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  Ebenezer Erskine 

 

 

 

Een lamp toegericht voor Gods Gezalfde  

(2e preek) 

 

Psalm 132 vs 17 -  Ik heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht. 

 

Ik ga nu voort om enig verder gebruik van de leer te maken. 

 

Een derde gebruik van de leer zal zijn bij wijze van beproeving en onderzoeking. 

Vrienden. onder ons in dit land, en in het bijzonder onder u in deze plaats, heeft de lamp van 

het Evangelie reeds lange tijd haar licht doen schijnen, doch de grote vraag is: Heeft haar licht u 

ooit tot Gods Gezalfde geleid en Zijn heerlijkheid aan uw zielen ontdekt? 

Ik zal u ter beproeving de volgende kenmerken voorstellen. 

1. Heeft het licht van het Evangelie ooit de plagen van uw hart aan u ontdekt, zodat u vervuld 

bent met een walging van uzelf, zodat u met David moet zeggen: (Psalm 19:13) "Wie zou de 

afdwalingen verstaan", of met Jeremia (Jer. 17:9) "Arglistig is het hart meer dan enig ding, ja 

dodelijk is het; wie zal het kennen?" Toen Jobs ogen de Heere zagen, riep hij uit: "Met het 

gehoor der oren heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb 

berouw in stof en as." 

 

2. Het licht van de evangelielamp doet een mens zien, dat al de wegen van heil en de wijzen van 

zaligmaken, die hij zichzelf heeft voorgesteld, terwijl hij in de staat van de natuur is, niets dan 

enkel bedrog zijn. De mens beeldde zich in, dat hij zalig kon worden door de algemene 

barmhartigheid Gods, door de werken van de wet, door een belijdenis van godsdienst, of het 

een of ander goed: doch zodra het licht van deze lamp in zijn ziel komt, ziet hij, dat het 

tevergeefs is naar die heuvelen en bergen op te zien, en dat hij, zolang hij blijft waar hij is, of 

geweest is, slechts wandelt in de vlam van zijn vuur, en in de spranken, die hijzelf ontstoken 

heeft, en daarom tenslotte in smart zal neerliggen; daarom werpt hij al die spinnenweb 

bedekkingen weg, en rekent ze schade om Christus wil. 

 

3. Ik vraag u: Wat dunkt u van Gods Gezalfde? Want de evangelielamp is toegericht om de 

heerlijkheid van Gods Gezalfde te ontdekken. Wat dunkt u van Zijn Persoon, Zijn 

gerechtigheid, volheid, heerlijkheid en zaligheid, liefde en genade? Ik ben er zeker van, dat de 

heerlijkheid van Zijn Persoon en de overdenking daarvan uw zielen tot een eeuwige 

verlegenheid hebben gebracht, zodat u niet weet wat u zult zeggen of denken, maar verslonden 

bent in een stille verwondering over Hem, met de kerk uitroepende: (Jes. 63:1, 2) "Wie is Deze, 

Die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn 
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gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad? En Uw 

klederen als van een, die in de wijnpers treedt?" 

 

4. Indien de heerlijkheid van Gods Gezalfde u ooit ontdekt werd in het licht van deze lamp, 

dan zijn uw harten in liefde tot Hem, en met ijver voor Zijn eer, ontstoken geworden; zodat u 

niet weet hoe u uw achting voor Hem en uw verlangen naar Hem zult uitdrukken: O! "Wien 

heb ik nevens U in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde." "Vele wateren zouden 

deze liefde niet kunnen uitblussen, ja de rivieren zouden ze niet verdrinken." Wel werpen de 

duivel, en de wereld, en een verdorven hart gedurig water op dit vuur, doch waar het echt is, 

vlamt het altoos weer op; de vlam verheft zich en breekt door alle tegenstand heen, en zendt 

haar vonken hemelwaarts. 

 

5. Heeft de lamp van het Evangelie ooit iets van de olie van Gods Gezalfde op uw ziel doen 

druppen? Het Evangelie is als het ware een gouden pijp waardoor de olie van de Heilige Geest 

in de vaten van het heiligdom van Gods Gezalfde wordt toegevoerd: (Gal. 3:2) "Wij ontvangen 

de Geest niet uit de werken der wet, maar uit de prediking van het geloof." Nu, ik vraag u: Hebt 

u een zalving van de Heilige ontvangen? Vraagt u: Hoe zal ik dat weten? Dan antwoord ik in de 

volgende bijzonderheden. Deze olie heeft enigermate dezelfde uitwerking op u gehad, die zij op 

Christus had. 

1e De zalving van Christus maakte Hem vlug van verstand, of scherp van reuk. "Zijn 

rieken zal zijn in de vreze des Heeren" (Jes. 11:3; zie de kanttekening). Dezelfde 

uitwerkingen heeft zij ook in zekere mate op u gehad: zij heeft u een vlug verstand en 

heldere bevatting van de dingen Gods, de verborgenheden van Zijn verbond 

toegebracht: "U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te 

weten, " zegt Christus, "maar anderen is het niet gegeven." (l Joh. 2:20) "Doch gij hebt de 

zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen." "De geestelijke mens onderscheidt alle 

dingen;" hij heeft een ander onderscheidingsvermogen van de dingen van God en de 

eeuwigheid dan andere mensen. (1 Kor. 2:12) "Wij hebben niet ontvangen de geest der 

wereld, maar de Geest, Die uit God is; opdat wij zouden weten de dingen, die ons van 

God geschonken zijn." 

2e De zalving van Christus maakte dat Zijn aangezicht blonk. "Olie doet het aangezicht 

blinken." Hierom roept de Bruid uit: "Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de 

cederen." Als u de ook deze zalving bent deelachtig geworden, zult u in uw weg en 

wandel, en in uw spreken de leer van God uw Zaligmaker versieren; u zult dan naar 

hetzelfde beeld van Gods Gezalfde, door het aanschouwen van Zijn heerlijkheid van 

gedaante veranderd worden; uw licht zal schijnen voor de mensen, zodat anderen uw 

goede werken ziende, God, uw hemelse Vader, zullen verheerlijken. 

3e De zalving van Christus maakte Hem werkzaam en vlug in het werk van onze 

verlossing, zodat Hij niet rustte voordat Hij kon zeggen: "Het is volbracht, " Zo ook zult 

u, indien u Zijn zalving mede deelachtig bent, werkzaam en vlijtig zijn in het grote werk 

van de zaligheid, opdat u uw loop met blijdschap mag voleindigen. O! zegt David: "Ik zal 

de weg van Uw geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben, " namelijk door de 

raderen van zijn ziel te zalven met de olie van de invloeden van de Geest. 

4e De zalving van Christus verblijdde Zijn hart; daarom wordt het vreugdeolie genoemd. 

Dit verheugde Zijn hart onder alle ontmoediging en alle tegenstand, die Hij in Zijn werk 

ontmoette. Zo zullen ook uw harten, indien u met dezelfde olie gezalfd bent, daarmee 

verblijd zijn geworden. De Heilige Geest wordt dikwijls de Trooster genaamd, omdat Hij 

de harten van Christus’ volgelingen verblijdt onder alle moeiten en beproevingen, die 

hun deel zijn op hun weg door deze vermoeiende wildernis. Daarom zeide Christus Zijn 

discipelen, toen Hij over de Geest sprak: "En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal 
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uw blijdschap van u wegnemen." Nu, beproeft uzelf hierbij; weet u iets van de 

vertroosting van de Geest? O! zegt David: "Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer 

dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn." 

Vierde gebruik. Heeft God Zijn Gezalfde een lamp toegericht? Dan is mijn eerste raad of 

vermaning, dat u aan het doel van de evangelielamp beantwoordt, en door een waar geloof tot 

Gods gezalfde Zaligmaker en Verlosser komt. Dit is het eind en het doel van God in de ganse 

openbaring, die Hij van Christus in het Woord gedaan heeft: (Joh. 20:31) "Deze zijn 

geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij gelovende 

het leven hebt in Zijn Naam." Dit is het einde en het doel van de evangeliebediening, en van 

alle ordinanties van het Evangelie, dat u de heerlijkheid van Gods Gezalfde mag aanschouwen, 

en dat u door tot Hem te komen, opgebouwd mag worden in het heilig geloof. 

 

Let op de volgende beweegredenen om u te verbinden tot Gods Gezalfde te komen. 

1. Het licht van de lamp van het Evangelie wijst u rechtstreeks op Hem; want wij prediken 

Christus. "Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf, dat wij uw 

dienaars zijn om Jezus’ wil." Iedere prediking van het Evangelie leidt tot Christus en doet u in 

Hem aanlanden, indien het aan zijn doel beantwoordt. O! zegt Paulus tot de Korinthiërs: "Ik 

heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd." 

 

2. Christus werd om uwentwil gezalfd. "Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de 

mensen, ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o Heere God." Zijn olie is voor ons tot 

gebruik. Hijzelf en al Zijn ambten, tot welke Hij gezalfd is, hebben de zaligheid van verloren 

zondaren van Adams geslacht ten doel. Waarom anders werd Hij gezalfd om een Profeet te zijn, 

dan opdat u verlicht zou worden in de kennis van God en Zijn wil? Waarom anders werd Hij 

tot Priester gezalfd, dan tot uw verzoening met God en uw rechtvaardigmaking voor Hem? 

Waarom anders werd Hij gezalfd tot Koning over Sion, dan om ons te verlossen uit onze 

gevangenschap onder de zonde en de duivel, en om ons te heiligen en Zijn wet in onze harten 

te schrijven? Hierom is Hij "ons geworden wijsheid van God, , en rechtvaardigheid, en 

heiligmaking, en verlossing" (1 Kor. 1:30). Aangezien het nu zo is, waarom zouden wij dan door 

ongeloof ver van Hem blijven staan, en door valse ijdelheden te volgen, onze weldadigheid 

verlaten? 

 

3. O komt tot Gods Gezalfde door het licht van de lamp van het Evangelie; want er is een 

onmetelijke mate van de olie van de Heilige Geest bij Gods Gezalfde, en dat alles om te worden 

medegedeeld aan degenen, die tot Hem komen. "Het heeft de Vader behaagd, dat in Hem al de 

volheid wonen zou, opdat wij uit Zijn volheid zouden ontvangen, ook genade voor genade." 

Hier is geen vrees voor gebrek. Zijn volheid wordt niet uitgeput of verminderd door alles wat zij 

uitgeeft. Neen, Hij is zo vol als ooit, en even gereed om mee te delen. Wij lezen (2 Kon. 4) van 

de kruik met olie van de weduwe, dat alle vaten, die werden aangebracht, daaruit gevuld 

werden, en dat de olie niet ophield te vloeien, totdat er geen vaten meer gebracht werden. 

Christus houdt nooit op met Zijn genade en Zijn Geest mede te delen, zolang er nog ledige 

vaten tot Hem gebracht worden. Het enige, dat de mededeling van Zijn genade doet ophouden 

is, dat wij niet door het geloof tot Hem komen om uit Zijn volheid te ontvangen. 

 

4. Gods Gezalfde roept, nodigt, en smeekt u, tot Hem te komen om Zijn genade en volheid. 

(Jes. 55:1—3) "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt koopt 

en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld 

uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort 

aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw zielen in vettigheid zich verlustigen. Neigt 
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uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond 

maken, en u geven de gewisse weldadigheden Davids." 

 

5. Gods Gezalfde heeft beloofd, dat u welkom zult zijn. Die wil, die kome, Ik zal hem geenszins 

uitwerpen, Die tot Mij komt zal nimmermeer hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer 

dorsten. Want Hij verzadigt de dorstige ziel, en vervult de hongerige ziel met goed. 

 

6. Indien u niet tot Gods Gezalfde komt, verliest u de weldaad van de lamp van het Evangelie, 

en haalt u zich het genoegen op de hals van die God, Die de lamp voor Zijn Gezalfde heeft 

toegericht. "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 

duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Hoe zullen wij ontvlieden, 

indien wij op zo grote zaligheid van Gods Gezalfde geen acht nemen?" 

 

7. Als u niet tot Gods Gezalfde komt, en olie koopt, zullen uw vaten en lampen leeg bevonden 

worden bij de komst van Christus. Mijn vrienden, eerlang zal het middernachtelijk geroep 

gehoord worden: "Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet." U weet, hoe het de dwaze 

maagden gegaan is, die bij de komst van de Bruidegom geen olie in hun vaten hadden; zij 

gingen om olie te kopen, toen de tijd verstreken was; "de deur was gesloten, " en zij werden 

buitengesloten in eeuwige duisternis en wee. O draagt zorg, dat het u zo niet vergaat tegen de 

komst van Christus bij de dood, of het oordeel. Luistert daarom naar de raad van Christus, 

terwijl de markt van de genade nog open is: "Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud beproefd 

komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed 

worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde, en zalft uw ogen met 

ogenzalf, opdat gij zien moogt (Openb. 3:18). 

 

8. Wanneer een volk, dat bevoorrecht is met de lamp van het eeuwig Evangelie, niet aan het 

doel beantwoordt door tot Gods Gezalfde te komen, dan wordt God getergd de lamp weg te 

nemen en haar een volk te geven, dat beter gebruik zal maken van haar licht: (Matth. 21:43) 

"Daarom zeg Ik ulieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk 

gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt." Door het koninkrijk Gods moeten wij daar hetzelfde 

verstaan als door de lamp van het Evangelie, waardoor wij hier in het koninkrijk van de genade, 

en hiernamaals in het koninkrijk van de heerlijkheid ingaan. Nu, zegt Christus, dit zal van u 

weggenomen worden, en dan zal de deur van het koninkrijk Gods voor het joodse volk gesloten 

en de heidenen gegeven worden, gelijk het ook geschied is. De joden werden afgesneden 

wegens hun ongeloof, en de Kerk en de lamp van het Evangelie onder de volkeren van de aarde 

opgericht. Nu, indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, laat ons toezien, dat Hij 

ook mogelijk ons, die van nature wilde takken uit de heidenen zijn, niet spaart (Rom. 11:21). 

Wij hebben een woord tot dezelfde zaak dienend: (Joh. 12:35, 36) "Jezus dan zeide tot hen: Nog 

een kleine tijd is het licht bij ulieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u 

niet bevange. En die in de duisternis wandelt weet niet waar hij heengaat. Terwijl gij het licht 

hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn." Uit dit alles ziet u, dat wij 

gevaar lopen het licht van de evangelielamp te verliezen, en in duisternis te worden gelaten, 

indien wij niet tot Gods Gezalfde komen. 

 

Ik zal u hier over verscheidene soorten van duisternis spreken, die op de wegneming van de 

lamp van het Evangelie zullen volgen. 

1e De duisternis van grove onkunde; welke er zover vanaf is, dat zij de moeder van de 

godsvrucht zou zijn, zoals de Roomsen leren, dat zij de moeder is van het verderf: (Hos. 4:6) 

"Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is:" Indien wij onze ogen maar door de 

wereld laten gaan, of door ons land en die delen bezien waar de evangelielamp niet schijnt, of 
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weer iets anders in haar plaats gesteld is, dan zullen wij niets vinden dan grove onkunde van 

bovennatuurlijke waarheden, en de mensen niet anders dan gedoopte heidenen. 

 

2e Niet alleen de duisternis van ongeloof, maar ook van ontrouw volgt op de wegneming van de 

lamp van het Evangelie. Wel vindt men, helaas! maar al te dikwijls ongeloof waar de 

evangelielamp brandt: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Maar wanneer de evangelielamp 

vanwege het ongeloof wordt weggenomen, dan worden de mensen ontrouwen. Een ongelovige 

kan een gelovige worden, omdat het Voorwerp van het geloof hem nog door de evangelielamp 

wordt geopenbaard en voorgesteld; maar een ontrouwe kan geen gelovige worden, omdat het 

Voorwerp van het geloof is weggenomen; de dingen, die tot zijn vrede dienen, zijn voor zijn 

ogen en oren verborgen. Zo redeneert de apostel, (Rom. 10:14) "Hoe zullen zij in Hem geloven 

van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt?" Wanneer 

beiden de lamp en de dragers van de lamp die van God gezonden zijn, zijn weggenomen, hoe 

zullen zij dan geloven? De mensen kunnen in dat geval evenmin geloven, dan het oog van het 

lichaam kan zien zonder het licht van de zon in het uitspansel. 

 

3e De duisternis van afgoderij en bijgeloof in de godsdienst volgt op de wegneming van de lamp 

van het Evangelie, gelijk wij zien in die landen of volken waar de evangelielamp eenmaal was, 

maar die nu overdekt zijn met Paapse en Mohammedaanse bedriegerijen en gruwelen. 

 

4e Naarmate de lamp van het Evangelie wordt weggenomen, neemt ook trapsgewijze de 

duisternis van de dwaling toe. Deïstische dwalingen, welke de bovennatuurlijke verborgenheden 

in het Woord verwerpen; Ariaanse en Sociniaansche dwalingen, die de heerlijkheid van Gods 

Gezalfde in Zijn Persoon, ambten of voldoening afbreuk doen; Arminiaanse dwalingen, die de 

vrijheid en soevereiniteit van de genade van God bestrijden, zowel in de verkiezing en de 

krachtdadige roeping, als in de volharding van de heiligen: waardoor de leer van de 

rechtvaardigmaking alleen door de gerechtigheid van Christus wordt omvergeworpen, en iets 

anders in haar plaats wordt gesteld, opdat de mensen iets zullen hebben om in te roemen. Als 

deze en dergelijke dwalingen hand over hand toenemen in een land waar het Evangelie zuiver 

gepredikt werd, wijst dat op een ondergaan, niet op een opgaan van de zon, omdat de 

schaduwen langer worden. 

 

5e De duisternis van een dode, levenloze, dorre, onheilige, of onkundige bediening krijgt de 

overhand, wanneer de lamp van Gods Gezalfde wordt ingetrokken. Wel kan God iets in het 

land achterlaten, dat de naam van Evangelie draagt, en een stel mensen, die zich 

evangeliedienaars noemen; maar welk soort van lamp is het, die overblijft wanneer de ware 

lamp van het Evangelie wordt weggenomen? Het is de lamp van de duivel; het is niet de nauwe 

weg, maar een lamp van de brede weg, waardoor de mensen rechtstreeks naar de bodemloze put 

gevoerd worden. En welke soort van leraars of lampdragers blijven er over? Wel het zijn blinde 

leidslieden, die de blinden leiden, en zij zullen beiden in de gracht vallen. 

 

6e De duisternis van een geweken God en een weggevoerde eer volgt op de wegneming van de 

lamp van het Evangelie. De naam van dat volk of die gemeente wordt dan Ikabod, dat is: "De eer 

is weggevoerd." En dan volgen die ontelbare weeën: "Wee hen als Ik van hen zal geweken zijn." 

Volkomen verderf en verwoesting grijpen dan plaats: "Ziet uw huis wordt u woest gelaten" 

Matth. 23:38). "Nu dan, Ik zal ulieden nu bekendmaken, wat ik Mijn wijngaard doen zal: Ik zal 

zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afweiding, zijn muur zal Ik verscheuren, opdat hij zij tot 

vertreding. En Ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid noch omgehakt worden, 

maar distelen en doornen zullen daarin opgaan, en Ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen 

daarop regenen. Want des Heeren der heirscharen wijngaard is het huis Israëls, en de mannen 
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van Juda zijn een plant van Zijn verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is 

schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw" (Jes. 5:5-7). Zo ziet u wat een 

duisternis er volgt op de wegneming van de lamp van het Evangelie wegens het verwerpen van 

en het weigeren om te komen tot Gods Gezalfde. O laat mij u dan bidden alsof God door mij 

bade, "laat u met God verzoenen, " door Hem aan te nemen, op Hem alleen te vertrouwen tot 

de verlossing van zonde en toorn, zoals Hij u in het Evangelie wordt aangeboden. 

O, dat ik wist hoe u te overreden om Gods Gezalfde aan te nemen! Komt dan en laat ons 

samen rechten over deze gewichtige zaak. Vrienden, wanneer u Gods Gezalfde verwerpt, 

verwerpt u God Zelf, Die God in Wie u zich beweegt, en leeft, en ziet; want God is in Zijn 

geliefden Gezalfde. Doch wanneer u Hem aanneemt, neemt u God aan als uw God en uw Deel 

voor tijd en eeuwigheid; dan wordt Zijn Vader uw Vader, en Zijn God uw God. 

Zegt mij toch, wat hebt u op Gods Gezalfde tegen, dat u niet tot Hem wilt komen? Verwerpt u 

Hem omdat Hij een ongenoegzame Zaligmaker is? Wel, de evangelielamp ontdekt het 

tegendeel, en dat juist het tegenovergestelde waar is: "Ik heb hulp besteld bij een Held, " zegt 

God. Verwerpt u Hem onder voorwendsel, dat Hij onwillig is u aan te nemen? De 

evangelielamp weerlegt die gedachte; want u ziet hoe Hij er over klaagt, dat de zondaren niet tot 

Hem willen komen; hoe Hij zweert bij Zijn leven, dat Hij gewillig is, en geen lust heeft in de 

dood van de goddelozen; hoe Hij de hemelen en de aarde oproept, en om voor Hem te 

getuigen tegen de zondaars wegens hun dwaasheid en hardnekkigheid: Jer. 2:12, 13) "Ontzet u 

hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want Mijn volk 

heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om 

zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden." En wederom zegt 

Hij: (Jes. 1:2) "Hoort, gij hemelen, en neemt ter ore, gij aarde, want de Heere spreekt: Ik heb 

kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen Mij overtreden." Staat u ver van 

Gods Gezalfde, omdat u geen recht of aanspraak op Hem hebt? Wendt dit niet voor, want u 

hebt evengoed recht op Hem, en bent evenzeer gemachtigd Hem te gebruiken tot uw zaligheid, 

als iemand van de heiligen, die in de hemel of op aarde is, ooit gehad heeft, voordat hij dadelijk 

in Hem geloofde. U hebt recht op Hem uit kracht van de menselijke natuur, die Hij draagt, 

waardoor Hij aan het ganse menselijk geslacht verwant is. U hebt recht en aanspraak op Hem 

krachtens Zijn ambt; Hij is de Zaligmaker van alle mensen, die gewillig zijn om zaliggemaakt te 

worden. Gelijk iedereen in Israël toegang had tot de koperen slang, die een gemeengoed voor 

het gehele leger was; zo heeft elke zondaar recht om op Christus te zien en gezaligd te worden. 

U hebt recht op Hem door de openbaring, het aanbod, de gift en de schenking van het 

Evangelie: (Joh. 6:32, 33) "Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u 

niet gegeven het brood uit de hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. 

Want het brood Gods is Hij, Die uit de hemel nederdaalt, en Die de wereld het leven geeft. Jes. 

9:6) "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven." (Jes. 55:1) "O, alle gij dorstigen, 

komt tot de wateren." (Openb. 22:17) "En de Geest en de Bruid zeggen, komt. En die het hoort 

zegge, komt. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme van het water des levens om niet." Blijft 

u ver staan van Gods Gezalfde uit gemis van kracht en bekwaamheid om tot hem te komen? 

Wel, Gods Gezalfde strekt in het Evangelie Zijn verlossende arm uit om elke onmachtige ziel te 

helpen, zeggende: "Ik geef de moede kracht, en vermenigvuldig de sterkte dien, die geen 

krachten heeft." Komt u niet tot Christus, omdat u onzeker bent of God Hem voor u, of u voor 

Hem, heeft toegericht in Zijn eeuwig voornemen of besluit? Wel, vrienden, ik heb u dikwijls 

gezegd, en zeg het nu weer, dat u, in het stuk van geloven, in het geheel niets te maken hebt met 

de besluiten Gods: "De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God; maar de geopenbaarde 

zijn voor ons, en onze kinderen." Nu, het behoort tot de geopenbaarde dingen, dat u in Gods 

Gezalfde moet geloven. "Dit is het werk Gods, dat u gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft, " 

en op hetzelfde ogenblik, dat u met het hart gelooft, mag u uw naam lezen in het boek des 

levens des Lams; nooit kan of zal iemand in een andere weg of op een andere wijze het besluit 
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Gods ten opzichte van zichzelf uitvinden. O komt dan en kiest onmiddellijk Gods gezalfde 

Zaligmaker, en de weg van de zaligheid door Hem, waardoor u tegelijk God in de hoogste 

hemelen eer zult geven, en uw zaligheid voor eeuwig zult zeker maken. Doch indien u Gods 

Gezalfde, en de lamp die Hij voor Hem heeft toegericht, blijft verwerpen, zal uw lamp in 

duisternis uitgaan, en zult u met geveinsden en ongelovigen in eeuwige smart neerliggen: (Jes. 

50:11) "Ziet gij allen, die een vuur aansteekt, die zich met spranken omgordt; wandelt in de 

vlam van uw vuur, en in de spranken, die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van Mijn hand, in 

smart zult gijlieden liggen." 

 

Vraagt u: Welke raad geeft u ons, opdat wij een recht gebruik zullen maken van de lamp van 

het Evangelie, om een zaligmakend aandeel te krijgen aan Gods Gezalfde? Dan antwoord ik in 

de volgende bijzonderheden. 

1e Beziet uzelf veel in het licht van Gods heilige wet, die niets minder dan een volstrekte en 

onzondige volmaaktheid eist in elke man en vrouw, die uit Adam is voortgekomen, zal hij of zij 

een recht op het leven en de heerlijkheid hebben, en die een ieder, die geen persoonlijke en 

volmaakte gehoorzaamheid daaraan kan bewijzen, onder het vonnis van de hel en het verderf 

van het aangezicht des Heeren brengt. De taal van de wet is: "Die deze dingen doet zal door 

dezelve leven;" maar "vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het 

boek der wet, om dat te doen." (Gal. 3:10, 12). 

 

2e Overweegt ernstig of u bekwaam bent om te doen wat de wet van u eist. Drie dingen worden 

voor de rechtbank van de wet door God van u geëist, welke een veroordelend vonnis over u 

zullen brengen, indien u daaraan niet voldoende kunt beantwoorden.  

(1.) God zal u afvragen: Waar is die onzondige natuur, die u bij uw schepping van Mij hebt 

ontvangen? Want Ik heb u recht gemaakt.  

(2.) Waar is die onzondige gehoorzaamheid des levens, welke de wet vereist? Hebt u alles gedaan 

wat de wet eist? Niet een van Adams geslacht kan aan deze twee eisen beantwoorden; "want 

zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods." Daarom volgt  

(3.) Een derde vraag: Welke voldoening geeft u aan Mijn rechtvaardigheid? Hierop zal de 

zondaar, die onkundig is van het Evangelie met zijn antwoord gereed zijn: "Zal God een 

welbehagen hebben aan duizenden van rammen, of aan tienduizenden van oliebeken? Zal 

Hij mijn eerstgeborene aannemen voor mijn overtredingen? Of de vrucht mijns buiks voor 

de zonde van mijn ziel?" Doch zal God hiermede genoegen nemen? Neen, Hij acht al die 

grote aanbiedingen niet hoger dan, dat men een hond de hals breekt, of zwijnenbloed 

offert op Zijn altaar: Zulke offeranden begeer Ik niet, zegt de Heere. Wel, aangezien de 

zondaar geen bevredigend antwoord kan geven op deze vragen, aangezien zijn natuur 

geschonden en verdorven is, elke gedachte van zijn hart boos is, en hij ontelbare malen de 

wet in gedachten, woorden en daden overtreden heeft; wat moet hierop volgens de inhoud 

van de wet en de rechtvaardigheid anders volgen dan, dat het zwaard van de gerechtigheid 

tegen de misdadiger ontwaakt, en hij evenals Agag, voor de Heere in stukken gehouwen 

wordt? Nu, ik raad u dan: beschouwt ernstig hoe deze zaken tussen God en u staan. Zolang 

u nog op de bodem van de wet staat, "verbolgenheid en toorn, verdrukking en 

benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwaad werkt." 

 

3e Dus nauwkeurig onderzocht hebbende hoe de zaken tussen God en u staan in het licht van 

de wet, raad ik u daarop de lamp van het Evangelie te nemen en te zien welke hulp God voor u 

in deze treurige toestand voorzien heeft in zijn Gezalfde. Ziet of er niet een gepast en voldoend 

antwoord op deze moeilijke en tot zwijgen brengende vragen is in Gods Gezalfde, als een 

tweede Adam, een nieuw Verbondshoofd. Wanneer de vraag wordt gesteld: Waar is die zuivere 

en heilige natuur, die wij in onze eerste schepping van God hadden? Beschouwt dan Gods 
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Gezalfde bij het licht van de lamp van het Evangelie, en u zult Hem horen antwoorden: Hier is 

zij, in Mijn Persoon als hun publiek Hoofd en vertegenwoordiger, en Ik stel hun natuur aan 

God voor, even heilig en rein als zij bij haar eerste schepping was. Nog eens, wanneer de vraag 

gesteld wordt; Waar is de volmaakte, personele en onzondige gehoorzaamheid, die zij aan Mijn 

heilige wet verschuldigd zijn, welke de voorwaarde van het leven was volgens de inhoud van 

Mijn verbond, dat ik met hen gemaakt heb? Wel, dan zal de lamp van het Evangelie u Gods 

Gezalfde, als uw Borg doen zien, antwoordende: Ik heb alle gerechtigheid vervuld, die de wet in 

hun plaats vereiste; Ik ben het einde der wet tot rechtvaardigheid een ieder die in Mij gelooft; 

Ik heb de wet grootgemaakt, en het recht van de wet wordt door toerekening vervuld in allen, 

die tot Mij komen door het geloof. Nog eens, wanneer de vraag gesteld wordt: Welke 

voldoening zal de schuldige zondaar aan Mijn rechtvaardigheid geven? Het antwoord van Gods 

Gezalfde is: Ik ben om hun overtredingen verwond, om hun ongerechtigheden ben ik 

verbrijzeld: de straf, die hun de vrede aanbrengt, was op Mij. Ik ben een vloek geworden voor 

hen; Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; ik heb 

hun zonden in Mijn lichaam gedragen op het hout, en daarom kan de rechtvaardigheid niets 

tegen hen inbrengen. Zo ziet u hoe de lamp van het Evangelie een weg van uitkomst ontdekt 

voor deze arme zondaar, die door de rechtbank van de heilige wet veroordeeld is, hoe dit al die 

vragen beantwoordt, die door alle eindige verstanden, hetzij van mensen of engelen, niet 

beantwoord konden worden. 

 

4e Wanneer u dus bezien hebt hoe de zaken staan in het licht van de wet, en in het licht van de 

evangelielamp, overweegt dan met bedaardheid, welke plaats u zult innemen voor Gods 

rechterstoel, en voor een ontzaglijke eeuwigheid. Zult u het wagen God die vragen in uw eigen 

persoon te antwoorden, door Hem de werken van de rechtvaardigheid, die u gedaan hebt, voor 

te stellen tot voldoening van de rechtvaardigheid? Of wilt u die alle als vuile vodden loslaten en 

laten varen, en u tot Gods Gezalfde begeven, als "de Heere uw gerechtigheid, " zeggende: In 

Hem alleen zal ik gerechtvaardigd worden, en in Hem zal ik mij beroemen? Ik ben er zeker van, 

als u enige bevatting hebt van God in Zijn oneindige, ontzaglijke heiligheid en 

rechtvaardigheid; enige bevatting van de heiligheid, rechtvaardigheid, volmaaktheid en 

uitgebreidheid van de wet; enige bevatting van uw verloren, jammerlijke en ellendige staat; 

enige waardering voor uw kostelijke zielen, die reeds door de wet veroordeeld zijn; enig gezicht 

van Gods Gezalfde bij het licht van de lamp van het Evangelie, dat u zich dan niet lang zult 

behoeven te bedenken om te besluiten, op welke grond u het wilt wagen. O zal de ziel met 

Paulus zeggen: "Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de 

kennis van Christus Jezus mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en 

acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, en in Hem gevonden worden, niet 

hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, 

namelijk, de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof." Dat is de taal van het geloof, dat 

zich aan de rechtvaardigheid van Gods gezalfde Zaligmaker en Borg onderwerpt. De ziel 

verdwijnt met al haar werken en gerechtigheid in het niet, en stelt zich voor God in Christus, 

en zegt: "O God, mijn Schild, zie, en aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden " (Psalm 84:10). 

In deze weg wordt de ziel met Christus verenigd, en krijgt zij een zaligmakend deel aan Hem; en 

op deze wijze wordt de oneindige kracht Gods betoond en te werk gesteld, wanneer Hij het 

werk van het geloof met kracht vervult. 

 

5e Aangezien de lamp van het Evangelie Christus niet alleen als een verzoenende Priester, maar 

ook als een onderwijzende Profeet, en als een heersende en regerende Koning ontdekt, daarom 

moeten wij zorgdragen, dat wij, op dezelfde tijd als wij ons aan Zijn rechtvaardigheid tot 

rechtvaardigmaking onderwerpen, ons ook aan de gehele geopenbaarde wil van God 

onderwerpen, en al de beloften Gods, als ja en amen in Hem, verzegelen, ja de gehele 
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openbaring van het Evangelie; en dat wij ons tegelijkertijd ook aan de wet onderwerpen zoals 

die in de hand des Middelaars is, zeggende: "De wet is heilig, en het gebod is heilig, en 

rechtvaardig, en goed;" omdat Gij mij uit de hand van mijn vijanden hebt verlost, heers daarom 

over mij. Zo wordt de wet in het hart van die mens geschreven, het koninkrijk Gods binnen 

hem opgericht, en elke gedachte gevangen geleid tot de gehoorzaamheid van Christus, Gods 

Gezalfde. Zover tot raadgeving hoe de lamp van het Evangelie moet gebruikt worden, om deel 

te krijgen aan de zaligheid door Gods Gezalfde. 

 

Ik zal besluiten met een woord van raadgeving aan gelovigen, die bij het licht van de lamp van het 

Evangelie en de daarmede gepaard gaande kracht Gods, er toe gebracht zijn door een waar 

geloof tot Gods Gezalfde te komen, tot al de doeleinden van Zijn middelaarschap. 

1. O, dankt God voor Zijn Gezalfde en voor de lamp, die Hij voor Zijn Gezalfde heeft 

toegericht; en dat het Hem heeft behaagd door die lamp Zijn heerlijkheid aan uw zielen te 

ontdekken, en de olie van de Geest over u uit te gieten. Het is alles uit genade. "Uit genade 

zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u: het is Gods gave. Niet uit de 

werken, opdat niemand roeme." Daarom, zingt de lof van die God, Wiens Naam is 

Genadig, zeggende: "Niet ons, o Heere, niet ons, maar Uw Naam zij de eer." 

2. Heeft de evangelielamp u tot Gods Gezalfde geleid? Blijft dan in Hem en bij Hem. Christus 

zegt tot Zijn discipelen: (Joh. 15:4) "Blijft in Mij, en Ik in u." Blijft in Hem door een leven 

van het geloof, en laat Zijn Geest in u blijven, zonder Zijn Geest te bedroeven of Zijn 

werkingen en roeringen uit te blussen. Het is niet genoeg, dat u eens geloofd hebt, maar u 

moet door het geloof in en uit Hem leven. Paulus zegt: (Gal. 2:20) "Het leven, dat ik nu in 

het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad en Zichzelf voor 

mij overgegeven heeft." In deze weg van een voortdurend komen tot Christus, worden wij 

"opgebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op 

te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus." Op deze wijze wordt het leven 

van genade onderhouden, totdat het uitloopt in een leven van heerlijkheid. Het geloof 

ontvangt altijd uit Zijn volheid ook genade voor genade; en zo werden wij met verse olie 

gezalfd, en gaan van kracht tot kracht voort, totdat wij voor God in het hemels Sion 

verschijnen, waar wij het einde van ons geloof en onze hoop zullen ontvangen, namelijk de 

zaligheid van onze zielen. 

3. Geeft Gods Gezalfde eer, want dit is de wil van Degene, Die Hem gezonden heeft, "dat allen 

de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren." Ons wordt geboden onze aardse ouders te eren, 

omdat zij de instrumenten zijn door wie wij ons natuurlijk aanzijn in deze wereld hebben 

gekregen; hoeveel temeer moet dan het zaad van Christus Hem eren als hun eeuwige Vader 

die de Bewerker is van hun geestelijk aanzijn hier in de wereld, en in de wereld van de 

heerlijkheid hiernamaals? "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 

goede werken." 

 

Vraagt u: Hoe zullen wij Gods Gezalfde eren?  

Dan antwoord ik in de volgende bijzonderheden. 

1e Door Hem te gebruiken en op Hem te vertrouwen in al Zijn zaligmakende ambten, tot welke 

Hij gezalfd is, en al onze zorgen op Hem werpen. God de Vader, Die Hem gezalfd heeft, heeft 

Hem zowel Zijn als onze Gevolmachtigde gemaakt, Hij heeft Hem al de belangen van Zijn eer 

toevertrouwd, en Hij eist van ons, dat wij Hem al de belangen van onze zaligheid zullen 

toevertrouwen. "Vertrouw op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een 

eeuwige rotssteen." 

 

2e Eert Hem door al Zijn mededingers, alles wat Zijn plaats met geweld wil innemen, weg te 

doen. Er zijn vele valse Christussen in het hart van de mens. Soms overweldigt de wet als een 
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verbond Zijn plaats, door eigengerechtigheid. Soms neemt de wereld Zijn plaats in door het 

hart van Hem weg te rukken. Soms overweldigt die snode afgod, het Ik, Zijn plaats, door onze 

eigen doeleinden boven Zijn eer te verkiezen. Soms zullen wij geneigd zijn geschapen genade in 

Zijn plaats te stellen, door meer bij de geschapen genade te leven dan bij de genade, die in 

Christus Jezus is, en zijn wij niet tevreden met een leven. dat met Christus in God verborgen is, 

als wij het leven van onze hand niet vinden. Deze en vele andere valse christussen nemen met 

geweld de plaats in van de Christus Gods. Ik zeg dan, als wij Gods Gezalfde willen eren, laat 

Hem dan de voornaamste plaats in onze harten hebben, en legt deze alle onder Zijn voeten, 

opdat Hij ze vertreedt, en Hij alleen verheven is. 

 

3e Eert Hem door Hem na te volgen, beide in Zijn geaardheid en in Zijn wandel. "Laat hetzelfde 

gevoelen in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. Gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, 

zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel." Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij 

Zijn voetstappen zouden navolgen; laat ons daarom onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. 

 

4e Roept gedurig om verse druppels van de olie van de Geest van Gods Gezalfde: want de zeven 

Geesten, die uitgezonden zijn tot al de heiligen, die op de aarde zijn, komen van het Lam, 

staande als geslacht in het midden van de troon. Zijn belofte is: "Indien Ik heenga, zo zal Ik 

Hem tot u zenden." O roept, dat Hij als een geweldig gedreven wind tot uw zielen, en tot de 

dorre beenderen in ons dal des gezichts, en tot al de gemeenten mag komen. 

 

5e Wanneer u enige druppelen krijgt van de olie van Gods Gezalfde, tracht dan van uw olie iets 

over te druppen in de ledige vaten, die u overal om u heen zult vinden. Dit moet u doen door 

het licht van de lamp van het Evangelie zover als u kunt te verspreiden, en door te spreken tot 

lof van Gods Gezalfde. Wanneer het hart een goede rede opgeeft van Gods Gezalfde, dan zal 

uw tong zijn als de pen eens vaardigen schrijvers, om Zijn lof te verkondigen. De Samaritaane 

vrouw liep, toen zij Gods Gezalfde leerde kennen, tot haar buren, zeggende: "Komt, ziet de 

Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: is Deze niet de Christus, " dat is, de 

Gezalfde Gods? En zo werden anderen tot Christus getrokken, door de reuk van de oliën van 

Christus op haar. 

 

6e Maakt naarstig gebruik van alle middelen, om de lamp van het Evangelie in veiligheid en 

zuiverheid onder ons te bewaren, tegen allen, die trachten ons van zo'n onuitsprekelijke 

goedertierenheid te beroven. Indien toch de lamp van het Evangelie weggaat, zal Gods Gezalfde 

met haar weggaan. Hij zal Zich niet openbaren door enigerlei lamp van menselijke vinding of 

maaksel, maar alleen bij het licht van de lamp, die God Hem heeft toegericht, namelijk, het 

Evangelie in zijn zuiverheid en eenvoudigheid. Ziet daarom toe, dat u hen niet volgt, die zich 

voor lampdragers uitgeven, maar die een ander Evangelie prediken, en vreemd licht uitdragen, 

dat niet aan de Zon der gerechtigheid, maar aan een dwaallicht van menselijke bedenking is 

aangestoken. "Beproeft de geesten of zij uit God zijn." Beproeft ze aan "de wet en de getuigenis, 

want zo zij niet spreken naar deze woorden, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben." 

 

7e Indien u de lamp van het Evangelie wilt bewaren, en Gods Gezalfde eren, benaarstig u dan 

Zijn getuigen te zijn, en te getuigen voor Hem, Zijn leer, Zijn dienst, en Zijn regering in het 

land, zoals die gegrond zijn op de openbaring van het woord. Vele beledigingen worden in onze 

tijd Gods Gezalfde aangedaan, beide door de kerk en door de Staat. O neemt het voor Zijn zaak 

en twist op, en belijdt Hem voor de mensen, indien u zult kunnen verwachten, dat Hij in de 

dag van Zijn verschijning u zal belijden voor Zijn Vader en de heilige engelen. 
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Eindelijk. Indien verdrukking en vervolging om Christus’ wil over het land komen, en omwille 

van het Evangelie, wees dan gereed uw getuigenis voor Hem met uw bloed te bezegelen, evenals 

zij, "die hun leven niet liefgehad hebben tot de dood toe, en de beroving van hun goederen om 

Zijnentwil met blijdschap hebben aangezien." Tracht met Paulus te zeggen: "Ik ben bereid niet 

alleen gebonden te worden, maar ook te sterven voor de Naam, de waarheid en de getuigenis 

van de Heere Jezus." Amen. 

 

 

 

 

 

 


