg voor u, een vrije overtocht; hoe armer u komt, hoe meer welkom
u bent. Gelijk Christus Zichzelf als een Brug over de afgrond van Gods toorn en
verschrikkelijke rechtvaardigheid heeft gelegd, waarover wij tot de genieting van God kunt
komen; zo heeft Hij ook voor alles gezorgd voor de armste voetganger. Christus is de Weg
tot de Vader; en zij die deze Weg kiezen behoeven niet te vrezen, dat hun iets zal ontbreken;
want "Al wat de Vader heeft is het Zijne."
8. In Christus hebben wij alles meer eervol. Dat is de eer van al de heiligen, dat Christus hun
Alles is, en dat zij uit God in Christus Jezus zijn, die hun geworden is Wijsheid van God, en
Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing, en alle dingen. Hier is Goddelijke
overvloed en verscheidenheid; want in Hem, als een Profeet hebben zij alles wat nodig is tot
hun onderrichting en verlichting; in Hem, als een Priester, hebben zij alles wat zij nodig
hebben tot hun rechtvaardigmaking; in Hem, als een Koning, hebben zij alles wat nodig is
tot hun heiligmaking; in Hem, als een Heelmeester, hebben zij alle dingen die nodig zijn tot
hun genezing; in Hem, als een Borg, hebben zij alles wat nodig is tot betaling van hun
schulden; in Hem, als een Schatmeester, hebben zij alles wat nodig is, om in hun behoeften
te voorzien; in Hem, als een Raadsman, hebben zij alles wat nodig is tot hun besturing; in
Hem, als een Gebieder hebben zij alle dingen, die zij nodig hebben tot hun bescherming; in
Hem, als een eeuwige Vader, hebben zij alles wat nodig is tot hun eeuwige voorziening. Hier
is inderdaad een koninklijke voorraad en een eervol onthaal. Waar alle dingen zijn
ontbreekt niets. Indien u een evangelie-gelovige bent, die deze blijde boodschap hoort, zult
u niet op onterende voorwaarden in betrekking tot God staan. Het zou onterend zijn voor
een hooggeplaatst mens, als hem geld werd aangeboden voor een maaltijd, waaraan hij zijn
gasten vrijwillig nodigt; hoe onterend moet het dan zijn voor de grote God, dat men Hem
voorwaarden wil stellen. Hij eist niets van ons, die niets hebben, wanneer Hij ons nodigt te
komen en alles om niet te nemen.
God maakte voorwaarden met de Borg, Jezus Christus, voorwaarden die eervol waren voor
de wet en de rechtvaardigheid, namelijk: volmaakte gehoorzaamheid en volkomen
voldoening. Christus heeft aan deze voorwaarden voldaan en daarom stelt God de zondaar
geen nieuwe voorwaarden, maar Hij vergunt hen tot Hem te komen, Die alles heeft, om
alles om niet van Hem te ontvangen. Dit is waarlijk een eervolle weg. In deze weg ontvangt
God meer eer dan in enige andere weg, en het is eervoller voor de arme ziel, die om alles
wat tot het leven nodig is tot deze heerlijke edele Uitdeler komt, Die zegt: "Al wat de Vader
heeft is Mijne."
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•

Laat daarom alle gelovigen leren, alles wat zij missen te stellen tegenover alles wat Christus
heeft. Wanneer u over uw schuld denkt, ziet dan op de gerechtigheid van Christus, en stelt
die daar tegenover; wanneer u uw zwakheid ziet, grijpt dan Christus’ sterkte aan, en stelt die
daar tegenover; wanneer u uw ledigheid beschouwt, ziet dan op de volheid van Christus, en
legt die daar tegenover.
Neemt nauwkeurig kennis van beide, van Christus en van uw toestand. Als u alleen uw
toestand overweegt, zonder u te beijveren op Christus te zien, dan zal dat u met wanhoop
en moedeloosheid vervullen; en denkt u over Christus zonder uw staat naarstig te
onderzoeken, dan zal dat u met hoogmoed en vermetelheid vervullen. Bent u onwetend,
denkt over Christus, als Profeet; bent u schuldig, denkt over Christus, als Priester; bent u in
slavernij, bestudeert Hem, als Koning. Christus heeft titels, die voor uw toestand gepast zijn:
legt daarom Zijn titels en uw toestand bij elkaar. Het is opmerkelijk, dat al de zendbrieven
aan de zeven gemeenten van Azië met de een of andere titel van Christus beginnen. Zo
betitelt Hij Zich bijvoorbeeld aan de gemeente van Smyrna: "De Eerste en de Laatste, Die
dood geweest is, en weer levend is geworden"; en waarom? Omdat zij zwaar moesten lijden,
en vermaand werden getrouw te wezen tot de dood, enz.; Hij toont hen, dat Hij titels heeft
overeenkomstig elke toestand. Daarom, zet Zijn Namen en titels, die op uw toestand passen,
recht daar tegenover, en houdt u verzekerd, dat Christus zal beantwoorden aan de titels,
welke Hij heeft aangenomen. Is de titel: De Heere is mijn Herder", dan kan mij dat
verzekeren: "mij zal niets ontbreken." Handelt aldus; wanneer de heiligen in benauwdheid
en nood verkeren, gedenkt dan, dat Zijn Naam is: De Koning der heiligen; als er wanorde is
onder de volken, gedenkt dan aan Zijn titel: De Koning der natiën; wanneer zich duisternis
uitspreidt over uw zielen: Zijn titel is: "Ik ben het Licht der wereld", verkeert u onder dood
en dodigheid, gedenkt Zijn titel: "Ik ben de Opstanding en het leven"; wordt u gesmaad,
benauwd en verdrukt, gedenkt die naam, dat "Hij krachtiglijk bevonden is een Hulp in
benauwdheden." Weet, dat, gelijk Christus en de belofte de uwe zijn in de aanbieding en in
de bekendmaking van het Evangelie, zo ook Christus zover de Uwe is in het bezit, als u
door genade gebruik van Hem maakt en op Hem vertrouwt; en dat ook de belofte zover uw
eigendom is, als u daarvan gebruik maakt en er op betrouwt. Zo kunnen alle dingen de uwe
zijn.
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Leert hieruit hoe ongegrond de klachten van de gelovigen zijn, wanneer zij klagen over
hetgeen zij missen. Wat u ook ontbreekt, ziet nochtans op Hem, en u zult zien, dat u niets
ontbreekt. Zegt u: Helaas! Ik mis die en die bloedverwant? Wel klaagt u daarover zolang u
zo'n Bloedverwant hebt. als de levende Christus? Zegt u: Ik mis een geliefd kind? Is Hij u
niet beter dan tien kinderen? Mist u een vader zolang uw eeuwige Vader nog overblijft? Hier
is genoeg vertroosting al zoudt u van alles wat in de wereld is gescheiden zijn. U mag met
blijdschap zeggen: Vaarwel voorbijgaande schaduwen en ijdele, nietige dingen; ik
verwelkom Jezus Die alles heeft wat de Vader heeft en Die mij nodigt die eeuwig te
genieten. Laat geen uiterste nood u ontmoedigen, en u doen denken: O! Het is onmogelijk,
dat er nu uitkomst kan komen. Wat? Zijn niet alle dingen mogelijk bij Hem, Die alle
dingen in Zijn hand heeft? Ja, alle dingen zijn mogelijk dengenen die geloven en u vermag
alle dingen door Christus, Die u kracht geeft; met Hem kunt u over de hoogste muren
springen, stalen bogen in stukken breken en de diepste stromen doorwaden. "Wat was u, gij
zee, dat gij vlood? Gij Jordaan, dat gij achterwaarts keerdet? Beef gij aarde voor het
aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van de God Jakobs."
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O gelovige! Laat Hem, Die alles heeft wat de Vader heeft alles voor u zijn; laat Hem het al van
uw kennis zijn, met Paulus zeggende: "Ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus
Christus, en Dien gekruisigd." Wel Paulus, was u dan niet bekend met de heidense poëten, en
al de geleerdheid van uw tijd? Ja gewis, maar ik acht alle dingen schade en drek te zijn, om de
uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere; in Hem te kennen ken ik alle
dingen. Laat Christus het al van uw begeerten zijn, zeggende: "Wien heb ik nevens U in de
hemel, nevens U lust mij ook niets op de aarde (Psalm 73:25). Een ding heb ik van de Heere
begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren,
om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel" (Psalm 27:4);
daarin is al mijn heil en al mijn lust. Laat Hem het al van uw liefde en verlustiging wezen; laat
Hem het al zijn van uw achting, het al van uw vreugde, het al van uw roemen, het al van uw
leven, en het al van uw hoop en uw vertrouwen.
O gelovige! Houd uw aanspraak op alle dingen vast alleen in Hem, Die zegt: "Al wat de Vader
heeft is Mijne", en verzeker uzelf van niets, dan wat u in Hem hebt. Welke aanspraak maakt u
op de beloften, dan in Hem, in Wie zij alle Ja en Amen zijn? Welke aanspraak op vergeving van
zonde, dan alleen in Zijn bloed? Welke aanspraak op een troostvol leven, dan in Hem, Die de
Vertroosting Israëls is? Welke aanspraak op een zalige dood, dan in Hem, Die de sleutelen der
hel en des doods heeft? Welke aanspraak op een zalige opstanding, dan in Hem Die de
Opstanding en het Leven is, en Die opgestaan is als de Eersteling van degenen die ontslapen
zijn? Welk recht op het eeuwige leven, dan in Hem, Die de waarachtige God en het eeuwige
Leven is? Welk recht hebt u op God als uw God en Vader, dan in Hem, Die gezegd heeft: "Ik
vaar op tot Mijn Vader en uw Vader; tot Mijn God en uw God?" Als een gezond gelovige zijn
aanspraak op alle dingen alleen in Christus vasthoudt, dan zal hij zichzelf van niets verzekerd
houden, dan van hetgeen hij in Christus heeft. Van wat u in de wereld hebt, bent u geen dag, ja
geen ogenblik zeker; wat u in uw handen hebt kan schielijk verloren zijn, of het tijdelijke, of
geestelijke genietingen zijn; vlees en hart, gestalten en genietingen kunnen alle bezwijken; doch
op alles wat u in Christus hebt kunt u vast rekenen; dat is zo veilig in Zijn hand, als in die van
de Vader, Want Hij en Zijn Vader zijn Één.
De grote belofte van het Nieuwe verbond is: "Ik zal uw God zijn." Deze belofte bevat alles wat
God heeft te geven en alles wat wij nodig hebben om ons voor tijd en eeuwigheid gelukzalig te
maken. Doch indien de vraag gesteld wordt: Hoe zal de belofte aan ons worden vervuld? dan
moeten wij gedenken, dat deze belofte van het nieuwe verbond eerst aan Christus, het Zaad van
de vrouw, is gedaan, waarvan in Gen. 3:15 wordt gesproken en die in Gen. 20:18, het Zaad
Abrahams genoemd wordt; "En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde." In
Gal. 3:16 wordt duidelijk verklaard, dat dit op Christus ziet: "Nu zo zijn de beloftenissen tot
Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En de zaden, als van velen; maar als van één: En
uw Zaad; hetwelk is Christus." Nu, de beloften alle in de eerste plaats aan Christus gedaan
zijnde, zie deze belofte: "Ik zal uw God zijn" eerst op Christus.
- Hij maakt er aanspraak op, als Middelaar, gelijk geschreven staat: (Psalm 89:27) "Hij zal Mij
noemen: Gij zijt mijn Vader, mijn God.
- Hij maakte er aanspraak op toen Hij aan het kruis hing, uitroepende: Eli, Eli, Mijn God, mijn
God.
- Hij maakte er aanspraak op, toen Hij de troon beklom: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw
Vader, en tot Mijn God. en uw God."
Daarom is het duidelijk hoe God onze God wordt, volgens die belofte: "Ik zal uw God zijn." Wij
moeten die beschouwen als een belofte, die eerst aan Christus, onze heerlijke Middelaar en ons
verhoogd Hoofd is gedaan. Als Hij er niet eerst recht op had, konden wij er nooit recht op
hebben. God en alles wat Hij heeft zijn Zijne, en in Hem zijn God en alles wat Hij heeft van
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ons, die in hem geloven, die zodanig in Hem geloven, dat zij Zijn getuigenis aannemen, dat Hij
van Zichzelf geeft: "Al wat de Vader heeft is Mijne."
Indien verder wordt gevraagd: Hoe wordt alles wat de Vader heeft het onze?
Dan antwoorden wij: Door openbaring en mededeling, gelijk het verband aantoont. "Alles wat
de Vader heeft is Mijne"; dat is, of:
(1) Het is het Mijne om het u te openbaren; of:
(2) Het is het Mijne om er u door mededeling deel aan te geven; of:
(3) Het is het Mijne, om het u zowel te openbaren als het u mee te delen. Daartoe zal de Geest
gezonden worden om Mij te verheerlijken, door "het uit het Mijne te nemen, en het u te
verkondigen."
Hier zien wij een reden om naar de stem van Christus te luisteren, wanneer Hij komt om de
schatten van de Vader voor ons te ontsluiten, en aan ons te ontdekken en uit te delen. De
Vader heeft van Hem gezegd: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn
welbehagen heb; hoort Hem." Nu dan, laat ons horen wat Hij zegt. 1e Wat Hij zegt van zijn
Vader, namelijk, dat de Vader alle dingen heeft. Maar wat hebben wij daar aan? De Vader is
onze Verlosser niet; Hij neemt onze natuur niet aan. Hij is onze Losser niet geworden. Goed,
doch 2e Wat zegt Hij van Zichzelf? "Al wat de Vader heeft is "Mijne." En daarom hebt u belang
bij Hem, betrekking tot Hem, en een recht om op het Zijne als het uwe aanspraak te maken, in
Hem die de Vader heeft gegeven tot een Verbond van het volk, tot een licht den heidenen, en
om u een Profeet, Priester en Koning en alles te zijn, tot wijsheid, rechtvaardigheid,
heiligmaking en verlossing.
Onze Heer spreekt hier van alles wat de Vader heeft als het Zijne; niet wezenlijk, van nature,
zoals Hij God is, want zo zijn Hij en de Vader één; doch huishoudelijk, krachtens ambt, zoals
Hij Middelaar is. Zo toch is Hij de Vader Zijn Knecht en Gevolmachtigde, om al Zijn schatten,
die Hij heeft, ons te geven, en die wij als schepselen kunnen ontvangen en genieten, te
ontdekken en uit te komen delen; meer in het bijzonder wanneer Hij zegt: "Al wat de Vader
heeft is Mijne."
1. Hij zegt: de Vader Zelf is de Mijne; Hij is Mijn Vader en Mijn God. Dit heb Ik u gezegd,
opdat u in Mij mag zien, dat Hij uw Vader en uw God is. Hoort hoe Hij in Jer. 3:4 spreekt:
"Zult gij niet van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader?’ Het is in Christus, dat Hij het eerste gebod
gaf: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben; maar weet en erkent, dat Hij de
Heere uw God en Verlosser is. Zo ontdekt God Zich, en schenkt Hij Zich door de hand van
Christus aan ons weg, als onze God en Vader. Dit sluit al het andere in wat bovendien kan
worden gezegd; alles wat Hij heeft is het Mijne, omdat Hijzelf de Mijne is. Deze ontdekking
ontsluit ook uw recht op Mij, en u hebt zo'n recht op Mij, omdat ik de Gift van de Vader aan u
ben, dat u op mij als de Uw aanspraak moet maken. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe." "Mijn Vader geeft u dat ware brood", opdat u het als
het uwe zult gebruiken; en indien u het verwerpt, verwerpt gij ulieder weldadigheid, evenals de
Joden van wie geschreven staat: "Hij is gekomen tot het Zijn, en de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen." Door Hem te verwerpen, verwerpen zij de Vader, en alles wat Christus en de
Vader hebben om het hun te geven. Wanneer Christus zegt: de Vader is Mijn God en Vader,
dan ontdekt en schenkt Hij ons het recht, dat wij op de Vader hebben, als onze God en Vader;
Hij is de Mijne en daarom ook van u, die Hem aannemen. "Want alles is uwe. Hetzij Paulus,
hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende
dingen; zij zijn al uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is Gods."
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2. Meer in het bijzonder, gelijk de Vader Mijne is, zo is ook "Al wat de Vader heeft het mijne."
Hier is ook een veld te doorwandelen, waarvan tot in alle eeuwigheid het einde nooit te
bereiken is. Behalve wat ik hier tevoren van heb gezegd, zal ik nog enkele bijzonderheden
vermelden, die wij uit de woorden van onze tekst afleiden. Wat dan de bijzondere dingen
betreft, waarvan Christus spreekt, als Hij zegt: "Zij zijn Mijn, om die aan de kinderen der
mensen te ontdekken en uit te delen, zij zijn deze:
Het hart van de Vaders is Mijn, om dat te ontdekken en te ontsluiten. Gods hart is Hijzelf, en
wanneer Zijn hart wordt bekend gemaakt, wordt Hijzelf verklaard. (Joh. 1:18) "Niemand heeft
ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons
verklaard." Het hart van de Vaders is Zijn schoot, en Christus was en is eeuwig in de schoot van
de Vader, en Hij heeft Hem verklaard, niet alleen als een Profeet, Die het hart Gods verklaart,
maar zoals de hemelen Zijn heerlijkheid verkondigen. Christus is niet alleen een groot Profeet
om te leren, maar een schitterende hemel om het hart van de Vader te verklaren, want Hij is
het Afschijnsel van des Vaders heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.
Wanneer Hij dan ook zegt: "Al wat de Vader heeft is Mijne", zegt Hij: het hart des Vaders is
Mijne, om dat aan u te ontdekken en uit te delen.
Vraagt u: wat zijn de bijzondere dingen in het hart van de Vader, waarvan de ontdekking en uitdeling
aan Christus zijn opgedragen?
Dan antwoord ik: Christus verklaart in deze predikatie vele van deze dingen aan zijn discipelen,
van het 14e hoofdstuk af, tot het einde van dit hoofdstuk. Ik zal er vijf of zes opnoemen.
1. Het was in het hart van de Vaders, dat Christus tot ons zou spreken van een plaats van de
rust van benauwdheden, zelfs in deze wereld, en dat deze rustplaats niet God op Zichzelf
aangemerkt, maar God in Christus is. (Joh. 14:1) "Uw hart worde niet ontroerd, gijlieden
gelooft in God, gelooft ook in Mij." Dus en zo alleen zult u rust vinden voor uw zielen, namelijk
in God door Mij, want "niemand komt tot de Vader dan door Mij." Het was in het hart van
Mijn Vader, dat Ik zou komen om u tot God te brengen; want er staat geschreven: (1 Petrus
3:18) "Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen." "Want Gij zijt geslacht, en hebt ons
Gode gekocht met Uw bloed" (Openb. 5:9). Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij,
Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening; en in Wie God rust en voldoening aan Zijn
rechtvaardigheid heeft gevonden, opdat u veilig mag rusten waar God rust, namelijk in Mij.
2. Het was in het hart van de Vader, dat Christus tot ons zou spreken van een plaats van de rust
in de toekomende wereld, nadat onze ellenden in deze wereld voorbij zijn. Daarom zegt Hij: "In
het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zou Ik het u gezegd hebben; ik ga heen om
u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo
kom Ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben" (Joh. 14:2, 3). Het
was in het hart van de Vader, dat Christus ons zou ontdekken en uitdelen en verkondigen, hoe
wij hier in de rust kunnen ingaan, en van alle ellenden verlost worden, want "wij die geloofd
hebben gaan in de rust;" en om ons te tonen wat een zalige rust er aan het einde van de tijd
voor Gods volk overblijft. Het was in het hart Christus ons van het huis van Zijn Vader zou
spreken, dat hun eeuwig huis zou zijn, en dat daar hun eeuwige rust zou zijn bij Hem en Zijn
Vader.
3. Het was de gedachte van de Vader, dat Christus zou komen en ons vertellen, dat wij gehoor
zouden krijgen bij de Vader, zo dikwijls als wij tot de troon der genade zouden toegaan. "En zo
wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt
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worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn naam, ik zal het doen" (Joh. 14:13, 14). Dit zegt ons, dat
wij nooit een verdere boodschap nodig hebben, om tot God te komen, doch dat wij, zo dikwijls
wij willen, in de Naam van Christus mogen komen, en dat wij een open oor zullen vinden voor
onze smekingen bij Hem, Die de Hoorder van het gebed en de Beantwoorder van onze
verzoeken is.
4. Het was in het hart des Vaders, dat Christus tot ons zou spreken over de gezegende Trooster:
van Zijn Naam, en dat Hij bij ons zal blijven (vs. 16, 17, 18), van de Vader en de Zoon, dat die
met Hem zullen komen (vs. 23); van Zijn bediening (vs. 26; 15:26, 16:8 9, 10, 14, 15); alles
aantonende, hoe Hij hen zou bevestigen en vertroosten.
5. Onder de verborgenheden van de gedachten van de Vader was ook dit, dat Christus Zijn
discipelen zou tonen of verkondigen, wat het eigenlijke en onmisbaar vagevuur is, waar Hij hen
naar Zijn voornemen door zou doen gaan; niet het antichristisch vagevuur na dit leven, want
daar vermeldt het Woord van God niets van. De Christelijke zuivering of reiniging is drieërlei:
De eerste is de bloedige reiniging met het bloed van Christus dat van alle zonde reinigt; de
tweede is de vurige reiniging door de Geest en Zijn werkingen, welke bij vuur wordt vergeleken;
de derde is de roepende en besnoeiende reiniging. Onze Heere schijnt in Joh. 15:2 over deze
alle, doch voornamelijk over de laatste te spreken. "Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die
neemt Hij weg; en al die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage." Er zijn twee
dingen in deze wereld waarvan Hij gebruik maakt om Zijn discipelen te beproeven, te reinigen,
en te zuiveren, en het is een deel van de gedachte des Vaders, dat Hij hen daarover spreekt,
namelijk: (1) De haat van de wereld: (Joh. 15:18, 19) "Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij
Mij eerder dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare
liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat u de wereld." (2) De grimmigheid van de wereld: (Joh. 16:2) "Zij zullen u uit de
synagogen werpen: ja de ure komt, dat een ieder, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te
doen." Het was in zijn hart, dat hun het ergste zowel als het beste zou worden medegedeeld.
6. Het was in het hart van de Vader, dat Christus de vrede van de Vaders en Zijn vrede,
temidden van al hun verdrukkingen zou komen bekendmaken. (Joh. 16:27 en 33) :Want de
Vader Zelf heeft u lief, omdat gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben
uitgegaan. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij
verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." Het is een ander
soort van vrede dan die van de wereld, welke een zondige en vleselijk vrede is, terwijl deze heilig
is; die is een breekbare, vergankelijke vrede, doch deze is blijvende; die, een uiterlijke vrede, die
door uitwendige dingen ontstaat, deze is gegrond op innerlijke en geestelijke dingen; die is
uitwendig, voorwerpelijk, deze is inwendig, onderwerpelijk, een duurzame vrede van het hart,
de vrede Gods (Filip. 4:7) "En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en
uw zinnen bewaren in Christus Jezus"; die is een vrede welke spoedig verbroken wordt, doch
van deze staat geschreven: (Psalm 119:165) "Die Uw wet beminnen hebben grote vrede, en zij
hebben geen aanstoot." De liefhebbers van de waarheid zijn het minst aan aanstoot of ergernis
onderhevig. Velen ergeren zich waar geen aanstoot wordt gegeven; zo was Christus zelf een
Steen des aanstoots en een Rots der ergernis. Hij was voor de Joden een Steen des aanstoots; zij
ergerden zich aan Zijn leer. "Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden; tenzij
dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in
uzelf, enz. Ergert ulieden dit?" Wanneer mensen zich aan het Woord van God ergeren, is dat
een bewijs van weinig liefde voor het Woord, want: "Die Uw wet, (of Uw woord) beminnen
hebben geen aanstoot." Deze Goddelijke vrede is het deel van de gedachten van God, welke
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Christus Zijn discipelen bekend maakt. God is de God des vredes, en wat God heeft, heeft
Christus weg te schenken. Daarom zegt Hij: "Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u; opdat gij in
Mij vrede hebt."
Ik zal alleen nog een enkel woord tot allen hieraan toevoegen. Laat niemand van deze
gelegenheid weggaan met de klacht: Er schoot niets voor mij over. Want ziet voordat u heengaat
zal ik iets geven, dat duizend werelden waard is, en dat is een aanbieding van Christus, en van
alle dingen in Hem, die uw zielen eeuwig gelukzalig kunnen maken, namelijk, de
onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. Hij vrijt u en Hij prijst Zich bij u aan, met deze
woorden: "Al wat de Vader heeft is Mijne." Daarom staat u niets in de weg, u aan Hem te
verbinden en met de Zoon van God te trouwen. "Alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft"
(Matth. 22:4). De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven, en Hij is
ons geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing, en alles, opdat u Hem
zoudt aannemen en verwelkomen. Hem ontbreekt niets, want Hij heeft alles gereed. Zegt u, dat
u niet gereed bent, want dat u alles ontbreekt, geloof, bekering, liefde, en elke genade, dan zeg
ik u, dat uw gemis geen verontschuldiging is, maar een reden waarom u tot Hem moet komen
om alle dingen, die u mist. U zult er nooit deel aan krijgen, noch ze vinden, dan alleen waar zij
zijn. Indien u niet tot Hem komt, zult u ze eeuwig missen, en moet u in het gemis van alle
dingen vervloekt leven en sterven. O, mochten uw oren geopend worden om de stem van
Christus te horen, die zegt: "Komt tot Mij; en die wil neme het water des levens om niet"; dat is,
alle goede dingen, die ik heb te geven, want "Al wat de Vader heeft is Mijne."
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