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SUKKOTH 
 
 
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, zegt de apostel Paulus, 2 

Tim. 3:16. Hij verklaart alzo de ganse Heilige Schrift voor ingegeven van God en voor 

nuttig. De nuttigheid der Schrift straalt zekerlijk uit al hare delen ons in de ogen, als wij 

maar ogen hebben om te zien. 

Maar de uitspraak des apostels luidt zo algemeen, dat er volstrekt niets als nutteloos uit 

te sluiten is, ofschoon ons dat ook niet altijd en overal voorgelicht en ontdekt wordt. En 

is iets ons wellicht niet nuttig, dan is het voor een ander; is het voor ons thans niet 

meer, zo was het voor ons toch voorheen.  

Paulus zelf betoont zich vaak een buitengewoon Schriftuitlegger. Zo maakt hij 

bijvoorbeeld, 1 Tim. 5:18, gewag van de Goddelijke verordening om de ossen, die men 

weleer tot het dorsen gebruikte, niet te muilbanden, en dat wel als een bewijs, dat de 

gemeenten des Heeren verplicht zijn, voor het onderhoud van haar leraars te zorgen. In 

1 Cor. 9:19, 10 voert hij denzelfden bewijsgrond aan, en voegt er op een zeldzame wijze 

nog bij: “Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt Hij dat ganselijk om uwentwil? Want om 

onzentwil is dit geschreven.” 

Rom. 4 zegt hij hetzelfde van Abraham, van wien de Schrift zegt: “Hij geloofde God, en 

het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.” 

Doch dit is niet slechts om zijnentwil, maar ook om onzentwil geschreven, wien het zal 

toegerekend worden, als wij geloven in Hem, die onzen Heere Jezus van de doden heeft 

opgewekt. Van dit laatste is ons de betekenis duidelijker, dan bij hetgeen God van de 

ossen zegt.  

Welk een waardige betekenis geeft de apostel in Gal. 4 aan de geschiedenis van Ismaël 

en Izaäk. Hij zegt uitdrukkelijk dat deze dingen een andere beduiding hebben, en wel de 

twee verbonden, waarvan het ene tot dienstbaarheid, het andere tot vrijheid baart; hij 

geeft daarbij op, welke de betekenis is in het Arabisch van den naam van Hagar, de 

moeder van Ismaël. Het is ook algemeen bekend, welke gewichtige leerstukken hij in de 

brief aan de Hebreeën aan de betekenis van het woord Melchizedek ontleent, en zelfs 

daaruit afleidt zowel wat van hem gezegd, als wat van hem verzwegen wordt. 

De geschiedenis der kinderen Israëls, bijzonder die in de woestijn, beschouwt hij alzo, 

dat hij, 1 Cor. 10:6, zegt: “Dit is ons tot een voorbeeld geschreven.” Hij noemt ons de 

Rode zee, het manna, de rots, die Christus was, de koperen slang enz. In het algemeen is 

de geschiedenis van de veertigjarige reis der Israëlieten door de woestijn te allen tijde 

hoogst merkwaardig. Jehova wijst Zelf, Deut. 8, op verschillende gewichtige bedoelingen, 

die Hij daarmede had. 

1. Opdat alles openbaar werd, wat in hun harten was. 

2. Dat Hij hen verootmoedigde en hun daarna weldoen mocht. 

3. Dat zij nooit zeggen zouden: mijne kracht en de sterkte mijner handen hebben 

mij dat alles bezorgd. 

4. Dat ze niet menen dat zij om hun gerechtigheid en de oprechtheid huns harten 

in Kanaän kwamen; en andere oorzaken meer. 
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De geschiedenis der reis van het oude volk van God is dezelfde als die van het 

tegenwoordige nieuwtestamentische, en het zal, enige punten uitgezonderd, wel het 

reisverhaal blijven, totdat het in Kanaän komt. 

Laat mij thans het doel, waarom ik dit aangehaald heb, u nader ontwikkelen. 

Reeds voor lange tijd was mij de lijst der legerplaatsen zeer merkwaardig. Ik wist wel, dat 

de namen van die legerplaatsen allen een betekenis hebben, en het daarmede niet 

gesteld is als met menige onzer plaatsen, wier namen verder niets te betekenen hebben, 

zoals Berlijn, Hamburg en dergelijke. 

Ik geloof ook, dat deze namen veel gewichtigs en leerrijks bevatten; daarom spoorde ik 

hun betekenis op, hetgeen mij tamelijk wel gelukte; en al kon ik soms moeilijk de 

eigenlijke betekenis vinden, doordat het woord voor meer dan een uitlegging vatbaar 

was, zo kwam mij ook dit zeer leerrijk voor, daar de christen ook wel langs wegen geleid 

wordt, die hij niet recht weet te noemen. 

Toen ik nu zover gekomen was, wilde ik ook gaarne over de wandelingen en 

legerplaatsen prediken, maar was om menige oorzaak schroomvallig, om hiertoe over te 

gaan. Ik dacht dat wellicht menigeen, als hij die zeldzame teksten hoorde, met recht 

denken, of zelfs zeggen zou: “Vindt hij dan geen duidelijke teksten genoeg, dat hij zulke 

zeldzame uitkiest? Wat moet dat toch betekenen?” 

En werkelijk, als het mij bekend wordt, dat velen onder u zo denken en spreken, dan zal 

ik terstond mijn plan laten varen, daar ik geen andere bedoeling heb dan uwe stichting 

en opbouwing. Ook wens ik mij nu reeds de vrijheid voor te behouden, om af te breken, 

als het mijzelven niet meer behaagt voort te gaan. Bovenal wens ik, en zonder twijfel ook 

gij met mij, dat de Heere in genadig welgevallen op ons werk nederzie en Zijnen zegen 

daarbij verlene, zodat onze overdenkingen Hem ter ere en tot opbouwing onzer zielen 

strekken mogen. Maar behagen u de teksten niet, die gij nu horen zult, zijn ze voor uw 

gemoed niet aangenaam, zo geeft het mij te kennen, dan ben ik gaarne bereid, andere en 

duidelijker te kiezen, waarvan de betekenis duidelijk is voor ieder, die onze taal verstaat, 

zonder dat hij oude boeken daarover behoeft te raadplegen. 

 

 
Numeri 33:1-5 
“Dit zijn de reizen der kinderen Israëls, die uit Egypteland uitgetogen zijn, naar hun heiren door de 

hand van Mozes en Aäron. 

En Mozes schreef hun uittochten, naar hun reizen, naar den mond des Heeren; en dit zijn hun 

reizen, naar hun uittochten. 

Zij reisden dan van Raméses; in de eerste maand, op den vijftienden dag der eerste maand, des 

anderen daags van het pascha, togen de kinderen Israëls uit door een hoge hand, voor de ogen van 

alle Egyptenaren; 

Als de Egyptenaren begroeven degenen, welke de HEERE onder hen geslagen had, alle 

eerstgeborenen; ook had de HEERE gerichten geoefend aan hun goden. 

Als de kinderen Israëls van Raméses verreisd waren, zo legerden zij zich te Sukkoth.”  
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Dat is alzo onze tekst, en als gij het overige gedeelte van dit hoofdstuk in uwe huizen wilt 

doorlezen, zult gij daar tot vers 49 een lijst der teksten vinden, over welke ik, zo God wil, 

enige tijd lang wens te prediken, indien het u niet mishaagt. 

Mozes beschreef de reizen der heiren van Israël in dit hoofdstuk. Hij deed dit niet, 

omdat hij daartoe zelf een bijzondere neiging gehad had, maar hij moest het doen op 

het uitdrukkelijk bevel des Heeren. Is dat niet juist geschikt, om de vraag bij ons te doen 

ontstaan: wat was toen het hoofddoel van dit bevel? En daar het slechts namen betreft, 

wat kan er toch wel achter die namen verborgen zijn? 

Ligt er ook wellicht voor ons iets in opgesloten, dat nuttig is tot lering, tot wederlegging, 

tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is? Vinden wij hierin 

misschien voetsporen der schapen, zoals tot de bruid in Hoogl. 1:8 gezegd wordt: 

“Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen 

der schapen?” 

Zouden de geestelijke leidingen en ervaringen der zielen niet veel overeenkomst hebben 

met de uitwendige van het oude verbondsvolk Gods, en zou het ook niet aangenaam 

zijn, als wij bemerkten, dat wij wellicht ook daar waren, waar de kinderen Israëls zich 

bevonden, toen zij zich te Sukkoth, Elim of Horgidgad legerden? Dewijl zij zich toch niet 

legeren mochten waar zij wilden, maar wel waar de vuur- en wolkkolom hen heenleidde, 

en daar zolang blijven moesten, totdat deze het teken tot voorttrekken gaf. 

Het wonen der kinderen Israëls in Egypte kan als een beeld van den natuurstaat des 

mensen beschouwd worden. Farao is het beeld des duivels, zowel als der wet, gelijk 

Egypte het beeld is van de wereld met haar schatten en genietingen. Eigenlijk is het 

hoofdzakelijk slechts stinkend knoflook, of het zijn tranen veroorzakende uien, die het 

Egypte dezer wereld oplevert en opdist, ook vlees en vissen; maar de bedorven smaak 

van de natuurlijke mens, die niets anders kent dan dit, kiest het boven al het betere, 

bijzonder boven het manna, die geestelijke spijs, en hongert alleen naar hetgeen Egypte 

opdist, en dat eigenlijk draf der ziel genoemd mag worden. 

Immers hunkert de vleselijk gezinde mens uitsluitend naar aardse goederen en tijdelijk 

genot. Hoezeer worden zijn begeerlijkheden daarnaar opgewekt, terwijl het wijzen op 

andere, hemelse goederen niet instaat is, zijn begeerten ook maar enigszins daarnaar op 

te wekken. Israël vond het in zijn Gosen recht goed, en verlangde niet naar Kanaän; en 

ach! is het niet van nature alzo met ons allen gesteld? Naar het vlees ging het hun ook in 

Egypte beter dan in de woestijn; en waarom zouden wij het willen ontkennen, dat de 

toestand van den christen werkelijk doorgaans zo is als Paulus hem beschrijft, wanneer 

hij zegt: “Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de 

ellendigste van alle mensen.” 

Wij zijn wel zalig, maar in hope. De Heere Jezus laat ons ook daaromtrent volstrekt niet 

in twijfel verkeren, daar Hij met duidelijke woorden verklaart, dat wie Zijn discipel 

worden wil, zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Hem navolgen moet.   

Christenen heten strijders van Jezus Christus, en men weet wel, hoe het in de strijd 

toegaat, vooral waar wij niet slechts met vlees en bloed, maar ook met de overheden en 

machten te kampen hebben, namelijk tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis 

dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De wereld veroorloofd zich alles, 
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en beeft wel, zoals Job zegt, nauwelijks een ogenblik voor de hel, terwijl de vrome Asaf 

klaagt, dat zijn bestraffing elke morgen nieuw is.  

Zichzelven een oog uit te trekken, hand en voet af te houwen, is geen gemakkelijk werk, 

en zijns zelfs zaligheid te werken is dikwijls met vreze en beven verbonden. De wereld 

met haar goederen en genoegens is een gevaarlijke vijand en houdt de meesten 

gevangen. Maar wij mogen haar niet gelijkvormig zijn, wij moeten uit dat Egypte uitgaan 

en niets onreins aanraken, en zoeken de dingen, die boven zijn. 

Farao, zeide ik, is het beeld van den duivel, want deze houdt de mensen gevangen, die 

daarom vermaand moeten worden, om nuchter te zijn, zich aan de banden des duivels 

te ontworstelen en zich te bekeren van de macht des satans tot God. Hij heet de overste 

dezer wereld, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; de sterk gewapende, die 

zijn hof bewaart. 

Als een listige slang verstaat hij de kunst, om te bedriegen en te verleiden, en kan zich 

zelfs als een engel des lichts voordoen, die alleen geloofwaardig is. Als een sterke leeuw 

weet hij zijn buit krachtig vast te houden. Evenals Farao het volk Israël alzo zoekt ook hij 

het volk Gods van de aarde te verbannen. 

Verschrikt hij sommigen door zijn gebrul, zo weet hij anderen in slaap te wiegen, en gaat 

rond, zoekende, wien hij zou mogen verslinden. Farao is ook het beeld der wet. De wet 

der geboden kan niemand zalig maken. Niemand wordt door haar bekwaam tot de 

beoefening der liefde tot God en de naaste, ofschoon zij op deze liefde sterk aandringt; 

want ware dit het geval, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. 

Nochtans, hoewel de wet niet kan zalig maken, zo is zij toch in de hand des Geestes het 

middel om den door het Evangelie levend gemaakten zondaar angst, nood, vrezen en 

beven aan te jagen. Zolang Israël het in Egypte goed had, zou Mozes met zijn prediking, 

dat hij hen naar Kanaän leiden wilde, wel weinig ingang gevonden hebben. 

Wat ontbreekt ons dan hier? zouden zij hem hebben geantwoord, terwijl zij weinig lust 

zouden gehad hebben, naar een vreemd land te reizen, waarvan zij niet eens den weg 

wisten. Gaat het niet evenzo met de prediking des Evangelies? 

Hoe zal men iemand overreden de zaligheid te zoeken, die ook zonder haar vergenoegd 

en tevreden is. Ja, zal hij het zelfs niet beschouwen als iets, dat hem zonder 

noodzakelijkheid zijn tegenwoordig genot wil vergallen door het voorspiegelen van een 

geheel ander, dat hij niet kent, vooral daar hem de in het Evangelie verkondigde, van 

Jezus uitgaande zaligheid, als een hersenschim voorkomt.  

Hoe zal de boodschap van de vergeving der zonden in het bloed van Jezus Christus 

worden ontvangen door hen, die zich volstrekt niet om hun zonden bekommeren, of 

zich voor zo deugdzaam en vroom houden, dat zij het als een soort van belediging 

aanmerken, wanneer men hun de vergeving der zonden voorhoudt als iets, dat volstrekt 

noodzakelijk en gewichtig is? Hoe zal men die mensen overreden om de komst van Jezus 

in deze wereld, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, op hoge prijs te stellen; 

hoe hen kunnen bewegen, met allen ijver en welmenend hunne toevlucht te nemen tot 

Hem en vurig te smeken: Maak, Heere, ook mij zalig! indien zij zich geen zondaars, of 

tenminste niet zo ellendig gevoelen, dat zij zichzelf niet kunnen helpen, of indien de 

zonde hun niet een last, een plaag, een juk en band is, van welke zij voor alle dingen 

begeren verlost te worden. 
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De prediking des Evangelies is voor hen even vergeefs als de aanbeveling van een 

geneesmiddel voor de gezonden. Er moet eerst nood, treurigheid, angst en 

bekommernis, en dat wel niet alleen op een natuurlijke, maar ook op een geestelijke 

wijze ontstaan, voordat men er gaarne acht op geeft, als er van een Verlosser gesproken 

wordt. 

Werd iemand krank, hij zou zich wenden tot Jezus, al ware het ook, dat anderen Hem 

hielden voor wie zij wilden. Met nood, bekommering en ellende over de zonden begint 

het werk der genade en verlossing, en de wet is in de hand des Geestes zeer geschikt om 

den levendgemaakten zondaar in die spiegel zijn hatelijkheid te doen aanschouwen. 

Dat beeld wordt ons in Farao getoond. Hij verstoorde het geluk, dat Israël tot nu toe in 

zijn land, in de aangename streken van Gosen genoten had, en maakte dat volk tot zeer 

ellendige slaven, maar bewerkte juist daardoor bij hen een hartelijk verlangen naar 

verlossing uit zijn tirannie. En hoe gebeurde dit? 

1. Hij legde hun zware lasten op, daar zij dagelijks een bestemd getal tichelstenen 

maken 

en leveren moesten. Niets mocht aan het bepaalde getal ontbreken, want dan werden zij 

door de over hen gezette aandrijvers zeer zwaar gestraft. Maar eindelijk werd het hun al 

te hard gemaakt, zodat het hun onmogelijk werd het bepaalde getal te leveren, dewijl 

men hun geen stof meer leverde tot het vervaardigen der tichelstenen en nochtans van 

het getal niets verminderde. 

Het inbrengen van hun bezwaar bij Farao werd zeer ongunstig opgenomen, en zij 

werden zelfs nog voor luie mensen gehouden. “Gij gaat ledig, ledig gaat gijlieden!” dat 

was het antwoord, dat zij kregen, en alzo bereikten hun verlegenheid, angst, nood en 

druk het hoogste toppunt. 

Wij, mensen, willen allen zo gaarne door onze werken zalig worden, en wij kennen van 

nature ook geen andere weg. Maar de geheel vleselijk gezinde mens meent zeer spoedig 

daarmede gereed te zijn. Maakt hij zich niet schuldig aan grove ondeugden, doet hij 

geen bijzonder groot kwaad, dan heeft hij terstond een menigte verontschuldigen bij de 

hand. 

Dikwijls zullen andere mensen en dan weder zijn bezigheden de oorzaak daarvan zijn, of 

men maakt zich daarmede af, dat wij allen zondaars en zeer gebrekkige mensen zijn; zo 

ernstig en nauwgezet mag en kan men het toch niet opnemen; en zo laat men zich 

volstrekt niet overtuigen, dat de wet Gods een volmaakte gehoorzaamheid eist. 

Zij nu, die nog enige schreden verder gaan, wezenlijk een deugdzaam leven leiden, veel 

goeds verrichten en vele prijzenswaardige eigenschappen bezitten, menen vooral, dat 

hun tenminste niets ontbreken kan. Alzo maakt de wet dezen volstrekt niet verlegen, 

noch angstig, maar het gaat hun zoals het Israël ging zolang er nog geen aandrijvers over 

hen gesteld waren.  

Toen leefden zij vergenoegd en verlangden niet naar het beloofde land. Maar Paulus zegt 

van een zeker tijdperk in zijn leven: “De wet kwam” Rom. 7; en deze komt tot elke 

levende zondaar als een eiser en aandrijver. De vraag: “Wat moet ik doen om zalig te 

worden?” is hem een zeer gewichtige, een hoofdzaak geworden. Hij gordt zich ook 

werkelijk aan om iets te doen, en tracht die ook tot uitvoering te brengen.  
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Hij begint zijn verbetering niet slechts met ernstige voornemens, maar zelfs met gebeden 

om de Goddelijke bijstand, en met de vaste verwachting, dat de Heere hem ook op deze 

goede weg zegen en een goede uitslag verlenen zal. Het laat zich ook volstrekt niet slecht 

aanzien, en dat maakt hem goedsmoeds, dat de Heere kracht en sterkte geven wil, ja, dat 

alles door Hem mogelijk is. Is de mens nog jong, dan verblijdt hij zich er reeds bij 

voorbaat over, dat hij het wellicht in dit opzicht ver brengen zal; hij wil het tenminste 

aan een oprechten ijver niet laten ontbreken. 

Aan alle overigens gewone verontschuldigingen geeft hij thans geen gehoor meer, dewijl 

deze hem slechts zouden verlammen en in zijn loop ophouden. Maar het gaat hem 

evenals die mensen, welke een oud huis oplappen; zij meenden met weinig moeite en 

kosten spoedig gereed te zijn; maar hoe meer zij lappen, hoe meer zij de bouwvalligheid 

ontwaren, en nu zien zij in, dat het ’t beste is, van het fondament af opnieuw te 

beginnen. De uitgestrektheid der geboden en hun geestelijke strekking worden hun 

steeds gewichtiger en duidelijker.  

Zij leren met Paulus inzien, dat zelfs de begeerlijkheid zonde is, en doen voorts de 

treurige ontdekking, dat de zonde hen gevangen houdt, ja hen geheel in bezit heeft 

genomen. Na verloop van tijd gaat het de ziel ook evenals Israël, toen hun het stro tot 

hun tichelstenen niet meer gegeven werd, zoals het tot dusver geweest was, dat wil 

zeggen: zij kunnen hoe langer hoe minder, en moeten hoe langer hoe meer. 

Willen zij klagen, dan heet het: Gij gaat ledig, ledig gaat gij, het ontbreekt u aan ernst en 

oprechtheid, aan gebed en aan geloof. Alles moeten zijzelf doen, en willen zij zich soms 

op de verdiensten van Christus beroepen, of op genade vertrouwen, dan wordt hun dat 

als louter luiheid en traagheid van de oude mens verweten, en het luidt: “Vooruit, aan 

het werk.” 

Doen zij van tijd tot tijd misstappen en misgrepen, dan worden ze op de bitterste wijze 

gezweept en geslagen. Hun geweten klaagt hen aan en benauwt hen; de waarheid, 

gerechtigheid en heiligheid Gods jaagt hun angst en verschrikking aan, zijn bedreigingen 

verontrusten hen, zodat zij dikwijls niet weten her- of derwaarts te gaan, of een toevlucht 

te vinden; vooral daar het hun bij hun beste pogingen en voornemens aan kracht 

ontbreekt, om hun inwendig een standvaste richting ten goede te geven. 

Nu worden zij ook daarin aan Israël gelijk, dat ze vanwege den angst en de 

verzuchtingen hunner harten de blijde boodschap van hun verlossing niet eens horen, 

dewijl het kwaad voortdurend erger en drukkender bij hen werd. Zo werden zij, en zo 

wordt men nog als behoeftige door Geest en Woord, door Evangelie en wet voor- en 

toebereid. 

2. Farao bedoelde niets minder dan Israël geheel uit te roeien. De wet werkt slechts 

toorn. Zij predikt vloek en verdoemenis, toorn en dood. Zij is de kracht der zonde en 

verwekt allerlei begeerlijkheden. Zij benauwt, beangst en verschrikt. Niemand is instaat 

aan haar eisen te voldoen; want zij strekt ze uit tot in het oneindige; zodat ze in de hand 

des Geestes juist een werktuig is, om die gemoedsgestalte te bewerken, welke in dit versje 

uitgedrukt wordt: 

Zo dreef mij de angst tot wanhoop heen, 

Dat sterven mij noodzakelijk scheen, 

Ter helle moest ik zinken. 
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Alzo werd Israël, en alzo wordt ook de levendgemaakte zondaar in nood en dood 

gedrongen, en juist daardoor voor de vergevende en verlossende genade toebereid. In 

Egypte konden zij het niet langer uithouden, en toch wisten zij volstrekt geen middel of 

weg om er uit te komen. Het genot, de verlokkingen, bekoorlijkheden en schatten van 

Egypte werden hun gans verbitterd en vergald, en de verdrukkingen, die zij moesten 

lijden, maakten hun de verlossing, die zij deelachtig werden, des te heerlijker. 

Zij werden verlost, en wel door de hoge hand Gods. Zij trokken uit Egypte voor de ogen 

der Egyptenaars, die bezig waren, hun eerstgeborenen te begraven, zodat niemand hun 

uittocht verhinderen kon. De eerste plaats, waar zij aanlandden, heet Raméses. Welk 

een veelbetekende naam! want hij heet in onze taal overgezet: Ontheffing van alle kwaad 

en vreugdegejuich, of luidruchtige vreugde. 

Is dat niet merkwaardig? Is dat niet overeenkomstig aller ervaring? Vloeit niet het een uit 

het ander, de luidruchtige vreugde uit de bevrijding van het kwaad? En voorzeker, hoe 

groot moest de vreugde, ja hoe ver hoorbaar het vreugdegeroep van Israël zijn, toen zij 

zich werkelijk, hetgeen zij dikwijls volstrekt niet hopen konden, uit de hand van Farao 

en al zijn tirannie verlost zagen! 

Waren zij als in later tijd, bij de verlossing uit Babel, gelijk dromenden, ook thans kon 

het niet anders met hen gesteld zijn, en de werkelijkheid der verlossing niet zonder 

luidruchtige vreugde geloofd en aanschouwd worden. Wat zal het eens zijn, als de 

vermoeide strijders uit het hete strijd- en worstelperk dezer aarde verlost, voor altijd en 

volkomen verlost, in de eeuwige rust geleid worden! 

Zal daar ook niet de eerste plaats, waar men aanlandt, Raméses, ontheffing van alle 

kwaad, vreugdegejuich heten, dewijl dan de volkomen verlossing van alle kwaad voor 

hen gekomen is?  

Maar iets dergelijks gebeurt reeds hier beneden, namelijk dan, als de beangste ziel geen 

uitkomst meer zag, en haar verlossing bijna voor onmogelijk hield; als zij zich niet 

voorstellen kon, ooit weder een verblijdend uurtje op aarde te zullen genieten, veel 

minder tot een ware vreugde en tot de vaste verzekering van haar begenadiging, van haar 

kindschap en haar ontwijfelbaar aandeel des eeuwigen levens te zullen komen; als zij 

slechts ontmoedigd werd, wanneer zij zag dat anderen getroost en vol vreugde waren, als 

zulk een ziel nu, dikwijls gans ongedacht en plotseling uit de duisternis tot des Heeren 

wonderbaar licht geroepen en bekwaam gemaakt wordt Zijn heerlijke deugden te 

verkondigen; als de Vader den verloren zoon, terwijl hij nog verre is, reeds aanblikt, hem 

tegemoet spoedt, omarmt, kust, heerlijk versiert en kostbaar onthaalt, dan is er een 

Raméses, en verneemt men het luidruchtig gezang der rijen. 

Dikwijls is de getrooste ziel als het ware dan van vreugde, dank en liefde dronken. Dan 

vergeet zij niet slechts al dat geleden kwaad en den gedragen last en het lijden, maar zou 

zij wel gaarne tienmaal meer en langer dat alles willen ondergaan hebben. Haar vurige 

dankbaarheid en de liefde van Christus dringt haar, zich geheel aan Hem en Zijn dienst 

onherroepelijk te wijden, het moge haar dan onder dat alles gaan zo het wil. 

Alles wil zij lijden, mijden en doen. In zulk een toestand der ziel, zegt men: “Ik zweer en 

zal het bevestigen, dat ik zal onderhouden de rechten uwer gerechtigheid.” Dan betuigt 

men: “Toen vergaaft Gij de ongerechtigheid mijner zonden,” en men kan het beslist en 
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met toepassing op zichzelf geloven, dat “al waren de zonden als scharlaken, zij nochtans 

wit zullen worden als witte wol.” 

Dan roept men: “Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij 

aan mijn ziel gedaan heeft!” Ja, men roept met de profeet verwonderend uit: “Wie is een 

God, gelijk God, gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het 

overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat?” en zegt: “Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat 

binnen in mij is, Zijn heiligen Naam! Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van 

Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest, Die 

uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en 

barmhartigheden!” 

Dankt nu den “Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons getrokken heeft uit de 

macht der duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde. 

Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door 

de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en 

onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard wordt.” 

Neen, “niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar Zijn 

barmhartigheid heeft Hij ons zalig gemaakt, door het bad der wedergeboorte en 

vernieuwing des Heiligen Geestes.” 

Thans geldt het van de ziel: “Mijn lust is aan haar,” en op een wonderbare wijze staat 

daar de schone vrucht des Geestes als door een toverslag op eenmaal in haar 

aanminnelijke en liefelijke gedaante en de nieuwe mens, vol liefde, vrede, gerechtigheid 

en blijdschap in den Heiligen Geest, evenals in de lente na een warme regen de aarde in 

korte tijd haar winterkleed uit en het feestgewaad aantrekt. 

De zonde, het kwade geweten, vrees en twijfelzucht zijn als verdwenen en in plaats 

daarvan bloeit het Koninkrijk Gods in de verloste ziel, gerechtigheid, vrede en 

blijdschap in den Heiligen Geest. Dat is alles voor de voorheen zo benauwde ziel iets 

geheel nieuws, dat zij nooit gekend heeft, het is iets, dat “nimmer in eens mensen hart is 

opgekomen, maar dat God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben. Geen wonder, 

als de ziel over dat alles in een luidruchtige vreugde uitbarst, die zij dikwijls niet alleen 

voor zichzelf houden kan, maar die zich ook aan anderen mededeelt, al zou er ook 

gezegd worden: “deze zijn vol zoeten wijns,” als zij met die zondares aan de voeten van 

Jezus ligt, en uit liefde tot Hem weent. 

Geen wonder ook, als zij nu de grootste dingen belooft, en gelooft dat ze haar beloften 

houden zal. Geen lijden zal haar te zwaar vallen, maar haar Heere, Die haar zo liefheeft, 

dat Hij Zich voor haar in de dood gaf, kan haar nu gerust opleggen wat Hij goedvindt, 

geen verloochening, geen offer, geen plicht zal haar te zwaar of te hard zijn; want haar 

dankbare liefde heeft geen grenzen. 

Vooral wil zij nu ook steeds volharden in een onbepaald vertrouwen op Jezus, waartoe 

zij ook elk blad aanwendt der Heilige Schrift, die haar nu zo bij uitstek helder en klaar 

is, dewijl haar die ster voorlicht, welke voor de Wijzen uit het oosten heenging en hen 

op Jezus wees, zonder dat zij een andere leiding nodig hadden. 

Maar hij, die ooit te Raméses geweest is, weet ook uit eigen ervaring, hoe heerlijk het 

daar toegaat. Alle vreugde der wereld is daarbij niet te vergelijken; integendeel, een ieder 

ging gaarne daarheen, verkocht alles wat hij had, om dezen Parel te kopen, Die rijker 
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maakt dan alle andere schatten, prachtiger versiert dan elk ander sieraad. “Gij hebt 

vreugde in mijn hart gegeven meer dan ter tijd, als hun koren en hun most 

vermenigvuldigd zijn. Ik zal den weg uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult 

hebben.” 

Raméses was de eerste legerplaats. En gewoonlijk wordt der boetvaardige ziel een 

heerlijk welkom in het Koninkrijk van Jezus Christus ten deel, afgebeeld door het 

feestmaal en de andere feesten en plechtigheden wegens het terugkeren van de verloren 

zoon; door de vreugde over het weder gevonden schaap, dat de herder op zijn schouders 

neemt en naar huis draagt; door de blijdschap over den weder gevonden penning, 

waarover de geburen samengeroepen worden, om zich mede te verblijden; van welke 

zaken de Heere Jezus in Luk. 15 spreekt. 

Dat alles is wel bij alle vrome zielen niet even groot, gelijk het ook in het werk der 

boetvaardigheid het geval niet is, en het een richt zich in het algemeen naar het andere. 

Maar elke ziel ontvangt en geniet toch enige liefelijke en heerlijk smakende kruimkens 

der genade, waarvan de heerlijkheid en de smaak haar gehele leven lang onvergetelijk 

blijven. 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de tweede legerplaats Sukkoth, dat is: hutten, 

genoemd wordt; want op dezelfde wijze wordt het ook op den geestelijke reisweg van het 

volk Gods ondervonden. 

Deze naam herinnert ons eensdeels aan de verwachting, begeerte en hoop der alzo 

verkwikte en getrooste zielen, dat deze vreugde ongestoord zal voortduren. Ja, de 

gronden van haar geloof geven der ziel zulk een helderheid en zekerheid, dat ze meent 

nooit weder iets anders te zullen ervaren.  

Al neemt zij slechts den ene tekst: “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, 

dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welken 

ik de voornaamste ben,” dan heeft zij aan dat geloof alleen reeds fondament en sterkte 

genoeg. 

Het moge er dan in de ziel zelve uitzien hoe het wil, zij beschouwt zich steeds als een 

root zondaar. En de zodanigen wil Jezus waarlijk zalig maken. Wat kan er nu helderder 

en vaster tevens zijn? Dat alleen is reeds genoeg; want het is op de Rots gegrond.  

Wat behoeft men meer? Levenslang meent men daaraan genoeg te hebben, want het is 

immers zo vast en onveranderlijk verzegeld. Zo denkt de ziel en schijnt hierin zeer juist 

te oordelen. Zij zegt daarom met David: “Ik zal niet wankelen in eeuwigheid; want Gij 

hebt mijnen berg door Uw goedgunstigheid vastgezet.” 

Zij zegt met Petrus op den berg Thabor: “Heere! het is goed dat wij hier zijn, laat ons 

hier tabernakelen maken!” om niet zo spoedig, of wel nimmer van hier weder te 

vertrekken. Is het dan ook niet hoogst wenselijk? Och! roept Job uit: “Dat ik ware gelijk 

in de vorige maanden; gelijk in de dagen, toen God mij bewaarde. Toen Hij Zijn lamp 

deed schijnen over mijn hoofd, en ik bij Zijn licht de duisternis doorwandelde. Gelijk 

als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was!” 

Evenwel dat woord Sukkoth, hutten, toont ook iets veranderlijks, wankelbaars aan. 

Hutten zijn geen huizen, die duurzaam moeten zijn en voor een langen tijd moeten 

dienen; daartoe zijn slechts, evenals voor tenten, enige stokken, zeilen of doeken nodig, 
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dan zijn ze gereed; zij kunnen alzo gemakkelijk opgeslagen, afgebroken en elders 

geplaatst worden. 

Hier beneden zijn de dingen allen zeer veranderlijk; dit is ook het geval met de 

genadegaven. Ook in een geestelijken zin spreekt de Schrift van avond en morgen, van 

grazige weiden en sombere dalen. Men woont te Sukkoth in hutten, en het moet ons in 

christelijk opzicht niet bevreemden, als het op velerlei wijze afwisselt. 

Genoeg, dat de genade des Heeren eeuwigblijvend is, en Zijn barmhartigheden over 

Israël geen einde hebben. 

Ziedaar dan, wat mijn hand voor ditmaal u heeft op te dissen. Welgelukzalig hij, die 

door een hoge hand uit Egypte verlost, en op de reis naar Kanaän is; al moge hij dan 

ook niet meer in Raméses, maar in Sukkoth zijn. 

Mozes betekent uitgetogene, Aäron, de hoogte. De Heere trekke ons opwaarts en zegene 

ons in Christus. Hij leide ons gelukkig en zalig door de woestijn naar het eeuwige 

Vaderland. Amen.    
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ETHAM 
 

 

Merkwaardig is de beschrijving, die de Heere Jezus, Joh. 10:27, 28, geeft van de 

eigenschappen van hen, die Hij Zijn schapen noemt, en wier Herder Hij is. Schapen 

noemt Hij hen voornamelijk omdat zij hulpbehoevend en weerloos zijn, en hun ganse 

geluk daarvan afhangt, dat zij een goede Herder hebben.  

De Zijnen noemt Hij hen, in tegenstelling met hen, van welke Hij in het voorafgaande 

vers zegt: “Gij zijt niet van Mijn schapen.” Men vindt alzo slechts twee soorten van 

mensen op aarde: zij, die schapen van Christus zijn, en zij, die het niet zijn. Hij noemt ze 

alzo, omdat Hij ze Zich tot een eigendom gekocht en verlost heeft; dewijl “Hij hen 

gemaakt heeft en niet zijzelf, tot Zijn volk en tot schapen Zijner weide,” Ps. 100:3. Want 

van nature is niet alleen niemand een schaap van Jezus Christus, maar kan niemand het 

door natuurlijke krachten worden. Zij zijn “Zijn werk, geschapen in Jezus Christus.” 

Jezus schrijft hun twee eigenschappen toe. De eerste is: “Zij horen Mijn stem.” Die 

almachtige stem, als zij gehoord wordt door hen, die in de graven zijn, doet hen uitgaan. 

Zij horen haar niet alleen als een klank in hun oren, maar door een kracht Gods in hun 

hart, waardoor aldaar een wonderbare schepping plaatsvindt. 

Van de verlokkingen der wereld wenden zij hun oor af, zowel als deze hen tot haar 

grondstellingen, als wanneer zij hen tot haar wandel en levenswijze verleiden wil. 

Daarom is ook hun tweede eigenschap: “Zij volgen Mij.” Ook in het natuurlijke is een 

schaap een met betrekking tot zijn herder zeer volgzaam schepsel. 

Het ligt in zijn natuur, en hoewel het zich volstrekt niet aan een koord laat leiden, maar 

alle dwang haat en wederstaat, heeft het ook geen dwang nodig, dewijl de natuur het 

aandrijft, vooral als er velen bij elkander zijn; want het schaap is een zeer gezellig dier. 

Zij volgen hun Herder, waarheen Hij ook gaat, en zij zouden Hem door water en vuur 

volgen en eer verdrinken en verbranden, dan terugblijven. 

Ziet, Sulamith, hoe zij Hem nagaat en naroept, al wordt zij daarom dan ook door de 

wachters zelfs mishandeld en geslagen. Hoort Asaf juichen: “Ik zal dan gedurig bij U 

zijn, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn 

Deel in eeuwigheid.” 

Ziet hoe de Kananese vrouw Hem naloopt, zonder zich te laten afwijzen; en Petrus kan 

het niet nalaten den Heere zelfs tot in de zaal te volgen, al heeft de Heere ook gezegd: 

“In deze kunt gij Mij niet volgen.” 

De voordelen der schapen zijn: 1. Ik ken hen. Dat is de zaak, waarop het aankomt. Kent 

Hij ons dan gaat alles goed, al ging het ook nog zo wonderlijk.  

2. Ik geef hun het eeuwige leven. O welk een gave! Ik geef het. Welk een persoon! Niet 

zij, maar Hij heeft het verdiend, en Hij geeft het ook wien Hij wil, en niemand ontvangt 

het, dan zij, welken Hij het geeft, en dezen geeft Hij het om niet.  

3. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Hoewel hiervoor gevaar schijnt te 

bestaan, nochtans gebeurt het nooit en op generlei wijze, hoe gevaarlijk het er ook moge 

uitzien en hoe angstvol zij schreeuwen: “Heere help, wij vergaan!”  

4. En niemand zal ze uit Mijne Hand rukken. Er werd en wordt nog genoeg aan hen 

gerukt, niet alleen door vlees en bloed, ongeloof en boze begeerlijkheden, maar door 
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nog iets ergers, namelijk door de overheden en machten. Maar niemand, zegt Jezus, wie 

het ook zijn moge; Zijn Hand is sterker dan alles. Dit is dan ook vooral zichtbaar in de 

geschiedenis van het oude Israël, het volk Gods, die wij thans verder gaan beschouwen. 

 

Numeri 33:6 
“En zij verreisden van Sukkoth, en legerden zich in Etham, hetwelk aan het einde der woestijn is.” 

 

Dit is alzo de zeldzame tekst en de derde legerplaats. Sukkoth betekent hutten, tenten, 

en als daarvan een menigte bij elkander zijn, noemt men het een leger. Het oude volk 

Gods vormde alzo hier een leger, en dat doet de gemeente des Heeren Jezus nog. Zij ligt 

in het veld, ten strijde toegerust.  

Reeds te Sukkoth begon de wonderbare leiding des Heeren zich te openbaren; want 

door daarheen te trekken, weken zij reeds rechtsaf van den rechte en gebaande weg, 

langs welke zij door het land der Filistijnen binnen twaalf of veertien dagen in Kanaän 

zouden gekomen zijn. Op deze naaste weg zouden zij geen bergen te beklimmen, geen 

huilende wildernissen te bewandelen gehad hebben en geen zee ware hun in den weg 

getreden; maar dan ook geen zee, die plotseling al hun vijanden verslonden had; geen 

gelegenheid, om zichzelf in hun ellende, en God in Zijn trouw en goedheid zo te leren 

kennen, en zovele merkwaardige ervaringen van beiden te hebben. 

Voorzeker, hadden zijzelf mogen kiezen, zij zouden de gebaande weg gekozen hebben en 

gegaan zijn; maar de Heere leidde hen, en alzo ging het boven en dikwijls tegen het 

verstand des mensen. 

Gij zult hierbij menige leerrijke opmerking kunnen maken; want gij weet, dat er naar de 

eeuwigheid twee wegen bestaan, waarvan de ene breed is en door velen bewandeld 

wordt, maar tot de verdoemenis leidt, en de andere smal is, op welke men slechts komen 

kan door ene enge poort, die ten leven leidt en door weinigen wordt gevonden. 

De weg, langs welke de christen geleid wordt, is meestal gans anders, dan hij zich die 

voorstelt of wenst. Hij had de macht om die te kiezen, af te bakenen en te bepalen, dan 

zou hij voor zijn natuur niet zo vernietigend en verootmoedigend zijn, maar dan ook 

niet zo verheerlijkend voor Gods vrije genade. Hij zou spoedig zo sterk, rechtvaardig en 

wijs in eigen oog worden, dat hij geen Christus, noch als Deur, noch als Weg nodig had. 

Hij zou dan het Koninkrijk der hemelen geweld aandoen en het met geweld nemen. 

Maar de weg des Heeren is geheel anders. Hij vernietigt wat iets is, opdat Hij alles in 

allen zij. Men verliest op die weg van lieverlede zelfs zijn eigen leven en daarmede ook 

alle kracht, zodat men uitroept: “Op Uw genade alleen vertrouw ik, want Uw genade 

alleen doet mij leven.” 

Hoe groot wilden niet de discipelen worden, toen zij begeerden te zitten aan de rechter- 

en linkerhand des Heeren; maar ziet, hoe klein werden zij gemaakt! 

In het algemeen beschouwd is de weg naar het hemels Kanaän een gans andere, dan het 

vleselijk verstand zich die voorstelt. Want het gaat volgens Ps. 32:8 alzo: “Ik zal u 

onderwijzen en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal 

op u zijn.” 

Als een wijs man de kinderen Israëls van Raméses naar Sukkoth, vandaar naar Etham en 

vandaar wederom naar Pi-Hachiroth zag trekken, om alzo in Kanaän te komen, dan zou 
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hij hen voor waanzinnig houden; want het ging steeds verder van den gewone weg af. En 

zijn niet ware christenen, is niet het Evangelie dwaasheid in de ogen van de wijzen dezer 

wereld? 

Maar ach! dat dan ook alle christenen in hun doen en laten zich betoonden als niet van 

deze wereld zijnde en niet naar haar modes willende handelen en wandelen.  

Ene leer, die de bijval der wereld heeft, die haar wijzen behaagt en waarin zij een 

welbehagen hebben, is zekerlijk de rechte niet; in tegendeel, hoe christelijker zij is, hoe 

minder bijval zij vindt, al ware dan ook de wijze, waarop zij voorgedragen werd, zeer 

strelend. 

Te Sukkoth bakten zij het uit Egypte medegenomen deeg, en gebruikten de andere 

levensmiddelen, die zij bij zich hadden. Zij behoefden nog niet alleen uit het geloof te 

leven. Evenwel deze voorraad was spoedig verbruikt, en waar dan heen?  

In de eerste tijden van het geestelijk leven meent men nog veel te kunnen doen door de 

genade. Petrus gordde zichzelf, zolang hij jong was, en ging waarheen hij wilde; maar 

later moest hij zijn handen uitstrekken en een ander gordde en leidde hem, waarheen 

hij niet wilde. 

Hij wilde met Jezus sterven en meende sterk genoeg te zijn, om zijn beloften te 

volbrengen. 

En toch horen wij in het vervolg niet meer, dat hij zich verstout heeft veel te beloven; 

maar wel zegt hij: “Zijt met ootmoedigheid bekleed!” en: “De God nu aller genade, Die 

ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig 

tijds zullen geleden hebben, volmake, bevestige, versterke en fondere ulieden!” 

Het eigen vermogen wordt van lieverlede verteerd of verloren, evenals dit met de 

voorraad van Israël uit Egypte hoe langer hoe meer het geval was. En waar dan heen, als 

de woorden van Christus tevoorschijn treden: “Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan 

dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij zijt de 

ranken. Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij 

niets doen.” 

Ach Israël, hoezeer zult gij door het geloof moeten leven, als gij eerst in de woestijn 

komt, waar niet eens water te vinden is. Maar de Heere is met u, en dat is genoeg. Zo 

zult gij eindelijk op de vraag: “Heeft u ooit iets ontbroken?” moeten antwoorden: Niets 

Heere! 

Toen zij uit Sukkoth trokken, wilde de Heere Zelf voortaan hun Leidman zijn. Zij 

kwamen thans reeds in een verbazende zandwoestijn, die aan beide zijden door hoge 

bergen omringd was. Nu trok de Heere in een wolk- en vuurkolom voor hen heen en 

toonde hun den weg, wees hun ook aan, of zij zich legerden dan of zij voorttrekken 

moesten. 

Het was een hoge kolom, of opgerichte zuil. Des daags breidde zij zich als een sterk 

gewelf over hen uit, en beschutte hen alzo voor de ondragelijke hitte. Moesten zij in den 

nacht verder trekken, dan scheen ze en lichtte hen op den weg voor. Dat geleide was 

voor Israël hoogst noodzakelijk in die zo verschrikkelijke woestijn, waarin volstrekt geen 

weg te vinden was, en al was zij ook zeer dikwijls bewandeld geworden, zo wierp toch de 

wind het zand zo door elkaar, dat de reizigers de voetstappen van hen, die hun 

voorgegaan waren, geenszins konden ontdekken. 
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Moesten zij in een plaats vertoeven, dan stond ook des daags de wolk- en des nachts de 

vuurkolom stil; moesten zij opbreken, dan verhief zij zich en trok voor hen heen. Zo 

werden zij altijd door den Heere beschermd en geleid. 

Deze kolom of zuil is een voorbeeld van Christus. Door Zijn plaatsbekledende 

gerechtigheid beveiligt Hij de boetvaardige zondaar tegen het verterend vuur der 

Goddelijke heiligheid en gerechtigheid, terwijl Hij hem verzoend heeft door Zijn bloed. 

Onder Zijn schaduw zat de bruid uit het Hooglied; onder de schaduw Zijner vleugelen 

vertoefde David. Wat is bij grote zomerhitte liefelijker en verkwikkender dan een 

verkoelende schaduw! Zulk een schaduw geven de wonden van Jezus, tot welke het 

beschuldigend en beangst geweten de toevlucht neemt. 

Daarom zegt ook Jesaja, hoofdst. 25:4 “Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte 

den nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw 

tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.” 

Zo beeldt de Psalmist Hem ook af in Zijn Profetisch en Koninklijk ambt; want zoals Hij 

de ziel leert, zo leidt Hij haar ook, en beschermt haar tegen de haar omringende gevaren; 

want, zo zegt Psalm 121: “De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw aan uw 

rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts;” zodat noch 

de wezenlijke, noch de vermoedde gevaren u enig letsel doen.  

“Gij zult mij,” zegt Asaf, “leiden naar Uw raad,” en hoewel die wonderbaar is, zo leidt 

hij toch tot een heerlijk doel. Gelijkerwijs wij nu zonder Hem niets doen kunnen, wat 

wij moeten doen, zo mogen wij ook niet wensen iets, wat wij kunnen doen, te doen 

zonder Hem. 

Onze wil moet sterven, opdat de Zijne in ons leve. Dan eens trokken de kinderen Israëls 

op, dan weder moesten zij zich legeren en rusten; dan eens reisden zij vele dagreizen 

achter elkaar voort, dan weder slechts weinige uren; dan eens trokken zij des nachts, dan 

weder bij dag; dan eens bleven zij zeer lang op dezelfde plaats, dan weder slechts een 

korte tijd; maar alles ging naar de aanwijzing der wolkkolom. 

Als zij optrokken, dan zeide Mozes: “Sta op, Heere! en laat uw vijanden verstrooid 

worden en uw haters van U vlieden.” En als rustten, zeide hij: “Kom weder, Heere! tot 

de tienduizenden der duizenden van Israël.” Onder de leiding des Heeren gaat het altijd 

goed, maar ook onder geen andere. Onder haar gaat het nu eens gemakkelijk en dan 

weder moeilijker, dan rechts, dan links, totdat men eindelijk het hart aan den Heere 

overgeeft en zich Zijne wegen laat welgevallen. 

Overigens had de wolkkolom zowel de eigenschappen ener wolk als die des vuurs. Dat 

betekent de twee naturen in Christus, Zijn Goddelijke en Menselijke, alsook de staat der 

vernedering en der verhoging. Israël had ze steeds voor ogen.  

En ook wij hebben steeds te zien op den Overste Leidsman en Voleinder des geloofs 

Jezus. Zonder de wolkkolom zou Israël noch weg noch pad geweten hebben. En hoe 

zouden wij, buiten Christus, een weg of middel weten, om met God verzoend te 

worden, om een gerechtigheid te bekomen, die alleen voor God geldt, om van alle 

ongerechtigheid verlost en bekwaam gemaakt te worden, Hem te dienen zonder vreze, al 

de dagen onzes levens? Ja, om slechts een ogenblik getroost te zijn, daar onze gezworen 

vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees en bloed niet ophouden ons aan te 

vechten? 
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Hoe zouden wij terecht komen, als Hij niet “verscheen aan hen, die in de duisternis en 

schaduw des doods gezeten zijn, om Zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving 

hunner zonden, en onze voeten te richten op den weg des vredes?” Wij hebben het 

tegenbeeld der wolkkolom evenzeer nodig, als Israël het voorbeeld. Zonder Hem 

kunnen, zijn, weten en hebben wij niets. Heere! blijf dan bij ons en leidt ons door Uw 

raad, dewijl wij den weg niet weten. 

Die wolkkolom leidde hen dan van Sukkoth naar Etham. Daar begon de gruwzame 

woestijn, aan wier ingang Etham lag. Hadden zij vandaar, naar menselijke inzichten, 

verder mogen trekken, zo ware het de verstandigste wijze geweest, zich links te wenden, 

dewijl zij dan niets met de Rode zee zouden te doen gehad hebben. Mozes zal ook deze 

streek, dewijl hij herder bij Jethro geweest was, nauwkeurig hebben gekend. Maar zij 

moesten recht op de Rode zee afgaan. Hoe wonderbaar! 

Zou dan menselijke wetenschap en kennis volstrekt niets baten, en hun niets anders dan 

de Heere en het geloof in Hem overgelaten worden? Ach, het zou nog erger, hun 

armoede tenminste nog groter worden, want nog hadden zij mondvooraad. Maar wat 

dan, als ook deze opgeteerd zou zijn, dan wist immers niemand raad, dan God alleen. 

En wie komt gaarne in zulke omstandigheden? 

De betekenis van den naam Etham is opmerkelijk, want zij is: volmaakt en oprecht. 

Wij mogen dit eensdeels als een eis, en ten andere als een gave en eigenschap 

aanmerken. Etham, de volmaaktheid en oprechtheid als een eis beschouwd, is iets 

moeilijks. Al wilden wij niet eens van volmaaktheid spreken, zo is toch oprechtheid 

reeds een grote en moeilijke zaak. Toch is zij volstrekt noodzakelijk; want de Heere ziet 

het hart aan, en alleen oprechtheid in het binnenste is Hem welgevallig. 

De natuurlijke mens verbeeldt zich wel, dat het wat oprechtheid aangaat niet zo slecht 

met hem gesteld is en beroemt zich op haar wellicht in al zijn daden, terwijl hij niet 

weet, dat hij daarvan geheel ontbloot is. Maar des te moeilijker valt het den heilbegerige 

oprecht te zijn; ja het is hem dikwijls zeer bedenkelijk, zich deze kostbare en gewichtige 

eigenschap toe te eigenen; en dat met recht, want arglistig is het hart, meer dan enig 

ding; ja dodelijk is het, wie zal het kennen? 

Zo beschrijft de Heere het menselijk hart, waaruit, zoals de Heere Jezus zegt: list, bedrog 

en boze ogen tevoorschijn treden. Hij gebruikt deze drie woorden, om dezelfde zaak aan 

te duiden, en geeft daarmede te kennen, hoe groot en diep deze ondeugd is, en daarom 

spreekt Hij ook van een krom en verdraaid geslacht. Maar den oprechten laat Hij het 

gelukken. 

En alzo komt het, bijvoorbeeld, niet zozeer aan op de maat of den graad der treurigheid 

over de zonde, op de sterkte en het vertrouwen des geloofs, op de mate der 

verloochening of de vurigheid der liefde, maar vooral op de echtheid. Als het maar echt 

goud is, dat door het vuur gelouterd is en de vuurproef verdragen kan, daarop komt het 

aan, niet op grootte en menigte. 

Twee penningen kunnen meer gelden dan honderd guldens. Het kan die zielen, welke 

zeker zijn van hun zaligheid, dikwijls in niet geringe verlegenheid en allerlei nood 

brengen, als hun getuigenis des Geestes ontbreekt, die getuigt, dat de Geest de waarheid 

is.  
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Zij denken dan: Ach ja, ik treur en heb berouw over mijn zonden, ik heb ook dikwijls 

met blijmoedigheid kunnen geloven, dat ze mij vergeven waren; ik heb dikwijls kunnen 

geloven, dat Christus ook mij van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, 

heiligmaking en verlossing; dikwijls waren mij beloften in de ziel gedrukt met bijzondere 

liefelijkheid en kracht, waarover ik blijdschap had en in lof en dank moest uitbreken; ik 

worstel, bid en strijd tegen de zonde, die in mij is; ik tracht mij onbesmet van de wereld 

te bewaren, en begeer in het goede te vorderen.  

Ja, ik moet belijden, ik ben arm van geest, ik treur, ik honger en dorst naar de 

gerechtigheid. Maar of dat alles oprecht is, of het is zoals het in de ogen Gods zijn moet, 

dat is het, wat mij op het hart ligt en bezorgd maakt. Is mijn begeerte om zalig te worden 

wel oprecht?  

Is het zo, dan zal het mij zekerlijk niet ontbreken; maar ik vrees zozeer voor zelfbedrog, 

en dat er nog vleselijk zelfbehagen in mij huisvest. David roemde menigmaal in zijn 

oprechtheid en wel met sterke uitdrukkingen, omdat hij de getuigenis des Geestes in 

zijn binnenste gevoelde. Maar hij had ook tijden dat hij bidden moest: “Wend van mij 

alle valse paden. Reinig mij van de verborgen afwijkingen.” 

Het kan dikwijls zo wonderlijk en scheef in een wedergeboren ziel toegaan; geest en vlees 

kunnen zo krachtig met elkaar worstelen en strijden, dat men met zichzelf in verwarring 

geraakt. Er zijn ook in het geestelijk leven tijden, dat het evenals in de lente, sneeuwt, 

hagelt en stormwinden loeien alsof het in de wintermaanden was, totdat de zon weder 

doorbreekt. 

De grove huichelarij, waarmede iemand voorbedachtelijk een vrome schijn aanneemt, is 

wel zeldzaam, maar des te menigvuldiger is de fijne huichelarij, door welke de mensen 

meer zichzelf dan anderen bedriegen. Zij menen, dat zij goede christenen zijn, en zij zijn 

het niet; zij hebben den naam en den schijn, dat zij leven, en zij zijn toch dood; zij 

zeggen: wij zijn rijk, en zij weten niet, dat zij ellendig, jammerlijk, blind en naakt zijn. 

Het is daarom alleszins noodzakelijk, dat men voor zelfbedrog vreze en bewaard worde, 

en wete, dat gelijk God den mens, die nu vele vonden zoekt, recht geschapen heeft, Hij 

het ook nog altijd alleen is en blijft, Die de ware oprechtheid in den zondaar werken 

kan en moet; en zonder dat zal niemand er ooit toe komen. 

Israël werd onder andere ook juist daarom zolang rondgeleid, opdat het zou leren 

erkennen, dat het niet vanwege zijn natuurlijk oprecht hart in Kanaän zou komen. In 

dat gedeelte der zelfkennis zullen alle christenen zich moeten laten inleiden. Eigen 

onoprechtheid te erkennen is een deel der oprechtheid, gelijk het een verdachte zaak is, 

zo spoedig en onbedachtzaam op zijne oprechtheid te roemen; want indien wij haar 

inderdaad bezitten, hebben wij haar niet uit onszelf. 

Het woord Etham betekent ook een ploeg, waarmede het land omgeploegd wordt. De 

geestelijke ploeg is het door den Geest leven werkend Woord Gods, dat “doorgaat tot de 

verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs, en een oordeler is der gedachten 

en der overleggingen des harten.” 

Daardoor wordt ook het hart des zondaars het onderste boven gekeerd, en het in dat 

hart verborgene tevoorschijn gebracht. En waar dat geschiedt, daar zal men ook menig 

bedrog, uitvlucht, huichelarij en verontschuldiging ontdekken, en leren inzien, dat men 

zich op zijn zelfverworven oprechtheid niet beroemen kan, maar wel reden heeft om te 
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bidden: “Uw goede Geest geleide mij in een effen land. Schep mij een rein hart, o God! 

en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest;” want de ware oprechtheid maakt, 

dat wij ons voor God stellen, zoals wij zijn, met al onze naaktheid, ondeugd en zondige 

geneigdheid zonder onszelf te rechtvaardigen of te verontschuldigen. 

“Ik heb gezondigd,” riep Job, “wat zal ik U doen, o Mensenhoeder?” David zeide: “Ik zal 

belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere,” en dadelijk vergaf de Heere ze 

hem. Jakob verborg het niet voor den Heere dat hij zeer bevreesd was, en zeide 

biddende: “Ik vrees voor mijn broeder Ezau.” 

Jona werd toornig; maar toen de Heere vroeg: “Is uw toorn billijk ontstoken?” toen 

verborg hij het ook niet, maar zeide: “Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe.” En 

schrijft niet de apostel Johannes: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 

rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” 

Maar was het bij de discipelen oprechtheid, toen zij op den weg achter den Heere 

twistten, wie van hen de grootste in het Koninkrijk der hemelen zou zijn, en toen Zich 

Jezus tot hen wendde en vroeg: “Waarover had gij woorden onder elkander?” stil 

zwegen. 

Was het oprechtheid, toen Petrus in Antiochië eerst met de gelovigen uit de heidenen 

at, maar daarna, toen enige Joden uit Jeruzalem kwamen, het naliet? O, niet om de 

oprechtheid van uw hart komt gij in Kanaän; want gij bezit geen oprechtheid dan in 

zoverre gij waarlijk wedergeboren zijt. Maar welgelukzalig is hij, in wiens geest geen 

bedrog is. 

Israël legert zich in Etham; het heeft zijn wortel in de oprechtheid, en zo gaat alles goed. 

Tham, Etham betekent ook volmaakt. De wet eist een volmaakte gehoorzaamheid, en zal 

ons geweten door onze werken rust vinden, dan moeten zij volstrekt volmaakt zijn en 

aan de Goddelijke wet beantwoorden. Dat stemt de natuurlijke mens geenszins toe, 

want als hij slechts enigszins zijn plicht meent vervuld te hebben, vindt hij daarin zijn 

vergenoeging. 

Maar de levendgemaakte mens niet; hoe verder hij onder de leiding der wolk- en 

vuurkolom op den weg vordert, des te duidelijker ziet hij ook, dat door de werken der 

wet geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt. Zekerlijk bewijst Eham dan een ploeg te 

zijn. 

Dat veroorzaakt hem moeite en inspanning, en hoe meer pogingen hij aanwendt, hoe 

dieper hij zijn bederf ziet en de onmogelijkheid om langs den weg, die de geboden 

voorschrijven, tot het doel te geraken, of die volmaaktheid te verkrijgen, welke zij eisen, 

dewijl er aan die volmaaktheid niet het minste ontbreken mag. 

Het Evangelie biedt die volmaaktheid aan, en dat wel in Christus Jezus; want “gij zijt 

volmaakt in Hem, alzo dat gij geens dings gebrek hebt.” Deze geloofsblik brengt de ziel 

in verwondering en verbazing, zodat zij moet uitroepen: “Het is nooit in eens mensen 

hart opgekomen, wat God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.” 

En: “God heeft het door Zijn Geest geopenbaard;” en niet alleen door Zijn Woord. Ja, 

de Geest verzegelt het ook aan de harten van zondaars. Het is niet alleen de vergeving 

aller zonden, maar nog veel meer: het is een overvloedige volmaaktheid, zodat Luther 

niet ten onrechte zeide: “Ik weet niet, waar ik met al die gerechtigheid blijven zal, die ik 

in Christus Jezus bezit.” 
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De ziel kan zich zozeer met de volmaaktheid in Christus Jezus bekleed zien, dat zij niet 

slechts mag roemen: “Mijn zonden zijn mij vergeven,” maar ook zeggen kan: “Wat 

ontbreekt mij nog?” Ik heb een gehoorzaamheid aangebracht in mijn Hoofd, waarbij de 

onschuld van Adam in het Paradijs niets en de heiligheid der engelen slechts een 

schaduw is. 

Niets heb ik meer te doen, Hij heeft alles volbracht. Ik ben reeds voorlang gestorven en 

weder opgestaan. Ja, ik ben reeds lang in Hem in de hemelen verplaatst, hoewel thans 

nog slechts in het geloof op hoop, niettegenstaande, als ik op mijzelven zie, er volstrekt 

niets te hopen is. 

Ik heb niets meer te strijden of te overwinnen, maar heb reeds lang overwonnen door 

het bloed des Lams, hoewel ik lig in strijd en wederstreving, en daarom verlos en red, o 

Heere! den zwakke, onbekwame.  

Zo mag een ziel, die in Etham in de volmaaktheid woont, in geloofsvertrouwen roemen 

in den Heere. Maar de ware christen bezit ook een volmaaktheid aangaande zijn 

herschepping en vernieuwing. Daarover drukten zich de ouden zeer duidelijk uit, als zij 

zeiden: het is een volmaaktheid der delen, hoewel niet van trap en mate. Het heet een 

nieuw mens. 

Aan deze nieuwe mens worden ook in beeldspraak leden toegeschreven, b.v. ogen om te 

zien, oren om te horen, voeten om te gaan, enz. Evenals nu bij een pasgeboren, 

welgeschapen kind alle menselijke ledematen aanwezig zijn, hoewel nog niet volwassen, 

zo is dit ook het geval in de staat der bekering en vernieuwing, waardoor een nieuw 

schepsel voortgebracht wordt, waaraan geen deel ontbreekt, dat er toe behoort, hoewel 

die delen nog geenszins hun behoorlijke grootte hebben. 

Daarom zegt de apostel terecht: “Zo velen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit 

gevoelen, laat ons niet gevoelen, dat wij reeds volmaakt zijn en het reeds gegrepen 

hebben, maar er naar jagen, of wij het ook grijpen mochten.” Bij alle wedergeboren of 

vernieuwde mensen is licht in het verstand, is liefde in den wil, zijn de 

gemoedsbewegingen geordend, worden de leden des lichaams tot wapenen der 

gerechtigheid gebruikt. 

Maar dat alles kan nog zeer zwak zijn, evenals bij een kindje. Wat kan dat met zijn 

handen grijpen, of met zijn voeten uitrichten? Zijn oogjes wendt het in het algemeen 

naar het licht, zonder nog het ene voorwerp van het andere te kunnen onderscheiden, 

en toch is het wat de delen betreft een volmaakt mens, het ontwikkelt zich, ook wat de 

trappen betreft, meer en meer. 

De vernieuwde mens heeft waarachtig licht in zijn verstand, maar het kan nog zeer 

gering zijn, zodat Jezus ook eens tot Zijn discipelen zeide: “Verstaat gij nog niet?” Er 

kunnen nog velerlei verkeerde voorstellingen, onjuiste begrippen, dwalingen en grove 

misvattingen bij hem plaatsvinden. 

Hij is nog, zoals Paulus getuigt, “gezind als een kind, sprekende als een kind,” met 

kinderlijke plannen; zodat hij meent groter te zijn, dan hij inderdaad is; hij gelooft meer 

te kunnen verrichten, dan hij vermag. 

Zo horen wij de discipelen twisten, wie van hen de meeste was; horen hen hartelijk 

antwoorden: “Wij kunnen!” als de Heere vraagt: “Kunt gij den drinkbeker drinken, die 

Ik drink?” 
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Maar Hij moet en zal tot hen zeggen: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, maar gij kunt 

die nu niet dragen!” Er is liefde in hun wil en orde in hun gemoedsbeweging. Zij vragen, 

zij wenen en zuchten naar den Heere, gelijk een zoogkind naar de borst der moeder, 

alles willen zij om Zijnentwil opofferen; zij hebben de broeders lief. 

Maar zegt niet de apostel tot dezelfde Corinthiërs: “Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, 

gij zijt gerechtvaardigd in den naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes 

Gods;” en op een andere plaats: “Gij zijt nog jonge kinderen in Christus en vleselijk; 

want er is nog tijd en twist en tweedracht, achterklap en opgeblazenheid onder u.” 

En als hij in den eerste brief aan hen schrijft: “Gij zijt rijk en hebt geens dings gebrek,” 

zo zegt hij hun in de tweede: “Zijt volmaakt.” Er zijn kinderen in Christus, die melk 

behoeven en sterke spijs afwijzen, haar ook niet verdragen kunnen, zodat niet alle 

waarheden juist voor allen zijn. Er zijn jongelingen, die sterk zijn en den boze 

overwonnen hebben, evenals vaders, die Hem kennen, Die van den beginne is. 

Dit moet ons behoedzaam maken, niet slechts in het beoordelen van anderen, zodat wij 

lijdzaam zijn, maar ook in het beoordelen van onszelf; vooral daarin, dat wij ons 

volstrekt niet te hoog plaatsen, hetgeen bewijzen zou, dat het zeer slecht en gevaarlijk 

met ons gesteld was; “want die meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt 

zichzelven.” 

Zo dan, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, opdat Christus een ware gestalte in ons 

verkrijge. Maar de beangstigde zielen moesten het aanwezig zijn van het nieuwe schepsel 

in hun binnenste niet betwijfelen, omdat het nog zwak is, en leren tussen de 

gedeeltelijke en gehele volmaaktheid een behoorlijk onderscheid maken, en denken, dat 

men vrucht draagt met lijdzaamheid. 

Zij trokken naar het Etham der oprechtheid en volmaaktheid. De Heere ziet op het hart 

en oprechtheid is Hem welbehaaglijk. De oprechten laat Hij het welgelukken. O! 

welgelukzalig is de man, in wiens geest geen bedrog is, die zal Hij onderwijzen en leiden 

op de beste weg. Amen.     
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MIGDOL 
 

 

Numeri 33:7 
“En zij verreisden van Etham, en keerden weder naar Pi-Hachirôth, dat tegenover Baäl-Sefon is, en 

zij legerden zich voor Migdol.” 

 

Wij hebben Israël onlangs in Etham beschouwd en gezien, hoe het in de oprecht en 

volmaaktheid gelegerd is. Volmaaktheid? zou iemand zuchtend kunnen vragen, 

volmaaktheid! Ach, hoeveel ontbreekt er bij mij aan de volmaaktheid! hoeveel 

ondeugden bewegen zich nog in mijn binnenste, hoeveel moeite en worsteling is er waar 

te nemen!  

Welk een druk kan de christen niet al treffen!  

O volmaaktheid, volmaaktheid, vergeefs wachten wij op u in dit land van Mesech, en 

ons hartelijk verlangen strekt zich uit naar het vaderland, dat boven is. Zekerlijk een 

rechtmatig gezegde en een wezenlijke klacht.  

Maar, waarde reisgenoten! wij leven hier nog door het geloof, en “het geloof is een vaste 

grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.” En zo is 

de gelovige christen volmaakt in zijn Hoofd, ook in zijn volmaaktheid, gelijk hij sterk is 

in zijn zwakheid en rechtvaardig, hoewel hij nog tot alle kwaad geneigd is. Het geloof 

rekent naar andere grondstellingen dan het verstand. 

Israël kwam ook van Etham in een onzettende toestand en in onbeschrijfelijke nood. De 

wolkkolom verhief zich. Zo trokken zij dan ook op en volgden haar. Want het is de 

Heere, Die in de hel leidt, maar ook weder daaruit verlost. De Heere was het, Die Zijn 

elf discipelen tot aan, en drie hunner in Gethsémané leidde. 

Het liefst is men zekerlijk te Raméses, waar men van blijdschap juicht; en het is ook nog 

wel  in Etham uit te houden, waar men zijn volmaaktheid in Christus leert verstaan, of 

in allerlei verkeerde bewegingen zijn oprechtheid in tegenspraak daarmede gevoelt. 

Men denkt er ook niet aan, welke stromen en vuurvlammen men doortrekken moet, 

dewijl men de belofte heeft: “Wanneer gij zult gaan door het water zullen u de rivieren 

niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en zal de 

vlam u niet aansteken;”  welke ovens van ellende en rampen er ook zijn mogen, waarin 

men gelouterd wordt, en welke scherpe oostenwinden er ook loeien, die verwoesten, die 

het altaar en zijn stenen omverwerpen; want dit is nuttig, opdat de zonden van Jakob 

weggenomen worden. (Jes. 27.) 

Had Israël alles vooruit geweten, wat het ontmoeten zou, zij zouden niet zo blijmoedig 

uit Egypte getrokken zijn; en zo zal het ook met vele christenen gesteld zijn; want door 

vele verdrukkingen moet men het Koninkrijk der hemelen ingaan. 

Van Etham trokken zij alzo naar Pi-Hachirôth, tegenover Baäl-Sefon. Deze weg leidde 

hen voor de Rode zee, alsof zij onvermijdelijk den ondergang tegemoet zouden gevoerd 

worden; dewijl zij langs een meer rechten weg, als zij de zee rechts lieten liggen, naar den 

berg Sinaï hadden kunnen komen. Mozes, die deze woestijn zonder twijfel nauwkeurig 

had leren kennen, gedurende de veertig jaren, in welke hij in Midian de schapen 

hoedde, schijnt ook voornemens geweest te zijn, de hem bekende weg in te slaan. 
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Het verstand kan ook niet anders raden; want gelijk eens Petrus zeide: (Matth. 16) “Niet 

naar Jeruzalem,” zo was het hier: “Niet naar de Rode zee; want dan zijn wij verloren, 

dewijl wij geen schepen hebben om er over te komen.” Maar het gaat in het 

christendom niet volgens de verstandige redeneringen der menselijke wijsheid. In deze 

wijze van doen en leiden zou dan de wijsheid van Mozes de eer hebben gehad. 

Maar de Heere behoudt al de eer voor zichzelf, en in het einde zal het openbaar worden, 

dat wij noch door eigen wijsheid, noch door eigen kracht het minste ten uitvoer 

gebracht hebben. Mozes moest zijn eigen inzichten verloochenen, dewijl de Heere hem 

een andere aanwees. 

De Heere openbaarde hem ook de oorzaak daarvan; “want”, zeide Hij, “Farao zal zeggen: 

zij zijn verdwaald.” En wat kon hij, als een verstandig man, anders van dat zeldzame 

reizen van Israël denken? Het was immers de tocht van dwazen. 

En hoe dikwijls en hoe lang is en wordt het Evangelie voor een dwaling, ja ook voor een 

schadelijke leer gehouden? En gebeurt het niet menigmaal, dat het vleselijk verstand in 

den christen ook vraagt: waar ben ik? Het denkt: onmogelijk is dat de weg naar Kanaän, 

hij leidt integendeel ten ondergang, gelijk dan ook wezenlijk louter ondergang, maar 

alleen van de oude mens, en niet slechts in zijn algemeen erkend zondebederf, maar ook 

in al zijn wijsheid, gerechtigheid en kracht bedoeld is. 

God voegde er nog bij: “Ik zal Farao’s hart verstokken, dat hij Israël najagen, en Ik zal 

aan Farao en aan al zijn heir verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten, 

dat Ik den Heere ben.” Over het najagen sprak de Heere alleen tot Mozes; want de 

anderen zouden het niet hebben kunnen dragen, dewijl hun geloof nog te zwak was. Zo 

zeide ook Christus tot Zijn discipelen: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen; maar gij 

kunt die nu niet dragen;” en Paulus zeide tot de Corinthiërs: “Ik heb u met melk gevoed 

en niet met vaste spijze; want gij vermocht nog niet, ja gij vermoogt ook nu nog niet.” 

De christelijke waarheden hebben ook een zekere ouderdom en hun tijd. Hoe sterker 

het geloof is, hoe zwaarder de beproeving. Mozes begreep slechts dat de Heere Zijn 

Naam verheerlijken wilde; hoe Hij dat doen zou, wist hij niet, tenminste begreep hij 

volstrekt niet, waarom de tocht naar de Rode zee daartoe noodzakelijk was. Maar hij 

geloofde en wachtte in verband met de Naam, met welke Zich de Heere noemde: 

Jehova, Ik zal zijn. 

Ook wij weten dikwijls niet, waartoe dit of dat dienen moet, gelijk Petrus niet wist, wat 

de voetwassing had te betekenen. En wat is daaruit niet veel heerlijks te leren: “Wat Ik 

doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” O hoe heerlijk zou het zijn, 

als men met Mozes geloofde en gehoorzaamde, zichzelf verloochende, den Heere 

vertrouwde en zich aan Hem overgaf, Die toch nog zijn zal, als onze wijsheid en kracht 

niet meer is. 

Hoe schoon is het, dat het volk uit Etham, dat oprechte volk, getroost naar Pi-Hachirôth 

trekt, zonder te vragen of te klagen, dewijl de Heere hen door Mozes alzo leidt. Maar 

ach! zal het bederf en die ondeugden, die thans onderdrukt zijn, nimmer weder 

tevoorschijn komen?  

Wij zullen zien. O! gij geliefde kinderen Israëls, wie zou geen medelijden met u hebben, 

als gij daar zo in de woestijn ronddwalen moet, daar gij Kanaän reeds veel nader kon 
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gekomen zijn, indien gij de gewone landweg had mogen inslaan? Welk een voorbeeld 

van geduld en lijdzaamheid zijt gij voor ons! 

De ligging van Pi-Hachirôth was ongunstig. Het lag in een dal; voor hen de Rode zee, 

aan beide zijden hoge, onoverklimbare bergen. Nu denke men slechts aan een 

overvallen in zulk een gevaarlijke legerplaats! Moeten niet een ieder van ontzetting en 

angst de haren te berge rijzen? Pi, de eerste lettergreep van de naam dezer legerplaats, 

betekent mond, muil. 

Maar lagen zij niet hier als het ware in de kaken van de leeuw? Is het mogelijk, dat God 

alzo met Zijn kinderen handelen kan? En als Hij het doet, is het dan beiden, tot Zijn 

heerlijkheid en tot zaligheid hunner ziel? Worden zij dan wel zo geleid, dat hun 

wezenlijk geen andere redding overblijft, dan die van den Heere alleen, zodat al het 

overige verdwijnt? 

Laat uw eigen ervaring dit beantwoorden.    

Pi alzo betekent mond. Velen kennen een tijd, waarin hun christendom hoofdzakelijk 

als het ware in de mond en in het spreken bestaat, hoewel zekerlijk ook de wortel er van 

in het hart woont. Zij kunnen overeenkomstig Schrift en ervaring op een innemende 

wijze over het christendom en de leidingen des Heeren spreken. Het is een genoegen 

hen te horen over de volkomenheid der zaligheid in Christus Jezus en over het 

grondeloze bederf der menselijke natuur. Het is liefelijk te horen, hoe zij in het gebed 

met den Heere weten om te gaan, Hem alles te zeggen en hun hart op een kinderlijke 

wijze voor Hem uit te storten. Het is zeer aangenaam te vernemen, hoe kinderlijk gelovig 

en toevluchtnemend zij zijn, en hoe schoon zij anderen weten te raden, te bemoedigen 

en te besturen.  

Oppervlakkig beschouwd zullen zij zich ook zo licht niet in verwarring laten brengen, 

maar hun kunst ook daar weten te bewijzen, waar het er op aankomt. Dat spreken wordt 

ook in het algemeen zeer hoog gewaardeerd, en zulk een wordt meestal voor de beste 

christen gehouden, die het best er over spreken kan. Maar over het christendom te 

spreken, is toch nog slechts het gemakkelijkste, hoewel David eens zeide: Ik ben zo 

onmachtig, dat ik niet spreken kan.  

Slaat men de beoefening gade, dan bevindt men, dat alles een geheel ander aanzien 

heeft, dan men het zich voorgesteld en daarover gesproken had. In de grote nood 

ontbrak zelfs Mozes het spreken, en zijn roepen tot den Heere was alleen een geweldige 

verzuchting, die zich aan zijn geperste ziel ontworstelde, doch bij God voor een krachtig 

roepen gold. 

Evenwel is het spreken ook iets heerlijks. Hoe heerlijk is het, als de mond zich tot een 

vrijmoedige belijdenis der waarheid kan openen, of zich in louter lof en verheerlijking 

des Heeren ontsluit. Zo iets wordt hier in het woord Pi-Hachirôth aangeduid, want het 

kan door mond der vrijheid overgezet worden. 

Tot nu toe waren de kinderen Israëls als slaven behandeld geworden, en vooral hadden 

zij op het laatst onder een hard juk moeten zuchten, dewijl er werken van hen geëist 

werden, die al hun krachten verre overtroffen. Maar hoe hard hun slaventoestand ook 

was, zo was het voor hen toch onmogelijk zichzelf daaruit te redden, of ook slechts enige 

verlichting zich te verschaffen. 
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Gij weet, dat er in de Schrift van gevangenen en gebonden slaven des satans  gesproken 

wordt, wien loslating en bevrijding wordt aangekondigd door Hem, op wien de Geest 

des Heeren is. Gij weet, dat Paulus zelfs, Rom. 7, van een verkocht zijn onder de zonde, 

van een gevangen genomen worden in de zonde spreekt, hetgeen hem de droeve klacht 

ontperst: “Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?”  

Wij willen niet eens gewagen van de jammerlijke en beklagenswaardige gevangenschap 

van de natuurlijke mens, die des te rampzaliger is, omdat hij haar niet gevoelt, en zoveel 

te strafwaardiger, dewijl hij haar liefheeft en er mede verbonden is. De zodanigen zijn 

helaas! maar al te zeer in Pi-Hachirôth gelegerd, en hun mond spreekt van vrijheid, daar 

zij toch dienstknechten der zonde zijn. Zij roemen de natuurlijke kracht van de vrije wil, 

zij zijn er verre van verwijderd, om toe te geven, dat de natuurlijke mens tot enig 

wezenlijk goed gans onbekwaam is, en om de noodzakelijkheid der wedergeboorte te 

erkennen, en dat het nog God is, die bij voortduring het willen en het volbrengen 

werkt; maar beweren veeleer dat de mens Gods behagelijke werken doen kan. 

Zij zijn in Pi-Hachirôth; want zij veroorloven zich zeer veel, zonder er zich over te 

bekommeren, of het hun door het Woord Gods al of niet geboden wordt, alsof dit alzo 

behoorde. Bij hoevelen ontmoet men immers tegenstand als men het dansen, het spel in 

het algemeen en het schouwspel in het bijzonder met al de heidense gewoonten, 

waardoor het vlees geprikkeld en de mens der zonde gevoed en rijp wordt voor het 

verderf, als men al die zondige dingen niet voor geoorloofde genoegens wil laten gelden, 

en zij willen ze zich niet ontzeggen. 

Wat al meningen koesteren de mensen aangaande de ziel en zaligheid, die voor hen als 

onwedersprekelijke waarheden gelden, zonder dat zij er ooit aan denken ze aan het 

Woord Gods te toetsen; zij veroorloven zich de vrijheid, gans anders te denken, dan het 

Woord voorschrijft, en ook anders te handelen, dan het gebiedt. Daarbij belachen en 

bespotten zij hen, die het zeer nauw nemen, die niets voor waarachtig houden, dan 

hetgeen de Schrift zegt en wat er mede overeenkomt, en zo wensen te leven, als zij 

voorschrijft. 

Dan betitelen zij met scheld- en spotnamen in de dagelijkse omgang en in de pers. 

Daarbij nemen zij de vrijheid, over zulke mensen een hard vonnis te vellen; er mag bij 

hen niets ontbreken. En toch valt het hun moeilijk, hen te treffen. 

Zijn de vromen zeer ernstig, dan zijn het duisterlingen; zijn ze welgemoed, zo komt het 

hun voor dat dit niet overeenkomstig hun vroomheid is; zij zijn zeer ingetogen, dan is 

het dweperij of huichelarij. Genoeg, zij hebben een zeer vrije mond en een zeer brede 

weg, die zij zich noch door leringen, noch door de geboden Gods laten beperken, 

integendeel in strijd daarmede leven, handelen, wandelen en geloven.  

In dat Pi-Hachirôth heeft de wolk- en vuurkolom hen niet geleid, maar wel hun 

vleselijke gezindheid, die zich der wet Gods niet onderwerpt; hun vlees, dat altijd den 

Geest wederstreeft. Beproeft u, of dat niet uw legerplaats is, en laat toch het zwetsen en 

praten na. Hoe gelukkig zou gij zijn, als de Heere u, zoals Ezech. 20:27 zegt, onder de 

roede bracht, en alzo in de zalige banden des verbonds dwong, dat gij u vernederde 

onder de almachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd; dan zou gij wel stil 

leren worden, liever horen dan spreken, liever leren dan oordelen. 
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Dan gevoelt de mens zich gevangen en gebonden, en dat gevoel van gebonden te zijn is 

reeds een begin van vrij worden, gelijk reeds een zwaluw de verkondigster van de zomer 

is. De mens wil voorts gaarne evangelisch geloven en christelijk leven, en beiden in 

behoorlijke mate. Deze gezindheid is enigszins gelijk aan die van  Israël in Egypte, toen 

het zeer geperst werd.  

Wat wordt er voor gemakkelijker gehouden? Men meent menigmaal, alleen te moeten 

waarschuwen, dat men aan het geloof moet vasthouden, dat het ware geloof in de liefde 

werkzaam zijn moet. Gods Woord zegt: “Indien gij gelooft, zult gij de heerlijkheid Gods 

zien.” O! door welk een macht des ongeloofs gevoelt de ziel zich gekweld, waar zij moet 

zuchten: Genees de verdorde hand des geloofs.  

Paulus getuigt ook, dat de wet allerlei begeerten opwekt; want zonder de wet is de zonde 

dood. Och ja, het is en gaat daar zekerlijk zoals zeker dichter zegt: 

 

‘k Voel mij, onwillig, door lusten bestoken, 

‘k Zie me in de netten der zonde verward! 

Wordt dan de strik nooit volkomen verbroken? 

Blijft dan het kwaad de tiran van mijn hart? 

 

En hoe ongelooflijk en onmogelijk komt der ziel voor, wat er bijgevoegd wordt: 

 

Neen, gij bedrukte, geplaagde, bedroefde! 

Neen, niet gewanhoopt in troostlozen rouw! 

Hoe ook de strijd uw vertrouwen beproefde: 

’t Oog op uw Heiland! Hij blijft getrouw. 

Eens, op Zijn tijd, zal Hij uitkomst u geven, 

Eens velt Zijn hand uw belagers ter neer, 

Hij is de Levende en schenkt u het leven; 

Hij geeft de vreugde en de vrijheid u weer. 

Hij doet (de Zoon!) u in ’t Vaderhuis wonen, 

Hij giet (de Priester!) u de olie op ’t hoofd, 

Hij komt (de Koning!) uw schedel eens kronen. 

Wacht hem, wees sterk, want Hij heeft het beloofd! 

 

Was de legerplaats der kinderen Israëls in Pi-Hachirôth zeer beklagenswaardig, zoals dat 

woord ook holte of spelonk betekent, het gaat der arme ziel ook zeer kwalijk; zij is gelijk 

aan de arend, die zich wel gaarne hoog zou willen verheffen, maar wiens vederen 

uitgevallen zijn. Als David zegt, dat dit de blijdschap zijns harten zijn zou, als hij den 

Heere met vrolijke lippen loven kon, dan geeft hij daarmede duidelijk te kennen, dat hij 

daartoe thans niet instaat is. “Mijn ziel kleeft aan het stof,” roept hij op een andere tijd 

uit, “en ik ben als een dor land, of als een lederen zak in de rook. Doch uw inzettingen 

heb ik niet vergeten. Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult 

hebben.” 

Alzo bevindt men zich, evenals Israël, als in een met onoverklimbare bergen omringd 

dal ingesloten. 



 26 

Maar waarom leidt de wolkkolom toch wel in zulke treurige plaatsen? Om Zijn volk te 

verootmoedigen; daar leren zij eerst recht, dat de mens volstrekt niets is. Om hen te 

brengen tot een afzien van zichzelf en van de hulp van alle schepselen, en hen alleen op 

den Heere te wijzen, zodat men met Josafat zegt: “Zult Gij het niet doen? in ons is geen 

kracht!” 

Om hun de werkingen der genade des te heerlijker te maken, als hun op alle mogelijke 

wijzen Zijn Goddelijke kracht toegereikt wordt. Om hen zoveel te nauwer aan Jezus te 

verbinden, dewijl men ontwaart, dat niemand iets aannemen kan, tenzij dan dat het 

hem van boven gegeven worde, en omdat alles wat uit Hem voortvloeit, ook tot Hem 

wederkeren moet. 

Om hun de Schrift te verklaren, dat men wezenlijk zonder Hem niets doen, noch een 

haar wit of zwart maken kan, wezenlijk niet tot Hem kan komen, tenzij dat de Vader, 

Die Hem gezonden heeft, ons trekke. Om hen van zelfverheffing te genezen, opdat zij 

zich, bij de geringste zowel als bij de rijkste toevloeiing der genade, boven niemand, ook 

niet boven de armste en zwakste verheffen, dewijl God die even sterk maken, en hun de 

verleende gaven weder onttrekken kan.  

Om hen op het standpunt van David te brengen, die zich verheugde met beven, en als 

hij vreesde, op den Heere hoopte. Om hen hun ellende en volstrekte onwaardigheid 

grondiger bekend te maken, maar hen ook tot een heerlijke verlossing voor te bereiden, 

gelijk Israël juist daarom naar Pi-Hachirôth moest. “Ik dank U”, zegt David, “dat Gij mij 

verootmoedigd hebt. Elkeen Uwer oordelen is recht.” 

De legerplaats in de mond der vrijheid is het tegenovergestelde, blijmoedig standpunt, 

waarvan David zegt: “Gij leidt mij in de ruimte;” en Jesaja: “Gij hebt het juk van hun 

last en den stok hunner schouders en den staf des drijvers verbroken, gelijk ten dage der 

Midianieten.” 

Er ontstaat een vrijmoedige doorbreking: ten eerste van binnen en ten tweede naar 

buiten. Van binnen ontstaat zij, als de inwendige verdrukking en de vrijmoedigheid tot 

God door de almachtige werking des Heiligen Geestes weggenomen en in plaats daarvan 

gegeven wordt “de klederen des heils en den mantel der gerechtigheid” vrijmoedig aan 

te trekken, zodat men vrolijk mag verschijnen, en in Jezus’ geopende wonden een vrije 

toenadering gevonden heeft. Dit verschaft een kinderlijke vrijmoedigheid, een 

toenaderen tot God, als de verzoende Vader in Christus, en een hart tot Hem. 

De inwendige ruimte geeft dan ook moed, om met de apostel te zeggen: Die mij 

liefgehad en Zichzelf voor mij in den dood gegeven heeft, ja met hem te roemen: “Wie 

zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig 

maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is Het, Die gestorven is, ja wat meer is, Die 

ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Loof den 

Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. Loof den Heere, mijn ziel en al wat 

binnen in mij is Zijn heiligen Naam. Die al uw ongerechtigheid vergeeft; Die al uw 

krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf; Die u kroont met 

goedertierenheid en barmhartigheden.” 

Dan heet onze legerplaats Pi-Hachirôth: mond der vrijmoedigheid. Al is het dan ook, 

dat we evenals de kinderen Israëls, in de hachelijkste rampen verkeren, nochtans heeft 

men rechtmatige reden, om te vragen: “Wie zal ons scheiden van de liefde Gods, die is 
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in Christus Jezus onzen Heere?” Daaruit ontstaat dan ook een vrijmoedig belijden der 

waarheid, niet slechts in het algemeen, maar ook van die waarheden, tegen welke de 

natuurlijke mens het meest zich tracht te verzetten, dewijl zij zijn natuur het meest in de 

weg treden. De mensenvrees en de zucht om mensen te behagen, dat rekenen op 

mensengunst en lof valt dan weg. De gedachte maakt ons niet meer verlegen, wat de 

mensen er van zullen zeggen; maar wij treden vrij en beslist aan het licht, wij schamen 

ons onzen Heiland, Zijn Naam, Woord en volk voortaan niet meer, gaan buiten de 

legerplaats en dragen Zijn smaadheid. 

Daarbij voegt zich de vrijmoedigheid in handel en wandel, om uit te gaan van de wereld 

en zich van haar af te zonderen, en daartegenover zich bij het verachte hoopje Israëls aan 

te sluiten. Al weet de wereld haar kramerij van onschuldig vermaak en genoegens nog zo 

schoon te verontschuldigen, het ware kind van Sion versmaadt ze, om zichzelf te 

verloochenen, Zijn kruis op zich te nemen en den Heere Jezus te volgen. 

Van deze vrijmoedigheid in het lijden en in den wandel vinden wij in en buiten de 

Heilige Schrift zeer heerlijke voorbeelden. Ziet, welk een moed was het, waarmede die 

drie mannen in het gezicht van de gloeiende oven en voor de vertoornde, machtige 

koning Nebukadnezar beleden, dat God hen wel uit de gloeiende oven en uit zijn hand 

verlossen kon; en indien Hij dat ook niet wilde, zo zou de koning nochtans weten, dat 

zij zijn goden niet eren, noch het gouden beeld, dat hij vervaardigd had, aanbidden 

wilden. 

Welk een moed, toen Daniël met open vensters bad, hoewel zij de leeuwen 

voorgeworpen zouden worden, die in dertig dagen van iemand anders dan van de 

koning iets zou bidden. Welk een geloofsvrijmoedigheid bezat de ene moordenaar aan 

het kruis, toen hij in zijn treurige toestand naar het lichaam Jezus als de Koning Israëls 

beleed (terwijl de discipelen vloden) en Hem in Zijn diepe ellende openbaar erkende 

voor de enige en volkomen Zaligmaker. 

Welk een vertrouwen en onverschrokken vrijmoedigheid betonen Jozef van Arimathea 

en Nikodemus ten opzichte van Jezus, Die zij tot nu toe, uit vrees voor de Joden, slechts 

in het verborgen hadden aangehangen, als zij thans in Zijn schandelijke en smartelijke 

dood, nu alles met Hem scheen gedaan te zijn, openlijk en met gevaar voor hun leven, 

hun goederen en waardigheden, de door hun ambtgenoten omgebrachten Jezus als de 

Messias belijden, door Hem met al die plechtigheid te begraven, waartoe de beperkte 

tijd hun gelegenheid gaf. 

Welk een vrijmoedigheid betoont Stefanus, en na hem die grote schaar van 

bloedgetuigen, ook uit onze eerwaarde kerk, die zich door brandende vuren en allerlei 

martelingen de mond niet lieten stoppen en geen haarbreed van de waarheid afweken. 

Welk een bewonderenswaardige vrijmoedigheid in het bestrijden der dwaling openbaart 

zich in de schriften van Paulus! 

Hoe kan men scherper en krachtiger tegen alle eigengerechtigheid te velde trekken, dan 

hij doet, als hij verklaart, dat zij, die door de werken der wet willen gerechtvaardigd 

worden, onder de vloek zijn? Hoe kan men scherper tegen al het eigen pogen zich 

verklaren, dan hij doet, als hij zegt: “Het is niet desgenen, die wil, noch desgenen, die 

loopt, maar des ontfermenden Gods;” wij zijn van onszelven niet bekwaam iets te 

denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid, in zoverre wij bekwaam zijn, is uit 
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God. Hoe nadrukkelijk verklaart hij zich tegen alle eigen waardigheid als hij getuigt: 

“Die meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven;” of zelfs: “Eer de 

kinderen geboren waren,” enz. Wie kan krachtiger al het eigen weten bestrijden dan hij 

doet, als hij bekrachtigt: “De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes 

Gods zijn, zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan. Zo iemand meent iets te 

weten, die heeft nog niets bekend, gelijk men behoort te kennen;” en in het algemeen 

alles, wat niet van Christus is, waar hij zegt: dat voor God niets geldt dan een nieuw 

schepsel in Christus Jezus. Welk een vrijmoedigheid betoont hij ook in het belijden der 

waarheid. Wat kan er heerlijker van de rechtvaardiging gezegd worden, dan hetgeen hij 

zegt, niet slechts: “Hij heeft al onze schuld teniet gedaan,” maar zelfs: “Er is geen 

verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn; zij zijn rechtvaardigheid Gods in 

Hem.” Hoe hoog roemt hij de kracht der christenen, als hij in aller naam zegt: “Ik 

vermag alle dingen, door Christus, Die mij kracht geeft;” en wederom: “In dat alles zijn 

wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft.” 

Hoe heerlijk staaft hij de bestendige bewaring der gelovigen, als hij niet alleen zijn 

zekerheid betuigt, dat “Hij, Die in hen een goed werk begonnen heeft, dat ook 

voleindigen zal tot op den dag van onzen Heere Jezus Christus,” maar hen ook als de 

zodanigen beschouwt, die me Christus reeds in de hemelen verplaatst zijn. Hoe getroost 

en welgemoed is hij in alle rampen, zodat hij zegt: “Wij roemen ook in de verdrukking.” 

Zodanig vermag de Heilige Geest een arm, vreesachtig, kleingelovig hart te bewerken, 

dat het zichzelf een wonder wordt in zijn kinderlijke vrijmoedigheid, zoals ook David, 

zich over zichzelf verwonderend, zegt, 2 Sam. 7:27: Daarom heeft uw knecht in zijn hart 

gevonden, dit gebed met zulk een onbeschrijfelijk vertrouwen tot U te bidden. Zo 

kunnen dus de angstige zielen, benauwde en bedrukte harten uit dit alles moed 

scheppen, dat ook hun hart, dikwijls reeds voordat zij het vermoeden, op een 

wonderbare wijze door de kracht des Heiligen Geestes in het geloof bekrachtigd wordt.  

Wij moeten dan ook eerst in de engte der hartelijke boetvaardigheid, en daarna dikwijls 

droefheid ervaren in menigerlei aanvechtingen. Welgelukzalig is hij, die alzo in de engte 

gedreven wordt, dat hij door een sterke aandrang in- en uitwendig tot Christus wordt 

gedreven; de zodanige zal ook op des Heeren tijd in de ruimte naar Pi-Hachirôth komen, 

waar hij roemen kan: 

Niets kan hind’ren 

Aan Gods kind’ren. 

Alles dient tot hun geluk. 

Ons vertrouwen 

Op God bouwen, 

Lenigt ook den zwaarste druk. 

 

Zijn genade 

Slaat ons genade 

En Hij helpt, maar op Zijn tijd. 

‘k Wil geven 

Hart en leven, 

Eeuwig zijn zij Hem gewijd. 
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MARA 
 

 

Willen wij het dikwijls zo donkere en raadselachtige in de leiding Gods met de meeste 

Zijner kinderen recht beschouwen en verstaan, dan moeten wij acht geven op de 

oplossing, die God Zelf daarvan geeft. Het is waar, Hij geeft deze oplossing vooral in 

betrekking tot de raadselachtige leiding van Israël door de woestijn; nochtans geldt dit 

ook als een algemene regel; want al Zijn leidingen hebben hetzelfde doel: de 

verootmoediging en de daaropvolgende verheerlijking. 

Verootmoediging is in de taal des Geestes, arm, klein, zwak, ja tot niets maken. Dat 

verootmoedigen openbaart zich hoofdzakelijk op vierderlei wijze. 1. Wordt den mens 

het zelfbehagen, dat hij heeft, ontnomen, en dit geschiedt daardoor, dat hem van 

lieverlede alles openbaar wordt, wat er in zijn hart huisvest. Wat er al in zijn hart woont 

leert hij niet eer kennen voordat het bij deze of gene gelegenheid, gelijk een slak door de 

regen, uit zijn schuilhoek gelokt wordt.  

De gelukwensing van Baladan bracht bij Hiskia de hoogmoed, de schone, naakte 

Bathseba bracht Davids begeerlijkheden des vleses, de vraag der deurwaarster bracht 

Petrus’ verloochening tevoorschijn. 

Alles openbaar worden, dat is veel; nochtans moet dat alles niet juist in de strengste zin 

genomen worden. Het kan ook een blijk van het bederf, ene zonde zijn, gelijk wij bij de 

genoemde heiligen zien kunnen. 2. Wordt de christen van lieverlede zodanig van zijn 

eigen kracht ontbloot, dat hij, zoals de Heere dit eist, zijn eigen leven verliest. Wat dat 

is, wordt ons door de ervaring het best geleerd. 

Er wordt gezorgd, dat niemand kan zeggen: de sterkte mijner kracht heeft dit of dat tot 

stand gebracht. Paulus zelf kwam, toen hij reeds enige tijd apostel was, in zulke 

omstandigheden, dat hij bovenmate en boven alle krachten bezwaard werd, opdat hij 

niet op zichzelf vertrouwen zou (2 Cor. 1.) Eigen wijsheid is het derde voorwerp der 

verootmoediging. 

Deze ontmoet ook zeer veel kwaads; want hij, die meent haar te bezitten, moet een 

dwaas worden. Asaf wilde dit een en ander met zijn verstand doorzien, doch werd zozeer 

in de laagte gebracht, dat hij belijden moest: “Ik was een groot beest bij U!” 

Job, die nog meende wijs en deugdzaam te zijn, werd in de smeltkroes geworpen en in 

een scherp onderzoek gebracht, toen de Heere tot hem sprak: “Wie is hij, die de raad 

verbergt zonder wetenschap?” waarop hij belijden moest: “Ik heb verhaald hetgeen ik 

niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.” 

Er wordt gezorgd, dat niemand zeggen kan: door mijn wijsheid is het mij gelukt; want ik 

ben wijs en verstandig enz., hetgeen de Heere de heidense Sanherib zo kwalijk nam, dat 

Hij hem verdierf. Zou hij het dan in Zijn kinderen dulden? Geenszins.  

Het vierde is de eigen voortreffelijkheid en gerechtigheid, die zekerlijk ook reeds in het 

eerste begrepen is; want als alles openbaar wordt, wat er in het hart schuilt, dan valt dat 

vanzelf weg. Niet om uw gerechtigheid en om de oprechtheid uws harten komt gij in 

Kanaän, zo heet het in het Oude, zowel als in het Nieuwe Verbond. God toornt over 

Tyrus, Ezech. 28, omdat het zich zo heerlijk waande.  

Zou Hij het dan in Zijn kinderen dulden? 
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Dat verootmoedigen is geen gemakkelijke zaak. Hagar ontvluchtte haar vrouw, toen zij 

haar wilde verootmoedigen; hetzelfde zouden wij ook doen, indien wij slechts konden, 

of wij zouden tenminste de wijze van verootmoediging voorschrijven. 

Houden wij ons aan het genoemde vast, dan kunnen wij menig raadsel oplossen, en dan 

wordt ons ook de geschiedenis duidelijk der leiding van het volk Israël, die ook thans 

het voorwerp onzer beschouwing zijn zal. 

 

Numeri 33:7, 8 
“En zij verreisden van Etham, en keerden weder naar Pi-Hachirôth, dat tegenover Baäl-Sefon is, en 

zij legerden zich voor Migdol. 

En zij verreisden van Hachirôth, en gingen over, door het midden van de zee, naar de woestijn, en 

zij gingen drie dagreizen in de woestijn Etham, en legerden zich in Mara.” 

 

In de legerplaats te Hachirôth vinden wij nog veel, dat onze aandacht overwaardig is; er 

wordt van Israël gezegd: het lag in het dal tegenover Baäl-Sefon en Migdol. 

Dat de christen in het algemeen in het dal, in de diepte gelegerd is, is een genoeg 

bekende waarheid in Sion. Hij ligt in het dal der diepe ellende, waarvan hij de 

ondoorgrondelijke afgrond hoe langer hoe meer inziet, en daardoor immer duidelijker 

leert kennen, dat hij wezenlijk zulk een Verlosser, zulk een genade, zulk een 

gerechtigheid nodig heeft, als hem in het Evangelie geleerd wordt. 

Hoe wordt het in zijn binnenste, zodra de Heere Zijn licht een weinig terugtrekt? 

Terstond zweeft weder de duisternis op de afgrond en er bewegen zich allerlei onreine 

dieren. (Ps. 104.) Hoe menigmaal moet hij de schouders ophalen en het hoofd 

schudden over zichzelf, welk een mishagen en zelfverfoeiing in zich ontwaren! Neen, in 

hem, dat is in zijn vlees woont geen goed. 

Het is alzo zeer natuurlijk, dat hij in het dal van ootmoed gelegerd is, een ootmoed, die 

hij niet als een soort van deugd beschouwen kan, maar die als het ware in hem gebracht 

wordt en hem Paulus leert nazeggen: ik ben niets. De hoge gedachten over zichzelf vallen 

hoe langer hoe meer weg, al ware het ook dat de discipelen ze nog tot onder het kruis 

koesterden; daar vielen ze als een levenloos geraamte in elkaar, en zo werden zij die 

kleinen, tot welke de Heere Zijn hand wendt. 

Zij zijn ook in de diepte gelegerd en geworteld met betrekking tot hun zaligheid. Deze 

heeft haar grond in de eeuwige liefde Gods, Die hen tevoren verordineerd en 

uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, en hen “bestemd heeft tot 

aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van Zijn 

wil, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij hen begenadigd heeft in den 

Geliefde.” 

Het is waar, zij hebben wel geen eigen gerechtigheid, die uit de werken der wet is, en die 

zij door eigen betoning van vlijt teweeggebracht hebben; maar daarnevens bezitten zij 

een gerechtigheid, die hun toegerekend en gegeven wordt, die de strengste proef 

doorstaat en nimmer wankelt; zij zweeft boven hen, hoe verdorven zij zich ook gevoelen, 

als de wolkkolom boven de kinderen Israëls, en beschermt hen tegen de brandende 

zonnestralen van de heiligheid der wet, die de zondaar verdoemt. 
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Hun gerechtigheid wortelt in de bloedige verdiensten van de Zone Gods. Niet minder 

vast is het ook hun vernieuwing naar het evenbeeld Gods. Zomin er ooit iets tot stand 

zou komen, als het van hun eigen zorg en vlijt afhing, zo zeker komt het nochtans 

niettegenstaande alle onwaarschijnlijkheid tot stand, omdat het de Heere is, Die hen 

heiligt. 

Alzo is er ook voldoende gezorgd, dat zij gelukkig kunnen volharden in deze boze 

wereld, die vol verzoekingen is; dewijl zij “in de kracht Gods bewaard worden door het 

geloof tot de zaligheid,” zodat niemand ze uit Zijn hand kan rukken. Het zijn geen 

onzekere, maar gewisse weldadigheden Davids, al is het ook dat ons hart menigmaal 

vreest en beeft. 

Het is een zoutverbond, dat wel geordineerd en bestendig is, zodat wel bergen wijken en 

heuvelen vallen kunnen, maar ’s Heeren genade nimmer van ons wijkt en het verbond 

Zijns vredes zo onveranderlijk is als Hijzelf. In ons kan het op wonderbare wijze 

afwisselen, en zelfs tot dien klaagtoon en vraag komen: “Houdt Zijn goedertierenheid in 

eeuwigheid op?” (Ps. 77:9.) 

Maar God gedenkt Zijn eed, en Zijn roeping en genadegiften kunnen Hem nooit 

berouwen. Met een woord, Christus, de gehele Christus, zoals Hij ons van God 

geworden is, ziedaar de grond, waarop Israël gelegerd is. Hij is de Rots, op Welke Zijn 

Gemeente gegrondvest is en de poorten der hel zullen haar nooit overweldigen. De 

wereld moge er van buiten tegen aanstormen, en zoals zij dikwijls gedaan heeft, met 

vuur en zwaard tegen haar woeden, inwendig kan wel het bederf razen en de satan 

brullen, zodat de discipelen uitroepen: wij zinken en vergaan, wijl de golven reeds over 

het scheepje heenslaan en de orkaan nog meer dreigt hen te overstromen; nochtans 

heeft dat alles zo weinig te betekenen, dat Jezus vraagt: waarom zijt gij zo vreesachtig? 

alsof er ook bij zulke rampen geen oorzaak tot angst en vrees aanwezig ware. 

Maar dan moet men ook in die echte legerplaats gelegerd zijn. Is het uw eigen kracht, 

zijn het uw goede voornemens en pogingen, is het uw deugd, waarop gij u verlaat, zijn 

het uw eigen inzichten, die gij volgt, dan woont gij in een huis, dat zonder fondament is, 

en door de eerste storm boven uw hoofd instorten zal. 

Grondig overtuigd te worden van de ongenoegzaamheid der eigen dingen, van de heilige 

en rechtvaardige eisen der wet, van de onmetelijke heiligheid Gods en onze 

onheiligheid, blindheid en volstrekte verkeerdheid, en voorts van de gewilligheid van 

Jezus Christus om zulke verlorenen in genade aan te nemen en zalig te maken, dat leidt 

tot de ware grond, zodat men dan werkelijk roemen mag: 

 

Geen eigen krachten, 

Of enig goed, 

Dat ‘k in mijzelf soms mocht verwachten, 

Geeft rust of vrede in mijn gemoed. 

 

Neen, ‘k ben gewassen 

En ‘k vond genâ, 

Vergeving in de reine plassen 

Van ’t dierbaar bloed van Golgotha. 
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Het is wel der moeite waard, van tijd tot tijd zich te beproeven, op welke grond men zijn 

hoop bouwt. In ons is er geen, in Christus is de algenoegzame grond. Dat is de 

beproefde regel. Is nu deze grond ook in u daardoor gelegd worden, dat gij begonnen 

zijt in te zien en te belijden, hoe groot uw zonde en ellende is, en dan, hoe gij van uw 

zonde en ellende verlost wordt? 

Wordt uw eigen grond steeds meer omvergeworpen, zodat gij inderdaad uw eigen leven 

verliest en Christus uw leven wordt, zonder welke gij niets doen kunt of wilt? 

Voorts komen er nog enige woorden in de tekst voor onze aandacht, wier betekenis wij 

nog beschouwen moeten. Baäl is een bekend woord, en wij weten, dat de Joden een 

afgod dienden, die zij alzo noemden, en wiens dienst door Elia en Jehu vernietigd werd. 

Baäl betekent zoveel als een, die iets heeft, bezit, en daarom ook heer is. Zo zou de 

bekende plaats Jes. 54:5 “Uw Maker is uw Man,” kunnen verklaard worden: Die u 

gemaakt heeft, bezit u; gij hebt niet slechts Hem, Hij heeft ook u, en zal u niet laten 

varen; hetgeen immers zeer troostrijk is, dewijl daaruit blijkt, dat de ziel met haar 

dikwijls zo zwakke geloofsarmen den Heere, maar de Heere ook haar met de eeuwige 

armen Zijner liefde omvat heeft en haar niet laat varen. 

Zulk een tweeledig koord verbindt, maar is ook allernoodzakelijkst. De naam Baäl had 

blijkbaar iets zeer bemoedigends voor het arme Israël. Tot nu toe was Farao hun Baäl, 

hij matigde het zich tenminste aan hun bezitter en beheerser te zijn, en beschouwde en 

behandelde hen als lijfeigenen; daarom wilde hij hen ook niet uit zijn land laten 

trekken; want zij waren voor hem al te nuttige mensen. 

Evenwel hun eigenlijke Baäl, bezitter en beheerser was geenszins Farao, maar de Heere; 

Hij wilde hen niet verlaten, hen in geen nood laten omkomen, noch laten steken, hun 

nimmer Zijn redding ontzeggen, maar hen uitrukken en tot ere stellen, al ware het ook 

dat het dikwijls zeer zeldzaam en wonderlijk toeging. En die troost hebben alle ware 

christenen. Het is waar, zij waren dienstknechten der zonde. Het is tevens waar, zij 

waren onder gruwzame macht des satans en de heerschappij der duisternis. Het is ook 

waar, dat deze beiden hun voormalige bezitting ongaarne overgaven en nog menigmaal 

beproeven, hen wederom te veroveren, hetwelk hun niet zelden schijnt te gelukken, en 

dat wel op een wijze, die vrees en siddering veroorzaakt. 

Nochtans, dan is het zeer bemoedigend en versterkend, te horen: Die u gemaakt heeft, 

bezit u! Zeide de bruid eenmaal: “Ik houd Hem vast en zal Hem niet laten gaan,” 

hoeveel meer zal dan de Bruidegom dat zeggen en doen. 

“Heere, onze God! andere heren behalve U hebben over ons geheerst; doch door U 

alleen gedenken wij Uws Naams.” Jes. 26:13. 

Het woord Sefon heeft meer dan ene betekenis. Het betekent vooreerst: verborgen. En 

waarlijk was God hun hier een verborgen God. Het was hun nog verborgen, waarom Hij 

hen tegen wil en dank op zulk een zeldzame weg leidde, zodat zelfs de verstandige Farao 

uitriep: Zij zijn verdwaald! Het was hun verborgen, waarom zij rechtstreeks naar de Rode 

zee moesten; verborgen was het hun, wat er daar van hen worden zou. 

Maar wee allen, voor wie God volstrekt een verborgen God is, die Hem noch als een 

heilig en rechtvaardig God, noch als een verzoend en genadig Vader in Christus 
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kennen. God is in Zijn albestuur dikwijls een verborgen God, en Hij is het vaak in zeer 

grote mate en hoge graad. 

Denk slechts aan de geschiedenis van Lazarus. Hoe onverklaarbaar moest zijn zusters zijn 

dood voorkomen, daar Jezus hun had laten zeggen: die ziekte is niet tot de dood, maar 

tot heerlijkheid Gods. Denk aan de kruisdood van Jezus Zelf. 

Welke gedachten, of veelmeer welk een verbazing moest hij bij de discipelen teweeg 

brengen, die eer alles dan dat verwacht hadden. Hoezeer scheen dit het woord Gods, in 

zoverre zij het verstonden, tegen te spreken, dat nochtans juist daardoor vervuld werd. 

Maar David zegt ook Ps. 31:21: “Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts, 

Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen,” dat is: Gij beschermt ze. 

De christelijke kerk heeft deze bescherming te allen tijde even nodig gehad, als 

toenmaals Israël, hoewel zij zich niet te allen tijde zo zichtbaar vertoond heeft. Het is 

bekend, welke verbazende vervolgingen zij tijdens haar stichting van Joden en heidenen 

en later in haar zuivering van de aanhangers des pausdoms heeft moeten lijden en 

dragen, zonder dat zij kon uitgeroeid worden. 

Wie zou het voor mogelijk hebben kunnen houden, dat heden nog een aanzienlijk getal 

Waldenzen kon overgebleven zijn temidden van louter verbitterde Roomsgezinden en in 

het gebied van een vorst, die een aanhanger en voorstander van het pausdom is, daar 

toch hun gehele uitroeiing besloten en met alle kracht niet slechts tien, niet twintig 

jaren, maar enige eeuwen lang beproefd werd. 

En zal hij, die zijn eigen ervaring raadpleegt, het wel anders bevinden? Hoe verbaasd 

staat men dikwijls over de verandering van keus en weg bij hen, die dood waren in 

zonden en misdaden, en nochtans door Gods genade levend zijn geworden. Hoevele 

banden waren er te verbreken, hoevele bezwaren en vooroordelen weg te ruimen, 

hoevele dwalingen te bestrijden, waartoe zeker niets minder dan zulk ene 

doordringende, almachtige genade nodig was, als die zij deelachtig zijn.  

Zo mag dan wel van ieder christen worden gezegd: “Hij is een wonderteken!” Zach. 3:8. 

En als dat goede werk inderdaad begonnen is, aan welke gevaren is het dan niet 

blootgesteld, zodat naar de mens gesproken, niets zozeer te verwachten is als een 

vervallen van de genade, dat dan ook zo licht geschieden kan, Gal. 5:4. De verzoekingen 

der wereld zijn wellicht nog de beduidendste. 

Maar, alsof wij aan ons eigen, maar al te zeer tot alle kwaad geneigd hart nog niet iets 

vijandigs genoeg hadden, zo staat ons zelfs de satan tegen, wiens hevige aanvallen niet 

het minst gevaarlijk zijn kunnen. En wie kan verwachten, van hem onaangevochten te 

blijven, daar hij zelfs Christus aanviel; wie mag hopen, hem te overwinnen, daar Adam 

voor hem niet bestand bleef? Wat is er niet van zijn macht, verbonden met list en 

boosheid, te duchten; want, moest Paulus zijn vuistslagen verduren, wat kan ons dan 

gebeuren!  

Hebben wij dan niet dat Baäl-Sefon nodig, den Heere, Die verbergt en bewaart? O ja, 

meer dan wij het kunnen uitdrukken. Wij zien immers toch een David zo diep vallen, 

een Salomo zover afdwalen, dat hij voor de goden knielt, en een Mozes de eer van God 

verwaarlozen. Ach, hoe ootmoedig en behoedzaam moesten wij dan niet handelen en 

wandelen, waken en bidden, opdat wij niet in verzoeking vallen. 
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Sefon betekent ook iets, waarnaar men met verlangen uitziet, en het woord Migdol 

betekent een toren, alsmede iets voortreffelijks. Er wordt hier alzo een volk bedoeld, dat 

iets voortreffelijks met verlangen begeert en daarnaar uitziet, en dat karakter en die zin 

treffen wij slechts bij ware christenen aan.  

De anderen begeren met het grootste verlangen dingen, die slechts in een zeer beperkte 

zin voortreffelijk genoemd kunnen worden. Zij zijn slechts van een aardse aard: goede 

dagen, gezondheid, lang leven, geluk en rijkdom. Boven dat alles gaan hun wensen en 

begeerlijkheden niet.  

Maar ware christenen hebben een ander karakter en een andere zin. Het is waar, zij 

versmaden bovengenoemde dingen geenszins. Nochtans blijven zij ook er niet aan 

hangen. Het nieuwe hart en de vaste geest, om welke David bad, die gerechtigheid, 

welke voor God geldt, en de vrede Gods, die daaruit voortvloeit, waarvan Paulus zegt, 

dat hij alle verstand te boven gaat, de Heilige Geest en het eeuwige leven, de 

gemeenschap met God en de nauwe vereniging met Christus, dat zijn de 

voortreffelijkheden van Migdol, die zij wensen en begeren. 

Zij kiezen het beste deel en zien er verlangend naar uit. Verlangend zien zij de vervulling 

der algemene heerlijke beloften tegemoet, volgens welke de aarde nog vol zal worde van 

de kennis des Heeren, en de volheid der heidenen zal ingaan; en zij zien reikhalzend uit, 

of er ook onder Joden en heidenen iets verblijdends openbaar wordt. 

Evenzo wachten zij met verlangen voor zichzelven het volkomen ten onder brengen, 

kruisigen en doden van hun oude mens, de meerdere verruiming huns harten in geloof 

en liefde, de inwendige gemeenschap met Christus en hun eindelijke opneming in de 

eeuwige heerlijkheid. Onze ogen zien naar de bergen, vanwaar onze verlossing komt.  

Ach! dat er toch verlossing uit Sion kwame en de Heere Zijn gevangen volk vrijmaakte! 

Want hier is toch zulk een menigvuldige, hete strijd, worstelingen en moeite. Op enige 

zonnestralen volgen vaak dagen van nevel of regen. En o, hoevelen kermen onder 

velerlei kruis en zijn gelijk aan Simon, die vermoeid van het veld zich naar huis spoedt, 

om zich te verkwikken, maar helaas! in plaats daarvan, zich het kruis op de schouders 

moet laten leggen. 

Zo zien wij ook op de reizen van het volk Israëls. Nu ontbreekt het aan dit, dan aan dat, 

en bij voortduring is het een woestijn, geen Kanaän, dat land, waarin zij wonen zouden. 

En worden hun al kostelijke vruchten uit het zegenrijke land getoond, zo zegt het 

ongeloof weldra: nimmer kunt gij, gij tenminste niet daartoe komen; en Jozua kan wel 

roepen: “Niemand ontzinke het hart!” toch verheffen allen hun stem en wenen. 

Eindelijk betekent Sefon ook die hemelstreek, welke men het Noorden noemt. “Het 

noorden en zuiden, die hebt Gij geschapen,” zegt Ethan, Ps. 89:13. “Vrees niet, o 

Jakob,” zo luidt het, Jes. 43:5, “want Ik ben met u. Ik zal uw zaad van den opgang 

brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden: geef; 

en tot het zuiden: houd niet terug.” 

In het noorden vindt men enige sterren, wier standpunt aan de hemel het ganse jaar 

zeer weinig verandert, en een daaronder, de Poolster genoemd, die in het geheel niet 

verandert, maar onbeweeglijk vaststaat. Deze ster diende vooral vroeger, toen men het 

kompas, dat steeds naar het noorden wijst, nog niet kende, voornamelijk de zeevarende 

tot een wegwijzer, waarnaar hij zijn vaart richten moest, dewijl hij de andere 
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hemelstreken ook bepalen kon, zodra hij wist, waar het noorden was. Ook bij landreizen 

kwam deze ster goed te pas. Om de weg te vinden, behoefden de kinderen Israëls de 

Sefon, de Poolster, zekerlijk niet; maar zij hadden voor al het overige een vast punt 

nodig, waarop zich het oog van hun vertrouwen vestigen kon. 

En dat konden zij vooral in hun toenmalige omstandigheid op aarde niet vinden, zij 

moesten het daarom in de hoogte zoeken, waarheen hen als het ware ook de hoge toren 

wees. Want daarvan waren zij toch wel op hun reis voorzien? Niet eens van wapenen, 

veel minder van iets anders. 

Maar niet alleen zij, ook wij allen hebben een Poolster, een vast punt nodig, waaraan 

onze ziel zich hecht. Waar vinden wij dit? Niet in de wereld; niet in haar wijsheid, die 

dwaasheid bij God en om de vijf jaren een andere is; alzo geen Poolster. Niet in haar 

gunst en haar goederen, die evenals al het overige aan verandering onderhevig zijn. 

Evenmin vinden wij het standpunt van ons vertrouwen in onszelf.  

Waarop zouden wij toch steunen, daar de Schrift hem een dwaas noemt, die zich op zijn 

hart verlaat: Op ons verstand, daar slechts aan kinderkens het heil geopenbaard wordt? 

Op onze macht, waarmede wij niet eens een haar zwart of wit maken kunnen? Op onze 

goede voornemens, die reeds als halfdode kinderen geboren worden? 

Op onze moed, die ons zo licht ontzinkt? Op ons licht, dat zo spoedig verduistert? Op 

onze zekerheid, die zo plotseling verzinkt? Op ons geloof, dat zo spoedig aan het 

wankelen gebracht kan worden? Op onze ervaringen en bevindingen, die wij zo spoedig 

vergeten en verdenken?  

Waarop zullen wij dan steunen, vooral als het ons gaat, zoals David, Ps. 31:13, van 

zichzelf zegt: “Ik ben geworden als een bedorven vat,” en mensen, die liefhebbers van 

zichzelf zijn, in de Bijbel zo zwart getekend staan, 2 Tim. 3. Wie is dan dat vaste 

steunpunt? Is het God? Maar zijn wij niet zondaars, en is Hij niet een vijand der zonde?  

Nochtans er is een Ster voortgegaan uit Jakob en een Held uit de stam van Juda, Die 

zullen de volken aanhangen. In Hem is het leven en alle volheid. Laat ons dan zien op 

Jezus, de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Wij behoeven wijsheid, grote 

wijsheid, wij moeten een deugd hebben, die door God Zelf voor geldig verklaard moet 

worden; en zonder heiligmaking zal niemand God zien; en bij zulke grote ellenden, als 

ons drukken, hebben wij voortdurend een grote verlossing nodig.  

Maar ziet! dat alles is in die Eenen. Gelijk nu eens in het leger Israëls bijna aller ogen op 

Zijn voorbeeld, de koperen slang, gericht waren, zo moesten ook wij steeds niet anders 

willen weten, dan Christus en Dien gekruist. Hij is de enige Steen, op Wien, volgens 

Zach. 3, zeven, dat is: alle ogen gericht zijn. 

Hebben wij dan anders niets, volstrekt niets, waarop wij steunen, waarmede wij ons 

troosten en waarin wij roemen kunnen, dan hebben wij toch Hem; en al is ons geloof, 

helaas! zeer zwak, zo kan Hij het versterken; en geloven wij ook niet, nochtans blijft Hij 

getrouw. Dat is de ware Poolster voor ons arme pelgrims. Zijn Woord is de toren 

Migdol, die ons op Hem wijst, en dat Woord zullen wij vasthouden. 

De kinderen Israëls kwamen ook spoedig in omstandigheden, waarin zij zulk een vast 

steunpunt, dat buiten de zichtbare wereld lag, zeer nodig hadden. Wij menen ook 

menigmaal, dat wij ons in een zeer gedrukte en ingewikkelde omstandigheden bevinden. 

Dit is wellicht ook waar. Maar als het ons voorkomt dat niemand buiten ons in 
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gelijksoortige, veel minder nog drukkender omstandigheden geweest is, en dat wij met 

Jeremia uitroepen: “waar is een smart, gelijk mijn smart!” dan dwalen wij. 

Stellen wij ons eens een lot van Israël te Pi-Hachirôth recht voor ogen. Zij waren in een 

diep dal gelegerd, door hoge bergen rechts en links ingesloten. Eén weg was er slechts 

om dat dal in te gaan. De uitgang aan het tegenovergestelde einde was door de 

Arabische zeeboezem, of Rode zee gesloten. En deze spelonk moesten de kinderen 

Israëls binnentrekken, dewijl de wolkkolom hen alzo leidde, daar zij anders een minder 

benauwde weg zouden genomen hebben, en ook hadden kunnen nemen. Farao vernam 

hun pijnlijke toestand.  

Het begon hem te berouwen, dat hij Israël had laten trekken, hetgeen immers het land 

een onberekenbare schade veroorzaakte, wijl het zich daardoor van zijn knechten 

beroofd zag, die de werken verrichten moesten, waartoe zijzelf geen lust hadden. Zijn 

raadsheren stemden volkomen daarin met hem overeen, en spoedig was er een besluit 

genomen.  

Hij beval ogenblikkelijk zijn krijgsmacht op te trekken en stelde zichzelf aan het hoofd, 

om het opperbevel te voeren. De uitrusting geschiedde zo haastig en het optrekken zo 

spoedig, dat zij Israël weldra achterhaald hadden. De goede mensen dachten aan geen 

gevaar, maar meenden met de gelukkige uittocht uit Egypte aan alle nood op eenmaal 

ontheven te zijn. 

Zij hadden geen wapenen, waarmede zij zich verdedigen konden, en aan moed ontbrak 

het hun evenzeer. Hun uit Egypte medegenomen mondvoorraad was ook tamelijk 

verminderd en zij begonnen gebrek te lijden aan brood. Bij dat alles zagen zij opeens het 

grote Egyptische heir met bliksemende wapenen, ratelende wagens en snuivende 

paarden. Wie is in staat hun verbazing en ontzetting te schilderen! 

Farao, zo scheen het, kon nu met hen handelen, zoals hij wilde, hen allen of tenminste 

hun opperhoofden doden, hen uithongeren, in de zee drijven, of hen in een harder 

slavernij terugleiden dan ooit te voren. Israël zag geen middel tot redding. Zij konden 

niet eens ontvluchten, niet ter zijde, dat was door de hoge rotsen ondoenlijk; niet 

voorwaarts, daar was de zee; niet terug, daar was een toegerust leger. 

O welk een verschrikkelijk lot! 

Zij schenen reddeloos verloren te zijn, of indien hun nog iets overbleef, dan was dit het 

enige, zich op genade en ongenade in de handen van de vijand over te geven; en hoe zou 

het hun dan gaan! 

Hun angst was onbeschrijfelijk. Zij begonnen te jammerlijk te roepen. Niets bleef hun 

over, dan de Baäl Sefon, dan de Poolster aan de genadehemel, die in de duistere nacht 

het helderst glinstert; niets dan Migdol, de Hoge en Verhevene, niets dan den Heere 

riepen zij aan. Nochtans niet op een blijmoedige, gelovige en vertrouwelijke wijze, maar 

meer vrezend dan hopend, op hoop tegen hoop. 

Zij hadden alles vergeten wat de Heere tot dusverre reeds groots en verbazends aan hen 

gedaan had, en waren niet instaat daaruit te besluiten, dat Hij hen ook thans niet 

verlaten zou. Mozes zelf, die toch niets onverwacht voorkwam, dewijl de Heere hem 

reeds vroeger onderricht had, stond een wijle verstomd en verlegen voor het volk stil. 

Ach ja, hoe ver kan het mistrouwen niet gaan? 
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De bevreesde kinderen Israëls begonnen zelfs Mozes te verdenken, dat hij dit wellicht 

met Farao afgesproken had, tenminste beschouwden zij hem als de oorzaak van al hun 

ongeluk, daar hij hen door zijn onbezonnenheid in deze hachelijke nood had gebracht, 

die zij wel hadden voorzien, waarom zij hem dan ook meer dan eens gezegd had: houd 

op en laat ons de Egyptenaren dienen; want hoe ellendig dit ook was, zo was het toch 

nog beter, dan zo rampzalig in de woestijn te sterven. 

Inderdaad, Mozes is en blijft voortdurend nog een hard man, die ons met zijn eisen en 

bedreigingen in grote benauwdheid en allerlei moeite leidt, dewijl hij van niets weet, 

dan van doen, zonder daartoe de vereiste kracht mede te delen, evenmin als iemand de 

kinderen Israëls aan het bepaalde getal bakstenen hielp; daar hij slechts vloek en dood 

predikt. 

Hij vergroot zijn eisen tot in het oneindige, waarbij men ook wel zeggen mocht: houd 

op! Maar hij houdt niet op, zolang nog het minste terugblijft. Het is waarlijk 

onbeschrijfelijk, in welke rampen, angst en noden de wet een ziel brengen kan, aan 

welke zij in de hand van een andere Mozes, den Heilige Geest haar werking doet, gelijk 

wij aan Paulus kunnen zien, die zich gedrongen voelde, uit te roepen: “Ik ellendig mens, 

wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods!” De arme ziel weet zich dan ook 

dikwijls niet voor- of achterwaarts te wenden en vindt nergens uitkomst. Onder zodanige 

omstandigheden heeft reeds menigeen gedacht, wat Israël zeide: waren wij nog maar in 

Egypte, waren wij nog maar in onze vorige gerustheid gebleven, toen wij ons over God 

en Zijn Woord, over onze zonde en onze zielstoestand volstrekt niet bekommerden, 

maar zorgeloos daarheen leefden, als andere mensen. 

Wat baat ons al ons zorgen, zuchten en kermen, waarmede wij ons slechts plagen, 

zonder iets ten uitvoer te brengen. Genoeg, de arme kinderen Israëls geloofden niets 

anders, dan dat alles samengezworen had om hun ondergang te berokkenen: Mozes en 

Aäron, het dal, de rotsen en de zee. Wel hadden zij nog zeer veel, dat hen in het geloof 

bemoedigen kon, namelijk het zichtbare teken der genadige tegenwoordigheid Gods in 

de wolk- en vuurkolom, gelijk wij de twee verbondszegelen hebben; maar wat baat dat 

alles in tijd van angst en nood, van duisternis en gebrek, van gevaar des doods? 

O geliefde kinderen Israëls, wat ging het u hier gans anders dan te Raméses, waar gij van 

blijdschap juichtet en een vreugdepsalm ophief. Wat moet gij nu angstig zuchten en 

wenen! Het is nacht geworden, waarin alleen de Poolster u nog tegemoet glinstert. Niets 

is u overgebleven, dan Hij, Die zegt: “Ik zal zijn.” Maar Hij zal ook zijn. Vreest slechts 

niet. De Heere zal Zijn Naam verheerlijken. Hij zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Er 

komt nog een Elim. 

Laat ons hier weder onze leidraad afbreken, en later, zo de Heere wil, zien, hoe heerlijk 

Hij Israël uit nood en dood verloste.  

En Gij, o Heere! maak ons recht ellendig; ach, red ons ellendigen ook door een heerlijke 

verlossing. Amen. 
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MARA 
 

(vervolg) 

 

 

Numeri 33:8 
“En zij verreisden van Hachirôth, en gingen over, door het midden van de zee, naar de woestijn, en 

zij gingen drie dagreizen in de woestijn Etham, en legerden zich in Mara.” 

 

Wij verlieten de kinderen Israëls in de ellendigste en drukkendste toestand. Zij zagen 

zich tegelijk door drie vijanden omsingeld, en het was moeilijk te gissen, wie van hen de 

gruwzaamste was: Farao, de zee of het steile onoverklimbare gebergte. Hadden zij in 

Hachirôth de mond tamelijk wijd geopend, zo uitte hij zich nu slechts, om aan de 

verzuchtingen des harten lucht te geven.  

Zelfs Mozes verstomde, hoewel zijn hart zoveel te luider en dringender tot God riep. 

Komt, laat ons de geschiedenis zelf en haar betekenis nader beschouwen. 

Mozes was voor een korte tijd ook als verstijfd en verstomd; maar slechts om zonder 

woorden te bidden en daarop zijn mond tot een meer verheerlijkend spreken te openen. 

“Vreest niet”, zeide hij, “staat vast, en ziet het heil des Heeren, dat Hij heden aan 

ulieden doen zal; de Heere zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.” 

Welke merkwaardige en veelbetekenende woorden! Op Golgotha vinden wij de 

volmaakte vervulling er van; nochtans gaat het nog altijd zo met het ganse Israël. En hoe 

stil en gerust kan hij zijn, die deze woorden kan vatten en geloven: de Heere heeft voor 

u gestreden en zal voor u strijden. Toch was het hier inderdaad een moeilijke taak om 

vast te staan. Dat zij hun legerplaats niet verlieten, was niet te verwonderen; want 

daartoe werden zij wel genoodzaakt door de onmogelijkheid om te vluchten. 

Waaruit en waarheen zouden zij vluchten? Alleen naar boven, naar de hemel stond de 

weg voor hen open, overigens waren zij van alle zijden ingesloten. Zo moet men in de 

engte gebracht en geperst worden, om alleen op God te vertrouwen en te hopen. 

Want zolang de vleselijk gezinde natuur nog een kleine opening ziet, zoekt zij zich er 

door te dringen. Zolang de zondaar nog enige gerechtigheid, nog enige krachten meent 

over te hebben, neemt hij Christus niet alleen en geheel aan. Vandaar dat wij zo 

jammerlijk in twijfel geraken, als ons niets overgelaten wordt dan God alleen. 

Het vaststaan der kinderen Israëls bestond in een onwankelbaar vertrouwen alleen op 

God, zonder een zichtbaar steunpunt. Hadden zij dat vertrouwen niet, dan zouden hun 

harten gesidderd hebben als de toppen der bomen in een orkaan. 

De Heere kwam heerlijk en majestueus te hulp en sprak tot Mozes: “Wat roept gij tot 

Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken!” 

Wat roept gij tot Mij? dat is overbodig. Blijf gij ook maar gans stil en gerust, en laat Mij 

slechts zorgen. Uw onstuimig roepen en smeken is niet nodig, om Mij tot uw verlossing 

op te wekken. Ik sta gereed. Zeg hun, dat zij voorttrekken!  

O welk een bevel! waar dan heen? Rechtstreeks naar de Rode zee. Hoe? Om de gehele 

reusachtige nood en de ganse uitgestrektheid hunner reddeloosheid nauwkeurig in 

ogenschouw te nemen? Ook dat.  
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Want al die zwarigheden ontwijken wij zo gaarne, wij willen zo gaarne onze nood en 

onze zonde en ellende half, gedeeltelijk en onze nietswaardigheid en verdoemelijkheid 

zo eenzijdig en oppervlakkig inzien; maar geenszins in haar grootte, zoals het gezicht der 

Rode zee voor Israël ook iets ontzaggelijk ontmoedigends veroorzaken moest. 

Zeg hun dat zij voorttrekken. Als zulk een woord tot ons komt, moeten wij er toe 

komen, om te belijden dat wij goddelozen, een onstuimige zee gelijk zijn, die niet rusten 

kan. Zeg hun, dat zij voorttrekken. Zij moesten zich aan niets storen en alleen in het 

geloof zeggen: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons 

liefgehad heeft.”  

Wat wilt gij, Farao, met uw paarden en wagenen? Wat wilt gij, zee, met uw gruwzame 

golven? Wilt gij ons verslinden? Zeg hun, dat zij voorttrekken. Laat deze gaan, zeide 

Jezus, en men moest ze laten gaan tot op de dag van heden. Er ligt in dat: Zeg hun, dat 

ze voorttrekken, iets onuitsprekelijks, iets heerlijks.  

De Heere doet alsof er geen hinderpalen in de weg stonden. Voor Hem bestaan er dan 

ook wezenlijk geen hinderpalen, die Zijn bevel beperken kunnen, alzo ook, in de grond 

beschouwd, bestaan zij voor Zijn volk niet. In het geloof voorwaarts. Gij hebt onder 

Mijn bestuur niets te vrezen. Maar gij moet ook steeds verder voorttrekken. Zeg hun, dat 

zij voorttrekken. 

Tot Mozes zeide de Heere: “Hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee en klief 

haar, opdat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge.” Welk een 

bevel: verdeel de zee!  

En welk een man! Hij zegt niet: Heere, dat kan ik niet; maar denkt integendeel: dat 

vermag ik, dewijl de Heere het mij gebiedt. De gelovige betaamt het veelmeer te zeggen: 

wat de Heere mij gebiedt vermag ik, dan dat hij zou spreken: dat kan ik niet. Evenwel 

behoren beide tezamen. Als een, die niets kan, en toch alles vermag. 

Ja, wij kunnen, antwoordden de discipelen, toen de Heere vroeg: “Kunt gij den 

drinkbeker drinken, dien Ik zal drinken, en met den doop gedoopt worden, waarmede 

Ik gedoopt word?” 

En Jezus berispte ze over hun antwoord niet, hoewel daarin iets afkeurends gelegen was 

en zij nog meer en minder vermochten dan zijzelven wisten, gelijk zij ook meer beleden, 

dan zij dachten, volgens Joh. 14, toen Jezus tot hen zeide: De weg weet gij en de Vader 

kent gij, en hebt Hem niet gezien; al mocht ook Thomas antwoorden: “Wij weten niet 

waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij den weg weten?” en al mocht Filippus zeggen: 

“Heere, toon ons de Vader.” 

Klief gij de zee. O welke grote daden kunnen toch arme christenen verrichten, als de 

Heere hun gebiedt en hen daartoe roept. Zulk een vertrouwen moesten zij dan ook in 

God hebben; want op zelfvermogen komt het volstrekt niet aan. Ware het bij Mozes 

daarop aangekomen, dan zou de Rode zee ongekliefd gebleven zijn.  

Maar hij bracht zijn eigen kunnen en niet kunnen volstrekt niet in rekening; want wat 

kon dat opnemen van de staf en dat uitstrekken van de hand baten om de zee te 

klieven? Hij deed het nochtans op bevel van God in het geloof, dat op een uitdrukkelijk 

woord Gods afging. Hoe verkeerd is het daarom, als wij tegen een gebod, al doet het ook 

nog zulke grote eisen, het minste inbrengen, dewijl het alleen daarop aankomt, hoe wij 

het opvatten, in de zin van het verbond der werken, of van dat der genade. 
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Hoe verkeerd is het, als wij onze onmacht daartegenover plaatsen, of zelfs de eisen met 

de rechtvaardigheid in strijd menen te zijn. De eisen en vermaningen zijn evenzeer 

geschikt, om onze ziel te verkwikken, als de eigenlijke beloften. Want het komt slechts 

aan op een horend oor en een ziend oog, die beiden door den Heere gegeven worden. 

Mozes zou gewis een grote dwaas geweest zijn, als hij dat bevel: klief de zee! op zijn eigen 

schouders en niet in het geloof opgevat had. David twijfelde geenszins, dat hij de reus 

vellen zou, hoewel Saul het niet geloofde, en hoewel hij deze ongelovige koning niet 

zeide, hoe hij die grote zaak wilde aanvatten, maar alleen sprak: Uw knecht heeft een 

leeuw en een beer verscheurd, en hem voorts liet raden, vanwaar hij daartoe de kracht 

ontleend had. 

Maar ziet, voor het ganse volk roept hij uit: Ik kom in de Naam des Heeren! 

Petrus twijfelde er ook niet aan dat hij met Jezus in gevangenis en dood zou kunnen 

gaan, nochtans vluchtte hij en verloochende Hem driemaal! De weg is hier smal en 

teder, en er is niemand, die hem vindt, dan hij, dien de Heere onderwijst en wien Hij de 

weg toont, dien hij wandelen moet. Daarom zijt getroost, als gij bij geboden en eisen 

bepaald wordt, al ware het ook die eis: “Zijt volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen 

volmaakt is;” of: Klief de zee! 

Al zouden spitsvondige mensen er enige tegenstrijdigheid in vinden, dat de Heere dan 

de mens iets toeschreef, wat Hij Zelf deed; of niet kunnen begrijpen welk aandeel de 

mens heeft of niet kan hebben in het werk, dat God door hem verricht, wij willen 

inmiddels leren geloven, en in het geloof Godvruchtig wandelen. 

Hoe en waardoor zou Mozes maken, dat de kinderen Israëls droogvoets door het 

midden der zee gingen? Dat zou hij nooit uitgedacht hebben. Zou men een dijk door de 

zee leggen? Gesteld dat dit mogelijk ware geweest, dan zou toch de nabijheid van Farao 

hun daartoe geen tijd gegund hebben. Is het tot nog toe onmogelijk geweest, dan zou 

toch de nabijheid van Farao hun daartoe geen tijd vergund hebben. 

Is het tot nu toe onmogelijk geweest, de landengte te doorgraven, die de Rode zee van 

de Middellandse scheidt en Azië met Afrika verbindt, hoe zou men dan een dam in het 

midden der zee hebben kunnen leggen?  

Maar God, Die Mozes het bevel gaf, om de zee te klieven, noemde hem ook de wijze 

waarop, en het middel waardoor hij dat doen zou. Zijn staf moest hij opheffen en zijn 

hand over de zee uitstrekken. Veracht nu nog iemand de middelen, zodra zij door God 

verordend zijn? Het opheffen van de staf en het uitstrekken der hand droeg tot het 

klieven der zee niets bij, en nochtans was het volstrekt noodzakelijk, want zonder dat 

zou het water zich niet gescheiden hebben. 

God behoefde die geringe middelen: een houten staf en de zwakke hand van een 

tachtigjarige man niet; en nochtans wilde Hij zonder deze niets doen. Hij had ook 

andere middelen kunnen gebruiken, maar Hij verkoos deze, en Mozes zou geenszins 

vroom, maar goddeloos, niet gelovig maar weerbarstig gehandeld hebben, niet 

ootmoedig, maar eigenwijs geweest zijn, indien hij verklaard had: Ik zal mijn staf niet 

opheffen, dewijl de Heere alles alleen en Zelf doet. 

God heeft in het natuurlijke geen brood en wijn nodig, om ons leven te onderhouden, 

zolang het Hem behaagt; Hij behoeft het niet te laten regenen, opdat het land 

vruchtbaar zij, gelijk het in Egypte nooit regent; Hij behoeft in een geestelijke 
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betrekking, geen kerken en geen leraars, ja, zelfs geen Bijbel en verbondszegelen, om 

mensen te bekeren en te leren, te sterken en te verblijden. 

Nochtans hoe dwaas zou hij zijn, die het een en ander wilde verachten, dewijl God 

beiden verordineerd heeft. Neen, Mozes’ hand en zijn staf, juist deze en geen andere 

middelen waren nodig, om de zee te klieven, en kerken en leraars, Bijbels en 

verbondszegelen zijn nodig, om mensen daardoor te bekeren en te leren, te sterken en te 

verblijden, ofschoon de Heere niets van dat alles nodig heeft, want Hij spreekt en het is 

er, Hij gebiedt en het staat er. 

Was niet Johannes de Doper reeds in de schoot der moeder vervuld met de Heilige 

Geest? Gaarne en gehoorzaam maken wij daarom gebruik van die middelen, zonder er 

bij te blijven staan en zonder daarvan te verwachten, wat alleen van den Heere komt, 

hetwelk Hij nochtans door middelen geven wil, al zijn die middelen ook zwak, zodat er 

veel te wensen overblijft. Wij verzuimen de christelijke vergaderingen en bijeenkomsten 

niet, gelijk sommigen de gewoonte hebben; maar wij vermanen elkander. 

Wij lezen, horen, komen aan de tafel des Heeren, met meer of minder opgewektheid en 

bidden, dat de Heere ons daar zegene, waar Hij Zijns Naams gedachtenis gesticht heeft. 

De Heere zeide verder tot Mozes: “Zie, Ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij 

na hen daarin ingaan; en Ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heir, aan 

zijn wagenen en aan zijn ruiters, en zij zullen eten, dat Ik de Heere ben.” (Ex. 14:14-17.) 

Volgzaam en gelovig, zonder op hun verstand acht te geven en te vragen: hoe zal dit 

geschieden? strekte Mozes zijn staf en zijn hand over de woedende zee. Een zeker koning 

van het Perzische rijk liet eens een brug over een arm der zee slaan, om aan de overzijde 

met een ontelbare krijgsmacht de Grieken te overrompelen; doch die krijgsmacht werd, 

helaas! spoedig door de golven der zee vernield. De trotse koning liet daarop de zee voor 

haar ongehoorzaamheid, met roede geselen en bewees daardoor, dat zijn dwaasheid even 

groot was als zijn hoogmoed. De hand en de staf van Mozes vermochten meer op de zee 

dan de brug van de trotse koning Xerxes. 

Zij week vol eerbied en scheidde zich op- en nederwaarts vaneen, nochtans niet op 

eenmaal, maar van lieverlede, de nacht door. God de Heere kwam ook door een sterke 

oostenwind tussenbeide, waarvan Mozes later zonder daarbij te denken aan het 

uitstrekken zijner handen en staf zong: “Door het geblaas van Uw neus zijn de wateren 

opgehoopt geworden, enz. (Ex. 15:8) 

Hoe gemakkelijk valt het den Heere, te helpen en door welke geringe en onaanzienlijke 

middelen kan Hij verlossen, indien Hij Zich tenminste van middelen bedienen wil. Zo 

even nog in de dringendste nood, van alle kanten omsingeld, zonder enig uitzicht op 

verlossing. En zo spoedig een brede en gebaande weg! “De Heere is een krijgsman; 

Heere is Zijn naam!” zingt Mozes (vers 3.)  

Maar er gebeurde nog iets bijzonders. God wilde niet alleen Israël verlossen, maar ook 

hun vijanden, Farao met zijn heir verdelgen. Hij verhardde alzo Farao’s hart, zodat hij 

besloot Israël na te jagen; want daartoe, zeide God van hem, “heb Ik u verwekt, dat Ik in 

u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.” 

De Heere zorgde ook dat de vijanden Israël niet te vroeg najaagden, Hij gaf hun tijd, dat 

zij een eind weegs winnen konden. En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, 
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vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond 

achter hen. (Ex. 14:19.)  

De Engel Gods, van Wien hier gezegd wordt, dat Hij voor Israël heentrok, en van Wien 

meermalen in Genesis wordt gesproken, is geen geschapen engel, dat is gezant, maar een 

der Goddelijke Personen; daarom luidt het ook terstond daarop (vers 24): “de Heere zag 

in de wolk- en vuurkolom op het leger der Egyptenaars.” 

Deze Engel verscheen aan Mozes in de brandende braambos, en Hij noemt Zichzelf de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hij was Het, Die met Jakob worstelde, die Hem de 

Engel en God noemt. Hosea evenzo. Hij zegt, hoofdst. 12:4: “In Zijn kracht gedroeg hij 

zich vorstelijk met God; ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht 

Hem; hij weende en smeekte Hem.” 

Hagar verwaardigde Hij ook met een openbaring en toespraak, Gen. 16, en Mozes zegt, 

dat zij den naam des Heeren, Die met hem sprak: atta El roi, dat is: “Gij God des 

aanziens!” noemde. 

Dat is de Engel des aangezichts, de Verbondsengel, de Middelaar tussen God en de 

mensen, de Zone Gods, Die in de volheid des tijds mens werd, en Jezus Christus heet.  

Hij was Het, Die de wet op de Sinaï gaf, gelijk Stefanus ons in zijn verdedigingsrede, 

Hand. 7:38, bericht, Dien hij uitdrukkelijk God noemt, en ook weder van God 

onderscheidt, als hij vers 35 zegt: “God zond Mozes door de hand eens Engels, Die hem 

verschenen was in de doornbos,” waaruit duidelijk blijkt, dat de leer der Goddelijke 

Drieëenheid zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond voorkomt. 

Farao en alles, wat zich tegen de Gemeente van Jezus Christus in het algemeen of elk lid 

in het bijzonder aankant, heeft alzo niet alleen met hen te doen, gelijk zij menen, maar 

met de Zone Gods Zelf, Die hen wel weet te beschermen, al is het ook de duivel, de 

wereld of de oude mens, die hen vervolgt en hun verderf beoogt. 

De kinderen Israëls hadden in verlegenheid kunnen komen, toen zij de wolk- en 

vuurkolom niet meer zagen. Maar tot hun voordeel week zij van voor hun aangezicht, en 

trad achter hen, dewijl zij daar noodzakelijker was. Het is waar, het hart der gelovigen 

verschrikt menigmaal, als de Heere Christus Zich voor hen verbergt. Evenwel, als dat 

gebeurt, dan is het tot hun nut, nuttiger, dan dat het niet geschiedde. Maar of wij dat 

altijd inzien, dat is een andere vraag. 

Onze ellende en armoede van geest openbaren zich dan weder; en dan belijdt de ziel 

voor God: als Gij het Uwe onttrekt, blijft mij niets over dan zonde en zwakheid. 

Maar ook dat was heilzaam. De wolk- en vuurkolom verhinderde, dat Farao de ganse 

nacht tot Israël genaakte, waardoor het volk zich de tijd ten nutte maakte, om in en 

door de zee te trekken. Het was een duistere wolk, staat er, en zij verlichtte de nacht, 

namelijk naar de zijde der Egyptenaars maakte zij de duistere nacht nog duisterder, maar 

naar de zijde der Israëlieten lichtte zij zo helder, dat zij zien konden, wat zij zien 

moesten. 

Zo was het, zo is het, en zo blijft het. Er bestaat een rijk des lichts en een rijk der 

duisternis, een rijk der waarheid en een rijk der dwaling en leugen; er zijn kinderen des 

lichts en kinderen der wereld en der duisternis. God ontfermt Zich, diens Hij wil, en Hij 

verhardt, dien Hij wil. Terwijl Hij de nieuwe mens verlicht, wordt de oude mens zoveel 

te meer verduisterd, hij treedt tenminste zo tevoorschijn, komt anderen voor als 



 43 

duisternis en dwaasheid, en gelijk het voor sommigen een reuk des levens ten leven is, 

zo is het voor anderen een reuk des doods ten dode. 

Christus is tot een oordeel in de wereld gekomen, opdat zij, die niet zien, zien mogen, 

en die zien, blind worden. Hij is gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot 

een teken, dat wedersproken wordt. De wegen des Heeren zijn recht; de rechtvaardigen 

zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.  

De Heilige Schrift licht, reeds om haar verhevenheid en heiligheid van inhoud, 

sommigen als een Goddelijke openbaring voor, maar anderen stoten en ergeren zich 

daaraan. Terwijl  iemand uit een familie zich tot God bekeert, worden anderen nog 

meer verhard en boosaardig dan voorheen. 

Jehova had hun nu een weg midden door de zee geopend. Het water stond aan beide 

zijden als kristallen muren, die in de blinkend heldere glans der vuurkolom wonderbaar 

glinsterden. De oostenwind, die er in het midden doorwaaide, droogde de weg in enige 

ogenblikken zo op, dat niemand ook slechts een natte voet bespeurde. Maar wie moet 

niet de moed bewonderen van hen, die het waagden, het eerst de gebaande weg te 

betreden?  

Paulus bewondert hen, als hij, Hebr. 11:29, zegt: “Door het geloof zijn zij de Rode zee 

doorgegaan als door het droge;” hij rekent dit alzo onder die grote geloofsdaden, welke 

hij daar opnoemt. Het ongeloof had alzo kunnen redeneren: Hoe! als die wonderbare 

muren, die vloeibare wanden eens nederstortten! Ik zie immers geen dam of dijk, die 

deze opgestapelde torens vasthoudt!  

Maar het geloof zag noch op Mozes’ hand, noch op die hoge watermuren, noch op de 

onnatuurlijke toestand, maar alleen op de hand van die God, Die deze zee eens uit het 

niet tevoorschijn bracht en met haar deed wat Hem behaagde. Werd Hij niet 

gehoorzaamd als Hij gebood: Daar zij licht! Hoe zou Hem dan dat iets, de zee niet 

gehoorzamen, als Hij haar gebood: “Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder.” 

Daarenboven, is het geloof niet in het algemeen een waagstuk? Zalig zijn zij, die niet zien 

en nochtans geloven. Petrus waagde nog meer. Want hij wandelde niet door, of op het 

droge, maar op de zee. 

Mozes hield zich vast, als ziende den Onzienlijke. (Hebr. 11:27.) Wel zou het bezitten 

van eigengerechtigheid, eigen kracht en wijsheid ons meer behagen en ons zekerder 

toeschijnen, dan niets en nochtans alles te bezitten, dan in het midden des doods te 

liggen en het leven buiten ons in Christus te zoeken. 

Het bevalt ons veel beter, naar het inwendige zodanig vervuld en overstroomd te 

worden, dat wij zo manmoedig worden, om met David te zeggen: “Ik zal niet wankelen 

in eeuwigheid, want Gij had mijn berg door Uw goedgunstigheid vastgezet,” dan het ons 

behaagt te roemen in onze zwakheid, opdat de kracht van Christus in ons wone. 

Wie verkiest niet de rijkdom boven de armoede, de zelfstandigheid boven de 

afhankelijkheid, en wie vergadert zich niet gaarne manna voor een lange tijd, in plaats 

van het elke morgen te zoeken? Maar de eigenlijke aard des geloofs is deze: zijn 

gerechtigheid en sterkte in den Heere te zoeken, en voor zichzelven zoveel te hebben, als 

het Lam Gods in onze aarden vat wil laten stromen. 

De Egyptenaren waagden het ook, om de wonderbare, voor Israël door God gebaande 

weg te betreden, waarop zij geleid werden, om allen en op eenmaal verdorven te worden. 
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Zij gingen, maar niet in het geloof, dat zij niet kenden of behoefden; zij gingen in 

blindheid en vermetelheid.  

De kinderen Israëls gingen wellicht des avonds te zes uur met de ondergang der zon in 

de zee, en kwamen alzo tegen vier uur des morgens aan de tegenover liggende oever op 

het vaste land, zodat zij wellicht tien uren voor de doortocht nodig hadden, terwijl zij 

zeker niet vertoefden, maar zich voortspoedden. 

Tegen de morgenstond bemerkte Farao de beweging van het leger van Israël; daarom 

brak hij spoedig met zijn heir op, om hen na te jagen en in te halen. In de dikke 

duisternis, die de wolkkolom over hem verspreidde, zag hij noch gevaar, noch hemel, 

noch aarde, maar richtte zich slechts in zijn tocht naar de beweging van het Israëlietische 

leger.   

Alzo kwam hij, zonder dat hij het vermoedde, ook in het midden der zee, die nog als een 

stenen muur omhoog stond. Nu zag Jehova uit de wolk- en vuurkolom op de 

Egyptenaars neder, verspreidde een verschrikking onder het leger en stiet de raderen van 

de wagenen. Thans begrepen zij, dat de Heere voor Israël streed en zochten zij terug te 

vluchten. Maar God gaf Mozes bevel, nog eenmaal zijn hand en de staf over de zee uit te 

strekken.  

Hij deed het. En ziet evenals deze handeling de wateren voorheen verdeeld had, zo 

verenigde zij ze thans weder, en het ganse heir der Egyptenaars verdronk en verzonk in 

de diepte, zodat er niet één ontkwam, die zou hebben kunnen boodschappen, hoe zij 

gevaren en waar zij gebleven waren.  

Nochtans verspreidde zich het gerucht daarvan over gans Kanaän, waar men zich deze 

merkwaardige gebeurtenis nog veertig jaren daarna herinnerde, en daarom bij voorbaat 

reeds voor de komst van Israël verschrikt werd; zoals Rachab de verspieders verhaalde, 

volgens Jozua 2. 

Ja, zelfs heidense, oude geschiedschrijvers verhalen, dat de Rode zee zich eens in twee 

delen gesplitst had en de droge grond zichtbaar was geworden. 

Alzo heeft de Heere hier in het groot een voorbeeld gegeven, een hoge gedenkzuil met 

treffend schrift opgericht, hoe Hij Zijn kerk, hoe Hij Zijn kinderen uit de grootste 

noden, door de wonderbaarste, kleinste en grootste middelen weet te redden, zodat zij 

in geen nood behoeven te versagen, maar hun integendeel gezegd wordt: “Werpt uw 

vrijmoedigheid niet weg.” 

Het geschiedt niet zelden dat men geen natuurlijke uitkomst meer ziet, alle natuurlijke 

middelen ontoereikend schijnen te zijn, en God alleen helpen kan. Hoe ongaarne nu 

ook de natuur het tot dit uiterste ziet komen, zo hebben wij toch de genade niet te 

schuwen; want er gaat een Doorbreker voor ons heen. 

En zo zeker het is, dat de ware christenen eindelijk uit alle nood volkomen verlost 

worden, zo waarachtig is het ook, dat alle goddelozen eindelijk omkomen, al stonden zij 

ook zo vast als een paleis, en al waren zij zo schoon als de heerlijkste landstreken. Het 

volk des Heeren is zaliger in uitwendige noden, dan de goddelozen in het hoogste, 

zogenoemde geluk; want beiden veranderen zekerlijk. 

Nu moeten wij nog de betekenis van de doortocht van Israël in overweging nemen; 

maar, laat mij ditmaal met de volgende aanmerking besluiten: 
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Bij de kinderen Israëls werden de bezwaren niet opeens, allen achter elkaar weggeruimd, 

want zij kwamen uit de ene nood in de andere, maar werden achtereenvolgens uit allen 

verlost.  

Toen Israël gelukkig uit Egypte ontkomen was, zodat zelfs geen hond hen aanblaffen 

mocht, scheen het hun toe, dat zij hoop konden voeden, dat het voortaan zonder 

aanstoot tot in Kanaän goed zou gaan, en de verschijning der wolk- en vuurkolom te 

Etham scheen deze verwachting volkomen te rechtvaardigen. Maar enige dagen later lag 

de Rode zee als een grimmige leeuw voor hen op de weg. 

Op gelijke wijze gaat het nog met christenen, zodat zij met Gideon wel reden hebben om 

te vragen: “Zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren?” of met 

Israël wantrouwen te koesteren toen zij tot Mozes zeiden: “Gij hebt ons alleen in deze 

woestijn gebracht, om ons te doden.” 

De weg leidde hen eens nabij Kanaän en toen moesten zij weder terug, alsof zij weder 

naar Egypte in plaats van naar Kanaän moesten, terug tot aan de Rode zee, wellicht 

dwars over de weg, die zij reeds bewandeld hadden. Is het niet waar, dat de christen op 

zijn pelgrimsreize ook meermalen een triumfzang aanhief en met Simson uitriep: daar 

liggen zij nedergeveld met hopen; ja geloofd heeft, dat het van nu af op een effen en 

rechte baan zou voortgaan; terwijl hij het nochtans gans anders vond? 

Hoe wonderbaar, dat zij nu eens bij dag, en dan weder bij nacht opbreken en 

voorttrekken moesten, nu eens een verre, dan een korte weg afleggen, nu eens een lange, 

dan een korte tijd op een legerplaats vertoeven moesten. Maar alles moest in het geloof 

geschieden. 

Zij hebben niets, wat tot de reize noodzakelijk is, zij weten ook niet eens de weg, zij 

mogen niets zelf kiezen, maar zij moeten zich laten leiden en verzorgen. 

Nochtans, welgelukzalig is het volk, wiens God en Verlosser de Heere is. Al gaat het ook 

wonderlijk, het gaat nochtans zaligend en heerlijk. Door de engte tot de ruimte. Amen. 

 

 

Door verlooch’ning tot genot; 

Dat is steeds des christens lot. 
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MARA 
 

(tweede vervolg) 

 

 

Numeri 33:8 
 

Onlangs hebben wij de geschiedenis van de doortocht der kinderen Israëls door de 

Rode zee beschouwd. Laat ons nu nog de betekenis daarvan overdenken. 

Want dat deze een geestelijke en hogere betekenis heeft, zien wij duidelijk uit 1 Cor. 

10:1, waar de apostel zegt: “Ik wil niet, broeders! dat gij onwetende zijt, dat onze vaders 

allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn.” Deze doortocht was 

alzo als het ware een doop en beeldde de doop des Nieuwe Verbonds af, gelijk beiden 

dat alles betekenen en verzegelen wat tot de afwassing der zonde behoort, en haar als 

middel in de hand des Geestes bewerkt en bevordert. 

Laat ons eerst nog eens terugzien op het doortrekkende Israël. Zij wandelen daar als het 

ware in een afgrijselijk graf. Men denke eens aan de vreselijke diepte der zee en stelle 

zich dan de ontzaglijke hoogte der watermuren aan beide zijden voor ogen, die ofschoon 

zij dreigen neder te storten, nochtans als rotsen vaststaan. 

Ik stel mij ook niet voor, dat de zee zich terstond van het ene tot het andere einde zal 

vaneen gescheiden hebben. Maar dewijl er staat, dat de Heere de zee deed weggaan door 

een sterke oostenwind die ganse nacht, zo besluit ik daaruit, dat het water ook nog voor 

hen als muren of wallen gestaan heeft, die steeds door het geloof verdeeld werden, zodat 

ze naar beide zijden weken, al naardat zij ze naderden. 

Boven hen was een uitgestrekte wolk. Alzo waren zij van alle kanten als het ware door 

wateren omringd. Dat kon met recht een doop genoemd worden, die ook eertijds door 

indompeling geschiedde. De Joden waren alzo allen reeds in hun vaderen gedoopt, en 

als Jezus beval, dat zij zowel als de heidenen moesten gedoopt worden, zo bewees dit het 

ontoereikende van de eerste doop, evenals die der eerste geboorte; zoals ook Johannes 

zijn doop voor ontoereikend hield, en het als noodzakelijk verklaarde, door Hem, Die 

na hem kwam, hoewel Hij voor hem was, met vuur en met den Heiligen Geest gedoopt 

te worden. 

Van de doop wordt gezegd, dat men in Christus en bijzonder in Zijn dood ingedompeld 

en met Hem begraven wordt door de dood in de dood, zoals wij gewassen worden van 

onze zonden met zijn bloed. 

Is het dan niet reeds merkwaardig, dat de zee rood heet vanwege haar rode kleur of 

oever, en zingt de christen niet met recht: 

 

Was van al mijn zonden, 

Vader, mijn onrein gemoed, 

Nog aan de aard verbonden, 

In het heilig bloed, 

Dat uit Jezus’ wonden 

Voor mij heeft geboet. 
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Is het niet opmerkelijk, dat de zee evenals het voorhangsel in de tempel, in twee delen 

gedeeld en daardoor een weg gebaand werd, waar er vroeger geen geweest is? Want is 

niet ook de mensheid van Christus door de dood in twee delen gedeeld, toen ziel en 

lichaam van elkander gescheurd werden, waardoor ons de anders voor ons gesloten weg 

tot de troon der genade als een nieuwe en levende weg is geopend geworden?  

Al de Egyptenaars werden in dezelfde zee verdronken, door welke Israël verlost werd. 

Gelijk als door het lijden en sterven van Christus voor alle uitverkorenen het leven is 

verworven, zo is voor alle vijanden de ondergang bereid. 

De doortocht van Israël door de Rode zee is alzo een afbeelding van hetgeen tot 

reiniging van zonde behoort. Hier nu hebben wij vele punten op te merken. 

1. Israël, dat Egypte verlaat en naar Kanaän, het beloofde land, wil, is het beeld van de 

levendgemaakte en tot Jezus getrokken, door de Geest geleerde ziel, die het edelmoedige, 

hoge en vaste besluit genomen heeft alle zonden te haten en te vlieden, God van ganser 

harte te dienen, en voor alle dingen te trachten naar het Koninkrijk Gods en Zijn 

gerechtigheid. 

2. De wolk- en vuurkolom is de geheimzinnige, maar almachtige trekking des Vaders tot 

de Zoon, waardoor de ziel wordt getrokken, en zij getrouw en nauwkeurig geleid wordt. 

Want: “Gij hebt mijn rechterhand gevat en Gij zult mij leiden door Uw raad.” Hier 

worden hun de voor hen heilzame middelen der genade toegedeeld, zodat zij van 

achteren belijden moeten, indien ene, of een weinig beduidende omstandigheid in hun 

leven anders geweest was, zou ook hun gehele gang zich anders gevormd hebben. 

3. De nagejaagde Farao is aan de ene zijde het beeld der wet, die met haar uitgespreide 

netten en met vloek en verdoemenis vergezelde eisen, dewijl zij het vonnis des doods 

reeds uitspreekt over hem, die slechts in één struikelt, al ware het ook dat hij anders 

alles hield, de ziel zozeer dringt en in de engte drijft, dat zij geen raad meer weet, dat zij 

naar een andere weg des heils omzien en vragen moet: wie zal mij verlossen? 

Het bestemde getal tichelstenen wordt zonder mededogen en met gestrengheid 

gevorderd, zonder enig stro er bij te verlenen, zonder enige rust te laten, en nog wel met 

het verwijt: Gij gaat ledig, ledig gaat gij, voort, naar uw arbeid. Zo komt de ziel in nood 

en ellende, in jammer en dood, en verlangt hartelijk naar verlossing en vrijheid.  

4. Aan de andere zijde is Farao het beeld van de satan en de macht der duisternis, door 

welke de levende ziel, die nu het goede najaagt, vervolgd en hevig aangevochten wordt. 

De satan, die het dadelijk gevoelt, als hij een ziel missen moet, maakt zich spoedig op en 

valt haar op het hevigst aan. De een plaagt hij met lasterlijke, de ander met 

twijfelmoedige gedachten, alsof zij iets wilden beginnen, dat zij nooit tot stand kunnen 

brengen, dewijl het of reeds te laat is, of wel dat zij al te grote zondaren zijn, en hun dan 

ook zeer handig deze of gene bijzondere zonde voorhoudt, of zelfs tracht te overreden, 

dat zij de onvergeeflijke zonde begaan hebben. 

Anderen plaagt hij met twijfelingen aangaande de waarheid van Gods Woord, ja zelfs of 

er wel een God, een Christus, een duivel en een eeuwig leven is, zo dat de mens zich als 

onbeschrijfelijk verwerpelijk en reddeloos beschouwt. 

Anderen plaagt hij met onnodige muggenzifterij, gevaarlijke bespiegelingen en 

spitsvondige vragen; waarom dit? Waartoe dat? Hoe dat te verstaan? Hoe kan men het 

overbrengen, dat de ziel volstrekt verstaan moet en nochtans niet kan? Hij stelt zich ook 
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wel voor als een prediker der wet en doet ontzaglijke eisen. Het is nodig, zegt hij, dat de 

gebeden tot een verbazende lengte uitgerekt worden, terwijl men zich buiten staat 

gevoelt langer dan ten hoogste vijf minuten te bidden. 

De minste mistasting is terstond een onvergeeflijke misdaad. Of hij drijft de 

kentekenen, waaraan men de genadestaat beoordelen zal, door tot in het oneindige. Zou 

men zich kunnen troosten met de gedachte, dat men genade ontvangen heeft, dan 

moest men ook niet de geringste zondige neiging hebben; want die in de Geest leeft, 

moet ook door den Geest de werken des vleses doden. 

Of wel: waren de vertroostingen van de echte stempel geweest, dan zouden zij niet zo 

spoedig verdwenen zijn. Of, was men in waarheid een kind Gods, dan zou men niet zo 

dor zijn, dan zou dit en dat niet gebeuren, enz. Zo kan de begenadigde ziel dikwijls in 

een engte komen gelijk aan die, waarin Israël te Pi-Hachirôth verkeerde, of zoals Jeremia 

zegt: als tussen twee rijen stenen liggen, zodat er geen uitkomen is, en hij met de 

Psalmist klaagt: “De vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde.” (Ps. 

143:3.) 

De satan wendt ook andere middelen aan en tracht de mens te verlammen, door hem af 

te raden zich reeds zo jong aan zulk een ellendig leven bloot te stellenen aan alle 

genoegens en vreugde zich te onttrekken. Hij moest daarmede liever wachten tot een 

meer gevorderde leeftijd, want dat het dan nog vroeg genoeg zou zijn. Hij moest eens 

bedenken, welke zwarigheden hem in de weg stonden, en of het niet beter was, vooreerst 

daarmede volstrekt nog niet te beginnen.  

En deze inblazingen geschieden met een kracht, die gelijk is aan de verzengende hitte 

der zon, waardoor alle planten verwelken, zodat de ziel meent, dat zij verzinken zal. 

Daarbij komt de kracht van het zondige bederf des vleses, die de ziel nooit in die mate 

ervaren heeft, als juist nu, terwijl zij van dat alles wenst volkomen verlost te worden. 

Dan openbaren zich wellicht deze of gene verzuchtingen:  

 

Heer’ Jezus, mijn bederf is ondoorgrondlijk diep, 

Veel dieper dan ik ’t wist, toen mij Uw genade riep. 

Ach, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden, 

Steeds groter dan de schuld is Uw genâ bevonden. 

 

Of wel een stalen ongeloof, een onbuigzame hardheid des harten maken de mens zo 

hard als een bevroren land. Allerlei ongedierte legert zich in het hart, dat modder en 

slijk opgeeft. O welk een jammer! zoals Hiskia roept: “Heere, ik word onderdrukt! wees 

Gij mijn Borg!” en David (Ps. 65:4): “Ongerechtige dingen hadden de overhand over 

mij, maar onze overtredingen, die verzoent Gij.” 

De radeloze en reddeloze toestand van Israël is een afbeelding van de drukkende 

onmacht, die de levendgemaakte zondaar in zich ontwaart. Terug naar Egypte, in de 

dienst der zonde, dat wil hij niet; voorwaarts kan hij niet. Het gaat hem zoals Hiskia 

zegt: “De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, en er is geen kracht om te baren.” 

Het willen, ja dat heeft hij, maar het volbrengen vindt hij niet. Hij verontschuldigt zich 

niet meer met zijn onmacht, maar hij beschouwt haar als de grootste ellende, zoals zij 

dan ook wezenlijk is. 
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Te moeten geloven, om daardoor gerechtvaardigd en een erfgenaam des eeuwigen levens 

te worden; niet te vrezen, maar met blijmoedigheid en vrijmoedigheid te moeten 

toetreden en niet te kunnen, is dat geen grote ellende en nood?  

Spijs en drank in grote menigte en van de heerlijkste soort voor zich te zien staan, 

stromen van vergevende genade voor alle zonden, twaalf korven vol kracht, vrede en 

blijdschap, en nochtans niet toe te treden, niet toe te tasten, niet te kunnen eten, 

hoewel men moet en mag; te mogen drinken van de heerlijke wijn uit Eskol, opdat men 

tot verzadiging verkwikt worde, en dat altemaal niet te kunnen, mag dat niet jammer en 

ellende heten? 

Zou dat het gemoed niet verslagen maken? 

“De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen; hun tong versmacht van 

dorst.” Dan mocht de ziel wel met Jesaja zeggen: “Heere! waarom doet Gij ons van Uw 

wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Wij zijn leem en Gij 

zijt onze Pottebakker. Ach Heere, zie van de hemel en aanschouw onze ellende.” 

Geef deze geplaagde geen vermaning, zoals de trotse Bildad de verootmoedigde en 

geplaagde Job gaf, toen hij tot hem zeide: “Indien gij naar God vroeg zoekt, en tot de 

Almachtige om genade bidt; zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal Hij nu opwaken om 

uwentwil en Hij zal de woning uwer gerechtigheid volmaken;” maar geeft hun liever als 

gij kunt, aanwijzingen, wat zij doen moeten, want daarom is het hun te doen. 

5. Maar ziet, juist de Rode zee, die Israël zo verderfelijk scheen, bracht hun het grootste 

voordeel aan. En juist dat smartelijk gevoel van zonde, ellende en onmacht, dat de 

levende zondaar zozeer in verlegenheid brengt, wendt zich tot zijn grootste voordeel. 

Want dat alles moet dienstbaar worden tot hetgeen, waartoe eens de blindheid de 

blindgeborene, en de dood een Lazarus diende, namelijk ter ere Gods, opdat de Zone 

Gods daardoor verheerlijkt worde. 

6. De weg, langs welke Israël verlost werd, was door een groot wonder gebaand, scheen 

voor de natuur zeer gevaarlijk en vreesverwekkend en was voor de Egyptenaars 

verborgen. Dat geldt ook van die weg, op welke de Heere de zijnen ten leven leidt. Door 

een zeer groot wonder, ja door een reeks van wonderen is hij bereid; want wat zijn de 

geboorte, het leven en lijden, de dood en de opstanding van Christus anders dan 

Goddelijke wonderdaden? 

Zijn des Heeren leidingen niet van die aard, dat zij voor het begrip en verstand zeer 

gevaarlijk schijnen te zijn, gelijk dan ook wezenlijk de eigen wijsheid, kracht en 

schoonheid van lieverlede volledig ten gronde gaan, en het naar de regel gaat: “Hij moet 

wassen en ik minder worden.” 

Maar wat weet of begrijpt de natuurlijke mens daarvan? Niets! het is hem dwaasheid, hij 

kan het niet verstaan. Wat moet hij denken van de innige treurigheid der 

boetvaardigheid en van de uitbundige blijdschap over het erlangde kindschap? In dat 

alles kan hij niet anders zien dan dweperij, verbeelding en dwaasheid. Ja, is niet het 

ganse leven der gelovigen met Christus verborgen in God? Zijn zij zichzelf niet een 

wonder? Begrijpen zijzelf de weg der zaligheid en het zalig worden uit genade, en kunnen 

zij het licht anders zien dan in het licht? 

“Wij hebben de Geest uit God ontvangen”, zegt Paulus, 1 Cor. 2, “opdat wij zouden 

weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.” 
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Al mocht de weg voor Israël ook vreselijk schijnen, zo was het hun toch een bijzondere 

bemoediging, dat zij Mozes en Aäron en de beenderen van Jozef bij zich hadden, die 

uitdrukkelijk bevolen had, dat zij ze moesten medenemen en in Kanaän begraven. 

Zo kan het ook voor de christenen in hun rampspoed zeer opwekkend zijn, uit de 

Psalmen te zien, hoe de heiligen eertijds eveneens geoefend zijn geworden, maar vooral, 

dat Jezus Christus Zelf geleden en ons daarin een voorbeeld gegeven heeft, opdat wij 

Zijn voetstappen zouden navolgen; en niet alleen dit, maar ook, dat Hij met en bij de 

Zijnen is te allen dage, bijzonder in de nood, om ze daaruit te rukken en hen tot eer te 

brengen, en wel als zulk een Heere, Die dood was en leeft van eeuwigheid tot 

eeuwigheid. 

7. Zouden wij ook niet verder de uitgestrekte arm van Mozes en de sterke oostenwind in 

aanmerking nemen, die God liet waaien? Wat was het, dat eens duizenden te Jeruzalem 

herschiep en van bittere vijanden van Christus tot Zijn hartelijke vereerders maakte, die 

bereid waren elke gewelddadige dood om Zijnentwil te ondergaan?  

Waren het de woorden van Petrus? Waren het de predikatiën van Paulus, waardoor 

scharen van blinde heidenen onder het kruis van Christus verzameld werden? Was het ’t 

geluid der bazuinen, dat de muren van Jericho deed vallen? Ach neen, de almachtige 

arm des Heeren was het. Maar aan wie is deze geopenbaard? Zijn levendmakende kracht 

is het, die zich in de bekering van elke zondaar vertoont, die door niets minder bewerkt 

kan worden, gelijk het ook de kracht Gods is, in welke de bekeerde bewaard wordt tot 

de zaligheid. 

Is het niet, volgens Efeze 1, de uitnemende grootheid Zijner kracht, die zich openbaart 

in hen, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht? Is het niet God, Die 

krachtig in ons werkt, beiden het willen en het werken? Deze kracht wil alzo vrij, 

onafhankelijk, almachtig zijn in de zwakken, opdat zij alles vermogen door Hem, Die 

hun sterkte is, Die in hen werkt wat Hem welbehaaglijk is, en zonder welke zij niets 

vermogen. 

Een sterke oostenwind verhief zich en maakte de weg door de zee droog, en een sterk 

geluid, als van een geweldig gedreven wind was het teken van het nederdalen des 

Heiligen Geestes op de apostelen. Als Hij blaast, dan wordt alle vlees als gras en alle 

heerlijkheid des mensen als een bloem des velds. Hij is het, Die levendmaakt. 

Hij is de helderschijnende wolk, die Israël de rechte weg toont, die hen met moed en 

blijmoedigheid vervult, al wandelen zij ook in een duister dal. Hij is het, Die Christus 

Jezus verheerlijkt, zodat wij in Hem geloven, zoals Hij ons van God geworden is tot 

wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing; en zij, die door deze Geest 

geleid worden, zijn kinderen Gods. Maar die de Geest van Christus niet heeft, komt 

Hem niet toe. 

Deze wind waait uit het oosten, en Jesaja spreekt ook van een scherpe oostenwind, 

waarmede God Zijn volk bedroeft; maar waaruit die nuttigheid voortspruit, dat hun 

zonden ophouden. En komt niet zowel onze ellende als ons heil uit het oosten? Daar 

was het Paradijs en de slang en de ene ongehoorzame, door welke de zonde en met haar 

de dood in de wereld gekomen, en tot alle mensen doorgedrongen is. 

Maar daar was ook het Bethlehem en Golgotha, en de ene gehoorzame, door welke 

velen gerechtvaardigd worden. Daar is de Zon der gerechtigheid opgegaan, die haar 
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koesterende stralen ook op ons werpt, en vanwaar ons een eeuwige dageraad zonder 

wolken tegemoet wenkt, in zoverre wij kinderen des lichts en des daags zijn, en in het 

licht wandelen, zoals Hij in het licht is. 

8. De wolk, die van boven het volk Israëls overschaduwde, hen tegen de vervolgende 

Egyptenaars beschermde, als een verkoelende dauw op hen nederdaalde, en door haar 

zachte schemering als een lamp diende, dat alles is als een beeld te beschouwen van de 

bloedige gehoorzaamheid van het Lam Gods en Zijn voldoende gerechtigheid, met één 

woord, van Zijn gezegend Middelaarschap tussen God en de mensen. 

Uit haar druipt een verkwikkende dauw des vredes in het hart en een genezende balsem 

voor een gewond geweten, ja een vrede Gods, die alle verstand van engelen en mensen 

te boven gaat. Hier vindt de gejaagde ziel een Toevlucht tegen de hitte en tegen alles wat 

haar met gevaar dreigt, dewijl de Naam des Heeren een sterke Toren is, waarheen de 

rechtvaardige loopt en in een hoog Vertrekt gesteld wordt.  

Hier schitteren al de Goddelijke eigenschappen in het mildste en zachtste licht, en zelfs 

die gerechtigheid der Goddelijke Majesteit, welke buiten de Middelaar, voor de 

zondigen en zijn zondigheid erkennende mens zo verschrikkelijk is, wordt een zodanige, 

die, indien wij onze zonden belijden, ze ons vergeeft en ons reinigt van alle 

ongerechtigheid. 

Hier opent zich de onuitputttelijke Fontein van blijdschap des christendoms, die zo 

overvloedig is, terwijl de ganse wereld met haar heerlijkheid niet instaat is, ware 

bevrediging te geven.  

“De Heere zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergaderingen scheppen 

een wolk des daags en een rook en de glans eens vlammende vuurs des nachts; want over 

alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een Schaduw 

des daags tegen de hitte, en tot een Toevlucht, en tot een Verberging tegen de vloeden 

en tegen de regen.” (Jes. 4:5, 6.) 

9. Eindelijk is de Rode zee een beeld van de doop, en alzo van al hetgeen de ziel nodig 

heeft tot reiniging van haar zonde. Noodzakelijk is dat wonderbare middel, waarvan het 

verstand niets weet, niets weten kan, en waarvan het, helaas! zo menigmaal ook niets 

weten wil, namelijk het bloed van Jezus Christus, de Zone Gods, Dat ons reinigt van alle 

zonden. 

De Rode zee is de diepte, waarin de zonden der uitverkorenen verzonken zijn, zodat zij 

wel gezocht, maar niet gevonden kunnen worden. De zee, die de satan met zijn heir en 

de oude mens verslindt, verstikt en doodt, en een nieuwe mens in ons binnenste 

levendmaakt, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. 

Dat is het dierbare bloed van Jezus Christus, Die Zichzelf Gode geofferd heeft door de 

Heilige Geest, dat door Zijn wonderkracht alleen ons geweten reinigt van dode werken, 

om de levende God te dienen. Dat bloed kome over ons en over onze kinderen! 

Hoewel niet zo volstrekt noodzakelijk als dat bloed en de daarmede onafscheidelijk 

verenigde levendmakende Geest, zijn toch tot reiniging onzer zonden en tot doding van 

de oude mens ook nodig allerlei lijden en aanvechtingen van buiten en van binnen, 

waarom het daaraan bij ware christenen dan ook niet ontbreekt. 

Was niet Mozes de meest geplaagde man op aarde, en riep niet reeds Jakob voor hem, 

uit: “Alles is tegen mij!” David geloofde tot lijden geschapen te zijn; Asafs bestraffing was 
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elke morgen nieuw, en Paulus spreekt van vele verdrukkingen. Maar hij stelt ze ook als 

zeer heilzaam voor, waar hij zegt, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de 

lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; dat de Vader der geesten een iegelijke 

zoon, die Hij aanneemt, kastijdt, hem ten nutte, opdat hij Zijn heiligheid deelachtig 

worde. 

Hij geeft het lijden als een kenteken van het kindschap op; zodat hij leert dat zich God 

daarin jegens ons gedraagt als kinderen. Hij, die alzo zonder lijden, zonder tuchtiging is, 

is ook geen kind. 

Daarom wil Jakobus, dat de gelovigen het als louter blijdschap achten zullen, als zij in 

allerlei verzoekingen komen; en Petrus beweert: hoewel zij voor hen een oorzaak van 

droefheid waren, werd toch hun geloof daardoor gelouterd, en veel kostelijker bevonden 

dan goud, dat door het vuur beproefd wordt. 

En wie zou het lijden en de tuchtiging willen ontvlieden, al waren zij ook nog zo 

gevoelig, als zij bevorderlijk zijn, om hem toe te bereiden voor het erfdeel der heiligen in 

het licht; indien hij tenminste dat erfdeel enigermate waardeert, gelijk het betaamt. De 

kastijding wordt toch ook afgewisseld met de liefelijke vertroostingen, die juist de 

christen in de reinste hoedanigheid en dikwijls in een overvloedige mate worden 

geschonken. 

Tenslotte willen wij nog aantonen, wanneer bij de ware christen zich iets gelijksoortigs 

openbaart als bij Israël, toen zij door de Rode zee gingen. Het is dan als hij na lange 

strijd eindelijk die volheid des heils, welke in Christus Jezus voor de boetvaardigen 

geopend is, met een gelovige toeëigening in het licht des Heiligen Geestes aanschouwt. 

Wij zien dat de wandelende kinderen Israëls ook van enige trommels voorzien zijn, en 

zouden dat wel als een onnodige last beschouwen, die zij liever hadden moeten 

achterlaten. Wellicht wilden zijzelven ze menigmaal wegwerpen; maar neen! Ziet hoe 

Mirjam en een koor van vrouwen aan gene zijde der zee haar muzikale werktuigen ter 

hand nemen; hoort, zij zingen met reien! 

O! heerlijke muziek, die Gods eer en heerlijkheid verkondigt! O kostelijke reien! mocht 

een iegelijk zo kunnen zingen en huppelen. Dat bewerkt het bloed van Christus en hij, 

die het hier na het doorwandelde dal der boetvaardigheid deelachtig wordt, heft hier 

beneden reeds psalmen aan, en ontvangt eens een harp, (en wat zal dat voor een harp 

zijn!) grijpt in haar, door de adem des Geestes bewogen snaren, en zingt het lied van 

Mozes en het Lam. Amen.   
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MARA  ( slot ) 

 

 

Exodus 15:22-26 
“Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de 

woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 

Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; 

daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 

Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 

Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen 

werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij 

hetzelve. 

En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat 

recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik 

geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw 

Heelmeester!” 

 

Zullen wij niet liever onze beschouwing van de verdere reis der kinderen Israëls en de 

reis zelve op zijde leggen, dan haar voortzetten? 

Het is toch tenslotte en in de grond beschouwd een zeer ellendig werk, waarbij weinig 

genoegen te smaken is. Tot nog toe is het schraal genoeg gegaan, door allerlei angst en 

nood. Deze had aan de Rode zee het hoogste punt bereikt, zodat er geen doorkomen 

scheen te zijn. Zij zijn gelukkig verlost. Al hun vijanden zijn verdronken, niet een is er 

ontkomen, die zou hebben kunnen zeggen, wat er van de overigen geworden was.  

Israël staat daar, zingt, speelt en huppelt. Daarmede moest nu ook de geschiedenis 

eindigen, en zij moesten aan het zingen, spelen en huppelen blijven. 

Kanaän moest dadelijk aan de Rode zee liggen, en de granaatappelen, druiven en vijgen 

hun van alle kanten tegemoet komen. Dan liet ik het nog gelden. Maar wat is het nu? 

Israël staat daar en zingt en speelt. Gij huppelt in vrolijke reien. Als lood zijn uw 

tegenpartijders in het water verzonken.  

Maar wat doe ik met dat alles! De onwetendheid heeft een groot aandeel in uw 

blijdschap, en als gij wist wat wij weten en wat gij ook zelf maar al te vroeg ervaren zult, 

zou gij u zo vrolijk niet aanstellen, gij zou uw trommelen wel bedekken en die reien 

achterwege laten, die er ook niet bij behoren. Gij schijnt toch de kosten niet te 

berekenen. 

Gij hebt nog een zeer verre en wonderlijke weg voor u, en schijnt nochtans te geloven, 

dat gij nog maar een paar schreden tot in Kanaän hebt te doen, of zelfs reeds binnen zijt. 

Er is een gemeen volkje met u uit het land getreden, dat nog veel gewoel verwekken en u 

menige scherpe en harde kastijding veroorzaken zal, dewijl gij u door hen laat verleiden. 

Het is een Egyptisch gespuis, dat eigenlijk niet tot u behoort, maar dat gij zo ongemerkt 

laat medetrekken. En daaraan doet gij zeer kwalijk. Uw reis gaat naar Sinaï, en wie ooit 

in die omstreken gelegerd was, (en zijn niet velen onzer daar geweest?) weet, hoe kwalijk 

het daar toegaat.  



 54 

Uw werk begint eerst dan, waar gij het reeds als voleindigd beschouwt. Er is alzo niet 

veel genoegen op die verre reis te smaken, en in de beschouwing er van ook niet. Zullen 

wij haar dan niet liever ter zijde leggen en ons verder over deze vervelende zaak niet 

bekommeren? Het gaat immers toch uit de ene nood in de andere, om aan te horen en 

te zien wat toch eindelijk verdrietig en vervelend wordt; laat staan het te dulden. 

Daar zijn wij nu wel door de Rode zee en hebben met de Egyptenaars niets meer te 

doen. Maar wat baat dit? Nu moeten wij drie dagreizen in de woestijn maken. En ach! 

welk een woestijn! Haar naam Etham toont het aan. Dat woord Etham heeft allerlei 

betekenissen, zoals gij u nog wel herinneren zult, als: Oprechtheid, Volmaaktheid en 

Ploeg. 

Maar het betekent ook Keigrond. 

Ziet, hoe moeilijk wordt zulk een grond betreden, Iedere voetstap heeft zijn bezwaar, en 

hoe langer men er op wandelt, hoe moeilijker hij wordt. En op die weg moet Israël drie 

dagen wandelen, wel niet langer, maar ook niet korter. In plaats van de Egyptenaars 

treedt hun een wel niet zo zichtbare, maar toch niet minder gevaarlijke vijand tegemoet, 

namelijk de dorst. 

De woestijn is zonder water, en dat wel in een streek van drie dagreizen.  

Zijn zij dan alleen daarom het zwaard der Egyptenaars ontkomen, om in een nog 

vreselijker te vallen? Want wat kan er verschrikkelijker zijn, dan van dorst te 

versmachten? De Rode zee heeft wel water genoeg, maar geen drinkbaar, geen dorst 

lessend, maar wel dorst verwekkend water, dat hen in hun dorst als het ware nog 

daarenboven bespot. 

Eindelijk komen zij te Mara, dat betekent bitter; daar vinden zij water. Wat zullen zij 

daarop aangevallen zijn, om nu eens te drinken tot verzadiging. Maar ziet, het is bitter 

en even ondrinkbaar als het zeewater. Hoe is het toch mogelijk, zou men zeggen: Is het 

dan nu geheel en al op plagen en kwellen aangelegd? Of wat moet dat betekenen? 

De arme mensen morren tegen Mozes en vragen hem dreigend: wat zullen wij drinken? 

Hij heeft immers evenmin te drinken als zij. Waarom murmureren zij dan tegen hem? 

Heeft hij zich dan uit eigen keus aan hun hoofd geplaatst, of heeft God niet veeleer bij 

die aanstelling bezwaar van zijn zijde ontmoet? 

Hebben zij zo weinig geleerd uit het grote wonder van de doortocht, dat zij nu doen, 

alsof er geen God was? Met recht staat er van hen, Ex. 14:31 geschreven, dat zij God en 

Zijn knecht Mozes geloofden, toen zij gelukkig aan gene zijde der zee waren 

aangekomen. Maar hoelang hield dat geloof stand? 

Geen drie dagen! Is dat volharden? Is dat getrouw zijn? Is dat een voortgaan van geloof 

tot geloof? Zulke grote wonderen beleefd te hebben, en niet eens zoveel daaruit te 

hebben geleerd, om van God te vertrouwen, dat Hij hen niet daarom uitgeleid kan 

hebben om hen in de woestijn van dorst te laten versmachten? 

Dat is toch zeer ondankbaar en wrevelig. Zijn zij datzelfde volk, dat ginds zo zong, 

trommelde en huppelde? Hebben zij daar ook wellicht gezongen: Ik zal niet wankelen? 

Misschien gezegd: Met God zullen wij kloeke daden doen? Nimmer zullen wij weder 

twijfelen, al gaat het ook nog zo kruislings door elkander? 

Zo worde dan al de snode vrees voor altijd op de vlucht gejaagd. Nochtans zo lang te 

dorsten, en dan wel water te vinden, maar het is bitter. Dat is immers iets zeldzaams. 
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Welnu, het water wordt zoet en drinkbaar. Vandaar gaat de reis slechts twee mijlen 

verder naar Elim, daar vinden zij twaalf schone waterfonteinen en zeventig palmbomen. 

Nu zal het voortaan wel altijd zo heerlijk voortgaan, dat het een genoegen zal zijn het te 

vernemen. Ja, ik vermoed het. Zij moeten vandaar opbreken. En hadden zij enige dagen 

geleden met de dood te worstelen gehad, zo liepen zij nu gevaar, door een niet minder 

gevaarlijke en vreselijke vijand verdelgd te worden, namelijk de honger. 

De uit Egypte medegenomen mondvoorraad was opgeteerd, en er was geen middel 

voorhanden, om zich iets te verschaffen. Nieuwe murmurering, nieuw ongeloof, nieuwe 

verlossing. En dat gaat zo voort. 

Hebt gij, mijn hoorders! reeds in het begin laten blijken, dat gij deze reisbeschouwingen 

niet ongaarne hoort, en hebben velen mij tot het voortzetten daarvan aangemoedigd, zo 

zult gij ze toch wellicht bij zulke onaangename omstandigheden moede worden en ze 

verdrietelijk vinden; en dat mag men u ook niet kwalijk nemen. 

Doch hoe dit zij, er ligt toch aan dat alles een nauwkeurige Godsbestiering ten grondslag 

en ook een gewichtige ware bedoeling. Ik meen daarom dat wij goed doen met 

tenminste heden nog met onze aangevangen overdenking voort te gaan. 

Zij trokken alzo in de woestijn Etham voort. De oprechtheid des harten is steeds het 

kenmerk van de ware christen, en loopt als een rechte lijn door zijn gehele leven met al 

zijn menigvuldige afwisselingen. In de grond des harten is steeds een ernstig 

tegenstreven en afkeer van al het zondige, alsmede een neiging tot God en al het goede, 

een treuren en dorsten naar God en Zijn gemeenschap en een strijden tegen hetgeen 

hierin verhindering aanbrengt. 

Dit wordt gevonden bij alle ware christenen, ja, dat is als het ware hun ziel. Maar waar 

dat niet is, daar is ook geen Godzaligheid. Wel kan het een tijdlang ten onder gehouden 

worden, maar het zal zich ook te allen tijde weder verheffen; het kan in een ziel bedekt 

worden, maar het openbaart zich gedurig weder. 

Etham betekent ook een Keigrond, waarin een menigte kleine keistenen naast en op 

elkander liggen, zodat het de wandelaar moeilijk wordt om voort te komen. Ik meen dat 

dit geen ongepast beeld is van het menselijk leven, zijn bezwaren en rampen in het 

algemeen. 

Mozes heeft wel geen ongelijk, als hij beweert, dat het uitnemendste daarvan is moeite 

en verdriet. Hij nu, die de pelgrimsstaf kan opnemen en de bezwaren moedig 

tegentreden, is gelukkig, daar het een bewijs van gezondheid is en de arbeid en bezigheid 

hem zelfs een genoegen verschaft; maar in de grond beschouwd is ook zelfs het 

uitnemendste op aarde vol moeite en ijdelheid. 

Vergadert iemand aardse goederen, hij weet niet, wie ze na hem nemen zal; hij weet niet, 

of zijn erfgenamen ze zo gebruiken zullen, als hij het wenst, en hij moet ze hun 

overlaten, voordat hij het wel zou willen, of bezorgd zijn, ze te verliezen; of wel hebzucht 

en gierigheid maken hem zelfs arm temidden van de rijkdom.  

Leeft iemand in een genoeglijke omgeving, omringd door beminnenswaardige kinderen, 

dan weet hij niet, of de onvermijdelijke dood niet die tederste banden met ruwe hand 

zal verscheuren, en wel eer hij het vermoedt; hij weet niet, wat er nog kan worden van 

zijn kinderen, met wier opgroeien de zorgen toenemen, en die hem zovele 

moeilijkheden kunnen veroorzaken, als hij vroeger genoegen aan hen gehad heeft. 
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Bouwt iemand huizen, legt iemand wijngaarden aan, hij weet niet wie ze eenmaal 

gebruiken zal. Dan eens is het dit, dan weder dat, dat iemand plaagt en drukt, zodat 

Salomo eindelijk uitroept: Alles is ijdelheid! 

En al ging ook alles naar wens en naar keus, zo is toch het bezit slechts voor een tijd, en 

eer men het vermoedt heeft men een ouderdom bereikt, die ons herinnert, dat wij met 

snelle schreden het einde naderen. Maar wat nog het bedenkelijkste is, men maakt zich 

intussen schuldig aan allerlei zonden met gedachten, woorden en werken, en haalt zich 

daardoor een hoogst gewichtige verantwoordelijkheid op de hals, moet zich tot een 

rekenschap gereed maken, die de ergste gevolgen kan hebben, en tot welke een ieder elk 

ogenblik kan geroepen worden. 

De overdenking dezer zaken bewoog Salomo in zijn boek de Prediker genaamd, de 

doden te prijzen boven de levenden, en hem, die er nog niet geweest is, boven die 

beiden, dewijl hij het boze werk niet gezien heeft, dat onder de zon geschiedt. Dat is 

alleen naar het verstand gesproken. Maar naar de geest geoordeeld zegt hij, dat een 

tevreden hart, die gave Gods, het edelste kleinood is, dewijl het niet veel denkt aan het 

ellendige leven. 

De christen wandelt meestal op een steenachtige grond. Hij heeft zijn eigenaardig lijden 

en zijn verdrukkingen. Zijn leven is niet een wandelen op rozen. De zelfverloochening 

het kruisigen des vleses met zijn bewegingen en begeerlijkheden, het dagelijks opnemen 

van zijn kruis, de strijd van het vlees tegen de geest, de kastijdingen, die verdragen 

moeten worden, woelingen van de oude mens, en wat hij verder nog naar zijn 

persoonlijkheid en betrekking te lijden heeft, dat alles vormt de steenachtige grond, 

waarover hij zijn drie dagreizen maken moet. 

Maar welk een groot gebrek moesten de kinderen Israëls dadelijk na hun doortocht van 

de Rode zee ondergaan! Nauwelijks hadden zij zich over hun verlossing verblijd, of zij 

kwamen in zulk een grote nood als Farao ooit over hen had kunnen brengen. 

Zo even werden zij benauwd door de menigte van water, en nu hebben zij daaraan 

volkomen gebrek; waren zij voorheen bevreesd om te verdrinken, nu waren zij in gevaar 

om van dorst om te komen. Ja wel, zij hadden moeten denken: die God, Die ons uit het 

water verlost heeft, zal ons ook uit de droogte verlossen. Maar als wij daarop wijzen, dan 

stellen wij iets op de voorgrond, dat zij toen niet bezaten, namelijk: het geloof. 

Jobs vrienden konden wel zeggen: die u uit zes benauwdheden verlost heeft, zal u in de 

zevende niet beschaamd laten worden; want geen van die benauwdheden trof hen. Maar 

Job mocht ook wel tot hen zeggen: God gave, dat gij in mijn plaats waart, dan zou ik u 

ook troosten met woorden. 

Wellicht meent menigeen, dat hij het in deze en gene omstandigheid beter maken zou, 

dan anderen, die er diep inzitten. Maar op de proef komt het aan. Het is waarlijk een 

hoogst betreurenswaardige zaak, dat wij in het ganse reisverhaal van Israël, zover ik weet, 

geen enkel voorbeeld vinden, uitgezonderd van Mozes, dat zij temidden van de nood 

vaststonden in het geloof en alzo goedsmoeds een verlossing verwachtten, die zij niet 

zagen. 

Het is alleszins te betreuren, dat zulke voorbeelden over het algemeen zo weinig 

voorkomen; nochtans, ze zijn er. Abraham geloofde, dat God hem uit zijn negentig 

jarige vrouw een zoon zou schenken. Toch werd hij daarna bevreesd, dat men hem om 
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haar zou willen doden, terwijl hij de beloofde zoon nog niet had, en om zichzelf te 

beschermen, meende hij wel niet te liegen, maar zeide ook niet de waarheid. 

Waar was nu zijn vertrouwen op die woorden: “Ik ben u een Schild, uw Loon zeer 

groot!” Maar bij het opofferen van zijn Izaäk bewees hij een kracht des geloofs, die door 

niets overtroffen wordt.  

Josafat bewees ook in grote nood een heerlijk geloof, en trok, daar hij in het geloof bij 

voorbaat van de overwinning verzekerd was, niet met wapenen, maar met gezang en 

gejuich de oneindig sterker vijand tegemoet, die ook geslagen werd. Overigens zijn de 

voorbeelden van versaagdheid en ongeloof maar al te veel, en bewijzen, dat het 

geloofsvertrouwen niet iets gemakkelijks is. 

Maar het is toch verwonderlijk, dat de Heere Zijn volk zo spoedig weder in een nieuwe 

nood liet komen, en dat wel in zulk een grote nood. Het schijnt, dat Hij hen wilde 

gewennen, alleen op Hem te vertrouwen. Het laat zich aanzien, dat zij er aan moeten 

gewennen, zonder Hem geen schrede te doen, evenals met Hem nergens te wanhopen. 

Nooit moesten zij menen, dat alle nood voor altijd geweken was, maar zich ook 

overtuigd houden, dat er nooit één nood ontstaan zou, uit welke de Heere niet kon, 

wilde en zou verlossen. 

En uit dat alles zou zich een leven van volkomen afhankelijkheid van God en overgave 

aan Hem ontwikkelen, alsmede een onwankelbaar vertrouwen op Hem, hetgeen blijken 

zijn van ware Godzaligheid. 

Jeremia zegt als iets, dat vanzelf spreekt: “God plaagt of bedroeft des mensenkinderen 

niet van harte.” Het is om hun wel te doen. Men mag zich alzo onvoorwaardelijk aan 

Hem toebetrouwen, zich verootmoedigen en in hope wachten. Er moet inderdaad 

gebrek bij ons ontstaan, evenals bij Israël, opdat ons vertrouwen op onszelf verdwijne; 

opdat wij grondig ervaren, hoezeer wij van Hem afhankelijk zijn en behoefte aan Hem 

hebben, zodat wij op Hem, Zijn almacht en trouw leren hopen. 

Het moet ons volstrekt niet bevreemden, als het bij ons, evenals bij Israël in het 

algemeen, schaars toegaat en wij ons gedrongen zien, Christus aan te kleven, opdat ons 

van uur tot uur toegereikt worde, wat wij tot het leven en een Godzalige wandel nodig 

hebben. 

Overigens ondervonden behalve Mozes en enige anderen, niet alle kinderen Israëls al 

die noden, daar de ene hier, de andere ginds stierf; en niet alle gelovigen worden op 

gelijke wijze of mate in lijden en druk geoefend, hoewel de lijdensbeker steeds rondgaat 

en elk een teug daaruit nemen moet. 

Israël zal in drie dagen tijds in dat hete land dorst genoeg geleden hebben. Zij zullen 

zonder twijfel ook beproefd hebben, om door diep te graven water te vinden. Maar 

tevergeefs! Zij moesten belijden, dat ook zelfs het water een dierbare gave Gods is, en dat 

al hun moeite op zichzelf vergeefse arbeid was.  

Zo werkten de discipelen ook een ganse nacht met vissen en vingen niets, totdat zij op 

bevel des Heeren het net uitwierpen en een grote menigte besloten. Ach! alles moet ons 

gegeven worden, het denken, het willen en het werken moet alles door God in ons 

worden verricht. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat onze bemoeiingen hoofdzakelijk 

alleen dienen, om ons van het ontoereikende daarvan te overtuigen. 
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Zij wenden zich tot Mozes met de vraag: Wat zullen wij drinken? Dat was recht 

gehandeld, want Mozes was de middelaar des Ouden Verbonds en Israël moest de 

redding en verlossing des Heeren uit Zijn hand verwachten. Tot hem moesten zij zich 

wenden, evenals wij tot de Middelaar des Nieuwen Verbonds, Jezus Christus, door en in 

Wien alle zegeningen van God op ons moeten nederstromen. 

En hoeveel meer is Hij bekwaam dan Mozes het was en zijn kon, om al onze behoeften 

te vervullen, al waren ze ook nog zo groot en dringend, en al wisten wij evenmin raad, 

als Israël in de woestijn Etham. 

Eindelijk vonden zij water. Wat kon hun liever en meer gewenst zijn? Nog nimmer was 

water hun zo dierbaar geweest als thans, nu zij het zolang hadden moeten missen. Hoe 

begerig zullen zij er op aangevallen zijn, om zich nu eens weder zat te drinken. Maar ziet, 

het was geheel en al bitter. 

Allen riepen: Mara, Mara, bitter, bitter! En tegelijk werden zijzelf bitterheid tegen 

Mozes, terwijl zij murmurerend spraken: Wat zullen wij drinken? Hoe onrechtvaardig is 

deze handelwijze! Had Mozes dan ooit iets anders gehad, dan zijzelf? Zo is en handelt 

een zondig mens. Hij begeert, dat het naar zijn wens en wil gaat. Geschiedt dat niet, dan 

murmureert hij, terwijl hij zich moest buigen onder de alleen goede wil Gods. 

Hij moest zich verootmoedigen en de hand op de mond leggen. Hij moest belijden, dat 

hij om zijn zonden volstrekt geen recht op de geringste der Goddelijke gaven heeft. 

Maar integendeel, hij wordt oproerig en staat op tegen God en mensen. 

Nu regent het aanhoudend, en dan is het weder te lang droog. Dan is de oogst met het 

oog op de voorhanden voorraad te rijkelijk, dan te karig. 

Wat hebben wij niet al te berispen en te vitten, en wat verlangen wij steeds, dat God 

alles naar onze zin richten en voegen zal, zonder het Hem alleen dank te weten. 

Geliefden! waar vindt men in dit opzicht het verloochenen van eigen wil en zin? Waar 

gehoorzaamt men zijn alleen goede wil zonder tegenstreven? Ja, waar zoekt men alleen 

zijn zin? 

Gaat het de mens niet nog dikwijls in- en uitwendig, als Israël in Mara? Menigeen 

meent, dat als hij eerst uit deze of die toestand verlost was, als hij eerst dit of dat 

verkregen had, als de omstandigheden, waarin hij zich bevindt, eerst anders waren, als 

hij toereikende verdiensten had, of zijn huis en kinderen verzorgd waren, enz., hij dan 

niets meer wensen en geheel tevreden zijn zou. 

Gaat dit nu zo niet, dan vindt men weder vele andere oorzaken, die zijn water 

verbitteren. Maar waarom? Omdat de mens leren moet, zijn geluk in God en Zijn wil, 

maar geenszins daarbuiten te zoeken. Wordt zelfs anders, al waren dan ook uwe 

omstandigheden, uw kruis en noden hetzelfde, zo zult gij zeer veel winnen. 

In het geestelijke is het evenzo gesteld. Daar willen lieve zielen menigmaal alle kennis 

van zonde, alle boetvaardigheid en berouw over de zonde, verbrijzeling en verzekering, 

met de heiliging opeens hebben en het Koninkrijk Gods als het ware stormenderhand 

veroveren. 

Evenwel moeten zij achterstaan en wachten, zij beloven zich een bijzondere opbouwing 

en zij gaan ledig naar huis, terwijl anderen verkwikt en verzadigd worden. Zij ontvangen 

een krachtige vertroosting, een zalige verzekering, zodat zij zich als in de hemel 
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opgeheven voelen, en vormen het besluit, zich dit nooit weder te laten ontroven; maar 

helaas, plotseling wordt het weder anders, van de Rode zee in de woestijn. 

En o! zijn er niet toestanden, waarin de ziel ondervindt, dat zelfs bitter wat haar tot 

troost en verkwikking dienen kon, en wezenlijk op andere tijden gediend heeft, zoals het 

horen, lezen, beschouwen en bespreken des Woords, het avondmaal, het gebed, de 

herinnering aan voorheen genoten licht en vertroosting?  

Zoals Job tot God zegt: Gij schrijft tegen mij bittere dingen en zijt jegens mij veranderd 

in een vreemde. Drie dagen reizen de kinderen Israëls, zonder zich te legeren; en ook 

daar gaat het hun alzo. 

Waarom? Zonder twijfel om de mens te oefenen ook in het verloochenen van zijn beste 

wil, opdat hij lere, in alles zich geheel en al aan de wil van God te onderwerpen, hetzij 

Hij geeft of neemt, hetzij Hij ons met kruis of met troost bezoekt, ons in het dorre laat 

of verkwikt, ons daarin te oefenen, dat wij geen zaak, zij moge zo goed zijn als ze wil, al 

te dringend begeren, maar in onderwerping aan Gods wil berusten, met een stille en 

ootmoedige geest, die kostelijk is in Zijn ogen.     

Bij de blijdschap van Israël aan de Rode zee kwam zeker veel zinnelijks, en zij was 

overdreven. Daarna werd zij enigszins getemperd. Maria Magdalena viel met de uitroep: 

Rabbouni! aan Jezus’ voeten neder, en wilde ze omarmen en kussen. Maar Hij ging haar 

hartstochtelijkheid tegen met te zeggen: Raak Mij niet aan, maar ga heen! 

David zegt, Ps. 131:2, “Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.” Hoewel het voor een 

kind zeer treurig is, als het van de borst der moeder, die zijn lust was, gespeend wordt, zo 

vergeet het als het gespeend is, die borst, en neemt andere, gezonde en voedzame 

spijzen. 

In één woord, het komt aan op een volkomen en onvoorwaardelijke verloochening van 

alle eigen wil, en hoemeer deze tot stand komt, hoemeer men onderworpen en stil 

wordt. Heere, gebruik mij als een vat U ter eer, waartoe, hoe, wanneer en waar Gij ook 

wilt. 

Mara betekent ook in het algemeen alles wat bitter is, en waartegen de Heere een middel 

weet, om het zoet, aangenaam en nuttig te maken. Hij toonde Mozes aan hout, een 

boom, die hij afkapte en in het water wierp; daardoor werd het bruikbaar. 

Dergelijke bittere wateren vindt men meer in die omstreken van de Rode zee, zoals de 

reizigers getuigen; maar men vindt geen middel, en er is geen hout bekend, dat deze 

bittere wateren drinkbaar maakt; wij weten alzo niet, of dat hout het natuurlijke 

vermogen had, om zoet te maken en nog steeds dat vermogen bewijzen zou, als men het 

maar kende, of dat God hier een verborgen wonder deed. 

Maar zeker is het, dat in het Evangelie ons een hout, een boom wordt aangetoond, die al 

het bittere zoet maakt. Deze boom is het kruis van Jezus Christus, dat wonderhout, dat 

der wereld het leven geeft en waaraan het grootste, heilaanbrengende wonder geschied 

is, dat zijn kracht om het bitterste zoet te maken, gedurig in gelijke mate behoudt. 

Aan dat kruis is onze verzoening geschied, en daardoor de bitterheid van de toorn Gods 

verzoet; aan dat kruis is de vloek der wet gedragen en weggenomen, en de zoete en alles 

verzoetende zegen verworven; het handschrift onzer zonden is daaraan genageld en deze 

bitterheid weggevaagd en uit het midden gedaan, en ons daarentegen de 

rechtvaardigmaking des levens verworven. 
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Ja, zelfs de dood is gedood geworden, zijn prikkel is hem ontnomen, en terwijl hij over 

de gelovigen heengaat, moet hij hen slechts als een middel dienen, om hen van alle 

bitterheid te bevrijden en hen tot alle zoetigheid over te brengen. Door dit grote wonder 

is de bittere zee van onze zonden en de daardoor verdiende straf verzoet geworden, 

opdat zij ons niet schade, indien wij geloven in Hem, Die de goddelozen rechtvaardigt, 

namelijk in Zijn Zoon. 

Maar hier is ook het middel om alle bitterheid te verzoeten. Daar is de bitterheid der 

boetvaardigheid, die daardoor verzoet wordt, dat zij als een droefheid naar God, een 

onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt.  

Daar is de bitterheid van de verloochening van zichzelf en van de wereld, die daardoor 

verzoet wordt, dat hij, die iets om Zijnentwil verloochent, het honderdvoud weder 

ontvangt. Daar is de bitterheid van de geestelijke strijd, die daardoor verminderd wordt, 

dat het een goede strijd des geloofs is, die zeker is van de zegepraal en de kroon der eer.  

Daar is de bitterheid van allerlei lijden, maar die niet te waarderen is tegen de 

heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden; van allerlei aanvechtingen, want daar 

staat geschreven: Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal 

geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft 

dengenen, die Hem liefhebben. Met één woord, deze wonderboom kan alle leed 

verzoeten, dat anders onverdragelijk zou zijn. 

Maar het is noodzakelijk, dat Hij ons door de Heilige Geest getoond en verklaard wordt, 

dewijl het ons anders wel gaan kon als de discipelen op de Galilese zee.  

Want toen zij in nood waren door wind en golven, en Jezus hun op de zee verscheen, 

schreeuwden zij zelfs van vrees, menende dat zij een spook zagen, en dat het nu met hen 

gedaan was, totdat de Heere hun gebood en zeide: Ik ben het, vrees niet. 

Ziet, zo gaat het op de weg naar Kanaän. Wie wil mede? Wij laten ons niet afschrikken, 

al moet het ook drie dagreizen door de woestijn naar Mara gaan. 

 

God zal maken, 

Dat de zaken 

Gaan, zoals het heilzaam is! 

 

Er volgt toch een Elim op. Al gaat het dan ook naar Sinaï door kronkelpaden. Wij 

reizen. Wie wil mede? Een heldere dag verzoet toch weder al het leed. Trek ons Heere, 

zo zullen wij U nalopen. Amen.      
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AAN DE WATEREN VAN ETHAM 
 

 

Om de voortreffelijkheid van haar zielsbruidegom te schilderen bedient de bruid in het 

Hooglied van Salomo zich onder anderen, hoofdst. 2:3, van een beeld, als hij zegt: “Als 

een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen;” en zij 

voegt er bij: “Ik heb grote lust in Zijn schaduw en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn 

gehemelte zoet.” 

Een appelboom overtreft de wilde bomen wel niet in uiterlijke gedaante, maar toch in 

zijn vrucht. Hebben ook de wilde bomen hun vrucht, zo is die toch niet voor mensen, 

maar voor de dieren des velds, die daarin hun voedsel en mesting vinden. Hebben de 

wilde een aanzienlijke gedaante, deze heeft zoveel te meer verkwikkends en liefelijks. 

Wij stemmen toe, Christus Zelf en de ware christenen vertonen hier beneden een min 

schitterende gedaante dan de wereld, van welke, zoals Christus Zelf zegt, Zijn koninkrijk 

niet is. Want het is zelfs een rijk des kruises, en het kruis is op menigerlei wijze er aan 

verbonden. Toch komt het in het natuurlijke en geestelijke veel op de smaak aan. Wat 

bij de een de eetlust opwekt, walgt dikwijls een ander. 

En gelijk de nieuwe mens een geheel ander gezicht en gehoor heeft, zo heeft hij ook een 

geheel andere smaak dan de oude mens. Ook hierin zijn zij tegen elkander. De oude 

mens walgt de eenvoudigheid des Evangelies, die de nieuwe zo welkom is. Voor de 

eerste wordt het spoedig vervelend, ja, alles kant zich zelfs er tegen, en de laatste wordt 

er nimmer van verzadigd; maar het is hem als het zout, dat bijna in geen spijs ontbreken 

mag, tenminste niet in die, aan welke volwassenen enigermate zich verzadigen moeten. 

Dit lijdt geen twijfel of tegenspraak. 

Hoe zal hij, die de nieuwe mens niet heeft, de smaak van de oude mens bezitten? De 

bruid had dien, en spreekt dien overeenkomstig. Buiten Christus, de Appelboom, 

beschouwde zij alles als wild, hard en onbruikbaar. Heeft en geniet zij Hem, dan kan zij 

al het overige missen, - heeft en geniet zij Hem niet, dan kan haar ook niets bevredigen. 

Zij moet Hem bezitten, anders is zij, gelijk vers 5 zegt: krank van liefde. 

Zijn vrucht is voor haar gehemelte zoet. En welk een smakelijke vrucht is niet de vrede 

met God door onze Heere Jezus Christus. De vreugde en de rust in God als de 

verzoende Vader, het bevrijd zijn van het kwade geweten, het waarachtige hart, het volle 

geloof en de volledige liefde, die de vrees buitendrijft, het vertrouwelijk verkeer met 

God, zodat geest met Geest omgang heeft. 

Daar zat zij. Zij had ook wel in duisternis en schaduw des doods gezeten. Er had ook 

wel, volgens hoofdstuk 4:8, van haar kunnen gezegd worden: “O bruid, kom bij Mij van 

de Libanon af!” Maar hoe lieflijk is het hier! Zo schenkt de Heere de Zijnen ook van tijd 

tot tijd hun Pniëls en liefelijke legerplaatsen, gelijk aan Israël te Elim. 

 

Exodus 15:27 
“Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; en zij 

legerden zich aldaar aan de wateren.” 
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Bijna een maand lang zijn de kinderen Israëls nu op hun reis geweest, de vijftiende der 

eerste maand trokken zij uit Egypte en op denzelfde dag der tweede maand kwamen zij 

in die vrolijke legerplaats Elim. Het is die maand lang zonderling genoeg met hen 

gegaan, zo zonderling, dat zij onlangs bijna besloten hadden, de ganse reisbeschouwing 

op te geven, gelijk zij dan ook zelven begonnen het reizen moede te worden.  

Van Reméses af ging het steeds rechts langs de naaste weg tot aan de Rode zee. Vandaar 

wordt het, helaas, nog niet beter. Het gaat aan deze zijde der Rode zee nog steeds rechts 

af. Eerst bij de negende legerplaats maken zij een wending links op Kanaän aan. Dat is 

toch verblijdend te horen. Het is waar, het gaat naar de verschrikkingen van Sinaï heen.  

Intussen, ook die gaan voorbij en daarachter gaat het toch weder rechts voort naar 

Kanaän. Nochtans wij wandelen in het geloof. Wij hebben nu eenmaal het besluit 

opgevat, mede naar Kanaän te reizen. Alzo voorwaarts, het ga dan zoals het wil, 

voorwaarts! Wij hebben ons laten overreden, dewijl Hij ons heeft overmocht; wij 

hebben Hem ons hart overgegeven.  

Nu willen wij dan ook niet weigeren, onze ogen met welgevallen op Zijn wegen te 

vestigen, hoe zuur het ons ook vallen moge, Hij leide ons maar naar Zijn raad en neme 

ons eindelijk op in Zijn heerlijkheid, zo zullen wij op niets letten, al ware het ook dat 

ziel en lichaam moesten versmachten. 

Al gaat het dan ook soms zeer kommerlijk, op een andere tijd gaat het weder lijdelijk, of 

zelfs liefelijk en zeer verblijdend. Maar dit wisselt gestadig af. Nochtans, de 

goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. 

De geliefde kinderen Israëls zullen zich na het voorgevallene te Mara wel niet veel goeds 

voorspeld hebben. Maar ziet, het gaat hun boven verwachting. Nu zullen zij wel het 

vertrouwen gekoesterd hebben, dat het voortaan steeds beter gaan zou. Want zij hebben 

immers nu God leren kennen. Hij verlost uit de grootste nood, Hij weet raad, waar 

anders geen raad te vinden is. Waarom zou zich ook niet hetzelfde gedurig herhalen of 

vernieuwen? Toch gaat het hun daarop weder boven verwachting slecht! 

Hoe! Mogen zij dan volstrekt niets verwachten, moeten zij den Heere slechts laten 

werken, zich geheel onvoorwaardelijk aan Hem overgeven, en noch in goede, noch in 

kwade dagen denken: Er komt geen verandering? Zo laat het zich geheel en al aanzien. 

Zij komen alzo in de vijfde legerplaats, en deze heet Elim. Dat woord wijst op een 

meervoudig getal en betekent: de Sterken, de Helden, de Kloekmoedigen. Daarbij is El 

ook een der Goddelijke namen, en vooral van die namen, welke bij Jesaja, hoofdst. 9, 

aan het Wonderkind gegeven worden; daar er staat: El gibbor, sterke God; hoewel 

Luther overgezet heeft: Kracht, Held, hetwelk toch op hetzelfde neerkomt.  

Het woord Elim herinnert ook aan Ram, dat een beeld der sterkte is, die de ram 

bijzonder in het hoofd heeft, en aan herten, die gaarne deze schaduwrijke, vrolijke en 

waterachtige plaats bezochten, en zich daar ophielden. Deze plaats wordt door oude en 

nieuwe schrijvers als bijzonder aangenaam vermeld. 

Haar bekoorlijkheid wordt ook zekerlijk daardoor buitengewoon verhoogd, dat zij in het 

midden ener uitgestrekte, onvruchtbare woestijn ligt, alsof zij door een wonder daar was 

gelegd, als een bewijs der Goddelijke almacht, die temidden van zulk een eenzame 

woestenij een lusthof aangelegd had. 
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In latere tijd heeft een Engels reiziger in die plaats nog negen heldere waterfonteinen 

aangetroffen, de drie anderen waren gevuld met zand. Maar palmbomen stonden er 

enige duizenden. Zozeer had zich hun getal vermeerderd, tenzij Mozes slechts melding 

maakt van die zeventig, als de voornaamste, zonder daarmede te willen zeggen, dat er 

geen andere meer geweest zijn. 

Palmbomen behoren tot de merkwaardigste voortbrengsels van het plantenrijk in het 

Oosten; dikwijls worden zij in de Schrift vermeld. “De rechtvaardige zal groeien als een 

palmboom,” Psalm 92. En de Bruidegom vergelijkt ook Sulamith daarmede, Hoogl. 7. 

Het is een boom, die zeer smakelijke en verkwikkelijke vruchten oplevert, namelijk de 

dadels. Die vrucht brengt hij in elk jaargetijde tot rijpheid en men vindt er ook steeds 

onrijpe aan, iets dat deze boom met verscheidene andere gemeen heeft. Hoe zullen de 

kinderen Israëls zich aan deze verkwikt hebben. De boom werpt zijn loof nooit af, zoals 

andere bomen, maar is ten allen tijde even groen als vruchtbaar. Zijn bladeren hebben 

een aanzienlijke grootte en een schone gedaante; het was werkelijk een aangenaam 

gezicht voor Israël, dat lange tijd niets dan rotsen, zand en kei had gezien. 

De palmbomen worden zeer hoog en groeien opwaarts, toch zijn zij gemakkelijk te 

beklimmen, terwijl hun schors een soort van ladder vormt. Zij bereiken een zeer hoge 

ouderdom, en indien men ze afkapt, groeien zij toch weder opwaarts. 

Men heeft ook bij de palmboom opgemerkt, dat hij nog meer omhoog streeft, als men 

hem met een zware last bezwaart; en zich gedurig in de hoogte werkt, als hij 

tegengehouden wordt. Zijn takken dienen tot vreugde- en overwinningstekenen; daarom 

wordt ook in Openb. 7 de triumferende gemeente in de hemelen als met palmen in de 

handen afgebeeld. Zelfs in de tempel was beurtelings een palmboom en dan weder een 

cherub afgetekend. 

En deze schone bomen waren te Elim in grote menigte. Hier was het goed te zijn, daar 

had men wel tabernakelen willen maken. 

De gelijkvormigheid van de palmbomen met de ware christenen zal uw opmerkzaamheid 

niet ontgaan zijn. Deze legerplaats dient ten bewijze, dat het ware christendom niet 

alleen lijden, maar ook hartelijk verblijden medebrengt, dat het niet slechts 

verloochening, lijdzaamheid en een gewillig opnemen van het kruis eist, maar ook grote 

verkwikkingen verschaft, die wat mate en reinheid betreft buiten het christendom niet 

gevonden worden. 

Droefheid en zuchtingen moeten van tijd tot tijd wegvlieden en vreugde en genot de 

gelovigen vervullen. Wordt de palmboom enige tijd omlaag gehouden, dan geeft de 

drukking terugwerking en de boom schiet naar zijn natuur weder omhoog. Daarom 

bemoedigen de gelovigen elkander in hun lijden met een zeker en spoedig 

daaropvolgend verblijden. 

“Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,” zegt David, “en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op 

God; want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en 

Mijn God.” “Verblijdt u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik 

weder opstaan,” zegt de kerk (Micha 7), en Petrus verzekert: “Gij zult u verheugen met 

een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;” hetgeen niet enkel van het toekomende 

leven te verstaan is. 
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In de levensgeschiedenis van Jezus komt het ten minste eenmaal voor. In die ure 

verheugde Zich Jezus in den geest! Ook bij de christenen is de blijdschap zeer 

onderscheiden. Nochtans is het hun plicht, zich te verblijden, ja, zich te allen tijde te 

verblijden. Inderdaad een zeer aangename plicht; tot wezenlijke beoefening er van wordt 

echter zeer veel vereist, en door de gelovigen wordt die plicht dan ook in onderscheiden 

mate beoefend. 

Men vindt er onder hen, die als op een effen pad geleid worden, wier uit- en inwendige 

toestand, wier karakter en lichamelijke hoedanigheden, evenals de genade, die in hen 

leeft, samenwerken met de omstandigheden, waarin zij verkeren, om hen in een 

gelijkmatige helderheid te laten voortwandelen. Zij zijn evenmin onderworpen aan een 

bijzonder lijden als dat zij zouden uitmunten in betuigingen van blijdschap, en worden 

alzo op een gewenste middenweg gehouden. 

Aan de andere kant vindt men er ook, die zelden en dan nog slechts voor korte tijd zich 

kunnen verblijden, bij welken juist alles even ongunstig samenwerkt, als gunstig bij de 

eersten. Hoe ziet gij zo treurig? Dat is meestal de vraag, die men tot hen richten moet, 

terwijl zuchten of klagen hun meest gewone bezigheid is. 

Zij zijn, zoals in Psalm 102 gezegd wordt: “Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk 

geworden, ik ben geworden als een steenuil der wildernis, als een eenzame mus op het 

dak!” 

En Heman klaagt (Ps. 88): “Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakend!”  

Zij gelijken niet de opwaarts staanden, altijd groenende en vruchtdragende palmboom, 

maar zij groenen slechts als het gras of gelijken op een gekrookt riet en rokende 

vlaswiek. Dat zijn de versaagde harten, die met nadruk moeten opgewekt worden, om 

getroost en goedsmoeds te zijn. Elk hard of snijdend woord brengt hun siddering aan, 

en zelfs de troost moet hun op een zeer zachte wijze worden toegediend, zal hun 

bekommering er niet door vergroot worden. 

Zij gelijken op mensen, die zwak van gezicht zijn, en slechts een zeer zacht licht 

verdragen kunnen, zullen zij niet geheel blind worden. Er zijn ook vreesachtige, blode 

zielen, die dikwijls anderen evenzeer tot een plaag zijn als zichzelf, met welke men grote 

lijdzaamheid moet oefenen, dewijl zij ook dikwijls over anderen veel te vitten hebben en 

eigenzinnig zijn. Kleinigheden gelden menigmaal bij hen voor zaken van groot gewicht; 

zij gelijken de zodanigen, die zeiden: Raak dit en dat niet aan, smaak dat niet! terwijl zij 

in veel gewichtiger zaken niet zelden al te toegevend zijn en in een zonderlinge 

tegenspraak met zichzelf geraken. Zij zijn niet zozeer voor hun eigen personen 

vreesachtig, maar verlangen ook van anderen, dat zij even onvrij en schroomvallig zijn 

zullen als zij. 

Moeten deze minder vreesachtig, dan moeten anderen meer gebonden en beperkt zijn; 

want zij vallen in de tegenovergestelde misslag en moeten voorzichtiger worden. Hun 

verkeer, hun gesprekken en hun handelswijze hebben wel niets vreesachtigs, maar iets 

lichtszinnigs, wat bij het christendom even weinig of nog minder tepas komt dan die 

vreesachtigheid, vooral als zij op een trotse wijze op hen nederblikt. 

Wordt der wereld niet gelijkvormig, dat is een vaste regel van het christendom, en men 

mag de christelijke vrijheid niet tot een dekmantel voor het boze maken, of haar 

misbruiken, om het vlees de ruime teugel te vieren. Het staat zonder twijfel zeer 
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bedenkelijk met hen, die zonder daartoe geroepen te zijn zich in elk gezelschap kunnen 

mengen; in de wereldse genoegens, al worden zij niet rechtstreeks zonden genoemd, en 

stiptelijk door het Woord Gods verboden, al kunnen ze ook op een schijnbare wijze 

verontschuldigd worden, toch delen, en het volstrekt niet nodig achten, ook in hun 

wandel de wereld niet gelijk te worden. 

Dat alles verraadt een lichtzinnige gemoedsgesteldheid en stemt volstrekt niet met de 

ernst en ijver der Godzaligheid overeen. Zij moet niets duisters hebben, maar ook niets 

lichtvaardigs, en als er een van beiden zijn moet, dan is het eerste nog beter dan het 

laatste.  

Evangelische vrijheid is een dierbaar pand, doch zij is niet zonder wetten, maar in de wet 

van Christus en door Zijnen Geest geleid. Men vindt christelijke zielen, die zulke sterke 

afwisselingen van blijdschap en leed hebben, dat zij plotseling uit de strenge winter in 

een aangename lente en weder uit de vrolijkste lente in het ruwste jaargetijde 

overgebracht worden. 

Nu eens komt het kruis van Jezus Christus in de volle verklaring des Heiligen Geestes 

voor hun ogen. Zij drinken zich zat uit de kristallen stroom, die van dat kruis uitgaat. Zij 

zien hun verkiezing der genade in de heilige tekenen aan Zijn handen en voeten. Dat 

daar de misdaden zijn verzoend, dat daar de zonden des ganse lands ineens zijn 

weggedaan, dat door die ene offerande alles volmaakt is, dat ligt zo klaar voor hen, als 

Kanaän voor Mozes op Nebo. 

Geen windje van twijfelzucht is er te voelen, geen tochtje rimpelt de spiegelgladde 

oppervlakte van de zee des gemoeds, waarin de Zon der genade zich in hare pracht 

spiegelt; geen onreine begeerte maakt het heldere water troebel, en er rijst een 

balsemgeur van hemelsgezindheid zacht omhoog.  

Maar het duurt niet lang, of de geschiedenis van de nood op de zee van Gennésareth 

vernieuwt zich bij hen. De Meester legt Zich te slapen. Vijandelijke winden beroeren de 

zee. Zij vult met hare woedende golven het wankelende scheepje, en naar het schijnt, is 

het geloof en de hoop het eerste, dat zij wegspoelen; men hoort tenminste slechts het 

geschreeuw: “Meester, Meester! wij vergaan!” dat meer het gekerm der vertwijfeling dan 

het angst- en hulpgeroep van het worstelend, toevluchtnemend geloof gelijkt, zodat de 

Meester Zelf vraagt: Waar is uw geloof? 

Op een wonderbare wijze grenzen bij deze zielen zomer en winter aan elkander, en zij 

bevinden zich in de enen of anderen, zonder dat men altijd de overgangen en trappen 

aanwijzen kan. Maar hoe zeldzaam zijn de zielen, die, zoals Jakobus zegt, in de wet der 

vrijheid zulk een inzicht hebben, dat zij daarin blijven, bij wien een vaste en gestadige 

toestand aangetroffen wordt. 

Zeker, het is God alleen, Die ons in het christendom bevestigt; maar het is toch geen 

onmogelijke zaak, die uit genade ook hun deel kan worden, dat zij het wezenlijk Paulus 

op een blijvende wijze kunnen nazeggen: “Ik heb een welbehagen in zwakheden, in 

smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus’ wil. Want als 

ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Cor. 12:10). Ik ben verzekerd, dat slechts dit gebod 

nodig is: Schept nu en Jesaja 12 wordt vervuld: “Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van 

Sion; want de Heilige Israëls is groot in het midden van u!” 
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De verheuging en blijdschap van de ware christen hebben een oorzaak, namelijk: de 

heilverdiensten van Christus, en vooral Zijn tranen en droefheid, Zijn angst en verlaten 

zijn van God; daardoor heeft Hij het voor Zijn volk verworven, dat het zich verheugen 

mag met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gelijk Hij zo genadig was, om arm te 

worden, daar Hij rijk was, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden, zo heeft 

Hij, daar Hij vreugde had kunnen hebben, Zich aan de grootste droefheid overgegeven, 

opdat wij door Zijn droefheid verblijd zouden worden. 

Hij heeft een volmaakte verzoening teweeggebracht. Alzo mag niemand zich 

verwonderen, wanneer zondaars dagelijks en hartelijk daarover verblijd zijn. De 

blijdschap der christenen heeft allerlei oorsprong. Niet wereldse, aardse of zelfs zondige 

dingen, niet wat men geoorloofde genoegens noemt zijn het, die hun blijdschap 

uitmaken, of waaruit zij voortvloeit. Het is de Heilige Geest, Die hen vrolijk maakt.  

Zijn verblijd maken is dus gans onafhankelijk van uiterlijke en vergankelijke dingen. 

Lichamelijke bezwaren, de gesloten deuren der kerkers, martelingen, die hun aangedaan 

worden, kunnen den Heiligen Geest niet verhinderen, het hart der christenen te 

bezoeken, zodat de rechtvaardige ook temidden van de dood goedsmoeds is, en in 

ketenen en banden ook lofliederen kan aanheffen. 

Daarom is het een blijdschap, die niemand van hem nemen kan en die Christus Zijn 

blijdschap in hen noemt. Maar daarom begrijpt de wereld hun vreugde niet, dewijl zij 

den Heiligen Geest niet kent en niet heeft. Daarom gebeurt het ook dat zielen zo diep in 

het treuren en versagen gedompeld zijn, dat zij niet anders denken, dan dat zij zich wel 

nimmer weder verblijden kunnen, en toch dikwijls eer zij het vermoeden, weder met 

blijdschap worden aangegord en uitroepen: “Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel 

verheugt zich in mijn God; want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den 

mantel der gerechtigheid heeft Hij mij aangedaan; gelijk een bruidegom zich met 

priesterlijk sieraad versiert en een bruid zich versiert met haar gereedschap” (Jesaja 61). 

Overigens werkt de Heilige Geest de blijdschap in een heilige orde, zo namelijk: dat de 

treurigheid der boetvaardigheid bij aanvang en allerlei aanvechtingen bij voortgang 

voorkomen. De verootmoedigden en vernederden worden verhoogd en Christus is 

gekomen, om slechts de treurigen te troosten. De blijdschap der christenen heeft allerlei 

drijfveren. 

Nu eens spreidt zij zich zover uit, dat ook de schoonheid der natuur, de zegen in de 

tuinen en velden, de voorrechten van de toestand, waarin men leeft, de bevrijding uit 

een tijdelijke bezoeking en dergelijke het hart tot heilige blijdschap stemmen. Dan 

weder is het een boek, een leerrede, een versje, een Bijbeltekst, een gesprek, dat zodanige 

liefelijke openbaringen teweegbrengt, dat de ziel weder de snaren grijpt van hare harp, 

die zij aan de wilgen had gehangen. 

Het Avondmaal des Heeren, de vertegenwoordiging der liefde Gods, der genoegdoening 

van Christus, de overdenking van de wonderbare wegen des Heeren kunnen dikwijls het 

gemoed bijzonder vervrolijken, dewijl de Vriend door deze breuk heen ziet. 

Op een andere tijd blijft het onder alles droog en dor, ten bewijze, dat de middelen 

alleen het niet doen, maar dat het de Heilige Geest is, Die levendmaakt. Deze blijdschap 

der christenen heeft ook bij hen allen enerlei werking. De blijdschap in den Heere is uw 

sterkte, zegt Nehemia. Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult 
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hebben, zegt David, en wenst dat zijn mond den Heere mocht roemen met vrolijke 

lippen.  

Gelijk hij zeggen kon: Die al uw zonden vergeeft, Die al uw krankheden geneest, zegt hij 

ook: Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is Zijn heilige Naam.  

Toen de Galatiërs zich zo zalig gevoelden, hadden zij zelfs de ogen willen uitgraven; de 

Hebreeën droegen met blijdschap de beroving hunner goederen, en vrolijk gingen de 

gezegende apostelen van het aangezicht van de raad heen, dewijl zij verwaardigd waren 

geworden, om de naam van Jezus smaadheid te lijden. Daarom bidt David met recht: De 

vrijmoedige Geest ondersteune mij. Dat is tegelijk een gewillige Geest, Die alles, ook het 

zwaarste licht maakt. 

Hoe wenselijk is het dus, dat er toch van tijd tot tijd zulke Elims komen, en wie gunt het 

de kinderen Israëls niet, dat zij eens kunnen uitrusten, nadat zij drie dagen lang op een 

moeilijke kleiachtige grond hadden moeten wandelen, zonder ook slechts des nachts 

rust te kunnen genieten. Nochtans mogen zij zich hier niet lang ophouden; de leus is 

alweder: voorwaarts. 

Elim heeft de opgegeven betekenis van Sterken.  

Maar aan wien wordt dan deze naam gegeven? Aan de legerplaats, of aan de gelegerden? 

Waarom niet voornamelijk aan de laatsten? Want zeker is Israël sterk. Het heeft immers 

zijn naam juist daarvan, dat het met God en mensen geworsteld heeft. Hoe zou het niet 

sterk zijn, daar het zijn sterkte in den Heere heeft, op Wien het vertrouwt en hoopt, en 

alzo steeds nieuwe kracht ontvangt? 

Wie zal hen overwinnen, daar de Heere voor hen strijdt? Zou het niet zegepralen, daar 

de Heere Zelf Zijn zwaard is? Alle dingen zijn immers mogelijk hem, die gelooft. En hoe 

zou het hun ook gaan, als zij niet zo sterk waren, daar de duivel, de wereld en hun eigen 

vlees en bloed niet ophouden hen aan te vechten? Is er tot een zaak, of tot een 

onderneming moed en sterkte nodig, dan is dit inderdaad over het christendom een 

noodzakelijk vereiste. 

Al waren het ook dat alle ondernemingen mislukten, met het christendom mag het ons 

niet mislukken; want daarvan hangt alles af: ons leven en eeuwig heil. Al is het dat ook 

oorlogen mislukken, veldslagen verloren worden, vloten vergaan, landen zinken en 

steden verbranden, dat zijn tijdelijke dingen. 

Maar als Israël een nederlaag lijdt, een veldslag verliest, zo mag en kan hem toch de 

overwinning niet ontgaan, en zijn schip moet, in weerwil van al de onstuimigheid, de 

haven bereiken. 

Het heeft alzo kracht nodig, en dat wel een alles overwinnende, ja zelfs onverwinbare, 

zich steeds vernieuwende kracht. En deze bezit het ook inderdaad. Alle instrument, dat 

tegen hen bereid wordt, zal niet gelukken en alle tong, die tegen hen in het gericht 

opstaat, zullen zij verdoemen; dit is de erve der knechten des Heeren en hun 

gerechtigheid is uit Mij, spreekt de Heere. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, 

dat is hun heldenroem. 

Elim: de Sterken. 

Omgordt u, gij volken, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal 

vernietigd worden. Want hier is Immanuël! Ja, was Israël niet in Elim gelegerd, het ware 

reeds lang met hen gedaan geweest, zodat men wellicht niet eens weten zou, dat er ooit 
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een Christus en christenen in de wereld geweest waren. Ja, ten ware de Heere niet met 

en bij ons was, zo zegge Israël, ten ware de Heere niet bij ons was als de mensen tegen 

ons opstonden, zij zouden ons levend verslonden hebben, de wateren zouden ons 

overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn (Ps. 124). 

De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des 

Allerhoogsten, God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen (Ps. 46). Christenen 

zijn sterken, die iets uitrichten. 

Maar ook ten anderen kan van het christendom op wonderbare wijze gezegd worden, 

dat tot geen zaak minder moed, kracht en kloekheid vereist wordt dan tot deze. De 

verspieders, die het land Kanaän bespied hadden, zeiden: “Wij zijn als mieren tegenover 

deze inwoners!” En daarna zegt God Zelf, dat het wezenlijk alzo was. 

Jozua sprak dit ook niet tegen, maar beweerde, dat zij niettegenstaande dat alles hen als 

brood wilden opeten. In een geestelijke betrekking zeide dezelfde dierbare man daarna: 

Gij kunt den Heere niet dienen, hoewel hij van zichzelf en zijn huis zegt: Wij zullen den 

Heere dienen. Er werd alzo daartoe geen kracht vereist, hoe zou het anders ook Paulus 

gegaan zijn, die niet in staat was iets goeds te denken; en David, die zo onmachtig was, 

dat hij niet spreken kon; ook Agur, die niet wist, wat heilig is; de Romeinen, die niet 

wisten, wat zij bidden moesten. 

Maar als wij zeggen: tot geen onderneming wordt minder kracht vereist, dan verstaan wij 

daarmede zulk een kracht, heldhaftigheid en kloekheid, die wij reeds vooraf bezitten en 

als een kapitaal in de handel zouden moeten aanbrengen, alzo die niet bij Jezus eerst 

behoefden te zoeken, of Hem daartoe gelovig aan te nemen. 

Mijn raad en mijn krachten moet veeleer geheel verdwijnen, dan verheerlijkt zich de 

almachtige genade in en aan mij. Zijt sterk, zegt Paulus, maar hij voegt er ook bij: in den 

Heere en in de sterkte Zijner macht. De Heere is met u, zeide de engel tot Maria. En dat 

is juist; zo zegt de apostel: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 

Israël vond alzo te Elim twaalf fonteinen en zeventig palmbomen; het getal 

waterfonteinen stemt met het getal der twaalf apostelen, en het getal palmbomen met 

dat der zeventig discipelen overeen, welke Jezus volgens Lukas 10, behalve de twaalf, 

uitzond. 

Gelijk nu alles wat de kinderen Israëls wedervoer een voorbeeld voor ons is, alzo ook dit. 

Hun vijfde legerplaats tekent alzo het standpunt des Evangelies, dat eerst door de twaalf 

apostelen en zeventig discipelen verkondigd werd, en uit genade en barmhartigheid 

Gods ook onder ons nog gehoord wordt, namelijk: “Dat het is een getrouw woord en 

aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren 

zalig te maken.” 

Dit Evangelie vormt de waterrijke, schaduwachtige en vervrolijkende plaats voor de 

vermoeide en belaste zielen, die zich op de keiachtige grond te Etham afgetobd en aan 

alles gebrek geleden hebben. Hier luidt het tot hen: Eet en drinkt tot verzadiging. Hier 

valt de hitte der zon niet op hen.  

De wet met haar eisen en bedreigingen beangst hen niet meer, door hun toe te roepen: 

Doe dat, en gij zult leven; en te vervloeken, die niet onderhoudt alles wat geschreven 

staat in het boek der wet, dat hij dat doe. De heerlijkheid der Goddelijke majesteit 

bliksemt hen niet meer als een verterende gloed tegemoet, die hen doet uitroepen: Wee 
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mij, ik verga! want het brandoffer is zichtbaar, waarop het offer der verzoening vlamt, en 

de engel met het vuur, die zegt: Uw misdaad is van u weggenomen, en uw zonden is 

verzoend. 

Gelijk de palmbomen, als beeld van overwinning en vrede, liefelijk suizen en de 

kronkelende bronnen door hun luidruchtig geborrel aangenaam verkwikken en stillen, 

en hier en ginds een wakkere ree of een moedig hert drinkt of graast, alzo daalt onder de 

overwinningspalm des Gekruisten en Verrezenen een balsemende vrede in de ziel; het 

schuchtere vee wordt er heengelokt, het hert, dat zolang naar vers water smachtte, 

drinkt, en alles wat de ziel aanschouwt, verkwikt haar tegelijk. 

Met één woord: alles wat dit palmbos voor Israël na zulk een moeitevolle reis 

verkwikkelijks mocht hebben, vindt men nog veelmeer wezenlijk in het Evangelie, zodra 

een verootmoedigde ziel het in het licht des Heiligen Geestes leert verstaan. 

Nochtans, geliefden! dat alles is Kanaän nog niet, al is het ook een geringe voorsmaak en 

een flauwe afschaduwing er van. Wat moet toch het wezenlijke Kanaän zijn, waar de 

heldere stroom des levende waters aan beide zijden met bomen beplant is, die twaalf 

verschillende vruchten dragen; waar geen andere afwisseling plaats vindt, dan die het 

zalig genot verhoogt. Ja, wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft, dat heeft God 

bereid dengenen, die Hem liefhebben.  

Ja, wij reizen. Wij verlaten Egypte met al zijn pracht en genot, en spoeden ons naar 

Kanaän. Trek ons maar, Heere, opdat wij U nalopen. Amen. 
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DE SCHELFZEE 
 

 

Numeri 33:10 
“En zij verreisden van Elim en legerden zich aan de Schelfzee.” 

 

Wij zetten onze reis voort, terwijl wij in onze overdenking de kinderen Israëls 

begeleiden, en daarbij letten op de overeenkomst van de zichtbare reis naar Kanaän met 

de wegen en afwisselingen van het inwendige leven. Wij hebben ons nu lang genoeg in 

het liefelijke Elim opgehouden, van de kostelijke vruchten der palmbomen genoten, in 

hun schaduw ons verkwikt, en uit zijn fonteinen gedronken.  

Wij zouden wel gaarne gedurig door aangename ervaringen verkwikt worden, en het 

kruis en de aanvechtingen des satans aan anderen overlaten. Maar de Heilige Geest 

heeft ons nog meer te betuigen, dan dat wij door het bloed van Christus gerechtvaardigd 

zijn geworden, en dat God liefde is. Hij kan en wil troosten, maar ook bedroeven, niet 

slechts helen, maar ook verwonden, niet slechts teleurstellen, maar ook beangstigen, zich 

niet alleen als een verkwikkende dauw, maar ook als een verterend vuur, als een Geest 

des oordeels en der uitbranding bewijzen aan hen, die Hij onder zijn bearbeiding 

gebracht heeft. 

Hij gebruikt niet slechts voortdurend de stok Lieflijkheid, maar ook de stok 

samenbinding, niet alleen het Evangelie, maar ook de wet, niet alleen de beloften, maar 

ook de eisen. Hij spreekt niet slechts van troost, maar ook van verplichtingen. Hij 

verhoogt, maar verootmoedigt ook; Hij verheft tot in de derde hemel, maar leidt ook in 

de hel; Hij troost rijkelijk, maar laat ook vele en grote angsten ondervinden, ja Hij 

doodt zelfs en maakt weder levend. 

Alzo wordt het leven van Christus in de ziel afgebeeld. Het goud wordt wel zevenmaal 

gelouterd. Er zijn ook ovens der ellende, waarin de lijder tot op het uiterste gelouterd 

wordt. Hij heeft u te zeggen, dat God alleen goed – maar ook dat het gedichtsel van ’s 

mensenhart alleen boos is van de jeugd af aan, en dat wel alle dagen boos; u te zeggen, 

dat Hij getrouw is, maar gij geenszins. 

Wil Hij u leren, dat Christus de Weg is, dan zal Hij u ook elke andere weg toemuren; 

dat Hij het Leven is, dan zult gij in uzelf en overal buiten Hem niets dan dood vinden. 

Het zaad des velds zou niet groeien, als er geen winter, geen koude over heenging, 

daarom wordt er ook in de herfst gezaaid. Zonder twijfel is het voor de bomen nuttig, 

dat zij eens in het jaar van hun bladeren, vruchten en zelfs van hun sappen beroofd 

worden, en het edelste onder alle gewassen, de wijnstok, wordt ook het meest gesnoeid.  

De gelijkvormigheid vinden wij ook in de ervaringen van het inwendig leven des 

christens; welke weeën en angsten der geboorte, welke menigvuldige dodingen komen 

niet gedurig over gans Israël! 

Elim is Kanaän niet, de kinderen Israëls moeten alzo vandaar opbreken en verder reizen! 

Laat ons hen begeleiden, en zien, hoe de Heere door alle tijden heen geoordeeld heeft; 

opdat wij getroost, geleerd, getuchtigd en onderwezen worden in de gerechtigheid. 
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Van Elim moesten zij opbreken en reizen naar de Schelfzee; daar moesten zij vertoeven, 

hun tenten opslaan en zich legeren. Aan deze zijde van Elim hadden zij het veel 

gemakkelijker, dan zij het aan gene zijde gehad hadden, waar zij zich volstrekt niet 

mochten legeren; integendeel, drie dagen achtereen moesten zij voorttrekken en het des 

nachts zo goed mogelijk op de aarde, onder de blote hemel voor lief nemen.  

Zo gaat het in het christendom ook, nu eens gemakkelijker, dan moeilijker. Nu is er als 

het ware wapenstilstand, straks een zoveel te heviger en te langduriger oorlog, en dan 

weder een lieflijke verkwikking. 

De Schelfzee is de Rode zee, die deze naam droeg naar haar kleur, den eerste naar het 

riet, of de biezen, welke in grote menigte op de oever groeiden. Het hoofddoel, 

waarmede de wolkkolom hen naar de zee leidde, door welke zij pas enige dagen geleden 

getrokken waren, is gemakkelijk te raden. Zij moesten de weg overdenken, langs welke 

de Heere hen tot dusverre geleid had. 

Zij moesten zich de grote weldaden en uitreddingen recht levendig vertegenwoordigen, 

die hun boven, ja tegen verwachting ten deel geworden waren. Zij moesten de 

almachtige werking van de toorn en de liefde Gods, van Zijn ijver en Zijn 

goedertierenheid rijkelijk overwegen; van de toorn en ijver jegens de goddelozen, gelijk 

dit op een verschrikkelijke wijze aan de Egyptenaren zichtbaar was geworden; van Zijn 

liefde en goedertierenheid aan Zijn volk, aan hen, die in Zijn liefde en gunst blijven. 

Beiden moesten hen tot verootmoediging en boetvaardigheid leiden; daarheen leiden, 

dat zij steeds meer naar God gezind werden. Die Rode of Schelfzee moest hen tot liefde 

nopen jegens zulk een goedertieren, tot vrees jegens een zo heilig, tot vertrouwen jegens 

een zo machtig en tot gehele overgave aan een zo wonderbare en getrouwe God. 

Zij moesten met Paulus leren zeggen: “Hij heeft ons uit zo grote nood verlost, en verlost 

ons nog dagelijks, en wij hopen op Hem, dat Hij nog verder verlossen zal.” Wie had hen 

tot dusverre gebracht? Was het hun kracht? Was het hun wijsheid, of was Hij het? 

Tot welk vertrouwen op de toekomst moest en kon hen dit niet opwekken. Met welke 

andere ogen konden zij thans dezelfde zee aanzien dan voor enige dagen! 

Hoe gans natuurlijk was het, een vergelijking tussen toen en nu te maken, en hoe vers 

lag het nog in hun geheugen. Waarschijnlijk lagen nog vele dode lichamen van de 

Egyptenaars aan de oever met hun wapenen; maar zij stonden allen behouden daar, en 

er was niemand, die hen drukte. Welk een moed konden zij daaruit voor de toekomst 

scheppen; hoe beschaamd moesten zij over hun ongeloof en wantrouwen worden, en 

zich aangespoord gevoelen, voortaan op de levende God te hopen, Hem van ganser 

harte lief te hebben, te vrezen en te eren. 

In waarheid mocht het hier heten: “Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had, zo 

zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uwe gerechtigheid als de golven der zee. Och, 

dat zij een hart hadden, dat Mij vreesde!” 

Want welk een hardnekkig volk was het! Zij hadden geen oog, dat zag, geen oor, dat 

hoorde, en geen hart, dat verstandig was. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib 

zijns heren; hoewel beiden voor de domste dieren gehouden worden, nochtans 

herinneren zij zich, waar zij gevoed geworden zijn. Maar dat volk legert zich daar aan de 

Schelfzee, bijkans alsof het zelf een riet geweest was, zonder verstand en nagedachten, ja 

spoedig horen wij hen murmureren en wantrouwen. 
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Maar, geliefden! laat ons niet denken, dat wij beter zouden geweest zijn; laat ons 

veelmeer in hun voorbeeld de wangestalte van onze eigen harten en de noodzakelijkheid 

leren van hetgeen ons de Rode zee afbeeldt, namelijk de noodzakelijkheid van de 

reiniging der zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus, en haar zoeken. 

David zeide ook eens tegen zijn ziel: “Vergeet geen van de weldaden des Heeren.” Wij 

zien ook in het voorbeeld der discipelen, dat zij dikwijls volstrekt niet verstandiger 

werden door al de wonderen, die zij aanschouwden; en zo gaat het nog. Gelijk Paulus 

zegt: “Ook ons Pascha is voor ons geslacht,” zo zouden wij ook kunnen zeggen: Wij 

hebben ook een Schelfzee, die wij beschouwen zullen, om de heerlijkheid des Heeren te 

zien in hetgeen voor ons betamelijk is. En als deze onze Schelfzee moeten wij 

beschouwen alles wat ons de ijver en de goedertierenheid Gods, wat ons onze 

verdorvenheid en ellende, als ook Zijn macht en genade voorhoudt. 

Het Woord Gods, de geschiedenis, onze feesten, vooral het Heilig Avondmaal en onze 

eigen ervaring vormen als het ware de uitgebreide Schelfzee, die wij met verstandige 

ogen beschouwen en waaruit wij wijsheid leren moeten. Aan deze zee zijn wij als het 

ware gelegerd, en de prediking des Goddelijken Woords geeft ons voortdurend 

aanleiding tot haar beschouwing, als wij maar oren hebben om te horen, en ogen om te 

zien; anders gaat het als met de Schelfzee, die menigeen voor niet meer dan louter riet 

hield. 

Ik waag het geenszins, de genoemde, niet te overziene zee des Goddelijken Woords en 

de geschiedenis enz. voor ogen te stellen en een genoegzame verklaring der 

bijzonderheden te geven; want om deze zee te overzien, hebben wij het hoge standpunt 

der eeuwigheid nodig; dewijl hier beneden het kennen zelfs van een apostel ten dele is, 

en een zien als door een spiegel in een duistere rede. 

Jezus Christus is dan toch het middelpunt, waarin de verspreide stralen zich als in hun 

brandpunt verenigen, en in Wiens aangezicht de heerlijkheid Gods zich spiegelt, zodat 

de overdenking daarvan dan ook het noodzakelijkste en heilzaamste is. 

Zonde en genade recht te leren kennen is onze dagelijkse les, en beiden worden het 

beste gekend in Hem, Die tot zonde en tot rechtvaardigheid gemaakt is.  

Willen wij recht aanschouwen wat de zonde is, dan hebben wij onze ogen niet zozeer op 

die goddeloze wereld te vestigen, die met oud en jong in de watervloed omgekomen is; 

niet slechts op Sodom, toen de Heere zwavel en vuur regenen liet van de Heere uit de 

hemel; niet alleen op de bende van Korach, die levend door de aarde verslonden werd 

en ter helle nedervoer, en de afgrijselijke Judas, die, nadat hij gezondigd had, zelf het 

verdiende doodvonnis voltrok; maar als wij zien, hoe God Zelf Zijn eniggeboren Zoon, 

nadat Hij Hem tot zonde gemaakt heeft, niet verschoont, noch naar lichaam, noch naar 

ziel, maar Hem zonder barmhartigheid in het stof des doods legt, dan zien wij eerst recht 

duidelijk, wat de zonde in de ogen Gods zijn moet, dat Hij daarentegen zozeer toornt en 

zulk een offer eist. 

Hoe diep worden wij daardoor vernederd, en tot welk een boetvaardigheid en 

zelfverloochening opgewekt en aangespoord! Maar waar zien wij ook zulk een glans der 

genade als in het aangezicht van Jezus Christus?  

Het is alleszins hartroerend, als wij in de profetische schriften, midden in een duistere 

wolk van toornige redenen en verschrikkelijke bedreigingen, dikwijls plotseling de zon 
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in de liefelijkste beloften zien doorbreken, en in de wolken de veelkleurige regenboog 

der onveranderlijke trouw aanschouwen, bijvoorbeeld in dat woord: “Indien de 

hemelen daarboven gemeten en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen 

worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, 

spreekt de Heere. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen; maar Mijn 

goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, 

zegt de Heere, uw Ontfermer!” en dergelijken, waar God voorkomt als een Vader, Die 

op Zijn kinderen toornt, maar hen ook spoedig weder vriendelijk omarmt, alsof Hij hun 

vertrouwen en hun liefde volstrekt niet missen kon. 

Hartroerend is het alleszins, als Jezus ons het liefhebbend harte Gods tekent in het beeld 

van een werkzame vrouw, die in de ene hand het licht en in de andere de bezem het 

ganse huis doorzoekt, om een verloren penning terug te vinden; van een herder, die 

vervuld met blijdschap zijn wedergevonden schaap op de schouders naar huis draagt; 

van een vader, die zijn afgedwaalde zoon tegemoet snelt, hem kust en versiert. 

Hartroerend is het, als Hij een diep gevallen Petrus laat groeten, ginds een bekommerde 

zondaar Zijn Zoon noemt, hem beveelt getroost en goedsmoeds te zijn en hem verzekert: 

Uw zonden zijn u vergeven; en hier een Zacheüs toeroept: “Kom haastig af, want Ik 

moet heden in uw huis blijven.” 

Hartroerend is het, als Hij roept: “Komt allen tot Mij, gij die vermoeid en belast zijt, Ik 

zal u rust geven; die dorst heeft, kome tot Mij, en drinke; die wil, neme het water des 

Levens om niet,” enz. Liefelijk is het, als een ziel de verkwikkende toevloeiingen der 

genade alzo smaakt, dat zij met de profeet van blijdschap opspringt in de God haars 

heils, en met David roemt: “De Heere is mijn Herder!” Maar dat zijn nog slechts enkele 

liefelijke dauwdruppels, niet de Zon der gerechtigheid Zelf. 

Welk een Schelfzee van die gerechtigheid biedt de zending en overgave van Jezus 

Christus Zelf? Welk een ondoorgrondelijk diepe zee en niet te overziene uitgebreidheid 

wordt ons voor ogen gesteld in de gave boven alle andere gaven, dat God de wereld alzo 

liefgehad heeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon haar heeft gegeven; dat die Zoon die 

wereld alzo liefhad, dat Hij Zijn leven voor haar in de dood gaf. 

O! dat wij waarlijk en steeds aan die oever gelegerd waren of werden, en de Heilige 

Geest boven die wateren zweefde, die door dat wonderhout des kruises zo zoet en 

genezend geworden zijn; opdat wij de hoogte en diepte, de lengte en breedte der genade 

Gods in Christus Jezus mochten leren kennen, die het riet van onboetvaardigheid en 

ongeloof ons verhinderde te zien, en die, als wij in Zijn licht staan, te zien is.  

Inderdaad, evenals in de Rode zee de vijanden Israëls allen omkwamen, zo mag men 

hier zeggen: daar verzinken mijne zonden, gelijk een steen verzinkt in de diepte des 

waters en een strohalm verteert in de gloed! Een afgrond van barmhartigheid verslindt 

een zee vol harteleed. Gij, Heere, vergeeft de zonden!  

In waarheid is hier dat water, dat de profeet Ezechiël eerst tot aan de enkels, daarna tot 

aan de knieën en lenden kwam, en eindelijk zover ging, dat hij er moest doorzwemmen, 

en geen grond meer vinden kon. Welk een heerlijkheid zal het zijn, te staan aan de 

kristallen zee met vuur gemengd, waarvan Openb. 15 spreekt, met hen, die de 

overwinning behaald hebben, en op de harpen Gods het lied van Mozes en het Lam 

zingen. 
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Dit is nu zekerlijk de hoofdzaak. Ach, dat het vrije uitzicht daarop nog zozeer wordt 

belemmerd door het riet en de nevel, die niet zelden uit het hart opstijgt en die oceaan 

der genade bedekt. Ik bedoel het riet van allerlei twijfel en tegenspraak en de nevel van 

allerlei zondige en ongelovige gedachten. 

Welk een majestueuse zee! O Sion, klim op een hoge berg, om hare krachtige golven te 

zien, die uwe vijanden verslinden en alle geweldigen verbreken zullen, die de duistere 

wolken der vertwijfeling verdelen en de genezing van de door ongeloof verdorde hand 

teweeg brengen. 

De ervaringen, die de christen heeft, zijn ook zulk een rietzee, bij welke hij van tijd tot 

tijd gelegerd wordt, om de weg te overdenken, die den Heere, zijn God met hem 

gehouden heeft. Zij zijn voornamelijk van een tweeledigen, eensdeels nederdrukkenden, 

anderdeels verblijdenden aard.  

Wie is er, die niet met een zeker dichter moet instemmen, als hij zegt: Heeft niet de 

ervaring mij mijn dwaasheid dikwijls geleerd? Wie is in staat om op te merken, hoe 

dikwijls hij faalt, en hoe groot is de menigte der verborgen afdwalingen! Wat is er weinig 

zelfkennis nodig om in te zien, dat wij ons geenszins voor God beroemen kunnen, en 

hoe groot moet de blindheid zijn van hen, die dit volstrekt tegenspreken en van zich 

weren! 

Maar beoordelen wij ons hart naar de taal en beschrijving des Heiligen Geestes in het 

onbedriegelijk Woord Gods, dan hebben wij een zee voor ons, wier baren modder en 

onreinheid opwerpen, die zich evenwel met allerlei riet van verschoningen omringt, om 

maar niet in zijn ware, dat is afschuwelijke gedaante te worden gezien. Ook aan deze zee 

moeten wij ons laten legeren, om onze nood en onze ellende recht grondig te leren 

kennen. 

Het is wel onaangenaam, maar nuttig; wel moeilijk, maar heilzaam. Waar is de christen 

te vinden, die bij een terugzien op zijn weg tot nu toe niet op veel angstige druk kan 

wijzen, die niet in menige grote, inwendige nood gebracht werd, die hij heeft moeten 

doorworstelen, als zijn ziel versaagde en hij niet anders dacht, dan dat het nu met hem 

gedaan was.  

Maar ook, welke liefelijke ervaringen heeft hij gehad, die hem evenzeer onvergetelijk 

blijven; waarom ook David tot zijn ziel zegt: “Vergeet geen van Zijn weldaden!” Welke 

heldere, Godzalige inzichten zijn hem van tijd tot tijd ten deel gevallen, en met welk een 

Goddelijke klaarheid heeft de waarheid hem beschenen. In welk een volheid heeft hij 

dikwijls de Verlosser Jezus Christus aanschouwd, zodat hij in al zijn gebrek en in al de 

diepte zijner ellende niet versaagde, integendeel, met de roemtaal van Paulus in zijn 

mate kon instemmen: “Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja wat 

meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.” 

Welke heilige gezindheden doorstroomden dikwijls zijn gemoed, zodat het hem ging als 

Israël aan de Schelfzee, waar het al zijn vijanden zag verzinken en niet anders dacht, dan 

dat de oude mens nu volkomen was weggevaagd, hoewel deze zich later tot zijn grote 

bevreemding en smart weder levend toonde, en hij zich weder bij vernieuwing moest 

aangorden, om tegen hem te worstelen en hem te bestrijden. 

Welk een verzekering des geloofs en vurigheid der liefde, der kracht en der hoop, 

waarover hijzelf zich verbaasde, heeft hem doen leven, zodat hij zeggen kon: “De strik is 
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verbroken, de vogel is vrij.” Hoe gemakkelijk viel hem dikwijls deze en gene zaak, die 

hem anders bijna onmogelijk toescheen; en als hij geen zwarigheden verwachtte, 

omringden zij hem van alle zijden als torens. Hoe dikwijls verloor hij weder wat hij 

meende goed te hebben aangegrepen, en bespeurde hij plotseling, dat hij nog lang moest 

zoeken naar hetgeen hij dacht te bezitten. 

Geliefden! het kan zeer nuttig zijn van tijd tot tijd de velerlei ervaringen te overzien; 

maar vooral blijft de eerste uitstorting der liefde Gods in het hart het ganse leven lang 

onvergetelijk; en hoevelen hebben niet terecht dag en uur opgetekend, toen zij die 

gelukzaligheid deelachtig werden. 

Het in herinnering brengen van deze genadige ervaring is niet zelden een gezegend 

middel, om de ziel ook in een dorre woestijn te verkwikken. Men wordt gelijk aan de 

zeelieden, die, aan de woelingen der zee gewoon, niet zozeer voor een storm 

verschrikken, dewijl zij er reeds vele beleefd hebben. 

Het is nochtans ook waar, dat, evenals de kinderen Israëls de Schelfzee, die hen toch zo 

nabij lag, des nachts niet zagen, en toen het hun aan spijs ontbrak, even ongelovig waren 

als anders, men ook wel eens ondervonden uitreddingen en verlossingen vergeet en er 

zich niet mede troosten kan. Ook gebeurt het wel, dat de omstandigheden de ziel zo 

wonderlijk en vreemd, zo onverwacht en moeilijk voorkomen, dat men roer en riemen 

verliest en zich niets meer herinneren kan. 

Met welke medelijdende ogen zagen de domme Israëlieten de Schelfzee aan. Mij dunkt, 

er ligt wezenlijk een betekenis in, dat er nu Schelfzee gezegd wordt, terwijl er vroeger 

alleen van zee gesproken werd. Zij zagen slechts een menigte water, maar volstrekt niet, 

wat weinige dagen tevoren hen tot zulke blijmoedige lofzangen opgewekt had; zij waren 

veel meer opmerkzaam op dat riet, dan op de wonderen Gods, en het riet was een beeld 

van hun gemoed, waarin even weinig standvastigheid gevonden werd als in een riet, dat 

door de wind bewogen en in een andere richting gebracht wordt. 

Maar zien wij ook niet bij de discipelen, dat zij bij al de wonderen van Jezus, vooral toen 

Hij met weinig brood een menigte mensen spijzigde, niets verstandiger, maar zelfs hun 

harten harder geworden waren? En wat wil dit anders zeggen, dan dat zij uit dit alles de 

rechte lering en het ware nut niet trokken, dat zij toch daaruit hadden moeten 

opzamelen. Wordt deze ellende niet nog zeer menigvuldig aangetroffen?  

De oceaan der Goddelijke wonderen in de Heilige Schrift breidt zich voor de ogen der 

mensen uit, van zulke wonderen, die inderdaad bijna ongelooflijk zijn, namelijk dat 

God Zijn eeuwige Zoon in deze wereld gezonden heeft, niet opdat Hij de wereld 

veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Maar hoe gedraagt zij zich algemeen daartegenover? De grote hoop der onbekeerden en 

geestelijk doden blijft onverschillig en onaandoenlijk. Wereldse, aardse, zinnelijke 

dingen en nieuwigheden brengen hen in vervoering, maar de liefde Gods, het vermanen 

van Christuswege: laat u met God verzoenen, laat hen even onbeweeglijk en brengt in 

hun gezindheid en werkzaamheden evenmin een verandering ten goede, als het gezicht 

der Schelfzee bij Israël, tenzij er een bijzondere Goddelijke werking bijkomt. Sommigen 

twijfelen en gelijken op hen onder Israël, die zo klein van gestalte waren, dat zij niets van 

de Schelfzee zagen, omdat zij niet over het riet heen konden zien, terwijl anderen, of zij, 
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die op een hoogte stonden, de uitgestrekte zee voor zich zagen, en het riet onder dat 

vergezicht geenszins gewaar werden. 

Enigen spotten zelfs en gelijken op de trotse kortzichtigheden, die zozeer met hun 

voortreffelijkheid ingenomen zijn, dat zij menen dat wat zij niet konden zien, ook door 

een ander niet gezien werd. Met één woord: hun harten zijn verhard, en al worden deze 

ook door die grote christelijke feesten van de geboorte, het lijden, de opstanding en 

hemelvaart van Jezus als het ware aan een Schelfzee geleid, waar al onze vijanden 

omgebracht zijn; al wordt het door de Doop en het Avondmaal des Heeren als voor hun 

ogen geschilderd, zij volharden in hun oude mening, zij bezinnen zich niet, zij komen 

ook niet tot zichzelf, om te zeggen: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan.” 

Maar welke heilige, aangename en bemoedigende gedachten moesten er mij Mozes, 

Aäron en Mirjam, Jozua, Kaleb en de andere gelovigen en standvastigen onder het volk 

opgewekt worden door het zien der zee, zodat zij zonder twijfel dit gezicht verreweg 

heerlijker vonden dan de liefelijke toestand te Elim. 

Welk een gewichtige prediking was voor hen die zee, en hoe geheel anders zagen zij haar 

nu eens van deze, dan van gene zijde aan, dan toen zij nog voor haar stonden en de 

vijanden achter zich hadden. Hoe geheel anders oordeelt men in het algemeen over vele 

dingen, als men er door is, dan als men er nog voor staat! 

Hoezeer klaagt David in zijn lijden, terwijl hij daarna zegt: “Ik dank U, dat Gij mij 

verootmoedigd hebt.”  

Maar dan de blik op de Schelfzee, maakt het Evangelie van de genade Gods in Christus 

Jezus, zoals het beschreven is, zuiver gepredikt, en door de christelijke feesten 

aanschouwelijk voorgesteld wordt, dien indruk, brengt het bij hen, in wien toch 

wezenlijk leven aanwezig is, die vruchten voort, die het maken en voortbrengen moest, 

die er aan geëvenredigd zijn? 

Waar is de blijmoedigheid des geloofs, de onwankelbare hoop, de vurige liefde, de 

standvastige lijdzaamheid, de overwinning der wereld, de Godzalige wandel, de 

hemelsgezindheid, de tedere broederliefde, de verblijdende verdraagzaamheid? Waar? 

Hoe gebrekkig ziet het er in deze in het algemeen uit! Wat al twijfelzucht, 

kleingelovigheid, ongeduld, hoogmoed en dergelijken ziet men nog alom; wat al 

gelijkvormigheid met de wereld, lichtzinnigheid en zonde! 

Louter bewijzen hoeveel reden wij hebben, om met David te bidden: “Ontdek mijn 

ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen Uwer wet.” Wat zijn er nog veel treurigen in 

Sion, die men toeroepen moet: Uw leed zweeft u nog te veel voor de ogen, gij heft uw 

ogen, harten en handen niet genoeg omhoog tot de dierbare Heiland, de Man van 

smarten. 

Is dat niet zeer beklagenswaardig? Wast daarom op in de genade en kennis van onzen 

Heere Jezus Christus, want indien dat alles rijkelijk in u woont, het zal u niet ledig of 

onvruchtbaar laten, en u zal rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig 

koninkrijk van onzen Heere Jezus Christus. 

Hij schenke ons ogen, die zien: oren, die horen, en een verstandig hart, dat acht geeft op 

zijn geboden; opdat onze vrede zij als een rivier en onze gerechtigheid als de golven der 

zee. Amen. 
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SIN 
 

 

Numeri 33:11 
“En zij verreisden van de Schelfzee, en legerden zich in de woestijn Sin.” 

 

Dat is de zevende legerplaats, en wel in een woestijn, genaamd Sin. Een woestijn is een 

voor mensen onbewoonbare streek, dewijl er geen water of gewassen gevonden worden 

tenzij dan prikkelende doornen. Slechts slangen, schorpioenen en dergelijke schadelijke 

en vergiftige dieren houden zich daar op; het reizen door dergelijke woestijnen is 

daarom iets afgrijselijks. 

God zegt door de profeet Hosea: “Ik zal hen in de woestijn voeren;” en dat zegt Hij 

geenszins als een dreiging, maar als een Vaderlijke tucht, en daarom voegt Hij er 

dadelijk bij: “En Ik zal naar hun hart spreken.” 

Dat is alzo een geestelijke woestijn. Zij bestaat in een beroving van alles, waarop de mens 

buiten God zijn vertrouwen begeert te stellen, zodat hij alsdan gedrongen wordt zijn 

hoop alleen te vestigen op de levende God, hetgeen hij niet doet, zolang hij nog iets 

heeft, waarmede hij afgoderij bedrijven kan, en dat hem daarom ontnomen moet 

worden. 

En als dat geschiedt, dan wordt hij op een geestelijke wijze in de woestijn geleid. Deze 

beroving van alle steunsels is deels uitwendig, deels inwendig en somtijds beiden 

tegelijk. Hoe dikwijls was David van alle uitwendige steun beroofd; maar nimmer in zulk 

een mate, als toen hij, volgens 1 Sam. 23, voor Saul in de woestijn Maon vluchtte, daar 

geheel ingesloten was en niet meer aan de handen van Saul ontkomen kon. 

Hier was menselijke hulp en raad geheel onvermogend, en moest hij zich aan het 

Godsbestuur onbepaald overgeven, Die hem ook geheel onverwacht verloste, doordat 

een boodschapper aan Saul berichtte, dat de Filistijnen in zijn land gevallen waren, 

waardoor hij genoodzaakt werd van het vervolgen van David af te zien, die hij zo goed 

als in zijn handen had.  

In een gelijksoortige, doch niet geheel dezelfde toestand van verlatenheid bevond hij 

zich, toen hij voor zijn eigen zoon Absalom moest vluchten, en had de Heere het niet 

alzo bestuurd, dat Absalom meer gehoor geven moest aan de raad van Husaï dan aan de 

wijzere van Achitofel, dan was het naar alle waarschijnlijkheid met David gedaan 

geweest. 

Abraham had voor zijn geloof aan zijn nakomelingschap ook volstrekt geen zichtbare 

steun, maar wel veel, dat hem moest ontmoedigen en ter nederslaan, daar zijn 

huisvrouw niet slechts onvruchtbaar was, maar ook zulk een hoge ouderdom had 

bereikt, dat zij alleen nog door een wonder Gods baren kon.  

Zien wij op de vrome koning Josafat, tegen wie een ontelbaar heir van vijanden optrok, 

dan horen wij hem zelf zeggen: “In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die 

tegen ons opkomt. Wij weten niet wat wij doen zullen,” en hij voegt er bij: “Maar onze 

ogen zien op U.” Niets bleef hem over dan God.  
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Paulus kwam ook eens in Azië in zulk een engte, dat hij niets anders dan de dood voor 

zich zag, en geen middel om daaraan te ontkomen; maar hij zegt zelf, waartoe dat 

geschied was, namelijk, dat hij zijn vertrouwen niet zou stellen in zichzelf, maar 

vertrouwen zou op die God, Die de doden levendmaakt, 2 Cor. 1. 

En hoe wonderlijk ging het met Petrus! Toen hij Jezus op de zee zag wandelen, gevoelde 

hij zich – hoe zal ik het zeggen – geleid of verleid – Jezus te vragen, dat Hij hem wilde 

bevelen tot Hem te komen. Toen Jezus het hem toestond, klom hij uit het schip op het 

water en wandelde op de zee, alsof het een vaste grond ware. Maar wat gebeurt nu? 

Toen hij een poos gewandeld had en ver genoeg van het schip was, verhieven zich 

plotseling wind en golven, zodat alles onder zijn voeten op en neder ging, hetgeen hem 

een levendig bewustzijn gaf van de onvastheid van de bodem; verschrikken en zinken 

had gelijktijdig plaats. Jezus was zijn enige Toevlucht, tot Hem wendde hij zich ook met 

een luid roepen en daardoor werd hij behouden. En hoe dikwijls is het met de gelovigen 

gebeurd, dat zij in uitwendige omstandigheden geen uitkomst meer zagen of wisten, en 

zeggen moesten: “Zult Gij, Heere! geen uitkomst geven?” Deze uitwendige berovingen 

grijpen onze zinnelijkheid niet weinig aan en kunnen genoeg bekommering 

veroorzaken, zoals velen in ons midden uit eigen ervaring zullen kunnen getuigen. 

Maar er zijn ook uitwendige, geestelijke berovingen, die wel niet zichtbaar, maar nog wel 

gevoeliger, smartelijker en moeilijker te verdragen zijn dan de eerstgenoemde. Door deze 

inwendige berovingen verliest de ziel haar troost en blijdschap, moed en licht, hetwelk 

de Schrift met deze en dergelijke woorden aangeeft: “Als hij in de duisternis wandelt en 

geen licht heeft; de Heere heeft mij verlaten en vergeten; mijn kracht heeft mij verlaten; 

ik zit in de duisternis,” enz., waar van angst, benauwdheid, verberging van het 

vriendelijk aangezicht van God gesproken wordt; hetgeen de gelovigen dikwijls ervaren 

hebben, zoals men vele malen in de Psalmen ontdekken kan.  

Op zulk een wijze verliest de zondaar het vertrouwen in zichzelf, en blijft er niets meer 

voor hem over, dan God en Zijn vrije ontferming; vandaar moet hij alles verwachten, 

dewijl hij niets van zichzelf te verwachten heeft. 

Bij Job kwamen beiden tegelijk, de uitwendige en de inwendige beroving. Hij werd eerst 

plotseling van al zijn bezittingen en daarna ook van zijn inwendige blijdschap en kracht 

beroofd; hij ondervond de verschrikkingen Gods, zodat hij bijna vertwijfelde. En, waren 

de discipelen niet bijna in dezelfde toestand, toen zij het dode lichaam van Jezus aan het 

kruis aanschouwden en met Hem nu ineens alles verloren hadden? 

Ja, ziet, wat ondervond Hijzelf aan het kruis, toen Hij lichamelijk van elke verkwikking 

beroofd en zelfs naar de ziel van God verlaten was? 

Een christen mag zich alzo niet verwonderen, als hij allerlei berovingen ondergaat, daar 

Jezus Zelf Zich die allen heeft willen laten welgevallen. Menigmaal komt die beroving 

plotseling, en houdt zij ook even spoedig op, terwijl een heerlijke rijkdom in haar plaats 

treedt; maar meestal komt zij van lieverlede, zodat men hoe langer zo meer afneemt en 

minder wordt, en het gaat als met Petrus: “Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven en 

wandeldet waar gij wildet; maar wanneer gij oud geworden zult zijn, zo zult gij uw 

handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt.” 

“De jongen worden moede en mat en de jongelingen vallen; maar die de Heere 

verwachten zullen de kracht vernieuwen, zodat zij opvaren met vleugelen als de arenden, 
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zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden.” De 

beroving komt ook voor in onderscheiden mate, zodat deze of gene nog iets gelaten 

wordt, waaraan hij nog steun heeft, hetzij dan een belofte of de levende herinnering aan 

vroegere ervaringen en dergelijke. 

Anderen wordt alles ontnomen, zodat het wezenlijk verbazend is, en zij met Heman, 

Psalm 88, zeggen moeten: “Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen, ik 

ben geworden als een man, die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de 

verslagenen, die Gij niet meer gedenkt.” 

Alzo leidt de Heere Zijn volk in de woestijn, waar zij geen uitwendige, tastbare steun 

hebben, zoals de kinderen Israëls; maar Hij doet dit alleen, om vriendelijk met hen te 

spreken, om hen van al het zelfvertrouwen te ontledigen, en hen tot een bloot 

vertrouwen op Hem te brengen, gelijk Paulus zegt: “Maar dit geschiedde, opdat wij niet 

op onszelf vertrouwen zouden.” 

Dat is een sterke aansporing tot ootmoed, en maakt dat men voor zelfverheffing 

bewaard blijft; want het is alles slechts geleend goed, dat niemand zo zeker bezit, dat het 

hem niet zou kunnen ontnomen worden, als hij begint met zich op zijn gaven te 

verheffen. “Wat hebt gij, o mens! dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ontvangen 

hebt, wat roemt gij dan, alsof gij het niet ontvangen had?” 

Werd Paulus niet een doorn in het vlees en een engel des satans gegeven, die hem met 

vuisten sloeg, opdat hij zich niet verheffen zou? Zelfverheffing, waardoor de mens waant 

vroom te zijn, is een gevaarlijk verschijnsel, en maakt het twijfelachtig, of er wel een 

vonkje van echte genade aanwezig is. Zijt niet hoog gevoelende, maar vreest, en die 

meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Als iemand verbroken zal worden (Spr. 18:12) 

zal zich eerst zijn hart verheffen. Maar aan de andere zijde ligt daarin ook voor de armen 

en beroofden een zalige troost. God kan mij ook wel weder oprichten; want in het 

andere vers zegt Salomo ook: “Wie tot ere komen wil, moet eerst lijden.” Ja, is het niet 

des Heeren wijze van doen, om de volle vaten ledig te laten en de hongerigen met Zijn 

goederen te vullen? 

Deze woestijn was ook niet overal even woest; want een dagreize verder ligt Rafidim, 

waar thans vele aangename tuinen zijn, die voor de aldaar wonende monniken een 

onderhoud opleveren. Israël moest er intreden, dewijl God hen geheel en al aan Hem 

wilde gewennen. 

De Kerk van Christus is ook over het algemeen voor enige tijd in de woestijn; namelijk 

dan, als allerlei dwaalleer de overhand neemt en het reine Woord zeldzaam wordt, als 

een verzoeking tot lichtzinnigheid, wereldse brooddronkenheid en Godvergetenheid 

vermeerderen, als een zware vervolging met verachting der vromen ontstaan, als de tijd 

van de algemene afval aanbreekt, als de wijze met de dwaze maagden slapen en de vurige 

ijver der Godzaligheid dreigt uit te doven. 

En in dit opzicht mag onze tijd wel onvruchtbaar heten, bij al het geschreeuw, dat er 

met zendeling- en Bijbelgenootschappen gemaakt wordt. Maar wie verstaat onze tijd en 

zijn tekenen, waar wij alles te hopen en alles te vrezen hebben? 

Overigens komt het mij merkwaardig voor, dat het woord woestijn in het Hebreeuws 

van een woord afstamt, dat spreken en ook leiden betekent, zodat in de woestijn en 

onder de leiding te zijn, in die taal tamelijk op hetzelfde neerkomt. Hij, die niets meer 
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bezit dan Christus, is in de beste toestand, al mogen anderen buiten Hem nog veel 

hebben, waarop zij bouwen en vertrouwen. 

Hij zal toch Zijn Gemeente op deze Rots bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet 

overweldigen. “De blinden,” staat er, Jes. 42, “zal Ik leiden door de weg, die zij niet 

geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het 

kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen en Ik zal hen niet verlaten.” 

De woestijn nu, waar Israël zich legeren moest, droeg de naam Sin, waarin ook de berg 

Sinaï lag, die daarnaar genoemd werd. Die naam betekent een doorn en prikkel, ook 

vijandschap. Vermoedelijk waren in deze woestijn vele doornbossen, gelijk ook Mozes 

een brandende gezien heeft, toen hij geroepen werd Israël te verlossen. En dat 

bemoeilijkte hun reis.  

Zo zeggen wij immers ook: “Ik moet mij dikwijls aan doornen wonden.” Paulus spreekt 

van een doorn in het vlees, die hem natuurlijk grote smarten veroorzaken moest. Maar 

het ware goed geweest, als alleen de woestijn en niet ook zij, die haar bewandelen, de 

naam van doornen verdiend hadden. Maar hoe dikwijls toonden zij stekelige doornen te 

zijn, vol toorn tegen Mozes en ook tegen God Zelf. 

Paulus schildert het leven van de natuurlijke mens als in boosheid en haat, hatelijk 

zijnde en elkander hatende, en zou de ervaring hem kunnen wederleggen, en beweren 

dat de mensen nu niet meer zijn, die zij waren? De klachten over gebrek aan liefde in de 

wereld en zelfs onder de ware christenen zijn maar al te zeer gegrond. Intussen mogen 

zij, die de klaagtoon aanheffen, wel toezien, of zij niet zelf aanleiding daartoe geven. 

Maar de liefde is van het grootste gewicht; want “wie in de liefde blijft, die blijft in God 

en God in hem.” Maar zij is uit God en niet uit onszelf, en hij alleen die uit God 

geboren is, heeft lief. Paulus geeft aan de liefde zelfs de voorkeur boven het geloof en de 

hoop, omdat de laatsten ophouden en de liefde eeuwig blijft. Zij maakt het eigenlijke 

beeld Gods uit; want God is liefde.  

Doch dat beeld hebben wij verloren en zijn prikkelende doornen geworden, gelijk dit 

dan ook bij gelegenheid openbaar wordt; maar wij mogen het niet blijven, wij moeten in 

de ware olijfboom ingeënt en olijftakken worden, elkander hartelijk leren liefhebben. 

Doornen zijn ook het beeld van allerlei verzoeking, en de Heere Jezus gebruikt ze als een 

beeld van de zorgvuldigheden dezer wereld, van de verleidelijke rijkdom en vele 

begeerlijkheden, die het zaad des Goddelijken Woords verstikken. 

Daarom vermaant ook Petrus, de lenden des gemoeds te omgorden, gelijk iemand zijn 

klederen omgordt, opdat zij niet aan de doornstruiken blijven hangen en scheuren. 

Doornen beelden ook allerlei lijden af, en vooral het lijden, dat een ieder afzonderlijk 

opgelegd is, waarom Jezus niet slechts in het algemeen over de noodzakelijkheid van het 

opnemen van het kruis spreekt, maar er ook op wijst, dat een ieder zijn kruis dagelijks 

op zich nemen moet, iets, dat een smartelijke doorn gelijkt, maar voor de christen 

heilzaam is. 

Ja, herinneren doornen niet ook aan de vloek, die de zonde heeft teweeggebracht, om 

welke God de aarde vervloekt heeft, zodat zij doornen en distelen zou voortbrengen, 

onder welke vloek de menselijke natuur ligt. Maar herinneren zij niet ook tegelijk aan 

Hem, Die met doornen gekroond werd, daar Hij voor ons een vloek werd, om ons van 

de vloek te verlossen? 
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Zo herinneren ook de doornbossen, in welke de kinderen Israëls verkeerden, aan de 

genade des Heeren; want zulk een doornbos was het, waarin de Heere in dezelfde 

woestijn verscheen en verlossing beloofde.  

Mozes dacht daaraan gedurig, zodat hij nog veertig jaren daarna in zijn afscheidszegen 

spreekt, als hij (Deut. 33:16) zegt: “De goedgunstigheid desgenen, die in de braambos 

woonde, kome op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn 

broederen.” 

Mochten boetvaardige zielen in het gevoel hunner zonde niet slechts verootmoedigd, 

maar ook aan Hem herinnerd worden, die ze droeg, en zich te vaster aan de 

Geneesmeester houden, naarmate zij Hem meer behoeven. Eindelijk behoort het ook 

tot de beloften, als er in Hosea gezegd wordt: “Ziet, Ik zal uw weg met doornen 

betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken;” om hen namelijk tot het besluit te 

brengen: “dat zij hun paden niet meer zullen vinden – ik zal heengaan en keren weder 

tot mijn vorige man; want toen was mij beter dan nu.” 

En welk een nuttige doornheg is dit; want wat kan een mens heilzamer wedervaren, dan 

dat hij verhinderd wordt, zijn boze weg voort te zetten en genoodzaakt is, de goede in te 

slaan, al waren dan ook de doornen, die hem daartoe brengen, nog zo prikkelend, en 

gold het ook al van hem: “Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan.” 

Hoe nuttig was het voor de moordenaar, om aan het kruis te komen; voor de blinde, om 

alzo geboren te zijn; voor Jona, om door de vis verslonden te worden; voor koning 

Manasse, om in ketenen en banden te komen; daarom mag het wel heten: “Dien Ik 

liefheb, kastijd Ik.” Het is geen goed teken, als het de mens naar het uitwendige naar 

wens gaat, en hij ook niet inwendig aangevochten wordt; want David ziet met recht de 

trouw Gods in de verootmoedigingen, waardoor hij wijs werd. 

Tot een stekende doornheg moeten de zonden de mens worden, zodat hij er zich gaarne 

van afwendt; zo moet hem de wet worden, om hem als een harde tuchtmeester tot 

Christus te drijven; zo moeten hem de inwendige ellende en treurigheid worden, om 

hem verlangend te doen uitzien naar, en ontvangbaar te maken voor de troost, die het 

Evangelie hem aanbiedt. 

God kan genoeg doornheggen planten, die zo scherp en dicht zijn, dat de mens zich 

genoodzaakt ziet naar den Heere te vragen, en wel hem, die het alzo mag gebeuren. Is hij 

op de rechte weg gebracht, hoe nuttig zijn dan die doornheggen, als zij slechts dienstbaar 

zijn, om hem op de rechte weg te houden, al ware die dan ook zeer pijnlijk. 

Daartoe dient bij de een een zwak lichaam, bij de ander een huiselijk kruis, bij een 

derde weder iets anders, hetwelk hen gedurig noodzaakt om op den Heere te zien, 

waartoe òf de nood òf de liefde hem dringen moet. Gedurig is er iets, dat de christen 

klein houdt en hem voor het hoogklimmen bewaart, hetzij dan een doorn in het vlees, 

of een engel des satans met vuistslagen. 

Ach, mochten toch altijd al onze wegen met doornen omtuind worden, als ons maar de 

ene weg openstaat. Klokken, die goed moeten lopen, moeten niet slechts opgewonden 

worden, maar hebben ook een drukking en een gewicht nodig; en kinderen, die goed 

gedijen zullen, behoeven de tucht. Paulus droeg te allen tijde overal het sterven van Jezus 

Christus in zijn lichaam om, en was bezwaard, zolang hij in deze tabernakel woonde. 
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Asaf begeert er geen acht op te geven, al versmachten ook ziel en lichaam, als de Heere 

slechts zijn troost en zijn deel is. 

In ons teksthoofdstuk wordt alleen het naamregister der legerplaatsen opgegeven, en 

geenszins wat daar gebeurd is. Wat hier gebeurd is, vinden wij in Exodus 16. Zij waren 

nu een maand op reis; want de vijftiende der andere, dat is april, kwamen zij daar aan. 

De Joden hadden tweeërlei Nieuwjaar, namelijk het kerkelijk jaar, dat met Pasen begon, 

en het burgerlijke, dat met september een aanvang nam.  

In de christelijke kerk is iets dergelijks, hoewel de christelijke vrijheid zich daaraan niet 

bindt; want het christelijke kerkjaar begint met de eerste advents-zondag, gelijk het 

burgerlijke met de eerste januari. Bij de Joden was het een Goddelijke instelling, en alzo 

verbindend; met het laatste is dit niet het geval; nochtans is het een zeer loffelijk 

gebruik, dewijl in het algemeen alle christelijke feesten niet naar een Goddelijke 

instelling of bevel zijn ontstaan, en toch door de christenen uit liefde tot God gevierd 

worden.  

De Nieuw-Testamentische gemeente is Sara, de vrije, die zich geen wet wil laten maken 

met bestemde sabbatten, nieuwe manen en dagen, omdat dit alles is de schaduw van 

hetgeen toekomstig was, terwijl het lichaam zelf is Christus. Col. 2:17. Daaraan moet zij 

voortdurend vasthouden; terwijl zij dit doet en in het algemeen aan geen wetten 

onderworpen is, onderwerpt zij zich door de liefde en kracht der Goddelijke natuur, die 

zij deelachtig geworden is, aan alle, niet alleen Goddelijke geboden, maar ook 

menselijke inzettingen, als zij echt christelijk en overeenkomstig het Woord zijn. Maar 

onder het Oude Verbond was alles wet, zelfs tot de kleding toe. 

Het was zeer gepast, dat het kerkjaar met de verlossing begon; maar beiden, het begin 

van het jaar en het Pascha, waren slechts voorbeelden der verlossing door Christus en 

van het Nieuw-Testamentische Pascha. In deze maand nu was de uit Egypte 

medegenomen mondbehoefte opgeteerd. Dat zij verteerd was, was niet zozeer te 

verwonderen, maar wel, dat zij zolang geduurd had. Dat is zonder een verborgen zegen 

Gods niet te begrijpen, hoewel die verborgen zegen ook niet te verklaren, of te begrijpen 

is. Maar wat is er te verklaren of te begrijpen? Is men in staat om aan te wijzen, hoe het 

toegaat, dat eindelijk de korenaar met korrels gevuld wordt, of hoe er uit één geplante 

aardappel zovelen worden. 

En moest dit natuurlijke verschijnsel ons niet in een even grote verbazing brengen, alsof 

wij dat wonder aanschouwd hadden, toen onder de zegenende handen van Jezus weinig 

brood alzo vermenigvuldigd werd, dat het tot verzadiging ener grote menigte mensen 

diende? Maar hebben wij geen verstandig hart, dan zal noch dat wonder, noch die 

natuurlijke gebeurtenis ons treffen. Lezen wij, hoe het water te Kana door het woord 

van Jezus in wijn herschapen werd, dan verwonderen wij er ons over. 

Maar is het ons dan begrijpelijker, hoe het komt, dat het water, terwijl het de kanalen 

van de wijnstok doorloopt, in druiven, en in dezen tot wijn gemaakt wordt? Men moge 

beweren zo verstandig te zijn als men wil, men kan het ene zo min als het andere 

verklaren, men kan zijn blindheid daarmede bewijzen, dat men op beiden geen acht 

geeft. 

Als het meel in de fles en de olie in de kruik van de weduwe te Zarfat niet 

verminderden, hoewel zij dagelijks daarvan gebruikte, dewijl het haar enig 
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voedingsmiddel was, zo verwonderen wij ons daarover, en zouden wel willen vragen: hoe 

is dat wel toegegaan? Vooral daar het nooit weder gebeurd is. Maar God kan nog 

soortgelijke dingen doen, hoewel op onmerkbare wijze. Geliefden! hebben wij niet 

weleens een jaar beleefd, dat de levensmiddelen niet alleen zeer slecht gegroeid waren, 

maar er ook weinig voedende kracht in was, zodat het woord van de profeet Haggaï (1:6) 

vervuld werd: “Gij eet, maar niet tot verzadiging!” en hij voegt er bij: “Gij kleedt u, maar 

niet tot uw verwarming, en die loon ontvangt, die ontvangt die loon in een 

doorgeboorde buidel.” Maar wij hebben ook tijden beleefd, dat wij door zware oorlogen 

zoveel mee-eters aan mensen en dieren kregen, dat een duurte in de levensmiddelen 

onvermijdelijk scheen. Zij werd nochtans niet gevoeld, en velen wisten niet, wat zij 

zeggen moesten, toen zij in het voorjaar nog van alles overvloed hadden; maar de 

verstandigen zagen in dit alles de goede en zegenende hand Gods. 

Deze wonderbare goedertierenheid openbaarde zich ook onder de kinderen Israëls in 

hun uit Egypte medegenomen mondvoorraad. Het is ongelooflijk, dat zij zoveel zouden 

hebben kunnen medenemen, als tot voeding van zulk een grote menigte mensen een 

maand lang nodig was; en toch strekte het zolang. Kan God dieren de ganse winter door 

zonder voedsel onderhouden, waarom zou Hij dat ook niet bij mensen kunnen doen, 

indien Hij wilde? 

Dat was ook het enige wonderwerk niet; maar hoe merkwaardig is het, dat niet slechts 

hun klederen in het algemeen niet versleten; maar ook in het bijzonder dat gedeelte, dat 

zij het meest moesten gebruiken, namelijk hun schoenen; en zou ik daarbij niet moeten 

opmerken, hoe immers nog gedurig bij zulk een zorgvuldigheid de een minder 

kledingstukken verslijt en voedsel behoeft dan een ander.  

O zekerlijk waren de kinderen Israëls in de woestijn van wonderen omringd, maar wij 

zijn het niet minder; hadden wij er slechts ogen en oren voor. De behoefte maakt de 

mensen verstandig, geslepen en geschikt. Immers men zou gedacht hebben, dat de 

kinderen Israëls in zulk een lang tijdperk, waarin zij geen kunst en bezigheden 

beoefenden noch behoefden, wel halve wilden geworden zouden zijn, en alle kunsten en 

bekwaamheden verloren hebben; maar neen. 

Zij vervaardigden de kostbaarste en fijnste goudwerken en de kunstigste tapijten en 

klederen, hoewel niet tot hun eigen gebruik, maar alles ten dienste des Heeren. En hoe 

kwamen zij aan deze kennis? “Ik heb hem vervuld,” zegt de Heere (Exod. 31), “met de 

Geest Gods, met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle 

handwerk,” zelfs zoverre, dat Mozes goud in poeder wist te veranderen, een wetenschap, 

die lang daarna onbekend was, zodat men het voor onmogelijk hield. 

“O Heere!” roept David, “hoe groot zijn Uw werken, hij die ze opmerkt, vindt zijn lust 

daarin, hij vindt de aarde vol van Zijn goedertierenheid.” Want Hij is het immers ook, 

Die volgens Jes. 45, het licht formeert en de duisternis schept, Die de vrede geeft en het 

kwade schept, en Die verzekert, dat er buiten Hem niets bestaat. 

Maar al moge de mondvoorraad der kinderen Israëls ook boven verwachting lang 

geduurd hebben, zo was hij nu toch geheel verteerd, en dat wel niet in Elim, waar de 

vruchten der palmbomen nog enig voedsel verschaft hadden, maar in de woestijn, waar 

niets dan doornen groeiden, als er nog iets groeide. Daarom ziet, welk een nood! Niets 
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te eten en daarbij volstrekt geen middel om zich iets te verschaffen – dat mag grote nood 

en behoefte heten. 

Welk een grote behoefte hadden zij in zulk een nood aan zulk een God, als zij in Jehova 

wezenlijk hadden, hoewel zij het niet altijd erkennen. Hadden zij het erkend, hoe 

getroost en blijmoedig zouden zij geweest zijn. Maar hoe gedroegen zij zich jegens God 

en hoe gedroeg Zich God jegens hen? 

Genoeg, laat ons hier afbreken, om, als de Heere wil, eerlang de leidraad weder op te 

nemen, om deze wonderbare geschiedenis verder te overdenken. “Wat is de mens”, 

vraagt Job, hoofdst. 7, “dat Gij hem groot acht, en dat Gij uw hart op hem zet, en dat 

Gij hem bezoekt in elke morgenstond.” Wat beweegt Hem daartoe? Wat anders dan Zijn 

eeuwige liefde? Deze liefde des Vaders en de genade des Zoons en de gemeenschap des 

Heiligen Geestes zij met ons allen. Al gaat het dan ook door een woestijn, al is het dan 

ook, dat alle zinnelijke steun verbrijzeld wordt en als kaf voor de wind verdwijnt, zo gaat 

het toch naar Kanaän. Uw goede Geest geleide ons in een effen land, en neme ons 

eindelijk op in Uw heerlijkheid. Amen. 
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DE WOESTIJN SIN 
 

 

Numeri 33:11 en Exodus 16:1 
“En zij verreisden van de Schelfzee, en legerden zich in de woestijn Sin. 

Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn 

Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan den vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit 

Egypteland uitgegaan waren.”  

 

Wij vertoeven nog met de kinderen Israëls in de woestijn Sin, waar wij ons nog lang 

moeten ophouden, want zij is groot. Het is een afgrijselijke woestijn, die niets oplevert, 

dat tot levensonderhoud nodig is. Inderdaad, geliefden! de ganse aarde is met 

betrekking tot de geest niets anders dan een grote, dorre woestijn. Wij zullen niet 

trachten u, die de Geest niet hebt, zoals de apostel Judas spreekt, dit te bewijzen. 

Het kan zijn, dat gij in de dingen dezer aarde zozeer uw vergenoeging vindt, dat gij de 

hemel gaarne aan God en Zijn heiligen overlaten wilt, als Hij u de aarde slechts overlaat, 

om er steeds te kunnen blijven. Het kan zijn, dat gij in het gewoel dezer wereld, in haar 

bezigheden, haar afwisseling, modes en nieuwigheden, haar genoegens en 

bekoorlijkheden, uw lievelingsspijze vinden kunt, dewijl gij van deze wereld zijt. Het kan 

zijn, dat gij zozeer in verstrooiing en verwijdering van uzelf leeft, dat gij van de 

verhouding tussen uw ziel en God en haar rampzalige toestand niets gewaar en niet aan 

uzelf ontdekt wordt, hoe ledig gij onder dat alles blijft, welk een overlast en verdriet zich 

dikwijls over u heenwentelt als molenstenen, en u noodzaakt, tot andere verstrooiingen 

uw toevlucht te nemen, als gij ze vinden kunt, of u aan de pijnlijkste zelfverveling prijs te 

geven. 

Maar willens onbekend met de enige en ware troost, begeert gij niets hogers, en gelooft 

niet eens, dat er iets hogers bestaat, vanwege de blindheid, die in u is. Het is nochtans 

waarachtig, dat deze aarde met al haar kostbaarheden voor de ziel een ledige woestijn is 

en blijft, die de verzadigende spijs niet geven kan, waarnaar zij smacht, zodra zij leeft en 

leert hongeren.  

Wat is in de grond beschouwd, deze wereld en alles wat daarin is, het moge heten hoe 

het heet? IJdelheid der ijdelheden, zegt Salomo. Hij zegt het, door eigen ervaring geleerd; 

hij zegt het, in het bezit van het hoogste, wat ooit de wereld aan heerlijkheid oplevert; en 

wat hij zegt is nog steeds van kracht. Op een andere plaats zegt hij ook nog: “Goed doet 

geen nut ten dage des kwaads,” en de Psalmist leert met recht: “Een koning wordt niet 

behouden door een groot heir, een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard 

feilt ter overwinning.” 

Alles vergaat, het een met het ander, en er komt een tijd, wanneer het niets baat, of 

iemand rijk of arm is, of wat hij anders wil of kan; maar gans andere dingen gelden, die 

de aarde niet heeft en niet geeft. Welgelukzalig hij, in wiens schatting en oordeel deze 

wereld ook niets is dan een ledige woestijn, en die zich zo goed mogelijk er doorheen 

bidt en worstelt. 

Welgelukzalig hij, die daarbij een beter vaderland kent en zoekt en weet, zoals de heilige 

aartsvader. Neen, de christen is hier niet tehuis, hij vindt hier niet wat zijn ziel verzadigt. 
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Maar komt, wij zullen de leidraad weder opvatten, waar wij die onlangs lieten liggen. 

Wij zullen zien hoe Israël zich gedroeg en wat God deed, volgens hetgeen wij in onze 

tekst hebben voorgelezen. 

Het volk gedroeg zich zeer kwalijk. Het is waar, de nood was zeer groot. Hongersnood 

had hen overvallen, en zij bezaten geen middel om zich voedsel te verschaffen. Zij 

hadden alzo niets anders dan een gruwzame dood te wachten, tenzij dan, dat God Zelf 

verlossing schonk. Laat ons medelijden met hen hebben, maar tevens bedenken, dat wij 

onze nood ook als zo groot moeten leren kennen, opdat wij ontwaren, dat de gewone 

middelen niet toereikend zijn, maar dat God wezenlijk zelf tussenbeide treden moet. 

Hij moet mij trekken, anders kom ik nooit; Hij moet mij onderwijzen, anders versta ik 

het niet; Hij moet mij het geloof schenken, anders kan ik niet geloven; Hij moet voor 

mij strijden, anders overwin ik nooit. Zo moeten wij dan ook een honger naar Christus 

hebben, die door niets te verzadigen is dan door het bezit van Hem en Zijn zalig genot. 

En welgelukzalig een land, waar de Heere een honger zendt. 

Israël dacht nu aan Egypte, niet aan de plagen, die zij daar ondervonden hadden, maar 

wel aan de aangename dingen voor het vlees, aan de vleespotten en het brood, dat zij in 

volheid hadden, zoals zij zeiden. Zo kwam ook Asaf, in zijn aanvechting, de toestand der 

goddelozen gelukkiger voor dan die der godzaligen, en de gedachte doorkruiste zijn ziel: 

of het dan tevergeefs was, dat hij onstraffelijk leefde? 

Gideon zeide ook eens: “Indien de Heere met ons is, waarom is ons dan dit kwaad 

overkomen?” Hij kon het niet begrijpen, hoe het Israël zo gaan kon, als de Heere 

wezenlijk met hen was. Hoe is het de christenen in het algemeen gegaan, en hoeveel 

oorzaak hadden zij vaak om met Paulus te zeggen: “Wij worden geacht als schapen ter 

slachting.” 

De afgrijselijkste tyrannen handelden met hen naar believen: als wolven, die in de 

kudde inbreken. De gruwzaamste martelingen en vreselijkste pijnigingen ten dode 

werden voor hen verzonnen, zodat de hertog van Alva het in de Nederlanden als een 

grote weldaad wilde hebben beschouwd, dat hij de zogenoemde ketters, als zij hun 

ketterij afzwoeren, slechts liet onthoofden, en juist daardoor de hemel meende verdiend 

te hebben, dat hij 80.000 belijders der waarheid op deze wijze had laten ombrengen. 

Hoelang moesten zij meestal in de kerkers smachten, of zelfs versmachten, eer men hen 

van het leven beroofde, en hoeveel reden hadden zij dus om de vraag van Gideon te 

herhalen! Hun tegenpartijders hadden intussen de overhand en heersten naar willekeur. 

Is het dan te verwonderen, dat sommigen week werden, afvielen en tenminste voor een 

tijd met hun hart naar Egypte terugkeerden? 

Christenen hebben ook zulke harde beproevingen, dat zij zich verzocht gevoelen, om de 

goddelozen gelukkiger te achten en te prijzen dan zichzelf. Alles kan hun zo duister 

worden, dat zij zich met betrekking tot de ontvangen genade niet slechts niets kunnen 

herinneren, maar ook geen weg zien om haar te bekomen. Ging het niet met Job zo ver, 

dat hij wenste niet geboren te zijn? Voorzeker heeft een christen alleszins reden, zich niet 

over de hitte der verdrukking te verwonderen, die hem geschiedt tot verzoeking alsof 

hem iets vreemds overkwame, hoewel het hem dikwijls zeldzaam en vreemd genoeg 

voorkomt. 
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Moeten hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, dan ligt daarin 

iets alleszins uitnemends, maar tevens volstrekt geen verzekering, dat hun iets bespaard 

zal worden, juist dewijl alles hen dienen moet. Of geven wij aan die uitdrukking: alle 

dingen, een al te grote uitgebreidheid? 

De kinderen Israëls wensten te sterven, indien het toch niet anders kon. Hadden zij 

geen gelijk? Is de hongerdood niet de verschrikkelijkste wijze van sterven? Zekerlijk 

moeten wij aan onze eigen wil sterven en God alleen laten regeren. Maar dat is 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als wij door allerlei omstandigheden in de 

noodzakelijkheid gebracht worden om onze geliefde Izaäk, de geliefkoosde eigen wil te 

doden en op te offeren, dan zullen wij gewaar worden, hoe moeilijk dit valt. Ziet Jezus 

Christus in Gethsémané; begon Hij niet Zelf beangst te worden tot de dood toe, zodat 

Hij bloed zweette? 

Evenals de kinderen Israëls liever elke andere dood wilden sterven dan deze, zo komt 

het vaak ook in ons hart op, dat wij ons aan zulk een lijden liefst niet onderwerpen, al is 

het dan ook, dat wij niet van alle lijden geheel bevrijd willen worden. Paulus zou 

wellicht ook liever tien andere kruisen verdragen hebben dan die doorn in het vlees. 

Evenwel de keus in deze is niet aan ons overgelaten. Een geneesheer weet beter dan de 

patient waar en hoe diep hij snijden moet. 

En het kruis is goed, ook dan als het grote smarten in het vlees veroorzaakt; want dit 

moet geschieden, omdat juist daardoor het Goddelijk doel bereikt wordt. Het behoeft 

ook juist niet iets zonderlings te zijn, om pijnlijk te wezen. Dikwijls kan iets groots met 

veel gemak en moet iets gerings met de grootste bezwaren gedragen worden, al naar de 

gesteldheid der ziel is, hoe zij het opneemt en naardat zij geschraagd wordt. 

Job ontvangt de verbazendste slagen, hij neemt ze aan met de grootste en 

bewonderenswaardigste gelatenheid; daarna begeeft die onderworpenheid hem op en 

bijzondere wijze, waaruit men moet opmaken, dat hem nog iets smartelijkers moet 

ontmoet zijn, dan hetgeen er zichtbaar met hem geschiedde. Ook wij, die ogen hebben 

om te zien, zijn niet altijd instaat, in te zien waartoe juist dit en dat dienen kan en moet; 

maar wij hebben dan ook een des te schoner gelegenheid, om met Job te zeggen: “Ik zal 

de hand op de mond leggen,” en als een lam en naar het voorbeeld van Christus, te 

verstommen en onze mond niet te openen, dan om God te aanbidden. 

De kinderen Israëls openbaarden ook het ergste wantrouwen tegen Mozes en zijn 

broeder Aäron. Zij beschuldigden hen van de slechtste bedoelingen, alsof zij hen slechts 

in de woestijn geleid hadden, om hen van honger te laten omkomen. Konden zij iets 

uitzinnigers aan het licht brengen? Hadden die mannen dan iets te eten, en zouden zij 

dan niet evenzeer  van honger moeten sterven als al de overigen? 

Maar zegt niet Jezus uitdrukkelijk, dat onverstand ook een van al die boze dingen is, die 

uit het menselijk hart tevoorschijn treden? En deze naam verdient ook elke gedachte en 

haar openbaring, die niet overeenkomt met het Woord Gods. Maar ziet nu eens, hoe 

vol onverstand dan deze wereld, de meeste boeken en verreweg de meeste predikatiën 

zijn. Wij willen dit niet uitvoerig aantonen, waar zouden wij eindigen? Slechts dit zullen 

wij aanmerken: 

1. Dat Christus alleen de Waarheid is, en alle Waarheid uit Hem in ons moet overgaan. 
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2. Dat in de meeste tegenwerpingen van heilbegerige zielen zich zeer veel onverstand 

openbaart. Deze gaat krom en gebukt, dewijl hij de zonde en ellende zo levend ziet en 

gevoelt, en toch zegt hij, dat het hoogstnodig was, om het te zien en te gevoelen; gene 

zucht en klaagt, dat hij zo in het dorre moet wandelen, en nochtans zegt hij: Jezus moet 

ons onmisbaar worden, enz.  

Dat wantrouwen, dat die mensen openbaren, is zeer af te keuren en onbillijk. Het was 

noch de eerste, noch de grootste nood, waarin zij verkeerd hadden en waaruit zij verlost 

waren. Wat zij aan de Rode zee beleefd hadden, was van veel meer betekenis. Toen 

hadden zij God als een God leren kennen, met Wien zij, die op Hem vertrouwen en 

hopen, nooit beschaamd kunnen uitkomen; want Hij doet wonderen, Hij alleen. 

Waarom dan ook niet op Hem vertrouwd, op Hem gehoopt? Waarom Hem niet alles 

lijdzaam overgegeven?  

Hij heeft hun beloofd hen naar Kanaän te zullen brengen. Hij zal ook woord en trouwe 

houden. Weten zij niet, vanwaar zij spijs bekomen zullen, zij wisten ook niet, hoe zij 

door de Rode zee komen zouden, en zij kwamen er toch droogvoets doorheen. Het 

weten Gods is even onbegrensd als Zijn macht. En het is van Israël niet te veel geëist, als 

men van hen verwacht, dat zij dit behartigen zullen. Zij hadden zich moeten verblijden 

over hun gebrek, over hun radeloosheid, dewijl de Heere Zich door die beiden de 

gelegenheid verschafte, om te bewijzen, dat ook beiden: raad en daad bij Hem zijn. 

Maar niets van dat alles. Zij gedroegen zich alsof er geen God was, of alsof Hij niet 

redden en verlossen kon. Zo vol wantrouwen is de menselijke natuur. Waar de 

natuurlijke ogen niet meer zien en de handen niet meer tasten, daar komt het snode 

wantrouwen tevoorschijn; dat is zeer beklagenswaardig en hoogst strafwaardig tegelijk. 

Maar zijn en maken wij het van nature beter? De natuurlijke mens beschouwt het 

vertrouwen op God als een soort van bijgelovigheid, hetgeen hij zelfs zoekt te 

rechtvaardigen, door te zeggen: God doet geen wonderen meer. David had reeds zo 

menige redding en verlossing uit Sauls handen ervaren, hij had de belofte, dat hij 

koning zou worden, en nochtans zeide hij in zijn wantrouwen: “Nu zal ik een der dagen 

door Sauls hand omkomen.” Abraham werd bevreesd dat hij gedood zou worden, terwijl 

hij nog eerst de beloofde zoon ontvangen moest. Maar niemand drukt het natuurlijke 

wantrouwen des mensen krachtiger uit dan Job, als hij in hoofdst. 9:16 zegt: “Indien ik 

roep, en Hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat Hij mijn stem ter oren genomen 

heeft.” Als wilde hij zeggen: Indien ik ook om iets bid en het verkrijg, zo geloof ik toch 

nog eer, dat het toevallig geschied is, en ook zonder mijn gebed zou gebeurd zijn, dan 

dat ik daarin een Goddelijke gebedsverhoring zou erkennen. 

Dat is verregaande; maar zo is onze natuur. Geen uitwendig middel is ook instaat, dat 

wantrouwen uit te roeien, anders zouden immers de Joden, vanwege de vele 

onloochenbare wonderen, die Jezus deed, hebben moeten geloven. Maar daartoe 

moeten wij eerst een nieuw hart ontvangen, opdat van deze goede boom ook de goede 

vrucht van het vertrouwen voortkome. Men heeft immers ook dikwijls gezien dat zielen, 

die de krachtigste verzekering van hun genadestaat gehad hebben, daarna op de hevigste 

wijze daarover zijn aangevochten geworden, zodat hun weder alles verdacht werd, wat 

hun zo nadrukkelijk verzegeld was geworden.  
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“In Uw licht zien wij het licht”, zegt David. Al schijnt het des daags ook nog zo helder, 

zo kan toch de nacht zulk een donkerheid hebben, alsof er volstrekt geen licht aanwezig 

was. Hij nu, die een onwankelbare verzekering begeert, moet haar in de God Amen 

zoeken, want: 

 

Slechts in mijns Heilands dierbaar bloed 

Is vrede en rust voor mijn gemoed; 

Mijn eigen deugden zijn als ’t zand, 

Dat wegstuift voor een kinderhand! 

Wie op een rotssteen ’t huis wil bouwen, 

Moet niet op eigen kracht vertrouwen. 

 

Zo gedroeg zich het volk Israëls, dat zich daardoor strafwaardig maakte. En hoewel 

Mozes hen op hun zondig gedrag opmerkzaam maakte, zo liet de Heere het hun niet 

ontgelden. Hij had Zelf hen in deze nood geleid, om de heerlijkheid Zijner macht in de 

verlossing te openbaren. Want God zeide: dat Hij hun brood in volheid geven zou en 

vlees in menigte. 

Het laatste kregen zij nog op dezelfde avond, toen een ontelbare menigte kwakkelen zich 

rondom het leger nederlieten, die zij slachten en eten konden. Brood vonden zij op de 

volgende morgen, hetwelk om hun vraag: Mahu, wat is dat? de naam manna kreeg. Er 

bestaat nog manna, men vindt het vooral in die streken, waar toen de kinderen Israëls 

reisden. Maar dat manna is geen voedings-, maar wel een geneesmiddel, dat een 

afleidende eigenschap heeft. 

De kinderen Israëls vonden dat manna des morgens vroeg rondom het leger, zodra de 

dauw opgetrokken was. Het was tegen de ochtendstond stil en zonder gedruis 

nedergedaald, en bestond uit kleine korrels. Het viel op al de zes werkdagen van de 

hemel, maar op de sabbat viel het niet. Op de werkdagen bleef het niet goed tot de 

volgende dag, maar wat er de zesde dag verzameld werd, bleef ook op de sabbat goed. Zo 

wij het boek der Wijsheid geloven willen, dan smaakte het manna zo goed als men 

slechts wensen kon.  

Zeker is het naar de Schrift, dat wel de een veel, de ander weinig verzamelde; maar als 

het gemeten werd had hij, die veel vergaderd had, niet over; en hij, die weinig verzameld 

had, niet te weinig, maar een ieder had zoveel vergaderd als hij nodig had. Om dit te 

verklaren, moet men een nieuw wonder onderstellen, dat aan elk zijn maat gaf, zodat de 

hebzuchtige zijn schraapzucht niets baatte, en de luie zijn traagheid niet schaadde. 

Maar beter is het zonder twijfel, als wij aannemen, dat al het verzamelde manna bij 

zekere personen gebracht werd, en dat deze dan aan ieder een gomer gaven, zodat allen 

evenveel kregen. Zo vat ook Paulus het in 2 Cor. 8 op, als hij de aanmerking maakt, dat 

de overvloed van de een het gebrek van de ander vervullen moest. Aan een ieder, jong 

en oud, werd een gomer toegemeten, hetgeen meer was, dan de meesten voor hun 

onderhoud nodig hadden. Het was wel de enige spijs, die de kinderen Israëls hadden, 

doch zij was niet slechts voor allen genoegzaam, maar ook voor allen gepast en gezond. 

Zij was zowel voor kleine kinderen als voor volwassenen, zowel voor kranken als voor 

gezonden geschikt. 
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Maar ook in betrekking tot dit manna bezondigden velen zich. Dat deden eensdeels zij, 

die het ook op de sabbat zochten, en het toch niet vonden; ten anderen werd dit gedaan 

door hen, die iets voor de volgende dag wilden bewaren. Niets dan hebzucht, ongeloof 

en wantrouwen kon hen daartoe aansporen, waardoor de mens altijd meer wil hebben 

en zich met het dagelijks brood niet wil tevreden stellen. Het scheen wijs en voorzichtig 

te zijn, zich ook van enige voorraad voor de toekomst te voorzien, dewijl men, afgezien 

van de Goddelijke belofte, niet wist, wat er morgen of overmorgen gebeuren kon; of de 

zeldzame regen, die volstrekt niet natuurlijk was, niet ophouden zou; dan waren zij toch 

gedekt! 

Ziet, zo zoekt de mens overal zich te verzekeren buiten God. Zo gaat het ook in onze tijd. 

Men hoort overal van levens- en goederenverzekering, opdat men toch vleselijk gerust 

zou kunnen leven en gedekt zijn. Dat alles ontstaat uit de afkerigheid, om een van de 

Heere afhankelijk leven te leiden, en voor zichzelf en uit zichzelf te kunnen bestaan, 

hetgeen ook de eerste zonde was, waaruit al de overige zijn ontstaan. God gewent van 

tijd tot tijd Zijn volk aan een gans tegenovergestelde, dat is aan een van de Heere geheel 

afhankelijke levenswijze, en maakt hen daartoe bekwaam.  

Hij had het met het manna wel anders kunnen inrichten, zodat het lange tijd had 

kunnen bewaard worden, maar Hij wilde het uitdrukkelijk zo en niet anders. Het moest 

alleen op de sabbat goed blijven, en volstrekt op geen andere dag. Immers het manna, 

dat in een gouden kruik in het heilige der heiligen geplaatst werd, bleef enige eeuwen 

lang onbedorven. Wat kon de Goddelijke bedoeling met deze handelwijze anders zijn, 

dan om Zijn volk tot een bloot vertrouwen op Hem Zelf, Zijn almacht, goedertierenheid 

en trouw te leiden? 

Elke avond waren zij even arm, als zij de vorige dag geweest waren en even radeloos. Zij 

zagen zich daardoor genoodzaakt, op God te hopen en alleen op Hem te vertrouwen. 

Verstonden zij dit, dan waren zij bovenmate gelukzalig. Zij hadden geen bijzondere 

moeite bij het verzamelen, en volstrekt niet met het bewaren en medenemen; zij waren 

van alle zorgen gans bevrijd; want God zorgde op de duidelijkste wijze voor hen. Hun 

voortdurende armoede kon hun genoegen verschaffen, dewijl de Heere daardoor 

gelegenheid had, Zijn rijkdom aan hen te openbaren. 

Doch die toestand der ziel eiste God niet slechts van Zijn oude volk Israël, maar eist Hij 

ook nog. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Met 

deze woorden begint Jezus Zijn bergpredikatie, en in het vervolg ziet men duidelijk dat 

Hij die armoede tevoorschijn brengen wil.  

Hij doet de verbazendste eisen, bijvoorbeeld: als men op de ene wang geslagen wordt, 

moet men de andere ook gereed houden; die twee rokken nemen heeft, moet hem, die 

er geen heeft, een geven; als men geeft, dan mag men de linkerhand niet laten weten, 

wat de rechter doet; indien iemand een vrouw slechts aanziet om te begeren, dan heeft 

hij reeds de echt gebroken in zijn hart; en Hij zegt dan ten laatste: “Een iegelijk, die deze 

Mijn woorden hoort en ze doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn 

huis op een steenrots gebouwd heeft. 

En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden 

hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was 

op een steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort, en ze niet doet, 
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die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. 

En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden 

hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is gevallen, en zijn val was 

groot. 

Gaat het ons daarbij niet als hun, die een gering, of in het geheel geen vermogen 

bezitten, maar nochtans met schulden, die duizenden belopen, overvallen worden, en 

die juist daardoor van het ontoereikende van hun vermogen op het nadrukkelijkst 

overtuigd worden? 

Dat is ook het eerste doel van Jezus in Zijn bergrede, en het is wel niet zonder oogmerk, 

dat terstond in het daaropvolgende hoofdstuk de geschiedenis van de melaatse verhaald 

wordt, die zich met de bede tot Jezus wendt: “Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij 

reinigen,” alsof ons daardoor de weg moest getoond worden; hetgeen door de 

daaropvolgende geschiedenis van de genezing van de knecht van de heidense hoofdman 

nog meer bevestigd wordt. 

Arm moet men alzo worden, opdat men de onmetelijke rijkdom van Christus ervare. 

Maar het gaat ook bij de voortgang niet zoals men in het begin verwachtte. Want wat 

stelt men zich, bijzonder na het eerste genot van de gaven des vredes, anders voor, dan 

dat men steeds sterker worden zal; ja men meent wel den Heere Jezus in de toekomst 

gedurig minder nodig te zullen hebben, Hem steeds minder bezwaarlijk te zullen 

worden. Men denkt van een zwak kind met de tijd tot een sterke man op te wassen, en 

verblijdt zich reeds bij voorraad in hetgeen men dan verrichten zal, als men maar eerst 

een weinig vooruit is gekomen. 

Maar men bevindt het later geheel anders; en dat het niet gaat van het wandelen tot het 

lopen, van het lopen tot het opvliegen met vleugelen gelijk de arenden, maar 

integendeel alles in een tegenovergestelde zin: Arm, armer en het armste. Steeds als 

armen op een steeds even rijke Jezus gezien! Niet op iets uit ons, maar alleen op Hem 

geleund en gesteund! 

Elke morgen met een ledige kruik uitgegaan buiten de legerplaats, om nieuw manna te 

verzamelen. Dat manna heeft nog een geheimzinnige voorbeeldende betekenis, waarvan 

wij in Joh. 6 veel schoons lezen. De Geest des Heeren lere het ons verstaan en geve ons 

de kracht der Godzaligheid, om daarvan te genieten. Amen.     
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DOFKA 
 

 

Numeri 33:12 
“En zij verreisden uit de woestijn Sin, en zij legerden zich in Dofka.” 

 

Gij hecht, naar ik mij verzekerd mag houden, er uw goedkeuring aan, dat wij onze 

beschouwing van de reizen der kinderen Israëls onder de bij de aanvang vastgestelde 

voorwaarden voortzetten. 

Het zijn alleszins zeldzame teksten, die wij ontmoeten. Maar wat doet het er toe zolang 

het ons voorkomt recht te zijn en te blijven, en wij daardoor gesticht en opgebouwd 

worden, of ons genoegen er in te vinden. Het is in het algemeen slechts een enkel 

woord, en daarbij uit een vreemde, u onbekende taal; maar dat doet niets ter zaak. Want 

het woord Jezus is ook uit een vreemde taal. En dat enige woord – wat bevat het niet 

reeds veel, en hoe geleerd en wijs is hij, die het verstaat! 

In de taal der Heilige Schrift hebben alle namen hun betekenis, dat in onze taal wel 

somtijds, maar niet altijd het geval is. Zo kan onze stad haar naam hebben van de 

aardbeziën, die voorheen hier groeiden, toen het nog een akker was. Maar wie zou 

kunnen zeggen wat de naam betekent, die het riviertje draagt, dat door ons dal stroomt? 

Met de Hebreeuwse taal is het anders gesteld. Dikwijls werden aan plaatsen en personen 

opzettelijk zulke namen gegeven, om de betekenis, die zij hadden. Bijvoorbeeld: Eva 

betekent de levende, en Adam noemde haar zelf alzo, dewijl zij de moeder aller levenden 

en bijzonder van het vrouwenzaad zijn zou, dat de oorsprong van alle leven is.  

Zij noemde in de vrolijke verwachting van de zekere vervulling van die Goddelijke 

belofte, haar eerste zoon Kaïn, van een woord, dat bekomen betekent, en riep uit: Ik 

heb – bekomen. Toen Kaïn door zijn goddeloosheid toonde, dat hij noch het 

vrouwenzaad zelf, noch de stamvader er van was, en de vrome Abel door hem vermoord 

werd, bevestigden onze eerste stamouders hun geloof daardoor, dat zij hun derde zoon 

Seth, dat is gezet, noemden, dewijl hij in de plaats zijner beide broeders gezet was.  

Wij vinden wel niet, dat Methusalah deze naam, die een uitzondering op de dood 

betekent, opzettelijk gegeven is geworden; nochtans schijnt hij die naam niet willekeurig 

te hebben gekregen, daar hij in hetzelfde jaar stierf, toen de zondvloed als een 

uitzending des doods losbrak. Noach kreeg deze naam opzettelijk. Hij betekent: Troost 

en Rust; want, zeiden zijn ouders bij zijn geboorte: deze zal ons troosten over ons werk 

en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt heeft; en 

zij gaven hem daarom die naam. 

God Zelf veranderde de namen van Abram en Saraï, zonder dat nochtans hun betekenis 

daardoor veel veranderd werd. Maar Hij doorweefde een letter van Zijn Goddelijke 

naam Jehova met de hunne, hetwelk een grote, eervolle onderscheiding was. Zo gebood 

God aan Mozes zijn opvolger in plaats van Jozua, Jehosua te noemen, en gaf hem alzo 

een lettergreep van Zijn hoogwaardige naam. 

Dat Melchizedek deze naam niet bij toeval had, en dat de plaats, waar hij regeerde, niet 

toevallig Salem heette, is duidelijk uit de merkwaardige slotredenen, welke Paulus in de 

brief aan de Hebreeën uit de betekenis van deze naam afleidt. Sara noemde haar zoon 



 93 

Izaäk, hetwelk lachen betekent, dewijl zowel zij als ook Abraham om hem op 

verschillende wijze, hetzij in ongeloof hetzij in geloof – gelachen hadden. 

Zijn kinderen kregen hun namen vanwege een natuurlijke oorzaak, het ene werd 

genoemd Ezau, dewijl hij ruw en harig was, het andere Hielenhouder, dewijl hij zijn 

tweelingbroeder in de geboorte aan de hiel vasthield. God Zelf noemde Israël een vorst 

Gods; want hij had met God en mensen gestreden en had overmocht. Hijzelf noemde 

een plaats Bethel, dat is: een huis Gods, waar hij de droom van de hemelladder had; een 

andere plaats noemde hij Mahanaïm, dewijl hem daar twee heiren van engelen ontmoet 

waren, en een derde noemde hij Pniël, aangezicht Gods; want, zeide hij: “Ik heb God 

gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest.” Hoe merkwaardig was 

voor Paulus de naam Hagar in zijn Arabische betekenis, en welke diepten vond hij er, 

volgens Gal. 4 in. Dat onder de twaalf zonen van Jakob aan deze en gene opzettelijk 

andere namen gegeven werden, dit lezen wij met de oorzaak, waarom hun moeders hen 

alzo noemden, Gen. 29 en 30. 

Rachel noemde haar jongste zoon, bij wiens geboorte zij sterven moest, Benoni, 

Smartenzoon; maar Jakob veranderde zijn naam in Benjamin, dat is: de rechte of liefste 

zoon. Farao noemde Jozef, Safnath Paäneah, dat is: Vaders des vaderlands, dewijl Egypte 

door zijn wijsheid van de ondergang was gered geworden. Waarom noemde zijn dochter 

het kind, dat zij uit het water trok, Mozes? Was het niet om die reden, welke zijzelf als 

grond voor die naam opgaf? 

Ook Mozes had edele redenen, waarom hij de ene zoon Gerson, dat is vreemdeling, de 

andere Eleazar, hulp Gods, noemde, en zeide zelf, dat hij de eerste zo genoemd had, 

omdat hij een vreemdeling zijn moest in een vreemd land; en gij weet hoe hoog de 

apostel het de aartsvaderen toerekent, dat zij zich vreemdelingen noemden, en daardoor 

hun geloof bewezen, dat zij een vaderland in de hemelen zochten, een stad, die 

fondamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is, waarom God Zich ook 

niet schaamt hun God genaamd te worden.  

De anderen noemde hij zo, als een levend gedenkteken der Goddelijke uitredding, 

bijzonder uit de handen van Farao, en om zich die uitredding steeds daardoor dankbaar 

te herinneren. Richtte niet Samuël met dezelfde bedoeling een steen op, en noemde die 

Eben-Haëzer, hulpsteen, of steen der hulp; want, zeide hij: “Tot hiertoe heeft ons de 

Heere geholpen.” 

De voorzichtige en wijze Abigaïl neemt ook aanleiding uit de betekenis van de naam van 

haar man, als zij zegt: hij heet met recht Nabal, dat is dwaas; want hij is wat hij heet en 

dwaasheid is in hem. Nathan noemde Salomo Jedid-Ja, dat is lieveling des Heeren, en 

zijn eigenlijke naam, die zoveel als vredevorst betekent, is zeer gepast voor een voorbeeld 

van de ware Vredevorst. 

Daar nu, gelijk dit lange betoog aantoont, de Hebreeuwse namen hun bijzondere 

betekenis hebben, en die betekenissen dikwijls zeer opmerkelijk zijn, dewijl niet slechts 

Gods heiligen, maar ook God Zelf dikwijls namen om der wille van die betekenis geeft, 

zo is het reeds daarom voor een vereerder der Heilige Schrift zeer natuurlijk, om als hij 

daartoe instaat is, de betekenissen en tegelijk de bedoelingen dezer namen na te sporen 

en op te merken, wat daarin nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot 

onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. 
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En zo zijn wij begonnen de veertigjarige reis der kinderen Israëls door de woestijn en de 

betekenis der namen hunner legerplaatsen, als ook wat daar merkwaardigs geschiedde, 

te overdenken. Gij hebt u dit gaarne laten welgevallen. Mij behaagt het ook nog. En 

onze voordrachten hebben ook de eer gehad van de zijde der wereld te worden 

aangevochten. Zij moeten alzo goed en christelijk zijn.  

Wij gaan dan in de naam des Heeren met onze beschouwingen van de legerplaatsen der 

kinderen Israëls voort, vooral dewijl Paulus, een apostel des Heeren, ons verzekert, dat 

alles wat hun wedervaren is, ons tot een voorbeeld is geschied. De Heere gebiede Zijn 

zegen over spreker en hoorders. 

Wij overdenken thans de achtste legerplaats der kinderen Israëls. Na langdurige 

vermoeienissen op een achtereenvolgende driedaagse tocht kregen zij een aangename 

legerplaats te Elim, waar zij twaalf fonteinen en zeventig palmbomen vonden. Hier lieten 

wij, in onze laatste predikatie van het vorige jaar, onze leiddraad liggen. Deze winter 

trokken wij met hen vandaar weder naar de Schelfzee, om deze met geheel andere ogen 

dan een maand vroeger te aanschouwen, maar kwamen in een gruwelijke hongersnood, 

waarin wij allen ellendig zouden hebben moeten omkomen, als de Heere ons niet door 

de wonderbare mannaregen genoegzaam van brood verzorgd had; en wel zo, dat wij 

nimmer gebrek te vrezen hebben. Voorraad kunnen wij wel niet vergaderen, 

integendeel, wij moeten ons geheel onvoorwaardelijk aan de Heere toevertrouwen voor 

elke dag, van welke wij er geen enkele zonder Hem weten te doorleven. Maar kunnen 

wij slechts vertrouwen, dan hebben wij ook een zeer voortreffelijk leven, dewijl wij op 

Hem hopen, Die alles in Zijn handen heeft. 

Zij sloegen nu hun leger te Dofka op. Iets merkwaardigs viel hier niet voor; het bleef 

alles in dezelfde toestand. Zij deden daar niets bijzonders, noch kwaad noch goed; ook 

de Heere deed hun niets bijzonder merkwaardigs. Zo kent ook de gemeente des Heeren 

in het algemeen langere en kortere tijdperken, waarin er niets bijzonders voorvalt; en dit 

geldt ook van enkele ondernemingen en zielen. 

De christen beleeft tijden, waarin hij evenmin bijzondere bedoelingen der genade, 

beleving, verlichting en krachtige indrukken ontvangt, als bijzondere aanvechtingen en 

lijden ondervindt. Het gaat een gestadige gang. Zijn bederf, het vlees is niet in merkbare 

beweging, en de genade juist ook niet; de waarheden des Evangelies zijn hem niet 

onverschillig, maar ook niet opvallend. Hij leest, bidt, hoort en zingt, maar niet met die 

levendigheid als voorheen; en als hij zich alzo ziet en gevoelt, dan bekommert het hem 

wel, maar hij moet verbeiden. 

Zo schijnen ook sommige ondernemingen in een soort van stilstand te komen; het 

Evangelie wordt wel gepredikt; maar de uitwerking wordt weinig en spaarzaam gezien. 

Nieuwe bekeringen zijn zeer zeldzaam, en met de levendgemaakten wil het niet recht 

vooruit. Buiten de kring der christelijke kerk wil het ook niet recht voorwaarts gaan, 

maar alles is als verlamd. De berichten van hen, die onder Joden en heidenen arbeiden, 

vallen tamelijk karig uit. De opgevatte hoop wordt niet vervuld, en men voelt zich 

genoodzaakt, zijn hoop te richten op de toekomst, en van haar te verwachten, wat het 

heden ontzegt. 
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Er is dan wel groot geraas en geschreeuw, maar als men de zaak van nabij beschouwt, 

toch weinig vrucht; veel schijn, maar weinig wezenlijkheid. Zij zijn in Dofka gelegerd, en 

dat is bijkans alles, wat men met grond zeggen kan, hoe gaarne men ook roemen zou. 

Deze legerplaats ging nog steeds verder rechts van de gebaande weg naar Kanaän af, 

zodat het scheen, dat zij alles behalve in Kanaän komen zouden. Zeer beklagenswaardig 

is het, als de mensen zich wezenlijk steeds verder van de waarheid en de ware 

Godzaligheid, en alzo ook van God Zelf en het hemelse Kanaän verwijderen. Zo ging het 

voorheen, toen de leer hoe langer hoe meer in bij- en ongeloof ontaardde, inplaats 

waarvan ook in later tijd het nog erger besliste ongeloof opgetreden is, waartoe in de 

laatste helft der vorige eeuw de vele schriften van een beruchte Fransman bijzonder veel 

bijgedragen hebben, en een baan openden, die door het grootste gedeelte der 

zogenoemde christenen des te liever bewandeld werd, naarmate dit meer met het gevoel 

van hun bedorven vlees overeenstemt. En is het niet nog zo? 

Velen schenen in jonger jaren niet ver van het Koninkrijk Gods te zijn; zij hadden 

menige goede indruk en overtuigingen des verstands, voornemens en pogingen, waarop 

toch het tegendeel gevolgd is. Zijn de zodanigen wellicht in deze vergadering, dan 

roepen wij hun toe: O bedenkt, vanwaar gij afgevallen zijt, en toont rechtschapen 

boetvaardigheid en bekeert u. 

Maar het kan ook hun, die met een ijver in waarheid de zaligheid zoeken, voorkomen 

alsof zij terug, inplaats van voorwaarts komen, en zich van hun doel verwijderen, 

inplaats van het te naderen, en dat al hun bemoeiingen slechts tevergeefs zijn. Dat is 

hun zeer smartelijk. Maar in het Koninkrijk van God kan een schijnbaar teruggaan een 

wezenlijk vooruittreden, en afnemen wasdom zijn. Want minder worden in het 

vertrouwen op zichzelf is een wasdom, tenminste een middel om die te bevorderen, 

terwijl het dient om ons van onze natuurlijke grond af te leiden en op het enige 

fondament te gronden. En dat gronden is even noodzakelijk als het volmaken. 

Dewijl ons dus niets merkwaardigs gemeld wordt, dat te Dofka van de zijde Gods, of van 

die van Zijn volk voorgevallen is, zo moeten wij bij de letterlijke of woordelijke betekenis 

dezer legerplaats blijven staan. Dofka betekent slaan, kloppen, werpen. Dat doet ons aan 

allerlei, aan lijden en aan doen denken; hetzij zij werden geslagen en geklopt, week 

gemaakt, of dat zij sloegen en klopten, werden geworpen of wierpen; dat herinnert ons 

aan velerlei uit het inwendige leven des christens. 

Wij zullen het eerst in een lijdende betrekking opvatten; dan wijst de naam dezer 

legerplaats er op, dat zij geslagen en week gemaakt werden. Wij behoeven hier niet aan 

wapenen en vijandelijke volken te denken, door welke zij geslagen werden; neen, door 

deze werden zij thans nog niet bemoeilijkt. Nochtans geslagen te worden is toch in elk 

geval iets smartelijks en verootmoedigends, het moge dan geestelijk of lichamelijk zijn. 

Ons hart moet immers van medelijden breken, als wij horen, dat zij zich hier legeren 

moesten, om geslagen en getuchtigd te worden. 

Hoe liefelijk waren zij in Elim gelegerd, zodat zij Kanaän bijna daarbij zouden hebben 

vergeten. Zij behoefden daar geen bijzonder geloof te oefenen; want zij hadden geen 

gebrek aan iets. Zij waren daar ook nog van enige voorraad van spijs voorzien, en het 

aangename Elim bood hun de verkwikkende schaduw, het lavende water en de 

kostelijkste boomvrucht. En helaas! nu alzo? Maar wat baat medelijden? Het is nu 



 96 

eenmaal niet anders, dan dat wij door vele afwisselingen en vele tegenspoeden in het 

Koninkrijk ingaande, dergelijke dingen ontmoeten. 

Wees daarom te Elim niet al te gerust en zorgeloos; want daarna volgt zekerlijk een 

Dofka. Maar wees in Dofka ook niet al te bevreesd; want vandaar wordt gij naar 

Rafidim, dat is: Rustbed, en zo verder geleid. Hij, die zonder tuchtiging door alles 

heenkomt, en doet wat hij wil, behoort niet tot Gods volk; want dat heeft ook zijn 

Dofka’s, waar het getuchtigd wordt. Zekerlijk onderstelt dit alles ondeugden bij dat volk, 

die juist door de tucht van de Vader der geesten weggeruimd moeten worden; opdat het 

Zijn heiligheid deelachtig worde. 

De kinderen Israëls hadden zekerlijk daartoe gelegenheid genoeg gegeven. Ach, hoe 

weinig zullen zij op de ondervonden menigvuldige wonderbare en Goddelijke weldaden, 

reddingen en verlossingen acht gegeven, en hoe weinig voor dat alles gedankt hebben! 

Alzo kregen zij dan welverdiende slagen. 

En wij, die de Heere Jezus toebehoren, moeten niet menen, ze minder te verdienen. Het 

is waar, voor onze ogen is geen Rode zee op wonderbare wijze gekliefd, voor ons regent 

geen manna van boven! Maar is ons dan Christus in Zijn lijden en in Zijn zegepraal niet 

voor ogen geschilderd en de onbegrijpelijke liefde Gods voorgehouden? En toch, wat 

heeft dit bijzonders uitgewerkt? In het geheel beschouwd wellicht niet meer dan bij de 

kinderen Israëls het gezicht van de zo wonderbare Rode zee, aan wier oevers zij de 

geraamten van hun in die zee omgekomen vijanden zagen. 

Nochtans is het ons een billijke smart en leedwezen, dat de smarten, die wij Christus 

veroorzaakt hebben, ons niet meer treffen. En o! hoe vele ondeugden vindt men 

overigens nog in en aan zich, die nog afgelegd moeten worden, en waartoe ons de 

tuchtigingen moeten aansporen. 

Ja, inderdaad, Dofka is ook een noodzakelijke en nuttige legerplaats, al is het ook, dat 

wij menen aldaar verre te zijn van Kanaän, en de slagen, die daar uitgedeeld worden, 

zeer gevoelig zijn. De oude mens kan en mag niet anders behandeld, maar moet, als de 

wijnstok, steeds onder het snoeimes gehouden worden. Onze God heeft daartoe reden 

genoeg. Hij kan ons met lichamelijk lijden bezoeken, ons tijdelijk nadeel toezenden; Hij 

kan andere mensen en zelfs de satan tegen ons aanporren; Hij kan ons plaatsen en 

teksten uit Zijn Woord tot een prikkel maken, tegen welke het ons zwaar valt, onze 

verzenen te verheffen; Hij kan ons ook Zijn misnoegen over ons zodanig in ons geweten 

laten gevoelen, dat het brandt als vergiftige pijlen. 

Ja onze eigen gedachten, wensen en bekommernissen kunnen ons tot pijnigende roeden 

worden. 

Is men nu alzo te Dofka gelegerd, dan moeten deze slagen ook lijdzaam gedragen 

worden, en kan en mag men zich er niet aan onttrekken. Heeft niet ook Jezus Zelf Zijn 

discipelen menigmaal hard geslagen, zonder lichamelijke roeden te gebruiken, en zelfs 

Zijn eigen moeder niet verschoond? Want werd Kana in Galilea niet voor haar een 

Dofka, toen haar Zoon tot haar zeide: “Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is 

nog niet gekomen!” hoezeer zij dit nauwelijks scheen verdiend te hebben. 

En hoe scherp kwam Hij haar op Zijn twaalfde jaar tegen met slagen, die Hij haar door 

Zijn terugblijven in Jeruzalem toebracht? Waren het geen geduchte slagen, die Hij aan 

Zijn discipelen uitdeelde, toen Hij hun vroeg: “Hoelang zal Ik u nog verdragen? Hoe, zijt 
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ook gij nog zo onverstandig;” toen Hij hen bij een twist, wie onder hen de meeste zijn 

zou, verklaarde, dat indien zij zich niet bekeerden en als kinderen werden, zij dan 

geenszins in het Koninkrijk der hemelen konden ingaan; toen Hij Petrus een satan 

noemde, en het enige tijd raadselachtig liet, wie de ene onder hen was, die Hem 

verraden zou, en hen daardoor allen in verlegenheid bracht; Hij hen zelfs na Zijn 

opstanding onverstandigen en tragen van hart noemde en hun kleingelovigheid 

bestrafte. 

Ziet, hoe werd Paulus niet geslagen, en dat wel door een engel des satans; om niet eens 

van alle andere in- en uitwendige verdrukkingen te spreken. Wie zou dan grote gebaren 

mogen maken, als hem zijn legerplaats in Dofka aangewezen wordt en ook op hem van 

toepassing is: Het is de schuld uwer boosheid, dat gij alzo gekastijd wordt, en uwer 

afkerigheid, dat gij alzo gestraft wordt. 

Dofka betekent ook kloppen, dat verricht wordt om zekere harde voorwerpen week te 

maken. Ons hart wordt een stenen hart genoemd, en alzo als iets hards en 

tegenstrevends voorgesteld. Maar het moet als was, zacht en buigzaam worden, en dat 

geschiedt door genade. Maar deze gebruikt bij aanvang en voortgang daartoe 

verscheidene middelen. De beide hoofdmiddelen zijn Evangelie en wet. De wet maakt 

het hart van de begenadigde eigenlijk wel niet week, maar ontdekt door het licht des 

Heiligen Geestes zijn hardigheid en onboetvaardigheid, en noodzaakt het daardoor van 

de trotsheid en de waan van eigen kracht en gerechtigheid afstand te doen. 

Zo ging het Paulus. Hoe ootmoedig werd deze Farizeeër onder de genade des Evangelies 

gemaakt, zodat hij uitriep: “Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” Hoe 

duidelijker iemand de verheven heiligheid leert kennen, die de wet eist, hoe minder hij 

die in zichzelf vindt, en hoemeer hij zich gedrongen voelt, die in Christus te zoeken. 

De Geest gebruikt de wet wel om radeloosheid, angst, verlegenheid over zichzelf, 

vermoeidheid en belastheid, maar geenszins om een week hart teweeg te brengen. 

Nochtans brengt Hij door haar de tot dusverre zorgelozen, in zonde en 

wereldsgezindheid, in eigengerechtigheid en eigen kracht verzonken, maar door Hem 

levendgemaakten zondaar zover, dat hij begerig luistert, als Christus gepredikt wordt, die 

hem voorheen zo onverschillig was. Wordt nu de arme ziel het Evangelie door de 

Heilige Geest verkondigd, gepredikt hoe God in Christus een God van alle genade is, 

hoe bij Hem veel vergeving, hoe Christus onze gerechtigheid is, en wij door het geloof in 

Hem volmaakt zijn, zodat hij dit op zichzelf toepast, dan wordt hij week en smelt zijn 

hart als was, dan begint de liefde van Christus hem te dringen. 

Maar bij boosheid van het menselijk hart meent de arme mens reeds spoedig, dat hij er 

nu reeds is; ziet, dan moet hij weder naar Dofka, waar hij geklopt wordt, en zich 

genoodzaakt ziet, zich in de laagte bij de nederigen te houden. Hij begon reeds overal 

niet slechts mede, maar zelfs tegen te spreken, anderen te beoordelen, of te veroordelen, 

en zichzelf bovenaan te plaatsen; maar ziet, nu moet hij zich terugtrekken; en hij wordt 

wellicht gelijk aan een eenzame mus op het dak, als een roerdomp der woestijn en als 

een steenuil der wildernis. 

Betekent Dofka nu ook werpen, smijten, van de kinderen Israëls lezen wij: Zij werden in 

een veldslag geworpen, dat is teruggeslagen. Zo kan het menigmaal gaan, en dat is zeer 

smartelijk en treurig. Er komen tijden, in welke de ziel niet in het reine kan komen, en 
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haar werkzaamheden bestaat in een verscheuren en toenaaien, in een bouwen en 

afbreken, waarbij zij volstrekt niet verder komt. Toen de discipelen in de zeef des satans 

en in de verstrooiing waren, werden zij ook heen en weder geworpen. 

Wij hebben tot dusverre het woord Dofka in zijn passieve betekenis beschouwd, laat ons 

nu nog het een en ander in een actieve zin opmerken. 

Het woord kloppen herinnert ons aan de woorden van Jezus, als Hij zegt: “Ziet, Ik sta 

aan de deur en klop.” Dat kloppen is wellicht nog geen bekerende genade, maar toch 

iets, dat de wezenlijke bekering dikwijls lang voorafgaat, nochtans haar niet altijd ten 

gevolge heeft. Deze aankloppingen zijn zo iets algemeens en dienen er tenminste toe, de 

zondaar alle verontschuldiging te ontrukken, zodat men met recht tot hem zeggen kan: 

Gij hebt niet gewild! 

Zij bestaan daarin, dat het de mens aan het verstand gebracht wordt, dat hij bij zijn 

gewone levens- en denkwijze niet zalig kan worden, maar dat hij op een geheel andere 

wijze moet beginnen te leven. Hij gevoelt zich wel tot het gehoor van Gods Woord, tot 

het Bijbellezen, het gebed, ja zelfs tot het Avondmaal uitgenodigd; hij wordt ongerust, 

geraakt ook wel in een wettische angst der ziel, gevoelt ook weleens opgeruimdheid en 

een zekere vreugde en – het komt hem als iets schoons voor, een christen te zijn, 

vergeving der zonden te hebben en te weten, dat hij die deelachtig is. 

Ja, zekerlijk worden de meesten van hen, die in de streken wonen, waar zulk een 

rijkdom en menigvuldigheid van genademiddelen is, dergelijke aankloppingen gewaar. 

Is het niet reeds op de catechisatie, of onder het afleggen der belijdenis, dan is het toch 

weleens onder een predikatie, onder verblijdende of bedroevende omstandigheden, als: 

ziekten, sterfgevallen enz., wanneer de mens indrukken ontvangt, die hem ernstig en 

nadenkend maken.  

Mocht de mens in dergelijke bezoekingen toch achtgeven en leren bedenken, wat tot 

zijn vrede dient. Hij moest dit vooral niet in de wind slaan, of deze indrukken zelf door 

allerlei wereldse verstrooiingen versmoren, maar zich integendeel in de stilte en in het 

gebed begeven en bedenken, dat Jezus Zelf aan de deur staat en begeert in het hart 

opgenomen te worden. Hij moest zich haasten Hem de deur te openen, om een kostelijk 

avondmaal met Hem te houden; hij moest bedenken, dat, als hij deze zijn tijd 

verwaarloost, hij voor zichzelf nieuwe hindernissen in de weg legt, de Geest wederstreeft 

en de satan voortdurend meer plaats geeft. 

Ja, dan is het meer dan tijd, zijn zaligheid te zoeken met vreze en beven, maar ook niet te 

vergeten, dat God het is, die daartoe het willen en het volbrengen geven moet en wil. 

Welgelukzalig hij, wien het alzo mag gebeuren; hij doet alzo, hij klopt wederom aan, 

totdat hem opengdaan wordt; hij spaart noch bidden noch smeken, noch roepen noch 

tranen, maar hij wil en moet door de enge poort, op de smalle weg, het koste wat, en het 

ga hem dan daarbij hoe het wil. Ziet, Jezus verhoort het gebed en de smeking. Alzo zal 

hij den Heere zolang aanlopen en bidden, totdat Hij Zich over hem ontfermt, en al zijn 

zonden achter Zijn rug werpt. 

Zo is het recht. En zo duurt het dan ook in het algemeen niet lang, of het woord geldt 

voor de alzo aankloppende ziel: “Ziet, Ik geef u een geopende deur, die niemand voor u 

sluiten zal.” Behoort dan ook deze soort van aankloppen hoofdzakelijk tot het begin der 

bekering, zo is toch ook bij voortgang elk gebed, iedere zucht een herhaald aankloppen, 
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dat dan eens heviger, dan wederom zachter, nu eens met onstuimigheid, en dan weder 

met lijdzaamheid voortgezet wordt, totdat eindelijk alle deuren geopend zijn, om nooit 

weder gesloten te worden, en alle grendels verbroken, om nimmer weder voorgeschoven 

te worden. 

Dofka betekent slaan. En het volk van God slaat ook eindelijk al zijn wederpartijders 

met het zwaard des Geestes terneder. Want David zegt: “In de naam des Heeren, zal ik 

ze verslaan;” en Luther zingt: 

 

Al grimde ook de open hel ons aan, 

Met al haar duizendtallen, 

Toch zal geen vrees ons nederslaan, 

Toch doen wij ’t loflied schallen. 

Hoe ook de satan woedt, 

Wij staan hem, voet voor voet, 

Wij tarten zijn geweld, 

Zijn vonnis is geveld, 

Uw machtwoord doet hem vallen. 

 

De ziel kan zich door de beloften Gods en de genade van Jezus Christus zo uitermate 

gesterkt en toegerust gevoelen, dat zij met Paulus zegt: “In dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars.” Het ongeloof kan zij met een: “Dit is een getrouw woord en aller 

aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te 

maken,” zodanig op het hoofd treden, dat het zich enige tijd niet weder in het 

worstelperk laat zien; de zonde vliedt zij gelijk een vergiftige slang. Een moed, gelijk die 

eens jongen leeuws, woont in haar binnenste, met een: “Christus is het, Die gestorven 

is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is – Die ook voor ons bidt,” breekt zij door alles 

heen, breekt zij tevoorschijn gelijk de dageraad, schoon als de maan, zuiver als de zon, 

schrikkelijk als slagorden met banieren. 

Dofka betekent werpen. Zij worden niet voor altoos geworpen, maar zij werpen weleens 

weder, en zij doen er wèl aan. Zij werpen al hun zorgen op den Heere met al hun 

bekommernissen, en dat wel met de verblijdendste zekerheid, dat Hij voor hen zorgt. 

Wil de wet hun hun zonde voorwerpen, dan werpen zij haar de overvloedige losprijs van 

Christus tegemoet. Wil hun vlees hun allerlei zwarigheden voorwerpen, dan werpen zij 

het de waarachtige beloften Gods voor. Gesterkt in den Heere werpen zij al hun 

overtredingen, waarmede zij overtreden hebben, voor de voetbank der genade neder, en 

ontvangen een nieuw hart en een nieuwe geest. 

Zo keert dikwijls het blad om; en daarom zegt ook de kerk: “Verblijd u niet over mij, 

mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben zal ik weder opstaan; wanneer ik in de duisternis 

zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Het moge dan ook gaan hoe het wil, als 

het maar gaat zoals de christen zingt: 

Laat mij, Heer’, met elke schrede 

Nad’ren tot mijn levensdoel, 

Dat mijn hart Uw heil’gen vrede 

In zijn volle kracht gevoel’. 
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Welgelukzalig allen, die door een ware boetvaardigheid uit Egypte getrokken zijn. Al zijt 

ge ook niet gedurig in het aangename Elim gelegerd, maar ook Dofka, het gaat nochtans 

naar Kanaän. En daar zal ik mijn God steeds loven en verheerlijken. Een Doorbreker zal 

voor ons doorbreken, gelijk Hij reeds door alles doorgebroken is, en wij zullen 

doorbreken. Hem zij eer, lof en prijs tot in eeuwigheid! Amen. 
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ALUZ 
 

 

Numeri 33:13 
“En zij verreisden van Dofka en legerden zich in Aluz.” 

 

“Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder de band des 

verbonds,” zegt de Heere, Ezech. 20:37. In deze woorden openbaart de Heere een heilig 

misnoegen en een ijvergloed tegen Zijn volk, dat Hem had verlaten, maar dat toch, gelijk 

uit het vervolg blijkt, van een gezegende uitwerking is, en in vers 41 alzo aangewezen 

wordt: “Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen, om de liefelijke reuk, wanneer Ik u 

van de volken uitvoeren en u vergaderen zal uit de landen, in welke gij zult verstrooid 

zijn; en Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen.” 

De Heere weet hardnekkige zondaars wel week te maken en te verootmoedigen, niet 

slechts in Zijn toorn, maar ook in Zijn genade. Hij weet de trotsen en hovaardigen zo te 

bearbeiden, dat zij geheel andere snaren spannen en in een gans ander akkoord zingen; 

en zij, die in het stof troosteloos nederliggen en de ene verzuchting na de andere slaken, 

en bij wien de ene traan de andere verdringt, zo op te richten, dat beiden zichzelf niet 

kennen. 

Het eerste weet God, - Wien beide overigens een geringe zaak is – reeds daardoor te 

bewerken, dat Hij hun slechts eens even de wet op de nek legt. Dan verdort hun 

gerechtigheid als gras op het dak. Komen nu nog daarbij de vurige pijlen des satans, 

verbergt God Zijn aangezicht, toornt Hij niet slechts over hun zonden, maar zelfs tegen 

hun gebed, omringt Hij Zich met een wolk, zodat er geen gebed doorheen kan dringen, 

dan komt in jammer en nood wie het ook zijn mag, al had hij ook met David gezegd: “Ik 

zal niet wankelen in eeuwigheid.” 

Maar ook het andere is God een geringe zaak. Spoedig en gemakkelijk kan Hij de zielen 

de zak uittrekken, zodat haar sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad 

des lofs voor een benauwde geest gegeven worden; zodat zij genoemd worden: 

eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt worde. 

God leidt de Zijnen dan eens zo en dan weder anders, Hij gebiedt dan de zuiden-, dan 

de noordenwind door Zijn wijngaard te waaien, opdat zijn specerijen uitvloeien. Hoogl. 

4:16. 

Dit wordt ook bijzonder openbaar in de legerplaatsen der kinderen Israëls, met de 

beschouwing waarvan wij, onder opzien tot den Heere, thans wensen voort te gaan. De 

Heere verkwikke ons door Zijn Woord! 

Van Dofka trokken zij op, en legerden zich in Aluz. Zo vervolgt Mozes zijn 

geschiedverhaal, om op uitdrukkelijk bevel des Heeren de uittocht van Israël te 

beschrijven. Dit is dus de negende legerplaats. Zij heet Aluz, en lag niet verre, bijkans 

drie mijlen, van Dofka. Laat ons eerst het een en ander als een soort van inleiding 

opmerken, en ons dan bij deze legerplaats zelf bepalen. 

Dofka, zoals wij zagen, betekent slaan, kloppen, werpen, en in zoverre dit in een lijdende 

zin genomen wordt, dat men namelijk geslagen, geklopt en geworpen wordt, toont het 

iets smartelijks aan. Wij weten nog niet wat Aluz betekent. Als wij beginnen te gissen en 
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te raden, zullen wij immers wel in zekere mate gerechtigd zijn, te geloven, dat deze naam 

iets aangenaams en verblijdends betekent; want de Heere verwondt wel, maar Hij 

verbindt en geneest ook, Hij tuchtigt, maar troost ook weder. Wij zullen zien en horen! 

Elia zeide eens: “Het is genoeg, Heere!” En zo zou menige ziel ook wel willen zeggen: ik 

ben nu lang en dikwijls genoeg in Dofka geweest. Nu zal het dan toch wel anders gaan, 

het zal nu wel genoeg zijn. Nu, wij zullen terstond vernemen, wat de negende 

legerplaats, die Aluz heet, ons oplevert! Genoeg, de voor ons heentrekkende wolk- en 

vuurkolom gebiedt ons, aldaar te legeren en ons te verblijden, zolang het haar behaagt. 

Van deze legerplaats wordt overigens niets bijzonders gemeld. Er zal daar wellicht, hetzij 

niets bijzonders of opmerkelijks gebeurd zijn, of tenminste niets, dat voor mededeling 

geschikt was. Alzo is ook niet alles uit de ervaring der christenen geschikt om ruchtbaar 

te worden; het ene zou wellicht te diep, het andere te hoog zijn, om door anderen, die 

nog niet dezelfde ervaringen gehad hebben, recht verstaan en toegepast te worden.  

Hoe voorzichtig en wijs drukt Paulus zich daarom over een zeker lijden uit, dat hij 

dragen moest en dat hij een doorn in het vlees en vuistslagen van een engel des satans 

noemt. Onze Hemelse Herder leidt ook sommige zielen zo, alsof Hij hun gebood: Ga 

heen, verkondig het in de tien steden; maar anderen: Zeg het niemand. Enige personen 

hebben een beminnenswaardige, anderen een opgewekte openhartigheid, om hun goed 

en kwaad, hun lijden en hun troost te verhalen, terwijl anderen terughoudender zijn.  

Maar het kan ook met een ziel gaan, zoals God tot Ezechiël zegt, hoofdst. 3: “Ik zal uw 

tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult,” en gelijk Asaf, Ps. 77, 

klaagt: “Gij hield mijn ogen wakende; ik was verslagen, en sprak niet.” Het kan ook 

gebeuren, dat men niet tot duidelijkheid komen kan, hoe men het aanleggen moet, 

gelijk zeker dichter zegt: “Kan ik mijzelven niet verstaan, dan laat ik het u zien, die mij 

het naaste zijt.” 

Men kan zich in een soort van schemering bevinden, zodat de voorwerpen in elkander 

vloeien, en men ze niet nauwkeurig kan onderscheiden. Die blinde man uit de Schrift 

was wel niet meer geheel blind, maar hij zag toch de mensen als bomen wandelen. 

Overigens mag men zich niet te allen tijde die vraag, onder de leiding des Heeren 

veroorloven: Waarom alzo en niet anders? 

Nog moeten wij bij voorbaat opmerken, dat deze legerplaats nog meer dan de vorige van 

de rechten weg naar Kanaän afweek, zodat, indien zij de rechte weg hadden mogen 

inslaan, zij thans reeds lang in het beloofde land konden gekomen zijn. Tevens zien wij, 

dat zij nu niet slechts verder afweken, maar vandaar, over Rafidim, Sinaï enz. dwars in 

de tegenovergestelde richting naar Kanaän heentrokken. Dat is immers niet verblijdend 

te vernemen. Wel hem, met wien het niet tot aan zijn rampzalig einde altijd verder van 

de rechte weg afgaat. Wel hem, bij wien ook een tijd van omkering plaats heeft, als hij 

zich van zijn dwalingen en van de wereld, de zonde, de dienst der ijdelheden en des 

satans afkeert en zich tot God in Jezus Christus wendt. 

Al ware het dan ook ver van het ware doel afgedwaald en met de verloren zoon van de 

trog der zwijnen en de draf weggerukt, om zich op weg naar Kanaän te spoeden, indien 

het dan nog maar geschiedt, zo kunnen ook uit laatsten eersten worden, en kan hij, die 

zich te elfder ure in de wijngaard laat huren, nog met anderen het volle loon ontvangen. 
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Maar het is noodzakelijk voor ieder mens, dat er eens zulk een tijd van omkering komt, 

zal het goed met hem gaan, en hoe vroegtijdiger dit geschiedt, hoeveel verloren zonen 

zijn er niet onder de christenen, en zullen er wellicht ook in deze vergadering zijn. Ach, 

dat ook velen waren, over wie er blijdschap in de hemelen is, als over zondaars, die zich 

tot God bekeerden. 

Alle gelovigen komen in Aluz. Al is het somtijds ook nog zo donker en benauwd met 

hen, al duurt het nog zolang, eindelijk worden weg en toestand toch weder heerlijk. 

Jozef daalde af tot in de gevangenis, Jona zelfs tot in de ingewanden van de vis, Job tot 

op de mesthoop, de Doper tot in de kerker des doods, Christus de Heere tot op het 

vloekhout, en Israël tot in Aluz, tot in de gevangenis van Babel; maar eindelijk nam het 

toch een wonderbare en heerlijke wending. Welgelukzalig is hij, die grond heeft, om 

ook voor zijn persoon op een heerlijke verwisseling te hopen. 

Welk een troostrijk uitzicht, dat de weg nu van Aluz, hoewel in een schuinse richting, 

toch naar Kanaän leidt. Maar, helaas, rekent op niets, anders verrekent gij u. Denkt 

eens, de een en dertigste legerplaats, waarheen zij na afloop van vele jaren geleid 

worden, ligt zeer nabij deze negende; alzo moesten zij evenver terug, als zij voorwaarts 

gekomen waren. 

En langs deze wegen leidde hen de Heere, opdat alles openbaar zou worden wat er in 

hun harten was, en Hij hen verootmoedigde, om hun daarna wel te doen. Wie kan dit 

rijmen?  

De discipelen twistten reeds over de eerste plaats in het Koninkrijk; maar zij moesten 

zich zover laten terugwijzen, dat zij er volstrekt niet konden ingaan, indien zij zich niet 

bekeerden en werden gelijk de kinderkens; zich zoverre laten terugwijzen, dat hij, die de 

meeste zijn wilde, aller dienstknecht worden moest. De twee zonen van Zebedeüs vragen 

om ter rechter- en linkerhand van Christus te mogen zitten, maar zij moeten, indien zij 

daartoe willen geraken, met een doop gedoopt worden en een drinkbeker drinken, die 

zij nog niet kennen. 

Wat verbeelden zich niet menigmaal jonge christenen en wat verwachten zij niet al door 

en voor zichzelf te worden! Hoe voortreffelijk openen zij een mond der vrijheid te Pi-

Hachirôth, alsof zij reeds meesters in Israël waren, en de wijsheid met hen sterven zou. 

“Ik schrijf u, jongelingen,” zegt Johannes, “want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft 

in u, en gij hebt de boze overwonnen.” 

Wellicht komt gij ook nog te Aluz, waar toestand en weg veranderen en gij evenzeer 

kermt en weent, als gij thans zegepraalt. De wasdom der christenen is van een geestelijke 

aard, en alzo zeldzaam. “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk of machtig. Hij moet wassen, 

ik minder worden. Zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk 

men behoort te kennen. Die meent dat hij iets is, daar hij toch niets is, die bedriegt 

zichzelf. Die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Hetgeen iets is, maakt Hij tot niets 

en verstrooit de hovaardigen in de raadslagen hunner harten. Maar de hongerigen 

vervult Hij met Zijn goederen, en verheft de ellendigen uit het stof.” 

Beschouwen wij de reis der kinderen Israëls, dan zien wij, dat zij eens zelfs weder dwars 

dezelfde weg moesten oversteken, die zij reeds voorheen bewandeld hadden, en wel bij 

de twee en twintigste legerplaats, waarvan er in het geheel veertig zijn. “Wat is toch de 

mens?” roept Job, hoofdst. 7, uit: “dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem 
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zet; en dat Gij hem bezoekt in elke morgenstond; dat Gij hem in elk ogenblik beproeft?” 

Inderdaad de christen moet tot iets groots bestemd zijn, dat zulk een lange en zeldzame 

toebereiding voor hem nodig is, al is het ook, dat het niet met allen even scheef en 

dwars gaat. 

Eindelijk bemerken wij, dat het volk nog steeds in de woestijn Sin wandelt. Voorheen 

was het de woestijn Etham, dat is: harde kleigrond, maar nu de woestijn Sin, dat is: het 

doornenbos. Kan het ons verwonderen als de een zich hier steekt en ginds een ander 

zich scheurt?  

O wel hem, die bij de doornen, die hij wellicht op zijn pad aantreft, zich eerst zijn 

zonden boetvaardig herinnert, en zich daardoor laat buigen en verootmoedigen; die ten 

tweede gedenkt aan de doornen, waarmede onze Borg en Heere gekroond en voor ons 

een vloek geworden is, opdat wij door Hem verlost zouden worden van de vloek der wet; 

- die dankbaar alles goeds als door Hem verdiend aanneemt, en zich wezenlijk deze 

wereld tot een woestijn Sin laat maken, waar men de lendenen zijns gemoeds omgordt, 

opdat de doornen onze klederen niet vatten, ze verscheuren of ons ophouden, en die 

zijn hoop geheel en al richt op de genade, die ons toegebracht wordt in de openbaring 

van Jezus Christus.  

Wij zijn als de zodanigen, die gedurig voortsnellen en een beter vaderland zoeken. 

Komt, laat ons na al die voorlopige opmerkingen, onze opmerkzaamheid aan de 

negende legerplaats zelf wijden. 

Wij voedden de hoop, dat het woord Aluz iets aangenaams of liefelijks zou betekenen, 

en meenden op zekere grond recht te hebben tot deze verwachting, dewijl er een Dofka 

voorafgaat. Wat betekent dan het woord Aluz in onze taal? Het betekent: kneden, 

doorzuren. 

In Dofka werden zij geslagen, in Aluz gekneed. Of dat iets aangenaams is, laat ik aan uw 

wijsheid over te beslissen. Iets noodzakelijks en nuttigs is het kneden alleszins, gelijk zij 

onder ons zullen getuigen, die een beroep uitoefenen, waartoe het kneden nodig is. Het 

kneden dient om het geheel of de menigte nauwkeurig te verbinden, het recht 

handelbaar en buigzaam te maken, te bewerken, dat het vast aan elkander hangt, en dat 

het zuurdeeg zich op gelijke mate door de ganse menigte verspreidt. Ongekneed zou een 

deel te nat, een ander te droog zijn, het ene te weinig, het andere te veel gisten en 

gezuurd worden. Het woord Aluz kan ook door: menigte lieden overgezet worden. 

Wij spreken hier niet over het eigenlijke, natuurlijke kneden, waarmede slechts 

sommigen onder ons bekend zijn, omdat dit tot hun werkzaamheid behoort. Het volk 

zelf wordt hier als deeg beschouwd, waarin een zuurdeeg, een levend iets, van elders 

aangebracht, gelegd is, en dat de gehele massa, die daarom gekneed wordt, moet 

doordringen, om door deze bewerking op het nauwst met zichzelf en met dat levend iets 

verbonden te worden, en met rechte vorm en gedaante aan te nemen, die het hebben 

moet, zonder uit elkander te brokkelen. 

Wij weten dat de Schrift het woord zuurdeeg in een dubbele betekenis bezigt. Namelijk 

in een kwade betekenis, waar gezegd wordt: “Zuivert dan de oude zuurdesem uit!” Deze 

oude zuurdesem is bijzonder de erfzonde, de aangeboren verdorvenheid onzer natuur, 

de inwendige drijfveer en bron van al het boze, al wat zich in de bloesem der boze 
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gedachten, begeerlijkheden en neigingen des vleses, in de bladeren der boze woorden en 

gebaren en in de vruchten der boze handelingen openbaart. 

Werkelijk is deze zuurdeeg in de ganse massa van het menselijk wezen alzo 

doorgedrongen, dat Paulus in dit opzicht zegt: “Er woont niets goeds in mijn vlees”, en 

Jeremia: “Uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk.” Dat zuurdeeg nu weder uit ons 

weg te doen, dat is de grote kunst, dat is het gewichtige werk. Maar dat is ook hetgeen 

noodzakelijk moet verricht worden. Christus zegt: “Maakt den boom goed – dat moet 

voorafgaan – en zijn vrucht is goed.” (Matth. 12:33.) 

Maar Paulus zegt: “Laat ons feest houden – in de ongezuurde broden der oprechtheid 

en der waarheid.” Door een uitwendig eerbare wandel, hoe sierlijk, achtenswaardig en 

prijzenswaardig die overigens ook moge zijn, is toch de zaak niet afgedaan. Daarom moet 

het bij een ieder alzo zijn: “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” 

Maar hoe en waardoor wordt dat boze beginsel uit de menselijke natuur verwijderd? Dat 

is juist de zaak. Menselijke wijsheid en krachten zijn hier niet toereikend. Het geschiedt 

door de wedergeboorte. Gelijkerwijs dat boze beginsel door de natuurlijke geboorte in 

ons gekomen is, alzo moet het tegenovergestelde goede ook door een geboorte uit God 

in ons komen. Wat daardoor in het hart gewrocht wordt, heet geest, terwijl het andere 

vlees genoemd wordt.  

Maar wij kunnen het nog hoger stellen en zeggen: Christus Zelf moet als dat nieuwe 

Levensbeginsel in ons geboren worden; maar dan ook, zoals Paulus tot de Galaten zegt, 

een gestalte in ons verkrijgen, wij als het ware recht met Hem doorkneed en verbonden 

worden, zodat Hij ons geheel, steeds meer volkomen doordringt, doorlicht, doorwerkt, 

doorleeft en naar Zijn voorbede en belofte, “Hij met ons, en wij met Hem een worden; 

opdat wij volmaakt zijn in Eén.” (Joh. 17:23.) 

Er zijn velerlei samenknedingen en verbintenissen in het boze, in het bedenkelijke, in 

het middelmatige of in een goede zin. De slechtste soort hebben wij reeds beschouwd, 

en deze is, dat onze natuur en de zonde zo samengekneed zijn, dat die beiden slechts een 

deeg uitmaken. Dit gaat ook zelfs naar de leer des Bijbels zover, dat zonde en mens 

hetzelfde betekent; want heet niet de zonde de oude mens? Hoe verschrikkelijk is het dat 

de duivel zijn werk heeft in de kinderen der ongehoorzaamheid, hetwelk natuurlijk alle 

mensen aangaat. Behalve dit, hoe lichtelijk verzamelt zich niet een hoop, een menigte 

lieden, om over ijdelheden en zonden hun hart en mond uit te storten! 

De christelijke kerk legerde zich ook in een kwade zin te Aluz, toen zich een menigte 

mensen van allerlei soort bij hen voegden, die bekoord werden door de tijdelijke 

voordelen, welke zij daardoor meenden te verkrijgen en bij hun onherboren hart, hun 

heidense ondeugden in het christendom medebrachten. Aan deze kwaal lijden wij nog 

tot op deze dag.  

Uit welk een ruwe, onhandelbare, onwetende, ongelovige en ongehoorzame menigte, 

die in haar zeden zich weinig of in het geheel niet van de heidenen onderscheidt, bestaat 

het zogenoemde christendom in massa beschouwd; en welke ondeugd is er behalve de 

grove afgoderij en hetgeen daarmede verbonden is, die niet door zogenoemde 

christenen uitgeoefend wordt? Zo moest het niet zijn, maar een ieder, die de naam van 

Jezus noemt, moest afstand doen van alle ongerechtigheid. 
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De leer des Bijbels geraakt evenzeer in verval, daar men menselijke wijsheid en 

spitsvondigheid daarmede samenkneedt, totdat het zover gekomen is, dat de 

predikanten met hun gemeenten de gezonde leer des Bijbels niet meer kunnen 

verdragen, maar zich over het algemeen openlijk daartegen verzetten. 

Zo zijn er ook enkele zielen, die de dienst van God en de wereld in elkander kneden en 

deze beide ondragelijke heren tegelijk willen dienen, en alzo geenszins naar het bekende 

versje handelen: 

 

Weg met de wereld en al haar eer, 

Christus gekozen en niemand meer! 

 

Maar zij hinken op twee gedachten: zij nemen van het christendom zoveel als hun 

aanstaat, en van de wereld behouden zij wat hun belieft. Het ene leerstuk laten zij 

gelden, het andere niet; deze geboden willen zij onderhouden, andere overtreden. Dat 

zijn boze samenknedingen en een Aluz, waar ware christenen zich niet ophouden.  

Bedenkelijk zijn de samenkoppelingen, als de mensen hun wijsheid, of veelmeer hun 

dwaasheid en de wijsheid Gods samenkoppelen, en hun kaf onder de reine tarwe van 

Gods Woord mengen; de lauwheid, die Christus de engel van Laodicéa zo nadrukkelijk 

verwijt, waar men noch koud noch heet, maar lauw, een mengsel van koud en warm is. 

Daar worden wet en Evangelie door elkander gekneed, de vrije wil en vrije genade 

vermengd; de zogenoemde en zo hoog geprezen verdraagzaamheid, die een ieder laat 

geloven wat hij verkiest, terwijl men zichzelf ook deze vrijheid voorbehoudt, maar toch 

vooral het ware christendom met zijn waarheden van deze verdraagzaamheid uitsluit. 

Wie zal niet een wezenlijke vereniging der onderscheiden partijen, namelijk die der 

takken van de Protestantse kerk tot een in geest en waarheid Evangelische zin, als hoogst 

wenselijk beschouwen, en trachten die in zijn mate te bevorderen? Maar hoevele 

pogingen tot vereniging komen als zodanig tevoorschijn, die hun wortel in een geheel 

andere grond hebben, dan in die des Geestes en der waarheid, en een gans andere naam 

verdienen dan: Evangelisch. 

Ja, wel praalt men alom met deze voortreffelijke naam. Maar evenals die kamerling 

gevraagd werd: verstaat gij ook hetgeen gij leest? zo zou menigeen, èn met betrekking tot 

hetgeen hij zegt, èn hoe hij genoemd wil worden, alzo kunnen vragen. Een ieder zij op 

zijn hoede, opdat het niet met recht van hem heten moet: “Gij hebt de naam dat gij 

leeft, maar gij zijt dood;” en ach! dat het ons toch niet in het algemeen kon 

voorgeworpen worden: “Gij hebt enige weinige namen, die hun klederen niet bevlekt 

hebben!” 

Was het Israël verboden, wollen en linnen klederen door elkander geweven te dragen, 

met een os en ezel tegelijk te ploegen, of met onderscheiden zaad een wijngaard te 

bezaaien, hoeveel te minder betaamt de geestelijke vermenging het Nieuwtestamentische 

volk. Maar onze anti-christelijke tijd is alzo. “Indien dan iemand zichzelf van zulke 

dingen reinigt, die zal een vat zijn ter eer, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, 

tot alle goed werk toebereid.” Maar aan tegenstand, haat en vijandige vervolgingen zal 

het hem ook niet ontbreken. 
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Maar vele goede zielen tonen ook, dat zij nog niet te Aluz geweest, en nog niet 

behoorlijk gekneed geworden zijn. Bij velen openbaart zich een onrijpe, vleselijke ijver, 

om anderen met geweld te bekeren en te onderwijzen. Alzo wilden de discipelen vuur 

van de hemel op de Samaritanen laten nederdalen, omdat zij Jezus niet opnemen 

wilden. Bij sommigen komt een en ander te fors, te stuksgewijze tevoorschijn en vormt 

zo iets ongelijkmatigs. Alzo willen sommigen slechts van de heiligmaking, anderen 

slechts van de rechtvaardigmaking, dezen alleen van plichten en weder anderen slechts 

van de menselijke vermogens horen; de ene partij is te geestelijk, zodat zij zelfs tot het 

verachten van Gods Woord en de heilige Sacramenten vervalt; de ander is te letterlijk. 

Velen hebben zulk een strenge zelfgekozen vorm, dat zij alles verwerpen, wat er niet in 

past, een zekere manier om zich uit te drukken, en een tegenzin in elke andere 

spreekwijze, ofschoon zij toch hetzelfde uitdrukt, waarbij zij gedurig dit of dat leerstuk 

op de voorgrond brengen, al zou het ook slechts zijn om te twisten. Volgens anderen is 

het volstrekt niet goed, als er niet telkens sprake is van het gedrag des christens, en 

wederom anderen zijn zo zwak, dat zij het niet verdragen kunnen, als er slechts van een 

gepaste levenswandel gesproken en niet met alle omzichtigheid daarbij uiteengezet 

wordt, dat de mens dit alles niet in eigen kracht vermag en zijn rechtvaardiging langs een 

gans andere weg moet zoeken. 

Met één woord, dikwijls worden waarheden uit elkander gescheurd, die toch samen 

verbonden zijn, op de ene een te grote, op de andere een te geringe nadruk en gewicht 

gelegd, hetgeen toch niet betamelijk is. Zij gelijken op een menigte, die nog niet gekneed 

en alzo hier te nat en daar te droog, hier te veel, ginds te weinig gezuurd is, daar te sterk 

of niet sterk genoeg gist en uitwerkt. Zij moeten naar Aluz, om daar gekneed te worden, 

waar dan vele dingen anders zullen worden. 

Laat ons in dit opzicht nog het een ander in een goede en noodzakelijke zin opmerken. 

Vooreerst merken wij op, dat geen echt christen zich met de eerste beginselen des 

christendoms vergenoegt, of vergenoegen mag. Hij meent niet reeds het doel te hebben 

bereikt, en alles gekend en ervaren te hebben, als hij enig gezicht in zijn verderf en in 

het Evangelie ontvangen heeft. Hij wordt niet verzadigd en denkt niet: ik ben er reeds!  

Het is waar, een beginnende ziel, vooral als haar leedgevoel diep gaat, en de 

daaropvolgende vertroosting en verzekering van de vergeving der zonden krachtig en 

doordringend is, komt wel tot de gedachte: Nu ben ik over alle dingen heen, hetgeen in 

zekere zin ook waar is. Dat standpunt kan men echter slechts met Raméses, dat is: 

Vreugdegejuich vergelijken – en dat was toch slechts de eerste legerplaats, terwijl er nog 

negen en dertig, en dat wel andere, en dan daarbij de Jordaan, de stroom des gerichts 

voor hen lag. 

Voegt u dus tot de nederigen en kleinen. Wilt gij een noodzakelijke en nuttige mening 

over uzelf hebben, zo geloof van harte, dat gij weinig of volstrekt niets zijt, dat uwe 

inzichten en ervaringen nog van zeer geringe betekenis zijn, en dat het nog in alles veel 

dieper gaan moet; dan dwaalt gij zeker niet. Maar gij vergist u, als gij u verbeeldt iets te 

zijn, tenzij dan dat gij met Paulus daarbij kunt voegen: door Gods genade. De 

Corinthiërs waren verzadigd geworden, en die te Laodicéa zeiden: Ik ben rijk. Maar de 

laatsten worden door Jezus, en de eersten door Zijn apostel bestraft. 
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Wij zijn als het ware een massa meel, zoals de Heere dat beeld van het Koninkrijk Gods 

gebruikt. Zal nu dat meel ooit bruikbaar worden, dan moet de Heilige Geest, uit Wien 

alle kinderen Gods geboren zijn, een weinig goed zuurdesem in het binnenste kneden, 

dat de ganse mens doorzuren moet. Dat goede zuurdeeg is Christus zelf, Die ons van 

God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing, Die 

Licht, Leven, Waarheid, ja ons alles is.  

Tussen Hem en onze ziel moet een waarachtige verloving en vereniging plaats vinden, 

die in en met de wedergeboorte begint, in de rechtvaardigmaking tot stand gebracht, in 

de heiligmaking voortgezet en in de heerlijkmaking voleindigd wordt. Is een ziel door 

Gods genade in de kracht des Heiligen Geestes tot deze vereniging met Christus 

gebracht, dan zegt Paulus terecht: “Wij dragen deze schat in aarden vaten.” 

Zij, die alzo begenadigde ziel, is Christus deelachtig en in Hem geborgen; zij is uit de 

dood overgegaan in het leven; zij is rijk, ja in Hem volmaakt. Luther noemt het: Wij zijn 

met Christus één deeg geworden; maar Paulus zegt: “één plant met Hem,” en wijst dan 

op de zalige gemeenschap met Christus in Zijn lijden, dood, begrafenis, opstanding en 

hemelvaart, Rom. 6. Nochtans zegt de grote apostel: Niet dat ik het alrede gegrepen heb; 

en begeert hij Hem te kennen, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns 

lijdens, dat hij aan Zijn dood gelijkvormig worde en voorts kome tot de opstanding der 

doden. (Fil. 3.) 

Met Christus is het licht in de ziel gekomen; maar dat licht moet haar steeds meer 

doorlichten, totdat zij een licht wordt in den Heere; met Hem is het leven in de ziel 

gekomen, maar dat leven moet haar meer en meer doordringen, opdat zij ook kan 

zeggen: ik leef, doch niet meer ik; maar Christus leeft in mij; met Hem is de wijsheid in 

de ziel; maar zij moet haar steeds meer vervullen, opdat het ook van haar gelden kan: gij 

weet alle dingen, want gij hebt de zalving van den Heilige. 

Met Hem is de volmaaktheid in haar, want allen zullen komen tot enigheid des geloofs 

en der kennis van de Zoon Gods, en tot een volkomen man worden tot de mate van de 

grootte der volheid van Christus, en alleszins opwassen in Hem, Die het Hoofd is, 

Christus. (Ef. 4.) De Heere spreekt van een eten van Zijn vlees en een drinken van Zijn 

bloed, en toont daardoor de allernauwste verbintenis aan de ziel met Hem, waaruit 

noodzakelijk de zaligste gevolgen moeten voortspruiten. 

Dat is alzo het grote doel. Hij toont ons iets voortreffelijks. Maar welke weg leidt tot dat 

doel? Het begrip van kneden is voor de natuur niet iets aangenaams, gelijk de zaak zelf 

een niet geringe werkzaamheid aanduidt. Het wordt door de handen verricht, maar ook, 

als het deeg groot is, met de voeten. Zo hadden de kinderen Israëls voorheen ook het 

leem getreden of gekneed, toen zij genoodzaakt waren, tichelstenen te vervaardigen. 

Maar nu moesten zijzelf als het ware het leem zijn en zich laten treden en kneden. 

Hoe zal het hun onder dat alles temoede geweest zijn! Nu moeten zij hun leger, hun 

tenten opslaan; nauwelijks zijn zij voornemens zich ter rust te begeven, of de wolkkolom 

verheft zich weder en noodzaakt hen op te breken, wellicht midden in de nacht, om 

enige mijlen verder zich weder neder te zetten. Dan eens ontbreekt het aan brood, dan 

weder aan water. Is dat niet een gekneed worden? 

God zegt door de profeet Jesaja, hoofdst. 41: “Ik verwek een Rechtvaardige – Hij zal 

komen over de overheden als over leem en gelijk een pottebakker het slijk treedt.” Wat 
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betekent dit anders dan: Hij zal hen verootmoedigen, hun aantonen, dat zij niets zijn en 

hun doen ook niets is, zoals het ook in het voorafgaande luidt. Nog nadrukkelijker 

spreekt de Heere in Ezech. 21: “Ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen dien, 

die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja zij zal niet zijn 

totdat Hij komt, Die daartoe recht heeft en Dien Ik dat geven zal.” 

Door het kneden wordt de ganse massa nauwkeurig met elkander en het zuurdeeg 

verbonden, zodat het een geheel uitmaakt, terwijl zij haar natuurlijke gedaante verliest 

en een andere aanneemt. Alzo zijn alle ware christenen een lichaam, welks Hoofd 

Christus is. De Geest, Die van Christus in hen overgaat, leeft en werkt in hen allen. 

“Eén Heere, één doop, één God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door 

allen en in allen.” 

Het eigene moet meer en meer ophouden, om plaats te maken voor Christus, opdat 

men zeggen kan: Niet ik, maar Christus leeft in mij. De liefde moet allen als de band der 

volmaaktheid omringen en alle verdeeldheid van lieverlede wegvallen; opdat het weder 

worde zoals het te Jeruzalem was: één hart en één ziel. Maar vooral moet de ziel steeds 

inniger met Christus verenigd worden en Hem in het geloof aanhangen gelijk de rank 

de wijnstok. Wie den Heere aanhangt is één geest met Hem. 

Er zal daartoe zekerlijk een geducht kneden noodzakelijk zijn, waardoor het eigenaardige 

onder de voeten getreden worde, en de liefde rijze. Nochtans wordt het ook nu reeds 

onder de ware christenen openbaar, hoe gebrekkig het dan ook zijn moge. 

Maar wee hun, die eindelijk als volhardende onboetvaardigen onder de verschrikkelijke 

voeten Gods raken, zodat Hij over hen heengaat als over modder, en als vijanden, die 

gelegd worden tot een voetbank Zijner voeten. Maar welgelukzalig allen, die met het 

ongezuurd deeg der oprechtheid en der waarheid alzo doorkneed worden, dat zij een 

nieuw deeg en op een onafscheidelijke wijze met Christus en Zijn Gemeente tot één 

geheel verbonden worden. Al gaat het dan ook wonderlijk, het gaat toch heerlijk. 

Eindelijk zullen toch treuring en zuchting moeten wegvlieden; vreugde en blijdschap 

zullen zij aangrijpen en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Amen.      
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RAFIDIM 
 

 

Het is een kleine, maar zeer liefelijke geschiedenis uit de tijd van de zondvloed, die ons 

in Gen. 8 en 9 verhaald wordt. De ark der behoudenis had zich eindelijk op het 

gebergte Ararat nedergezet, en de toppen der bergen verhieven zich weder boven het 

water, dat van lieverlede verminderde. Nu begeerde Noach te weten, hoe het er op aarde 

uitzag, en hij liet een raaf uitvliegen. Dat onreine dier, verblijd, dat het niet meer 

opgesloten was, kwam niet terug, dewijl het een overeenkomstig zijn aard toereikend 

voedsel vond; een beeld van alle onreine mensen, wier begeerlijkheden juist buiten het 

ware christendom hun bevrediging zoeken en geen aantrekking tot de hemelse Noach 

gevoelen. 

Voorts liet hij een duif uitvliegen. Zij vloog rond, maar zij vond niet, waar het hol van 

haar voet rusten kon. Zij keerde tot de ark der behoudenis terug en fladderde rondom 

haar. Met medelijden strekte Noach zijn hand uit, en nam haar weder tot zich in de ark. 

Dat doet de hemelse Noach in de volste zin, als Hij de gelovige ziel door de dood tot 

Zich in de hemel neemt, waar zij rust van alle arbeid. Maar ook reeds hier beneden 

betoont Hij Zich van tijd tot tijd zo genadig en goedertieren jegens de Zijnen. 

Zij moeten soms uit de ark, maar hun wens en verlangen is toch naar haar, en zij vinden 

ook niets, waar zij buiten haar kunnen rusten. De vleugelen, die zij gebruiken, zijn hun 

geheiligde begeerten, hun verlangen, en Jezus staat gereed die te vervullen. Hij strekt 

Zijn hand uit en neemt hen tot Zich in de ark. 

Zo zijn er ook in de woestijn dezes levens aangename rustpunten; van die aard is ook 

enigermate de tiende legerplaats der kinderen Israëls, over welke wij in deze ure het een 

en ander wensen te overwegen. 

 

Numeri 33:14 
“En zij reisden van Aluz, en legerden zich te Rafidim, doch daar was geen water voor het volk om 

te drinken.” 

 

Van Aluz trokken zij uit en legerden zich in Rafidim; maar daar had het volk geen water 

om te drinken. Dat is de tiende legerplaats en alzo het vierde gedeelte van de ganse reis. 

Leverden de beide vorige legerplaatsen weinig merkwaardigs op, zodat wij ons slechts 

aan de betekenis der namen moesten houden, om daaruit enige nuttige leringen en 

opmerkingen te putten, zo bevat deze veel merkwaardigs, dat in het verhaal van Mozes, 

Ex. 17, gevonden wordt. 

Ook op andere plaatsen maakt de Heilige Schrift gewag van het gebeurde te Rafidim; 

bijvoorbeeld Ps. 78, 95 en 105; 1 Cor. 10 en Hebr. 3. Deze legerplaats heeft drie namen; 

want zij heet ook Massa en Meriba. Laat ons dan het een ander van deze legerplaats en 

van het gebeurde aldaar nagaan. 

Wij weten reeds, wat de ligging van deze tiende legerplaats betreft, dat zij naar Kanaän 

gericht was, en dat het afwijken van de rechte weg bij Aluz eindigde. Het aanzien was 

ook niet ongunstig; want vooreerst was het toch reeds iets aangenaams, dat zij nu de 

woestijn Sin, die doornwoestijn, achter zich hadden. Er zijn in het ware christendom 
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enkele bijzondere aanvechtingen, die de christen ten dode toe kunnen kwellen, en die 

hij geenszins, wat hij ook moge aanwenden, kan teboven komen, zodat hij zich ook 

volstrekt niet in die toestand weet te schikken, als een beschikking Gods over hem. 

Hij weet en ziet geen doorkomen en meent, dat hij zijn levenlang niet uit deze 

doornwoestijn zal verlost worden; hij meent dat als hij maar eens daaruit was, hij dan 

wel al het overige als niets zou achten! En ziet, hij komt er eindelijk uit, maar hij kan 

zich niet zonder afgrijzen herinneren, hoe het hem in Dofka en Aluz ging. Het was ten 

tweede een dal met bergen omringd. Ja zekerlijk, ook de dalen hebben hun zwarigheden, 

zowel als dat beklimmen en afdalen van bergen, en de oude Lodenstein zegt terecht: 

 

’t Oog omhoog! het hart naar boven! 

Hier op aarde is het niet. 

’t Rechte leven, lieven, loven 

Is slechts, waar men Jezus ziet. 

 

De Schrift en de ondervinding spreken ook van een tranendal, van een jammerdal, ja 

van een dal van de schaduw des doods; louter vrees verwekkende namen. Er bestaat ook 

een dal van ootmoed, en hij, wien het voorrecht te beurt valt daar gelegerd te zijn, en die 

daarin weet te wandelen, doet tamelijk gelijke schreden! In dat dal moet een ieder 

komen, die naar Kanaän reist. Hij wordt verootmoedigd en steeds ootmoediger, en de 

ootmoedigen geeft God genade. 

De ware ootmoed ontstaat uit de innige overtuiging der zondigheid en nietigheid. Zij is 

volstrekt niets gemaakts of uitwendigs, maar iets waarachtigs, zodat een ware ootmoedige 

zich nimmer voor ootmoedig houdt, maar niet weet hoe hij anders over zich zou 

kunnen denken, dan als zeer gering en slecht; en zo doet hij dan ook. 

Ja, de ware ootmoedige beschouwt zich volstrekt als niets, gelijk wij inderdaad ook niets 

zijn, tenzij de Heere uit genade iets uit ons wil maken; en men is daarmede dan ook 

tevreden. Maar ootmoedig doen en ootmoedig spreken is nog niet ootmoedig zijn, en 

zulke huichelachtige ootmoedigen zouden zich vermoedelijk niet weinig geraakt 

gevoelen, indien men hun verklaarde, overtuigd te zijn, dat zij geen oorzaak hadden, om 

anders dan zeer gering van zichzelf te denken. 

Zolang wij niet met Christus volkomen instemmen, als Hij verklaart: “Zonder Mij kunt 

gij niets,” vermogen wij ook het allergeringste niet; en zolang wij Paulus niet kunnen 

nazeggen: “Ik ben de voornaamste der zondaren, ik ben een ontijdig geborene, een 

dwaas, niets,” zo zullen wij geen reden hebben, ons voor ootmoedig te houden. Er zal 

ook niet licht een ootmoedige gevonden worden, die niet in Dofka geslagen en in Aluz 

gekneed en getreden werd.  

De mens moet van de bergen van eigen weten, kunnen en zijn, afgebracht worden in het 

armhuis van Gods genade, waar hij alles alleen van het geven moet hebben, dan eens 

spaarzaam en dan weder rijkelijk ontvangt, zich somtijds ook slechts met brood en water 

moet vergenoegen, of zelfs wel een weinig hongeren en dorsten, ook wel een snode 

behandeling moet verdragen, alles naardat het de hemelse Verzorger belieft.  

Och, dat wij allen nog minder en nietiger werden, dan alzo! dat wij ons als groter, 

afschuwelijker en nietswaardiger zondaars leerden houden, dan tot dusver, waartoe wij 
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toch allen grote reden hebben! Leren wij voorts onze misdaden niet meer gering achten 

en zo licht daarover heenlopen, gelijk velen reeds gewoon zijn te doen. Laat ons nog 

grondiger leren en geloven, dat wij buiten Christus niets verstaan en niets vermogen, 

nog grondiger leren geloven, dat Zijn offer ons alleen welbehaaglijk maakt. 

Rafidim was ten derde een zeer aangenaam dal, dat is het ten minste thans. Personen, 

die deze streek hebben bezocht, getuigen, dat aldaar een klooster staat, welks bewoners 

zeer schone tuinen hebben; bijzonder is de dadelpalm daar zeer overvloedig, wiens 

liefelijke vrucht in deze gruwzame woestijn temeer welkom zijn moet, naarmate men die 

aldaar minder verwacht. Welke een aangename verkwikking moest het de kinderen 

Israëls zijn, hier een tweede Elim te vinden. 

David roemt: “Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn 

tegenpartijders.” In de wegen des Heeren gaat het niet altijd even rijkelijk en ook niet 

altijd in gelijke schaarsheid toe. De geliefde discipelen hadden weleens honger, en 

moesten op de vraag: “Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?” “neen!” antwoorden, en 

aren plukken, om zich aan de uitgewreven korrels te verkwikken. Maar somtijds hadden 

zij ook een volle tafel met wijn, een menigte vissen en een schone zaal, zodat zij moesten 

verbaasd staan. Zo gaat het nog in het geestelijke. Lees de Psalmen, van hoe velerlei en 

verscheiden inhoud zijn zij. Daar weent en jammert de dichter in de ene Psalm, en de 

stem is de diepste bastoon, zodat men wel reden heeft om te twijfelen, of die wel ooit 

weder vrolijk zou zijn; daar worstelt hij met God en spreekt zichzelf moed in, smeekt, 

bedelt en roept tot God om te ontwaken, als ware Hij ingeslapen, om op te staan, als zat 

Hij ledig neder. 

In een andere Psalm juicht en roemt hij, alsof reeds alles doorgestaan ware, roemt hij in 

zijn onschuld, vroomheid en gerechtigheid, alsof er geen vlek meer aan hem te vinden 

ware, zodat men zou kunnen denken: hij zal nimmermeer onderliggen, zo vast is zijn 

berg gezet door des Heeren welbehagen. Ziet, dat is de geschiedenis van ieder christen.  

Dikwijls eer men het vermoedt, laat de Heere ons veel goeds wedervaren. Menigmaal 

vindt een verbrijzeld hart als het ware midden in de woeste eenzaamheid een Rafidim, 

een lusthof en verkwikkende dadelen; hij wordt op de aangenaamste wijze met een 

troost verrast, dien hij niet vermoedde. 

Dat dal kreeg meer dan één naam. Ten eerste heet het Rafidim; dat woord kan op meer 

dan één wijze vertaald worden. Vooreerst betekent het rustbed. Een zeer gewenste zaak 

voor een vermoeide, indien slechts het leger, waarop hij rust, van de rechte aard is. Jezus 

biedt de vermoeide en werkende het ware rustleger aan, als Hij roept: “Komt allen tot 

Mij, Ik zal u rust geven, neemt Mijn juk op u; want Mijn juk is zacht en Mijn last is 

licht.” 

Hem is het opgedragen, Hem alleen is het voorbehouden, ons het grote voorrecht der 

ware zielsrust te verlenen, die uit de volmaakte bevrediging van alle begeerten ontstaat 

en alleen in Zijn gemeenschap is te vinden. Vergeefs zoekt de verblinde mens haar in 

aardse bezittingen en zinnelijk genot. Nog te allen tijde wordt bevestigd wat Salomo zegt: 

“Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen.” 

De begeerten des mensen zijn veel te uitgestrekt, dan dat zij door een eindig goed 

zouden kunnen bevredigd worden; “want God,” zegt dezelfde wijze, “heeft de mens de 

eeuwigheid in het hart gegeven.” Stelt daarom iemand zijn gelukzaligheid in 
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rijkdommen; verbeeldt hij zich wellicht, dat hij verder niets wensen zou, indien hij maar 

eerst zulk een rijkdom bezat; gelooft hij, dat hij verder niets meer zou begeren, maar 

gans tevreden zijn, als hij slechts zijn doel bereikt had, dan dwaalt hij en is gelijk een 

mens, die een schaduw najaagt, en als hij er naar grijpt, zo heeft hij toch niets.  

Het is zeker, dat een arm man zeer tevreden en een rijke zeer ontevreden zijn kan. 

Datzelfde geldt van alle andere geschapene, zichtbare en zinnelijke dingen. Die van dat 

water drinkt, die zal wederom dorsten. Dit heeft nu slechts betrekking op de tijd, die de 

mens doorbrengt in deze arme wereld. Maar wat het toekomende betreft, zo bedriegt 

zich de mens, die zijn hoop op die toekomst grondt op hetgeen hijzelf is, weet, kan en 

heeft, omdat dit niets dan draf of zand is, dat voor een fondament niet deugt. 

Het is niets anders dan trotsheid, als de mens meent, dat hij zich op zijn eigen werken, 

verstand en krachten kan verlaten, en het is een grote ontferming, als hem, in een ware 

boetvaardigheid, de ongenoegzaamheid van al die dingen zodanig ontdekt wordt, dat hij 

naar een andere grond voor zijn rust moet omzien. Alzo leert de Schrift. Wat is voor 

haar rechterstoel alle wijsheid waard, daar zij verklaart: “Ik zal de wijsheid der wijzen 

doen vergaan en het verstand der verstandigen zal Ik teniet maken. De wijsheid der 

mensen is dwaasheid bij God.” 

Wat wordt er van onze beste werken, als bij een helder licht ons getoond wordt, hoe 

bevlekt zij zijn, als God Zichzelf er achter plaatst en toont, dat zij geheel onnut zijn; en 

als er in het geheel wordt bepaald, dat door de werken der wet geen vlees voor God 

rechtvaardig zal zijn. Voorwaar de grootste vlijt en de zorgvuldigste stiptheid in de 

wandel zijn niet genoegzaam, om slechts het boze geweten des mensen gerust te stellen; 

als de mens niet anders dan behoorlijk zijn plicht doet, hoe zou hij dan daaraan 

vrijmoedigheid in de dag des oordeels kunnen ontlenen? Wil iemand  op zijn hart 

vertrouwen, dan verklaart de Schrift hem voor een dwaas en tegelijk voor blind, als niets 

wetende, dat hij arm is, en dat er volstrekt niets meer behoeft, kan of mag toegedaan 

worden. Hierbij komt nu al het overige, dat wij aan en in Hem hebben, zodat Hij het 

ene nodige en toereikende is; want Hij is ons immers van God geworden tot wijsheid, 

rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. 

En is daarin dan niet alles samengevat, wat ons nodig en heilzaam is? En is het niet iets 

dierbaars, dat alles in die Ene is, en wij dus niet het ene in dit en het andere in dat, hier 

en ginds behoeven te zoeken, maar alles in de Ene kunnen vinden? 

Zodra nu de Heilige Geest de ogen der blinden opent, omdat te aanschouwen, en de 

oren der doven, omdat te horen, dan vormt zich een aangenaam dal rondom hen, dan 

wordt er voor hen een kostelijk rustbed gereed gemaakt, waarop zij nederliggen, hun 

vermoeide leden verkwikken en in vrede slapen kunnen, al ware het ook, dat vele 

duizenden zich tegen hen en rondom hen legerden, volgens Ps. 3. En dat is een slaap, 

waarbij het hart waakt, uit welke de Vriend der ziel niet wil hebben, dat zij opgewekt 

zullen worden. Dan worden al de krachten der ziel in een liefelijke stilte ingewiegd. 

Het hart is niet meer als een onstuimige zee, maar als een heldere spiegel, waarin de zon 

zich afbeeldt. De zorgen, die aan de rust knagen, zijn verdreven en op Hem geworpen, 

Die zo getrouw, zo herderlijk zorgt. De ziel behoeft niet meer angstvol op zichzelf te zien; 

zij heeft onder het aanschouwen van Jezus, de Beginner en Voleinder, zichzelf uit het 

oog verloren en behoeft zich over zichzelf niet meer te bekommeren, zoals zij tot dusver 
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moest doen, zonder daardoor iets anders te bewerken, dan dat zij zich in de menigte van 

haar wegen vermoeide en steeds matter werd. 

Zij behoeft niet zelf te werken; zij geniet slechts de vruchten van Jezus, wat Hij 

verworven heeft, toen het oordeel over Hem is gegaan en Hij daardoor voor zondaars 

voldaan heeft. Zijn geboden zijn haar thans niet zwaar, en terwijl zij van Hem leert, vindt 

zij Hem zachtmoedig en nederig van harte, en Zijn juk zacht en Zijn last licht. Zo is de 

ziel onder de banier der liefde gebracht. 

Zo zijn dan die zes lange werkdagen eindelijk voorbij, en de sabbat breekt aan, waarvan 

het heet: Dan zult gij geen werk doen, maar ondervinden, dat Ik de Heere ben, Die u 

heiligt. Dan gordt Zich de Heere en betoont Zich als de Zodanige, Die niet gekomen is, 

om Zich te laten dienen, maar te dienen; als een Herder, bij Wien de schapen een 

grazige weide hebben.   

Wie zou die arme kinderen Israëls dat Rafidim niet hartelijk gunnen! Het was geenszins 

aan de afgrijselijke woestijn Sin te wijten, dat hun schoenen en klederen niet versleten 

en handen en voeten niet bezeerd werden. Zo rust dan hier een weinig uit. Eet, mijn 

geliefden! en drinkt, mijn vrienden, en wordt dronken. Zo heeft men rust, zo worden de 

vermoeiden verkwikt, zo wordt men stil. Verkwikt u mede daaraan, gij vermoeide en 

hijgende pelgrims. 

 

Gaat nog een eind bergop, 

Straks zijt gij op den top. 

 

Op de werkdagen volgt toch een sabbat, op het werk een rust, die des te verkwikkelijker 

is, naarmate het bitter en bezwaarlijk was. “Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, die een 

grote vergelding des loons heeft.” Jezus is de ware Noach en Rustgever, en Hij zal 

eindelijk Zijn hand uitstrekken en de fladderende duif, die niets vond, waar haar voet 

kon rusten, tot Zich in de ark nemen. 

Rafidim wordt ook vertaald: trage handen en haar genezing. 

Trage handen zijn die, welke afkerig zijn van het werk, het willen laten liggen en 

opgeven. Zo was Israël hier het reizen moede en zat, nadat het zich uit Egypte had laten 

leiden. Als de Geest in de Schrift vermaant, om de trage handen en de slappe knieën op 

te richten, zo onderstelt dit, dat deze verzoeking bij de christenen kan voorkomen. Er 

kan zulk een moedeloosheid bij hen ontstaan, dat zij alles zouden willen opgeven, dewijl 

het toch tevergeefs is. Men kan menen, dat men het bidden moet opgeven, dewijl het 

toch vruchteloos bleef, en de worsteling moede, kan men de wapenen willen 

wegwerpen. Deze moedeloosheid is een treurige toestand, en er wordt daarom 

uitdrukkelijk geboden, de twijfelmoedige harten te prediken, dat zij getroost en 

goedsmoeds moeten zijn. “Gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij de wil van God 

gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen.” 

Men moet leren onvermoeid den Heere in Zijn redding te verbeiden, en als Hij vertoeft, 

dan is het toch bij voortduring: “Wacht op den Heere! want Hij, Die te komen staat, zal 

komen en niet vertoeven.” Men moet zich steeds bij vernieuwing tot de strijd aangorden 

en met de tegenstand de moed verdubbelen.  
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Maar hoe schoon is het, dat Rafidim niet alleen op trage handen, maar ook op de 

genezing daarvan wijst. De trage handen worden genezen, als de Heilige Geest de ziel 

verwaardigt met Zijn krachtige werking, en haar troost, zodat zij de weg van Gods 

geboden loopt met blijdschap. Hun, die de Heere verwachten, is immers ook nieuwe 

kracht beloofd, ja Hij wordt ons voorgesteld als degene, die “de moede krachten geeft en 

de sterkte vermenigvuldigt dien, die geen krachten heeft.”  

Als de ziel weder al het goede mag aanschouwen, dat wij in Christus hebben, dan wordt 

het geloof weder gesterkt. Het is zeer te beklagen, maar niet zeldzaam, dat op christenen 

van toepassing is, wat Paulus aan de Galaten verwijt: “Gij liept wel, wie heeft u 

verhinderd?” en Jezus: “Gij hebt uw eerste liefde verlaten,” en er bijvoegt: “Gedenk dan, 

waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u 

haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.” 

Het is bedroevend, als christenen van lieverlede zozeer in de wereldse dingen, 

beroepsbezigheden en vermaken verstrooid en verstrikt worden, dat men hen nauwelijks 

meer kent en tussen hen en de geheel wereldsgezinde mensen geen beduidend 

onderscheid kan ontwaren. Zo ijverig zij vroeger waren, zo nalatig zijn zij thans, alsof zij 

nu iets dringender te bedenken hadden, dan zich nabij den Heere en Zijn kudde te 

houden. Spreken zij nog enigszins over het christendom, dan raakt het slechts zulke 

dingen, die zij lange tijd geleden hebben ervaren, die meer hun zetel in de herinnering 

en in de gedachten hebben dan in de tegenwoordige ondervinding en in de genieting 

van hun hart.  

Wellicht dragen de zodanigen niet eens bijzonder leed over hun geestelijk verval, en 

willen zij zich ook in dit opzicht niet laten vermanen, of zeggen zelfs: “Ik ben rijk en 

verrijkt geworden en heb geens dings gebrek.” Maar zo mag het niet blijven. Dit komt 

volstrekt niet overeen met de geest van het ware christendom, en zulke zielen hebben 

alle reden om er sterk aan te twijfelen, of wel ooit het rechte genadewerk in hen 

begonnen is, en of het dus voor hen niet veel raadzamer ware, de genade der eerste 

boetvaardigheid ijverig te zoeken, dan zich gedurig met de bestendige bewaring der 

gelovigen te dekken, en vurig te werken, inplaats van zich te verbeelden, dat Jezus het 

hun door Zijn werk verworven heeft, en daarbij zo liefdeloos en werkeloos heen te 

wandelen, hetgeen niet anders dan een grof misbruik en een dwaasheid is. 

Onze verstandsbegrippen kunnen wel zeer orthodox zijn; maar is het wezenlijk een 

kennis, zoals zij zijn moet, dan zal zij ons zekerlijk niet onvruchtbaar laten, maar zich 

gewis in en aan ons betonen als een, die krachtig werkt. Zielen die over 

onvruchtbaarheid en dorheid leed dragen, haar bewenen, zich daardoor tot den Heere 

en de middelen der genade laten drijven, zijn van een andere aard en met de eersten 

niet te vergelijken. Dezen mogen weleens aan Mozes denken, die een Aäron en Hur had, 

om zijn trage handen, als ze nederzonken, weder op te richten. “Ik zal water gieten op de 

dorstige en stromen op het droge.” 

Het gedrag der kinderen Israëls veroorzaakte, dat dit Rafidim ook een paar boze namen 

kreeg, namelijk Massa en Meriba, hetgeen betekent: Verzoeking en twist. De 

geschiedenis is deze. De arme mensen trokken wel uit de doornwoestijn en zullen 

daarover zeer verblijd zijn geweest. Maar ach, nu hadden zij gebrek; en waaraan? Aan 

iets, dat men volstrekt niet kan ontberen: aan water. Rafidim moet alzo in die tijd niet 
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zulk een bekoorlijke plaats zijn geweest, als de latere reizigers haar geschetst hebben, of 

zij werd eerst zo sedert het slaan op de rots. Hoezeer verbaast het ons! zij hebben gebrek 

aan water? 

Hun leiding was toch gewis niet hun eigen keus, maar het uitdrukkelijk bevel des 

Heeren. En onder dat alles gaat het hun zo kommerlijk! Als zij later klagen, dat zij geen 

vissen, geen knoflook, uien en meloenen hebben, dan willen wij daarover niet spreken, 

dat zijn dingen, die men kan ontberen; maar water! Heeft het u wel ooit daaraan 

ontbroken, hoe dorstig gij ook waart? Maar ik bedoel niet aan natuurlijk water, in welk 

geval wij zo licht niet kunnen komen; maar aan geestelijk water. Of is u dat nog een 

vreemde zaak, zoals het de Samaritaanse vrouw ook was? 

David dorstte eens naar God, en hij schreeuwde tot Hem als het hert naar vers water. 

Zijn ziel was eens op een geestelijke wijze zo uitgedroogd, dat zij geleek op een land, dat 

in de zomer soms zeer dor wordt. Door de profeten wordt van ellendigen gesproken, die 

water zoeken en niet vinden, wier tong versmacht van dorst. “Maar,” zegt de Heere: “Ik 

zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten.” 

Maar de kinderen Israëls hadden hier geen natuurlijk water, dat men toch voor het 

tijdelijk leven evenmin kan ontberen als het water des Heiligen Geestes voor het 

geestelijke en eeuwige leven. Waarom liet God het hun aan water ontbreken, zodat zij 

dat gebrek op een nijpende wijze moesten gevoelen? Omdat Hij een wonderlijk God is, 

Die de Zijnen dan eens zo en dan weder anders leidt; opdat zij zichzelf zouden leren 

kennen; opdat zij bij vernieuwing grondig zouden worden overtuigd, hoe onmisbaar zij 

Hem nodig hadden en hoe afhankelijk zij van Hem waren; opdat zij aan zichzelf en al 

het schepsel des te meer sterven en hun hoop uitsluitend op Hem vestigen zouden; 

opdat zij opgewekt zouden worden, om uit een afgrond van diepe nood tot God te 

roepen; opdat zij zouden leren inzien, hoe God met hen zou kunnen handelen, als Hij 

wilde, en zij alzo zouden leren, Hem te vrezen. 

Maar Hij leidde hen ook in deze diepe nood, om gelegenheid te hebben hen er heerlijk 

uit te verlossen, en zichzelf in Zijn wondervolle heerlijkheid te vertonen. Dat waren 

zonder twijfel enige der bedoelingen met deze leiding Gods. 

Hoe gedroeg zich nu het volk in deze nood? Zeer boos, en de natuurlijke boosheid van 

het menselijke hart komt bij hen in haar boosaardige gedaante recht aan het licht, zodat 

wij aan hen kunnen zien, waarvoor wij blootstaan, als de goede Geest ons niet op de 

rechte baan leidt. Zij twisten met Mozes. Zij doen hem een scherp verwijt vanwege de 

grote weldadigheid, die hij hun als een Goddelijk werktuig tot verlossing uit de 

Egyptische slavernij heeft bewezen, en zeggen, dat hij hen liever daar moest gelaten 

hebben, inplaats van hen in zulk een toestand te brengen, die nog ellendiger was, dan al 

de bezwaren in Egypte. 

Vervuld met toorn, eisen zij van hem onmogelijke dingen. Hij moet hun te drinken 

geven. Maar, ach! wat kan Mozes, wat kan de wet een smachtende ziel geven? Tevergeefs 

wendt men zich tot haar, die geen enkel gebod bezit, dat levend maakt. Nochtans wendt 

men zich ten eerste en steeds weder tot haar, hoewel Mozes ons toch op een profeet 

wijst, tegenover wien hij niet waardig was zich voor Hem te bukken en Zijn schoenen te 

ontbinden. 
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Deze arme man, die met de overigen in dezelfde grote nood was, moest helpen en kon 

niet. Ach, hoe licht verlaten wij de Springader des levende Waters, om ons te wenden 

tot gebroken bakken, die geen water geven. Daarbij eisten zij met zulk een 

onstuimigheid en heftige toorn water van hem, dat zij gereed stonden hem te stenigen, 

als hij het niet spoedig deed. Zo wordt de mens een dier, als zijn driften worden 

opgewekt, wezenlijk een wild, grimmig dier gelijk. 

Zij lieten het er ook niet bij, om slechts tegen Mozes te twisten en te murmureren, maar 

vergrepen zich zelfs aan God, daar zij vraagden: Is God onder ons of niet? Zij vraagden 

dat niet uit een bekommerd, leergierig hart, zoals Gideon, toen hij zeide: “Zo de Heere 

met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren?” Niet omdat zij in een 

ontmoedigende twijfel waren geraakt, of Hij wel met hen was, of dat zij Hem wellicht 

door hun zonden van zich verwijderd hadden. Neen, daaraan viel niet te denken. Zij 

waren veeleer vol van eigengerechtigheid, en meenden, dat God verplicht was hier te 

helpen, maar dat Hij wellicht nu niet kon. Op dezelfde wijze eisten ook hun 

nakomelingen van Jezus een teken van de hemel. Niet om te weten of Hij dit vermocht, 

maar om een bewijs te meer voor hun ongeloof te hebben. 

En dergelijke vermetele trotseringen zijn er velen onder de mensen. Zij verlangen, dat 

Hij Zich naar hun wensen en inzichten zal schikken; doet Hij dat niet, dan beschouwen 

zij zich gerechtigd, om zich niet meer om Hem te bekommeren, en het gebed met hun 

vertrouwen op Hem te belachen, alsof er geen God ware. Maar daartegen heet het: 

“Vernedert u onder de krachtige hand Gods!” Kent eerst uw zonden en 

onwaardigheden, en leert dan uit de diepte van uw nood tot God roepen, zo zal Hij Zich 

te Zijner tijd betonen een God te zijn, Die de ellendigen heerlijk helpt. 

Zo beklagenswaardig, zo zondig en strafbaar gedroeg zich dat volk. Zo deerniswaardig 

gedraagt zich in het algemeen de natuurlijke mens. Alleen Mozes handelde in deze nood 

gelijk het de christen betaamt. Lijdzaam en zachtmoedig verdroeg hij de beledigingen 

des volks, en toornde niet. In deze alleszins grote nood, waarin ook hij langs een 

natuurlijke weg geen uitkomst zag, vertwijfelde hij, doch niet aan God. 

Hij vertrouwde het Hem toe, dat Hij naar Zijn grote macht ook uit deze grote nood kon 

helpen, en naar Zijn even grote goedheid zou helpen, in weerwil dat het volk dit niet 

waardig was. Hij hief zijn blik op boven het zichtbare en hield zich vast aan de 

Onzienlijke, alsof hij Hem zag. Hij wendde zich met zijn zware last tot den Heere, en 

bad Hem om verlossing. Hij riep tot den Heere, staat er, om daarmede de hevigheid en 

de vurigheid van zijn smeken aan te tonen. 

Zo was het goed. Verkeert iemand in nood, hij doe desgelijks. Waar zijn wij in 

geestelijke zin anders dan in een woestijn, en wat behoeven wij meer dan dat water, dat 

vliet uit de Rots, Welke is Christus, waardoor de woestijn in een Rafidim, in een lusthof 

wordt herschapen, maar zonder hetwelk zij niets dan doornen draagt, gelijk aan die, 

welke wij bij het Joodse en het christelijke volk, ja ook bij onszelf ontwaren. Ach, dat wij 

dan allen met Mozes om dat water leerden roepen en schreien. 

De Heere schonk verlossing. Hoe? Laat ons dat, zo God wil, eerstdaags beschouwen. 

God verlost Zijn volk en ontfermt Zich over Zijn erfdeel. Uw erfenis, als zij mat is 

geworden, verkwikt Gij met een genadige regen. 
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In de grootste smarte, 

Met de dood in ’t harte, 

In de diepsten rouw, 

In het felste lijden 

Kan ik mij verblijden, 

Vader, in Uw trouw, 

Die staat pal; 

Want niets van al, 

Wat me ooit deeren zal of griefde, 

Scheidt mij van Uw liefde. 
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RAFIDIM   
 

(vervolg) 

 

 

Het is een heerlijke en liefelijke belofte, die wij in Hos. 14:6 vinden, namelijk: “Ik zal 

Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie.” De dauw is iets kostelijks in de natuur 

en een grote zegen voor het vee en het plantenrijk, ja er ligt ook een kracht voor het 

menselijk lichaam en vooral voor kranke ogen in. Het is een liefelijk beeld, als God hier 

belooft, dat Hijzelf voor Zijn volk zulk een heerlijke en heilzame dauw zijn wil. 

O, hoe wordt het dan verkwikt! Ja, hoe is het dan versierd en uitgedost! Want hoe rijk 

wordt de natuur versierd, als de dauw in de stille nacht is gevallen, en de opgaande zon 

zich in de dauw spiegelt, en het er dan niet anders uitziet, dan alsof alles met glansrijke 

robijnen en edelgesteenten bezaaid was.  

Geliefden! zo heerlijk heeft God Zijn gemeente getooid in Zijn Zoon, haar Hoofd en 

Heere. Zo schoon versiert Hij van tijd tot tijd ook Zijn Kerk voor het oog der wereld. 

Die schone toestand wordt in deze woorden uitgedrukt: “Israël zal bloeien als een lelie.” 

Er staat lelie, hoewel anderen roos vertaald hebben; doch dat maakt geen groot 

onderscheid. Beschouwen wij een bloeiende roos of lelie, dan staan zij beiden daar in 

een bewonderenswaardige pracht. Maar willen wij ze in haar heerlijkheid zien, dan 

moeten wij ze niet in de wintertijd nemen. Want dan ziet het er met de lelie nog 

jammerlijker uit dan met de rozenstok. 

Die staat dan toch nog overeind, hoewel van alle sierlijkheid beroofd. Maar de lelie, ach 

die is gans onzichtbaar geworden, en zij heeft zich geheel in de schoot der aarde 

teruggetrokken, zodat men zelfs haar standplaats niet meer vinden kan. 

Zal nu Israël bloeien, dan heeft het daartoe de dauw nodig; en het wordt er door 

bewerkt en gedreven om te bloeien, evenals een lelie en roos. Welk een liefelijk beeld! 

Het in Rafidim ontstane gebrek hebben wij reeds beschouwd. Het was dringend en 

groot. Het kon door niets anders vergoed worden; zij moesten de zaak zelf hebben, 

waaraan het hun ontbrak. Maar het ontbrak hun aan water. Hier wordt ons nu de 

redding en de aard en wijze dier redding gemeld. 

Met recht wendden de kinderen Israëls zich tot Mozes, de middelaar des Ouden 

Verbonds, door wiens hand hun naar de huishouding Gods, alle reddingen en 

verlossingen geschiedden, gelijk ons door de Middelaar des Nieuwen Verbonds, Jezus 

Christus. Maar zij wendden zich op een onbetamelijke wijze tot hem, met trotsheid en 

murmurering, en verzondigden zich dermate, dat God zwoer in Zijn toorn, dat zij in Zijn 

rust zouden ingaan. 

Nochtans redde de Heere, en wel op de volgende wijze. Te Rafidim was een rots, 

namelijk Horeb, dat Dorheid betekent. Op deze dorre rots werd Mozes door God 

gewezen als het middel om in het gebrek aan water te voorzien. Er behoorde niet weinig 

geloof toe, van zulk een middel zulk een werking te verwachten, waarop de naam, of de 

gedaante van het middel volstrekt niet deed hopen. 

Nochtans, twee zaken konden zijn geloof versterken. Vooreerst dat de Heere er op 

stond: “Ziet, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan;” daardoor 
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werd hij onder alle andere aanwezige rotsstenen getekend. Daardoor zette de Heere 

Zichzelf in verbinding met deze rotssteen, en op die wijze waren er zekerlijk wonderen 

van te verwachten, waartoe hij anders niet in staat zou zijn.  

Het andere versterkingsmiddel was de dorre staf, waarmede hij de Rode zee gekliefd 

had, dien hij in zijn hand moest nemen. Deze staf was nochtans zeer geschikt, om hem 

de almacht Gods te herinneren, voor welke geen ding onmogelijk is. Overigens moest 

hij zekerlijk zijn verstand onder de gehoorzaamheid des geloofs gevangen leggen, met 

Abraham hopen, waar niets te hopen was, maar op Hem vertrouwen, die het Niet 

gebieden kan, dat het zij. Hoe! zal er water uit de dorre rots stromen? 

Enige oudsten moesten Mozes vergezellen, om getuigen te zijn van hetgeen er 

geschieden zou. Hij sloeg de rots met zijn staf en er stroomde water in menigte uit. “Hij 

opende een steenrots,” staat er in Ps. 105, “en er vloeiden wateren uit, die gingen door 

de dorre plaatsen als een rivier.” Zo werd Israëls dorst door een groot wonder gestild. 

De reizigers getuigden, dat de droogte in dat dal zeer groot is. De sporen van het 

wonder, waarover wij spreken, zijn nog voorhanden. In het midden van het dal is een 

groot gewrocht der natuur van rood graniet, dat twaalf voet hoog en twaalf voet breed is; 

de ganse omtrek is vijftig voet. Naar het gebergte Horeb heen is het breed, anders rond. 

Men ziet er vierentwintig openingen, elk een voet diep en een duim breed. Twaalf dezer 

openingen zijn naar de berg Horeb, de overige aan de tegenovergestelde zijde. 

Men vindt er nog mos als een teken, dat er eens water uit vloeide. Aan dat water is het 

waarschijnlijk te wijten, dat men nog in onze dagen aangename tuinen en vruchtbare 

bomen in dat dal vindt, gelijk wij onlangs opmerkten. 

De apostel Paulus spreekt, 1 Cor. 10:4, op een zeer merkwaardige wijze van deze 

gebeurtenis, als hij zegt: “Zij hebben allen enerlei geestelijke drank gedronken; want zij 

dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde, en de steenrots was Christus.” Zij 

dronken niet anders dan natuurlijk water, gelijk zij ook een natuurlijke, lichamelijke 

dorst hadden. Nochtans noemt Paulus het een geestelijke rots, en als hij er bijvoegt: die 

volgde, dan zou men daaruit moeten besluiten, dat de rots niet op een vaste plaats was 

blijven staan, maar zich met het leger voortbewogen had, daar wij toch uit de Psalm zien, 

dat niet de rots zelf, maar het daaruit vlietende water hen overal volgde, waar zij anders 

geen water hadden. 

God deed hier een groot wonder, waarin zich Zijn almacht en goedheid jegens zulke 

ondankbare mensen verheerlijkte. Maar de opmerking van de apostel wijst ons op een 

verborgenheid. Ja, het was waarlijk een natuurlijke rots, maar zij was een voorbeeld van 

Christus, als de geestelijke rots, en als nu de apostel zegt: “de rots was” dan is dat zoveel, 

alsof hij zeide: betekent Christus.  

Het was een natuurlijke drank. Maar Paulus noemt hem geestelijk, dewijl hij een 

afbeelding der goederen en verdiensten van Jezus Christus was; dat het volk meer zou 

hebben gezien dan een natuurlijke rots en natuurlijk water is niet te denken, want 

Mozes zeide, bijna veertig jaren later: “De Heere heeft ulieden niet gegeven een hart, om 

te verstaan, noch ogen, om te zien, noch oren, om te horen tot op deze dag. Hoe zouden 

zij dan die achter de rots liggende verborgenheid gekend hebben, zij, die zo weinig of 

gans geen Godsvrucht toonden, maar als mensen kenbaar werden, die geen geestelijk 
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leven of behoefte hadden; en de schrijver van het boek der Wijsheid heeft hierin recht, 

als hij zegt: “De wijsheid komt niet in een onreine ziel!” 

Maar wat Mozes en de andere gelovigen des Ouden Verbonds aangaat, zo waag ik het 

gewis niet te bepalen, of en in hoeverre zij hier een verborgenheid ontdekt hebben, zoals 

het arendsoog van Paulus die daarin vond. 

Dat is voor ons ook onverschillig. Maar de uitlegging van de apostel verstrekt ook tot 

een duidelijk bewijs, dat achter de reis van Israël een verborgenheid ligt. Ach, dat wij 

bekwaam gemaakt werden om haar recht te leren kennen. 

Christus was alleszins reeds toen, gelijk vroeger, de Rots, waarop zich alles grondde, 

waaruit het leven vloeide, al werd Hij ook toen nog slechts in een donkere weg gekend, 

overeenkomstig de Oudtestamentische, schaduwachtige dienst. Ook Mozes getuigde van 

Christus. Komt laat ons dan Hem beschouwen in het hier opgerichte beeld ener 

geslagen rots, die water doet stromen temidden der dorre woestijn, en haar leven en 

verkwikking geeft. 

Van oude tijden af werd een rots als het zinnebeeld der Godheid beschouwd. “Een 

rotssteen is Hij,” zingt Mozes, Deut. 32. Een rots is het beeld der eeuwigheid. De rotsen 

zijn er, en bij hun grondvesten was niemand tegenwoordig. Zij zijn het beeld der 

bestendigheid en onveranderlijkheid, eigenschappen, die tot het wezen Gods behoren. 

Terecht werd er gezegd: “Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen.” Hoe 

onbewegelijk staan ze daar voor het oog van het schepsel! Al verheffen zij zich ook in het 

midden der zee, en schuimt al de woede van haar vernielende golven over haar heen, of 

al worden zij er van tijd tot tijd ook door overdekt, toch staan zij onbewegelijk en beven 

niet eens. Maar de zee moet zich vanzelf weder aan haar voeten verzamelen en 

nederdalen. 

Waren zij niet zulk een vloeibaar element, zo zou zij zichzelf geweldiger vergruizen, 

naarmate zij met groter onstuimigheid zich daartegen verhief en aanstootte. Louter 

beelden, die men zeer gemakkelijk op het wezen Gods en Zijn eigenschappen kan 

toepassen, maar bijzonder op Christus den Heere. 

Rotsen zijn geschikte schuilplaatsen, verblijven, fondamenten, en geven een verkoelende 

schaduw. Ziet, hoe dat alles op een geestelijke wijze in volkomenheid in Christus wordt 

gevonden. Heeft iemand behoefte aan een schuilplaats tegen de door zijn zonden 

verdiende toorn Gods en de evenzo verschrikkelijke vloek der wet, een schuilplaats 

tegen de listige omleidingen des satans of zijn vurige pijlen; een schuilplaats tegen die 

bedenkelijke verzoekingen van de listige vijand van ons hart; een schuilplaats tegen de 

nameloze ontelbare gevaren, die ons van alle kanten bedreigen, deze Rots bezit die op 

volmaakte wijze. 

Daarom noemt David God zijn Burg en Rotssteen. Al waren de gewrochten des tijds 

ook nog zo vreeswekkend, zodat de mensen versmachtten van vrees en verwachting der 

dingen, die op aarde komen zullen, dat de krachten des hemels zich bewegen en de 

golven der zee bruisen, nochtans gebiedt Christus Zijn klein kuddeke, niet te vrezen, 

maar hun hoofden omhoog te heffen, dewijl hun verlossing nadert, en verzekert hun, 

dat er geen haar van hun hoofd zal vallen.  

Hij zegt: “Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven,” zonder dat gij voor hen 

behoeft te vrezen! Hij zal niet één verliezen van hen, die de Vader Hem gegeven heeft, 
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maar zal ze opwekken ten uiterste dage. Zo is het de wil des Vaders, en zo doet Hij ook. 

Daarom was Paulus gemoedigd, toen hij schreef: “Hij, Die in u een goed werk begonnen 

heeft, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus.” 

Daarom vraagt hij zo goedsmoeds: “Wie zal ons scheiden: verdrukking, of benauwdheid, 

of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is: Want 

om Uwentwil worden wij den ganse dag gedood; wij worden geacht als schapen ter 

slachting; maar in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad 

heeft;” en hij besluit: “Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch 

hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 

Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.” 

Maar buiten deze Rots bestaat er ook geen schuilplaats of verberging, geen toevlucht 

voor de doodschuldige. De aardse dingen willen wij niet eens in aanmerking nemen, die 

het opschrift der vergankelijkheid maar al te duidelijk aan hun voorhoofd dragen. Maar 

waar zullen wij de schuilplaats tegen de wezenlijke kwalen, de bewaring van de zaligheid 

onzer zielen vinden en grondvesten? Op onze wijsheid? Helaas, hoe wijzer wij ons 

aanzien hoe meer wij het tegendeel zijn.  

Op onze krachten, waarmede wij geen haar wit of zwart kunnen maken? Op onze goede 

voornemens? Maar is niet hij een dwaas, die zich op zijn hart verlaat? Op onze 

voorzichtigheid? Maar komen niet de boze gedachten uit het binnenste en overweldigen 

zij ons niet dikwijls, eer wij het vermoeden? 

Kunnen niet onze inzichten zodanig verdonkerd worden, onze ervaringen en onze 

ondervindingen ons radeloos, en onze genoten verkwikking ons troosteloos maken? 

Maar wij moeten ons toch op iets, hetzij in of buiten ons, kunnen verlaten! Verlaat u 

dan op den Heere, onze God. Hij is een Rots, eeuwiglijk. “Uw hart worde niet ontroerd 

en zijt niet versaagd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij,” zegt Christus. Maar 

leert ook uw onveiligheid buiten Christus grondig kennen, opdat gij uw schuilplaats in 

deze Rots moogt zoeken. 

Rotsen dienen, met de daarin dikwijls zijnde holen, soms tot verblijfplaats, niet slechts 

voor de wilde dieren, maar ook, gelijk de bruid zingt, voor duiven en bijen. Moest niet 

David op zijn vlucht voor Saul meestal zijn woning in holen of spelonken zoeken? Ziet 

nu, Paulus wil in niet anders dan in Christus gevonden worden. Deze Rots heeft 

geschikte holen en openingen tot verblijf voor hen, die ook voor de vervolging van de 

een of andere vijandelijke Saul vluchten, die hun leven in het stof wil treden. In die 

graniet te Rafidim telt men, zoals gezegd is, vierentwintig openingen, voor elke der 

twaalf stammen alzo twee. Aan de geestelijke Rots zijn holen van wonden, waardoor 

gewonde zielen genezen worden, in genoegzaam aantal voorhanden om voor alle 

stammen toereikend te zijn. 

Men kent zijn eigen huis; daarin vertoeft men het meest; vandaar gaat men uit, 

daarheen keert men terug; daarin heeft men zijn bezittingen, men heeft het lief. 

Welgelukzalig de ziel, die Jezus als haar wel toegericht, wel verzorgd huis gevonden heeft, 

zich door de enge poort, met achterlating van al hetgeen de doorgang verhinderen kan, 

met behoorlijk ootmoedig bukken, wegwerpen en afhakken geworsteld heeft en 
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doordrongen is, en in het huis is opgenomen, al was het dan ook maar om een 

dorpelwachter te zijn. 

Ja, strijdt om in te gaan door de enge poort. Zijt gij eerst in het huis, dan zult gij, nadat 

gij met kruimkens tevreden waart, ook tenminste somtijds aan de tafel genodigd 

worden, en des Konings aangezicht zien, Die Zich dikwijls als Wonderbaar of zelfs als 

Wonderlijk, doch ook als Vredevorst en eeuwige Vader openbaart. 

Wat is meer geschikt tot een fondament, ook der grootste paleizen, dan een rots? Maar 

een ander fondament kan niemand leggen, dan hetgeen gelegd is, Jezus Christus. Een 

gewoon fondament deelt aan hetgeen behoorlijk daarop gebouwd en daarmede 

verbonden wordt, verder niets dan zijn vastigheid mede. Maar de Rots, Die Christus 

heet, deelt aan de ziel, wier eigen gebouw nedergerukt en die door het ware geloof, door 

de Geest van Jezus Christus met Hem verenigd is, niet slechts volharding, maar ook nog 

veelmeer mede. 

Dat fondament heet wijsheid, dewijl het wijsheid, rechtvaardigheid, en heiligmaking, 

dewijl het heilig maakt, en verlossing, dewijl het van alle kwaad verlost en alle goed 

schenkt. Gelijk nu een gebouw geheel en al op zijn fondament rust, alzo leunt de 

gelovige ziel met al haar behoeften, met al haar hopen en vertrouwen op Christus. Op U 

ben ik geworpen, op U gewezen met al mijn noden, op U vertrouw ik en zal ik hopen, al 

wildet Gij mij ook doden. Buiten U is er geen Heiland, ik weet er tenminste geen buiten 

U, o Heere, mijn Rotssteen! En ach! hoe snel, hoe plotseling verdwijnt, wat niet op 

Christus gegrond is.  

“Wordt geworteld en gegrond in Hem,” zegt Paulus. Ja, laat iets zo schoon schijnen als 

het wil, als het zijn wortel niet heeft in Christus, dan heeft het geen duurzaamheid, geen 

gevolg, al heet het wetenschap, deugd, vrede, christendom, bevinding of bekering, het is 

altemaal stro! Ach, dat daarom een ieder toezie, hoe hij op de Rots bouwt, of hij 

wezenlijk met goede stof waarlijk in Christus gegrond is. Is dit het geval, dan is er geen 

gevaar; want alles zal door des Heeren hand voorspoedig voortgaan. 

Rotsen dienen ook tot een versterkende verkoeling en tot schaduw, die bij drukkende 

hitte zo verkwikkelijk is. Er bestaat in Israël een hitte van lijden, er is een vuur van 

verzoeking, er bestaat een branden van het geweten. Maar de Naam des Heeren is een 

verkoelende schaduw gelijk. Deze rots stond in de dorre woestijn. Vanwaar zou men 

minder redding kunnen verwachten, dan van haar? 

Nochtans verschafte zij die rijkelijk. Christus wordt ook een Wortel genoemd, Die uit 

een dorre aarde opschiet. Hij stond daar in het midden ener geestelijke woestijn, die 

door Hem een gans andere gedaante, vruchtbaarheid en leven verkrijgen zou. Van Hem 

zou alle heil uitstromen, en het vloeit ook uit Hem. Maar werd er niet bij Zijn optreden 

gezegd: “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” en wordt deze taal niet nog door velen 

voortgezet, die hun heil niet aan Hem, maar aan zichzelf willen te danken hebben? En 

wordt niet menigeen verlegen, als hij geloven moet, dat deze Rots goedertieren genoeg 

zal zijn, om zulk een woestijn, als hij die in zijn eigen hart ontdekt, te bevochtigen. Maar 

worden niet ook velen beschaamd en verbaasd, als zij aan zichzelf de kracht van deze 

Rots ondervinden, ja gewaar worden welke wonderen zij aan ziel en lichaam betoont? 

Maar genoeg, Hij staat daar, de Enige. “De zaligheid is in geen andere Naam, Die onder 

de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.” 
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Die rots was roodachtig van kleur; en noemt niet de bruid in het Hooglied haar 

Zielsbruidegom als wit en rood? Bij Jesaja wordt gevraagd: “Wie is Deze, Die van Edom 

komt met besprenkelde (roodachtige) klederen van Bozra?” 

Reeds Jakob zegt: “Hij wast Zijn kleed in de wijn en Zijn mantel in wijndruivenbloed.” 

Aan het Joodse volk werd Hij in een rode purperen mantel voorgesteld, en Johannes zag 

Hem in de Openbaring, in een met bloed besprengd kleed. De rode kleur is eensdeels 

de kleur des toorns, dien Hij ook eindelijk aan al Zijn vijanden bewijzen zal. “Kust 

derhalve den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat.” 

Hij zal zijn gelijk een leeuw. Zijn heilige toorn is vreselijker dan alles, zodat eens de 

goddelozen tot de bergen zullen roepen, dat ze op hen vallen, en tot de heuvelen, dat ze 

hen bedekken, als de dag van de toorn des Lams komt. Hier te Rafidim toornde Hij ook 

over het ongehoorzame, ongelovige volk, zodat zij ook bijna allen stierven in de woestijn.  

“Welken,” zo vraagt de apostel, Hebr. 4, “heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet 

zouden ingaan, anders dan hen, die ongehoorzaam geweest waren. En wij zien, dat zij 

niet hebben kunnen ingaan, vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen,” voegt hij er 

bij, “dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, 

iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Ziet toe dat niet te eniger tijd in iemand 

van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God; maar vermaant 

elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u 

verhard worde door de verleiding der zonde.”  

Verschrikkelijke toorn! vreselijke eedzwering! die niets anders dan de eeuwige ondergang 

tengevolge heeft, moest men daarvoor niet verschrikken, zodat de haren te berge rezen, 

en vrezen voor Zijn almachtige arm, en zich haasten, om één te zijn van hen, die geloven 

tot behoudenis der ziel. Zij, die dat beogen, mogen zich ook herinneren en bedenken, 

dat rood de kleur der verzoening is, en met David bidden: “Ontzondig mij met hysop en 

ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.” 

Ach, dat gij allen mocht vluchten, boetvaardig en gelovig, van dat scharlakenrood des 

toorns tot dat purper des bloeds, dat betere dingen spreekt dan Abel. 

De rots te Rafidim, het voorbeeld van Christus, is van graniet, een harde en kostbare 

soort steen. Hoe hard maakte Hij Zich in Zijn lijden, toen Hij Zijn aangezicht stelde als 

een keisteen (Jes. 50) en het niet verbergde voor smaadheden en speeksel. Hoe bitter het 

Hem ook was, zodat Hij zelfs met de dood worstelde, nochtans bad Hij steeds: “Vader! 

niet Mijn, maar Uw wil geschiede.”  

Ach, dat wij niet tonen een marmeren steen gelijk te zijn in hardheid des harten; maar 

dat het als was voor Hem mocht smelten en vloeibaar worden. Van Zijn kostbaarheid 

zullen we niet gewagen; want welke woorden zijn instaat haar uit te drukken! Kostbaar 

en dierbaar moet Hij ons worden, door het bewustzijn onzer ellende buiten Hem, en 

door de ondervinding van al het goede, dat wij in Hem bezitten. Dan zullen wij ook met 

de Godzalige Nicolaï kunnen zingen: 

 

O Kleinood zonder wederga, 

O Zoon des Vaders, vol gena, 

Ons tot behoud gegeven; 

Lof, eer en dank zij U gebracht! 
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Uw Evangelie is een kracht 

Vol majesteit en leven. 

Wachtend, 

Smachtend, 

Vol verlangen 

U te ontvangen, 

Brood der zielen, 

Kom ik aan Uw voeten knielen. 

 

Kom, Levenszon vol licht en gloed, 

Om in mijn donker, koud gemoed 

Uw liefdevlam te ontsteken. 

Uw Geest maak’ woning in mijn hart, 

Geef dat ik nooit uw liefde tart’ 

Door ons verbond te breken. 

Schraag mij, 

Draag mij, 

Stier genadig, 

Zelf gestadig 

Elke schrede 

Van mijn voet in Uwen vrede. 

 

Maar zou deze rots water geven, en de versmachtende kinderen Israëls verkwikking en 

verlossing van de dood schenken en hen tot het leven brengen, dan moest zij door 

Mozes geslagen worden. En moest Hij niet geslagen worden, om onze zonden, en 

verwond worden om onze ongerechtigheden? De straf was op Hem, opdat wij vrede 

zouden hebben. Hij werd geslagen door hen, die op de stoel van Mozes gezeten waren, 

in bijzijn niet van enige oudsten, maar van de ganse hoge raad, met geen mindere 

verschoning, alsof Hij een Rots zonder gevoel was en een Zondaar zonder weerga; 

nochtans alles naar Gods eeuwig raadsbesluit. 

De Heere stond op de rots en toonde alzo, welke Hij bedoelde. Christus is van God tot 

onze Hogepriester en Middelaar verordineerd. Hij is ons van God geworden. ”Het is het 

welbehagen Gods geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou,” dat in Hem zaligheid 

zou te vinden zijn, dat niemand tot den Vader zou komen dan door Hem.  

Hem heeft Hij alle macht gegeven in hemel en op aarde. Wij worden met al onze 

behoeften op Hem gewezen, dewijl de Vader Hem liefheeft en alle dingen in Zijn 

handen heeft gegeven. Daarom zegt Paulus: “Gelooft in Hem, en gij zult zalig worden.” 

Alles wijst op Hem, het Oude zowel als het Nieuwe Verbond, wet en Evangelie, zelfs het 

manna en de rots. 

“Wendt u daarom tot Mij, wordt behouden, alle gij einden der aarde!” Zegt met 

ootmoed: wij willen tot den Heere naderen, en neemt deze woorden met u, en bekeert u 

tot den Heere; zegt tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo 

zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet 

rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God; 
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immers zal een wees bij U ontfermd worden. (Hos. 14.) De Heere stond op de rots; 

“God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.” 

Door het slaan der rots werd bewerkt, dat er stromen water uit vloeiden, waardoor mens 

en vee verkwikt werden, en de dorre woestijn in een lusthof herschapen werd. Een beeld 

der heerlijke vruchten van het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Ginds 

en hier vloeit een kristalhelder, rein en reinigend water, want “het bloed van Jezus 

Christus reinigt ons van alle zonden.” Door dat bloed wordt een vrede geschonken, die 

alle verstand te boven gaat. Als de nood zo groot was, dat hij niet groter kon worden; als 

er geen menselijk middel aanwezig was, om die te verminderen, nog minder te lenigen, 

dan zou dit een treffend beeld zijn niet slechts van de ellende, de jammer en de 

volstrekte hulpeloosheid, waarin de zonde ons heeft gebracht; maar ook een beeld van 

die nood, die in de boetvaardigheid en daarna in de aanvechtingen van de ziel werkelijk 

en op een niet minder knellende wijze wordt ondervonden, zoals Israël het gebrek aan 

water in die dorre woestijn gevoelde, niets anders verwachtte dan te zullen omkomen en 

daardoor in de uiterste nood, tot op de grenzen der wanhoop werd gedreven. 

Maar al ware nu ook de ellende nog zo groot, hoe heerlijk werd door het slaan op de 

rots daaraan een einde gemaakt. Schept! was toen een bevel. Wat zal daar een weeklagen 

over hun murmureren, over hun ongeloof, over hun trots vragen: Is de Heere onder 

ons, of niet? gehoord zijn; welke lofliederen zullen er vernomen zijn, welke vurige 

voornemens zullen er zijn opgevat, om voortaan ook in de drukkendste omstandigheden 

op den Heere te vertrouwen, de moed nimmer weder te laten zakken, met lijdzaamheid 

zich aan al Zijn leidingen te onderwerpen, en dergelijke meer. 

Dit was tenminste hun plicht en tegelijk hun zaligheid. Hoe zoet zal hun dat water 

gesmaakt hebben, als zij het met hun tranen van dank en berouw vermengden. Zo gaat 

het tenminste als een bedrukte en bekommerde ziel uit de Bron des levende Waters om 

niet ontvangt, als aan haar de belofte vervuld wordt: “Gij zult met vreugde water 

scheppen uit de Fonteinen des heils.” 

Dat brengt vrede in het geweten en vreugde in het hart, dat brengt de liefelijke vrucht 

des Geestes tevoorschijn, dat opent de mond tot lof van God. Dan gaat het, zoals er in 

Hosea 14 staat: “Ik zal Israël zijn als de dauw, Hij zal bloeien als de lelie of roos. En Hij 

zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Ik zal hem zijn als een groenende denneboom; 

uw vrucht is uit Mij gevonden.” Evenals David loven en danken allen, die met hem uit 

dergelijke noden verlost, van de vergeving der zonden en van de Goddelijke genade 

verzekerd worden, in welk een liefelijke lusthof het dorre Rafidim door de stromende 

rots veranderd wordt. 

Deze rots was de enige bron, die water gaf, maar zij gaf het in genoegzame hoeveelheid. 

Doch thans stroomt geen water meer uit haar, en met leedgevoel ziet de smachtende 

pelgrim slechts vierentwintig openingen, als zovele gedenkzuilen van haar vroegere 

weldaad, die nu verstopt is. Dat is niet van toepassing op Christus, Die heden is als 

gisteren. Neen, “die dorst heeft, kome, en die wil, neme het Water des Levens om niet.” 

Welnu, “o alle gij dorstigen, komt tot de wateren.” Het stroomt uit zovele openingen, en 

is algenoegzaam, om uw dorst te stillen, om u te reinigen en levend te maken. En hoe zal 

het u zijn, o dorstende ziel, als het ook tot u heet: Schept. De beekjes stroomden, zij 
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verspreidden zich her en derwaarts door de woestijn, en zij vlieten ook tot ons neder: De 

rots volgt. 

Zo verhardt dan uw harten niet, gelijk te Massa en Meriba, alwaar God zwoer in Zijn 

toorn, dat zij in Zijn rust zouden ingaan. Heden toch, hoort Zijn stem: genade. Erkent 

de gave Gods, en wie Hij is, van Wien wij spreken, en bidt Hem, zo zal Hij u water te 

drinken geven, waardoor gij nimmer dorsten zult, ja, dat in u zal worden een Fontein 

des waters, springende tot in het eeuwige leven. Amen. 
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DE WOESTIJN SINAÏ 
 

 

Het is inderdaad een treffend woord, dat de apostel, Gal. 3:10, zegt: “Want zovelen als 

er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek!” Paulus had een bijzondere 

aanleiding, die zijn gemoed hevig en smartelijk in beroering bracht, om eigenhandig aan 

de Galaten te schrijven, daar hij anders gewoonlijk zijn brieven dicteerde; maar nu 

schreef hij vanwege het grote gewicht der zaak zelf. De Galaten, aan welke hij schreef, 

waren bekeerde, begenadigde, gelovige christenen, van welke de apostel grote blijdschap 

had beleefd. 

Maar zij waren in verval geraakt, hetgeen een geheel vervallen van het christendom 

tengevolge kon hebben. Dat verval bekommerde  de apostel zeer. Waarin bestond dat 

verval? Niet in enkele, grove zonden, ook niet in onverschilligheid ten opzichte van de 

waarheid en Godzaligheid, maar veel meer in een verkeerde ijver. Men zou het 

nauwelijks kunnen geloven, dat men niet slechts door het wezenlijk overtreden der 

geboden Gods, maar ook zelfs door een verkeerde ijver in de beoefening daarvan kan 

falen. 

Men zou zeggen: Zulk een ijver zou nimmer berispelijk, veel minder bedenkelijk en 

gevaarlijk zijn, maar zou reeds lof en aanmoediging verdienen, terwijl het wellicht 

onedele zich van lieverlede wel zou regelen. Maar Paulus was van een tegenovergestelde 

mening, en sprak van het verliezen van Christus en van een vervallen van de genade. 

Want alles wat de mens van Christus afleidt en hem tot iets anders trekt, is 

zielsverdervend; dat afleidende moge dan heten hoe het wil: wereld, zonde, of zelfs 

deugd en verbetering, beschaving en veredeling, gelijk een kranke alles nadelig is, wat 

zijn genezing verhindert, al was het ook de kostelijkste wijn, of de uitgelezenste 

vruchten. 

Genoeg, Paulus verklaart hier, dat niet slechts grove zondaars, dat natuurlijk is, maar 

zelfs zij, die uit de werken der wet zijn, onder de vloek zijn. Welke mensen zijn dat, die 

onder de vloek zijn? Wie anders dan zij, die door hun eigen werken en doen trachten de 

zaligheid te verwerven. Indien zij aan hun pogingen een groter waarde toekennen, 

naarmate het hun moeilijker wordt, verliezen zij toch Christus zoveel te meer uit het 

oog, en zijn zo verre van het doel te bereiken, dat zij onder de vloek blijven; “want er 

staat geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in 

het boek der wet, om dat te doen.” 

In alles te blijven, dat geschreven staat in het boek der wet, dat is alzo de som der wet; 

en niets minder dan dat is de voorwaarde, onder welke op deze weg de zaligheid is te 

bereiken. 

Hij, die alzo niet instaat is, deze voorwaarde in vervulling te brengen, zie bijtijds naar 

een andere weg om; en het is een van de bedoelingen Gods met de wet om dit te 

bewerken. De Heere geve dat onze beschouwingen uit genade daartoe mogen strekken. 

 

Numeri 33:15 
“Zo verreisden zij van Rafidim, en legerden zich in de woestijn Sinaï.” 
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De kinderen Israëls zijn nu in de derde maand, of vijftig dagen na hun vertrek uit 

Egypte. Een korte tijd. Maar wat is er niet al in die korte tijd voorgevallen; zodat wij om 

zo te spreken een langere tijd hebben nodig gehad, om al die gebeurtenissen te 

beschouwen, dan zij, om ze te beleven. Deze vijftig dagen zijn zeer merkwaardig, waarom 

dan ook Pinksteren, dat in onze taal vijftigsten dag betekent, de naam van dat getal 

draagt tot op deze dag.  

Maar is het niet ook opmerkelijk, dat van de tiende legerplaats te Rimmon Perez af tot 

op de tweeëndertigste, die Kades heet, en de tijd van achtendertig jaren bevat, volstrekt 

niets dan de namen der zeventien legerplaatsen wordt gemeld? Zijn wij dan tot dusverre 

zeer wijdlopig geweest, zo zullen wij in het vervolg, als wij, indien de Heere wil en wij 

leven, aan de beschouwing dier legerplaatsen komen, zoveel te korter kunnen zijn. 

Van Rafidim breken wij thans op en nemen op de Goddelijke aanwijzing ons verblijf in 

de woestijn Sinaï, als de elfde legerplaats, waar Israël bijna een geheel jaar vertoefde. 

Wilden wij alles uitvoerig beschouwen, wat daar te beschouwen valt, het zou vele jaren 

tijds vereisen. Wij laten ons daarmede alzo niet in, maar nemen de kortste weg; want 

waar zouden wij een einde vinden, als wij een verklaring wilden geven van al de wetten, 

ceremoniën en voorbeelden, van die schaduwbeelden, waarvan het lichaam in Christus 

is. 

Wij trekken van Rafidim op, omdat de wolk- en vuurkolom het gebiedt. Waarheen? 

Waarheen anders dan nar een woestijn; van de een woestijn alzo in de andere. Maar wat 

dunkt u, als ik u zeg, dat de taal, waarin het Oude Testament geschreven is, ook toelaat 

het alzo te vertalen: van de ene school in de andere; want het woord woestijn kan van 

een woord worden afgeleid, dat onderwijzen betekent.  

Ja, zekerlijk gaat de christen van de ene onderwijzing tot de andere. 

Of hij daarbij op- en nederwaarts gaat, en zonder de meester steeds beter, of gedurig 

minder kan terecht komen, zal zich wel van lieverlede openbaren. Een woestijn 

noodzaakt door haar hoedanigheid van ongebaandheid, gebrek en onveiligheid, tot een 

gedurig opzien tot de macht, goedheid en trouw des Heeren. 

Het gaat nog steeds schuins op Kanaän aan, en als er geen verhindering in de weg komt, 

hebben wij nog slechts drie legerplaatsen en ongeveer nog eens zoveel uren, en kunnen 

wij zonder iets verders het beloofde land, en wel in het erfdeel van Juda binnentrekken. 

Laat ons daarom zorgvuldig toezien, dat wij niet in gebreke blijven tot de rust in te gaan. 

 

Bij deze elfde legerplaats beschouwen wij: 

 

I. Haar naam en hoedanigheid. 

II. Het voornaamste van hetgeen aldaar is voorgevallen. 

 

I. 

 

Wat de naam Sinaï betreft, hij heeft dezelfde betekenis als die van Sin, doornen 

namelijk, bramen. Mozes was in deze streek niet onbekend, maar als herder van zijn 

vader Jethro had hij nog onlangs diens kudde hier gehoed, het gezicht van de brandende 

Senneh, dat is braambos, gehad en het bevel gekregen, om Israël te verlossen. Wij zien 
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hier tevens, dat de woestijn niet zo onvruchtbaar was, dat er geen weide voor het vee zou 

te vinden zijn. 

Taalkundigen zetten dat woord ook over: glans en voedsel. Glans was hier genoeg, 

voedsel weinig. Er is een zeer uitgestrekte bergketen, waaruit vooral Horeb en Sinaï zich 

hoog verheffen. Beneden is het slechts een berg, maar die zich hoger in twee punten 

verdeelt, doch de Sinaï is wel een derde hoger dan Horeb. De toegang tot dat gebergte is 

uiterst moeilijk, en als het ware onmogelijk; het beklimmen wordt aan de aldaar 

wonende monniken als boetedoening voor zeer zware zonden opgelegd. 

Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, liet een trap vervaardigen, die 

thans zeer vervallen is, zodat men op enige plaatsen daarvan niets meer vindt, hoewel er 

nog zeventienduizend treden, ieder een of twee voet hoog, voorhanden en in het rode 

graniet, waaruit de berg bestaat, gehouwen zijn. Men moet zeer spoedig klimmen, als 

men in acht uren tijds op de kruin wil zijn, vanwaar men een uitgestrekt gezicht geniet, 

gelijk men het gebergte zelf reeds op een afstand van zes dagreizen in het gezicht krijgt. 

Op de berg vindt men enige zeer verse steeds vlietende bronnen, die het aldaar 

gebouwde klooster met zijn Griekse monniken, als ook hun tuinen, waarin goede 

groenten en voortreffelijke vruchten groeien, overvloedig van best water voorzien. Hier 

en daar is het onmogelijk de berg te beklimmen, en moet men zich naar boven laten 

trekken. De kruin is niet zichtbaar voordat men de berg reeds grotendeels beklommen 

heeft. Dit omtrent de berg zelf, zoals de laatste reizigers, die hem bezocht hebben, hem 

hebben beschreven. 

Nog merken wij aan, dat de naam van deze berg met een I, de kleinste letter in het 

Hebreeuwse alfabet eindigt, die als getalteken ook 10 betekent, het getal geboden, dat 

God op deze berg gaf. Op deze letter maakt ook Jezus opmerkzaam, als Hij zegt, dat er 

geen I, jota of tittel der wet zal voorbijgaan, voordat het alles zal zijn geschied. Nochtans 

geldt dit ook van de beloften met betrekking tot de gelovigen, evenals van de dreigingen 

met betrekking tot de ongelovigen. 

Er zal aan beiden niets ontbreken. Hoe nauwkeurig spreekt ook Jakobus, als hij verklaart 

dat hij, die alle geboden zou hebben gehouden en slechts in een struikelt, schuldig staat 

aan de overtreding der gehele wet. Maar laat ons ook niet vergeten op te merken, dat het 

deze letter is, waarmede de Naam begint, uit Welke al onze zaligheid voortvloeit, buiten 

Welke geen naam bestaat, waardoor de mens kan zalig worden. En eindigt het woord 

Sinaï met deze letter, dan is Jezus immers wezenlijk het einde der wet, en is hij, die in 

Hem gelooft, rechtvaardig. 

Zij is ook de aanvangsletter van de naam Jehovah, die de onveranderlijkheid Gods 

betekent. Maar God heeft Zich reeds vierhonderd dertig jaren vroeger door de aan 

Abraham gegeven belofte als een God aller genade geopenbaard, ja, Hij heeft het reeds 

in het Paradijs gedaan. Daarom wijst Paulus er op, dat de belofte veel ouder is dan de 

wet, en alzo ook door deze niet is afgeschaft, alsof men nog gebonden zou zijn zich de 

erfenis te verwerven door werken, terwijl God die reeds door de belofte geschonken 

had. 

Het moge alzo op Sinaï donderen en bliksemen, de belofte klinkt door alles heen: “Ik 

ben de Heere, uw God.” 
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II. 

 

Laat ons nu overgaan tot de beschouwing van hetgeen er in de woestijn en vooral op de 

berg Sinaï gebeurde. Daar geschiedde een majestueuse openbaring der heiligheid Gods 

door de wet, met het voorname doel om de noodzakelijkheid van een Middelaar en de 

genade in een overtuigend licht te plaatsen. 

Tot dusver was er eigenlijk geen wet, of waren er nog slechts weinige geboden gegeven, 

hetwelk men de Goddelijke huishouding onder de belofte noemt, die van Adam tot op 

Mozes tweeduizend vijfhonderd jaren duurde. Het eigenaardigste was deze huishouding 

voor de zondvloed, in welk tijdperk er geen burgerlijke instelling, overheid, standen, 

rechten, wetten en rechters waren. Toen gold de volkomen vrijheid en gelijkheid. Niets 

was uitdrukkelijk verboden; niemand behoefde de ander te gehoorzamen, dan wellicht 

de vrouw de man; niemand had de ander iets te gebieden. 

Zo kende men noch menselijke, noch Goddelijke wetten, een ieder leefde, zoals het hem 

behaagde. Toen had alzo een ieder gelegenheid, zich vrij en ongehinderd te tonen zoals 

hij wezenlijk gezind was, goed of kwaad. Maar dat had op den duur zulke kwade 

gevolgen, dat alle vlees zijn weg bedierf. Hoewel de heilige vaders daartegen predikten en 

God begon hen te dreigen, zo baatte dit toch niet, en God moest Zijn dreigingen 

voltrekken, en de mensen door de zondvloed van de aarde verdelgen. 

Na deze gaf God enige wetten en verbood bij name de doodslag. Er ontstonden 

overheden en onderdanen, en de mensen moesten zich in een zekere orde laten 

brengen. 

Zo ging het van Abraham tot op Mozes. In al die tijd begreep men nog weinig wat zonde 

was; maar evenmin kon men goed verstaan, welk een uitnemende genade Gods het was, 

dat Hij een zaad beloofd had, dat der slang de kop zou vermorzelen; een zaad, in 

hetwelk alle volken der aarde zouden gezegend worden; want, zegt Paulus, Rom. 5: 

“waar geen wet is, daar is geen overtreding;” maar daar acht men ook de genade niet, 

vooral niet in haar uitgestrektheid. 

Thans was de tijd gekomen, waarop beiden duidelijker zouden geopenbaard worden. 

God wilde Zijn heiligheid op een majestueuse wijze openbaren, daardoor zou ook de 

zonde meer duidelijk gekend en tengevolge van die kennis ook de noodzakelijkheid van 

een Middelaar en Verzoener des te duidelijker worden ingezien. “De wet,” zegt de 

apostel, “is bovendien ingekomen,” namelijk tussen de belofte en haar vervulling, 

“opdat de misdaad te meerder worde,” dat is: in haar verdoemelijke en heersende, voor 

alle mensen onoverwinnelijke macht erkend, maar evenzeer de genade in haar nog veel 

groter heerlijkheid zou begrepen worden. 

Zo leerde hijzelf eerst zijn zonde door de wet kennen. Zolang hij zonder wet had geleefd, 

was de zonde als het ware bij hem dood, werd zij noch gekend, noch gevoeld; door de 

wet werd zij levend, maar ook bovenmate zondig, en diende hem ten dode en ter 

verdoemenis. 

Terwijl dit er hem toe bracht, om zich een ellendig mens te noemen, leidde het hem ook 

daarheen, dat hij zijn verlossing niet als een gemakkelijke en geringe zaak, maar wel als 

een zeer grote en gewichtige beschouwde en vol ontroering uitriep: “Wie zal mij 

verlossen uit het lichaam dezes doods?”  
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De reeds aan onze voorouders gegeven en aan Abraham bevestigde belofte van de 

Verlosser bleef vast. Maar nu kwam door de wetgeving eerst recht tevoorschijn, wat Hij 

op Zich nemen, doen en lijden moest, om het verlossingswerk te volbrengen. 

Laat ons deze wetgeving, deze openbaring der heiligheid Gods nader overwegen. Er 

gingen enige zaken vooraf, zoals wij in Ex. 19 lezen. Vooreerst maakte God een verbond 

met het volk, dat zij boven alle andere volken Zijn eigendom, een priesterlijk koninkrijk 

en een heilig volk zijn zouden; evenwel onder die voorwaarde, dat zij de stem des 

Heeren gehoorzaamden en Zijn verbond hielden, hetgeen door de oudsten in de naam 

van het ganse volk beloofd werd. 

Daarna maakte Mozes bekend, dat de Heere over drie dagen op Sinaï zou nederdalen, 

en het volk uit Zijn mond de artikelen des verbonds vernemen zou. Gedurende deze 

drie dagen liet Mozes de berg rondom omheinen, opdat noch mens noch dier hem 

aanraken zou, onder bedreiging van doodstraf.  

Welk een heiligheid, die de tegenwoordigheid Gods aan de ganse berg mededeelde, 

zodat de voet niet eens mocht worden aangeraakt, en zelfs het dier, dat dit onwetend 

zou doen, gestenigd of doodgeschoten moest worden. Alzo heiligde hij het volk, dat de 

klederen wassen en daardoor zijn onreinheid belijden moest. Maar hoe zou die 

onreinheid door zulk een wassen weggenomen kunnen worden? Vandaar dat David bij 

het belijden van zijn inwendige onreinheid bad: “Was mij wel van mijn ongerechtigheid 

en reinig mij van mijn zonde; ontzondig mij het hysop en ik zal rein zijn; was mij en ik 

zal witter zij dan sneeuw!” 

Zelfs de priesters, die toch beschouwd werden als het naast tot God te staan, werden 

gewaarschuwd de berg niet te naderen, opdat God hen niet verpletterde. Zo werd al hun 

gerechtigheid nedergeworpen, alle onderscheid opgeheven, zodat zij allen zondaars 

waren, dien de heerlijkheid Gods ontbrak, en die schuldig en strafwaardig waren. 

Onder deze voorbereidingen brak de derde dag aan. Des morgens vroeg begon het te 

donderen en te bliksemen, een dikke wolk daalde op de berg neder, en men vernam het 

schelle geluid  ener zeer sterke bazuin. De ganse berg Sinaï begon te roken, als de rook 

van een geweldige oven met vuurvlammen vermengd, en de berg sidderde en beefde, 

zodat men zijn bewegen en wankelen duidelijk zag. Maar kon zulk een vast rotsgebergte 

de nabijheid der Goddelijke heiligheid niet verdragen, waar zal dan de goddeloze en 

zondaar verschijnen, hoe moeten dan de zondaars te Sion verschrikken, welk een 

sidderen moet dan de huichelaars bevangen, als God Zich een verterend vuur en 

eeuwige gloed openbaart! 

Riep Jesaja uit: “Wee mij, ik verga!” met die woorden viel Petrus aan de voeten van Jezus 

neder, en bad: “Heere! ga uit van mij, want ik ben een zondig mens,” en bad David: “Ga 

niet in het gericht met uwen knecht, want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht 

rechtvaardig zijn.” Dat vuur, waardoor de berg brandde, wordt een verterend vuur 

genoemd. Het liet zich zo vreesverwekkend en dreigend aanzien, alsof het alles 

verslinden zou, een vlam, die niemand kon ontlopen. “Waar zou ik heengaan voor 

Uwen Geest, en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?” Waar zal ik heen, wie 

verlost mij, wie leidt mij ten leven? 

Nadat dit alles lang geduurd had, leidde Mozes het volk uit het leger, God tegemoet, tot 

aan de berg. O welk een tegemoet leiden! Hun middelaar aan het hoofd, zo waagden zij 
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het, en vermochten het ook niet anders. Wat zal het dan zijn, als eens alle mensen den 

Heere tegemoet gevoerd worden en “allen geopenbaard zullen worden voor de 

rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam 

geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad!” 

Hoe noodzakelijk, ach! hoe noodzakelijk is het, gelovig gemaakt te worden, opdat men 

in het oordeel valle, in Hem gevonden worden en in Hem blijve; omdat men 

vrijmoedigheid hebbe en niet beschaamd gemaakt worde. Zalig wij, indien wij “gekomen 

zijnde tot de Middelaar des Nieuwen Testaments, Wiens bloed betere dingen spreekt 

dan Abel.” Daarom hongert naar, en bidt om die “genade, door welke gij welbehagelijk 

God moogt dienen, met eerbied en Godvruchtigheid. Want onze God is een verterend 

vuur.” 

Mozes sprak en God antwoordde hem met luide stem. Welgelukzalig zijn alle 

verootmoedigde harten, daar zij een Voorspraak hebben bij de Vader, Jezus Christus, 

Die “nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is 

gezeten aan de rechterhand Gods, en voor ons bidt.” Maar waar zal hij blijven, die deze 

Voorspraak niet heeft? En niemand heeft haar, die niet vurig haar zocht en bereidwillig 

was alles er voor over te geven. Zoekt Hem dan, opdat gij het leven moogt vinden. 

Mozes kreeg bevel van de Heere, tot Hem op de kruin van de vreselijke berg te klimmen. 

Zo zag men dan toch, dat die majestueuse God niet volstrekt ongenaakbaar was, en hij, 

die verstand had, kon daaruit besluiten, dat er niettegenstaande Zijn heiligheid toch een 

weg bestond tot Zijn gunst en gemeenschap. En hoe vertroostend is dit voor 

verootmoedigde zondaars! Maar hoe wonderbaar! Nauwelijks is de tachtigjarige man op 

de kruin van de zo moeilijk te beklimmen berg gekomen, of hij krijgt het bevel, tot het 

volk terug te keren en te betuigen, dat niemand hunner het mocht wagen, tot de Heere 

door te breken, om Hem te zien, waardoor veen van hen zouden vallen. 

Mozes maakte een tegenwerping en zeide, dat het volk niet op de berg kon komen, daar 

hij op bevel Gods omheind en er daarom niets te vrezen was. Maar het bevel: klim af, 

werd herhaald, en zo klom Mozes de moeilijke berg weder af en zeide het tot het volk en 

de priesters. Hij moest zo geheel en al eigen keus en eigen wil verloochenen en zich geen 

moeite, die hem opgelegd werd, laten verdrieten; en hij deed alzo. 

Toen Mozes weder bij het volk was, begon God Zelf de tien geboden te geven, hetgeen 

Hij nochtans op een zeer verblijdende wijze deed, daar Hij zeide: “Ik ben de Heere, uw 

God.” Hierop gaf Hij de geboden, zeggende: “Gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben,” enz. Dat waren alzo de artikelen des verbonds; deze moesten 

vervuld worden; dat was de heiligheid, die God eiste van hen, met wie Hij gemeenschap 

wilde hebben; dat was de spiegel, waarin zij hun gedaante beschouwen en daarnaar 

beoordelen moesten, in hoever zij met het voorgehoudene in de fijnste trekken 

overeenstemden, zodat zelfs geen gedachte of begeerte tegen enig gebod Gods ooit in het 

hart gekomen was; dat was de maatstaf, waaraan zij hun gerechtigheid meten, het 

gewicht, waarmede zij zich wegen moesten, en de regel van hun bestendige, inwendige 

toestand en wandel,  alsook het richtsnoer, waarnaar zij eens door een majestueuse God, 

Die Zich hier in het vuur toonde, zouden geoordeeld worden. 

“Doe dat, en gij zult leven,” heet het, maar: “vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al 

hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Wat zouden zij doen? 
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Zichzelf voor dat grote en gewichtige werk bekwaam achten, of opzien tot Hem, Die het 

einde der wet is; en waren zij zo teerhartig, dat het niet slechts op gebiedende toon luidt: 

Gij moet, maar ook op belovende toon klinkt: Gij zult! nadat gij door den Heere, Die 

uw God is, daartoe zult bekwaam gemaakt zijn. 

De wetgeving geschiedde nog onder voortdurende, voorheen beschreven, vreselijke 

omstandigheden. Dat alles maakte op het volk een sterke indruk, zodat zelfs Mozes 

beleed, dat hij gans bevreesd en bevende was. Sidderde zulk een heilig man, wat zouden 

niet de anderen ondervinden? Zij vluchtten en stonden van verre. Zo weinig was er aan 

te denken om de berg te naderen.  

Alzo was er een doel der wetgeving bereikt, namelijk dat hun daardoor hun zondigheid, 

hun vervreemding van God en hun onbekwaamheid, om zonder iets anders tot Hem te 

naderen, diep werd ingeprent. 

Want alzo moet bij een ieder uit de wet de kennis der zonde ontstaan, en wel zulk een 

kennis, die bewerkt, dat men vreest voor het woord en verbroken van hart en verslagen 

van geest wordt. Dat verbroken hart is om zo te spreken het enige, dat de God aller 

genade eist, dat Hij beloofd heeft te zullen aanzien, want Hij heeft beloofd de verbroken 

harten te verbinden en de verslagenen te helen. 

Dat had niemand onder hen ingezien, dat God zulk een heilig Wezen is, dat Hij zulk 

een veelomvattende en stipte gehoorzaamheid eist, en dat de zonde zulk een groot 

kwaad is.  

En gaat het niet alzo met een iegelijk onzer, zodra de heilige inhoud der wet en daardoor 

tegelijk de zondigheid tegenover haar eisen ons voor ogen treedt? 

Maar de wetgeving bereikte ook haar ander doel, namelijk dat hun de noodzakelijkheid 

van een Middelaar tussen de heilige God en de zondige mens moest kenbaar worden. Zij 

keerden zich daartoe tot de man, die hun voorkwam tot dat einde alleen bekwaam te 

zijn, tot Mozes, met het verzoek: “Spreek gij met ons, en wij zullen horen, en dat God 

met ons niet spreke, opdat wij niet sterven.” Dit werd door God den Heere gebillijkt, en 

Hij zeide: “Het is alles goed, wat zij gezegd hebben. Och dat zij zulk een hart hadden om 

Mij te vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun en hun 

kinderen wel ging in eeuwigheid.”  

Zij dwaalden in zekere mate aangaande de persoon des Middelaars, die eigenlijk niet 

Mozes, maar een Ander en veel hoger was, daar Mozes zelf een zondaar was, en dus een 

Middelaar nodig had, hetgeen hij ook zelf beleed en zulk een hoge waarde aan die 

Middelaar hechtte, dat hij de smaadheid van Christus voor groter rijkdom achtte dan de 

schatten van Egypte. Hij wees hen ook later op die ware en eigenlijke Middelaar, Die al 

de tot dat hoogst gewichtige werk vereiste eigenschappen bezat, zeggende: “Een Profeet 

uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. 

Terwijl zijn schrijven met deze woorden besloten wordt: “Er stond geen profeet meer op 

in Israël gelijk Mozes!”  

Maar dewijl toch zulk een zou opstaan, zo werden de gelovigen met hun hoop en 

verwachting naar de toekomst verwezen, totdat eigenlijk de rechte Man gevraagd werd: 

“Zijt Gij Degene, Die komen zou?” Op Hem worden nu alle mensen gewezen, omdat er 

buiten Hem geen zaligheid is. “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

zijn door Christus geworden.” 
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Overeenkomstig dit door God goedgekeurd voorstel, volgens hetwelk Mozes tussen God 

en het volk handelend zou optreden, naderde hij in het donkere, waar God was. Wie 

moet zich niet verwonderen over het heerlijk vertrouwen en de moed, die Mozes, onder 

zulke verschrikkelijke omstandigheden op zulk een kinderlijke, onbevreesde wijze aan de 

dag legde; wie moet zich niet verblijden over de macht, welke God de kinderen der 

mensen kan verlenen, om zo kinderlijk en vertrouwelijk met Hem te verkeren, als een 

vriend met zijn vriend! 

Vond dit reeds plaats onder het Oude Verbond, toen nog een geest van vrees heerste en 

de ware weg tot het heiligdom nog niet volkomen geopenbaard was, wat kan er, wat zal 

er dan niet onder het Nieuwe Verbond plaats vinden, dat een kinderlijke geest verleent, 

door welke wij roepen: “Abba, lieve Vader!” en aangespoord worden, om met 

vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, terwijl het hier gedurig is: dat het 

volk niet nadere, maar van verre sta. 

Op de berg werd Mozes met meer geboden bekend gemaakt, die hij opschreef; en wij 

lezen Ex. 20-23, dat hij weder afklom en het volk mededeelde, dat zich tot het 

onderhouden er van bereid verklaarde. Nu richtte hij een vormelijk verbond op tussen 

God en het volk. “Hij nam het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen 

wol en hysop en besprengde het boek en het volk, en zeide: Dit is het bloed des 

testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.” Hebr. 9:19. “Alles wordt bijna,” 

voegt de apostel er bij, “door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting 

geschiedt geen vergeving.” 

Hij leidt daaruit nog andere merkwaardige slotredenen af, als hij bijvoorbeeld zegt: 

“Indien het bloed der stieren en bokken de onreinen tot uitwendige reinheid heiligt, 

hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode 

onstraffelijk opgeofferd heeft, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende 

God te dienen.  

En daarom is Hij de Middelaar des Nieuwen Testaments, opdat de dood daar tussen 

gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, degenen, die geroepen zijn, de 

beloftenis der eeuwige erve ontvangen zoude;” en meer andere, die men in het 

aangehaalde hoofdstuk kan lezen, en door de apostel met de bemoediging tot een 

vrijmoedig toegaan tot God in Christus besloten worden. 

Zo gebrekkig en onvolmaakt het Mozaïsche verbond was, vanwege de te vervullen 

voorwaarde, die het volk wel in ene, hetzij dan loffelijke of dwalende bereidwilligheid 

aannam zelf te vervullen, even volkomen en naar evenredigheid onzer behoefte is het 

heerlijk Verbond, dat door het bloed van Christus gesticht is. Nadat Hijzelf de 

vervulling aller voorwaarden overgenomen en volbracht heeft is er uit Zijn bloed een 

Verbond der genade gegrondvest, dat eigenlijk geen eisen en dreigingen bevat en uit 

louter beloften bestaat. 

Laat ons hier afbreken. Beschouwt u dan als met Israël staande aan de Sinaï, en laat u 

door die vurige wet uit uw gevaarlijke droom en doodslaap opwekken en tot zondaars 

maken, die met Mozes en het volk verschrikken en ijverig vragen: Welke is de weg tot 

God en Zijn gemeenschap? om die dan ook in te slaan. “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! Amen.  
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DE WOESTIJN SINAÏ 
(eerste vervolg) 

 

 

Het is zeer hartroerend, als de Heere door de profeet Jesaja, 43:26, zegt: “Maakt Mij 

indachtig, laat ons tezamen richten, vertelt gij uw redenen, opdat gij moogt 

gerechtvaardigd worden.” In de beide voorgaande verzen houdt de Heere Zijn volk aan 

de ene kant voor, dat het Hem niet aangeroepen en niet voor Hem gearbeid, Hem niet 

uit ware belangstelling der liefde, offers en dergelijke gebracht,  maar dat het Hem 

veelmeer arbeid met zijn zonden en moeite met zijn misdaden veroorzaakt heeft. Aan de 

andere kant houdt Hij het volk voor, dat Hij hun misdaden uitdelgt en hun zonden niet 

gedenkt.  Mocht het hun voorkomen te gering en te armzalig te zijn, dat zij volstrekt op 

geen verdiensten zouden hebben te wijzen, dan eist de Heere hen op met Hem te 

richten, en een andere weg aan te wijzen, waarlangs zij dachten gerechtvaardigd te zullen 

worden, opdat het zou blijken, dat zij geen anderen konden uitvinden, en eindelijk 

zouden moeten verklaren, dat hun gehele zaligheid berustte op de vergeving der zonden.                                                                             

In Jer. 2:35 wordt ook van een richten, dat is van een proces of rechtsgeding tussen God 

en de mens gesproken, hetwelk natuurlijk bij een ieder vooraf moet gaan, die zo staat, 

als daar gezegd wordt. “Nog zegt gij: Zeker ik ben onschuldig, Zijn toorn is immers van 

mij afgekeerd. Ziet, Ik zal met u richten, omdat gij zegt: ik heb niet gezondigd.” 

Er moet gewoonlijk een langdurig proces worden gevoerd, eer een ziel volstandig, zonder 

beperking, zonder uitzondering en verontschuldiging belijdt, dat zij gezondigd heeft en 

niet anders dan dit voor God weet te brengen, gelijk iemand niet te onrechte zegt: “Hij 

is inderdaad aan een ervaring rijk christen, die grondig gelooft, dat hij een arm zondaar 

is.” 

Evenwel, is dat in behoorlijke orde, erkent de mens zijn proces als verloren, dan treedt 

er een heerlijk recht in de plaats, waarvan Jes. 1:18 zegt: “Komt dan en laat ons samen 

richten, zegt de Heere! al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” 

Op zulk een heilzame wijze richte de Heere ook met ons, terwijl wij de beschouwing der 

geschiedenis van Zijn oude verbondsvolk in de woestijn voortzetten. 

 

Hebr. 12:18-21 
“Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg en het brandende vuur, en donkerheid, en 

duisternis, en onweder, En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze 

hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. (Want zij konden niet dragen 

hetgeen er geboden wordt:  Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd, of met een 

pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en 

bevende.)” 

 

Wij gaan voort met het beschouwen der wetgeving op Sinaï. Wij hebben liever deze 

woorden van de apostel dan een andere tekst willen voorlezen, hoewel wij ons niet 

voorgenomen hebben, ditmaal de grote voordelen uiteen te zetten, welke hij door die 

gedurige ontkenning aan de dag legt: gij zijt niet gekomen tot de berg Sinaï, die hij 
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tegenover de berg Sion stelt. Hij beschrijft daardoor twee bedelingen of instellingen, 

namelijk de bedeling der wet en die des Evangelies, die hij hier en op andere plaatsen, 

zoals 2 Cor. 3, schetst, waar hij de eerste voorstelt als een bediening, die de 

verdoemenis, maar de laatste als een bediening, die de gerechtigheid predikt, waardoor 

het grote onderscheid van beide instellingen duidelijk en sterk aan het licht treedt. Het 

zou wel der moeite waard zijn, de vergelijking uit te breiden, om het onderscheidende 

der beide instellingen, nauwkeurig te schetsen, waaruit dan duidelijk zou blijken, dat 

evenmin als Mozes bij al zijn heerlijkheid instaat was het volk in Kanaän te leiden, ook 

de wet onmachtig is, om een zondig mens tot de zaligheid te brengen; dat evenals er een 

ander dan Mozes nodig was, om hen in de beloofde erfenis te voeren, zo ook slechts 

Jezus instaat is zondaars zalig te maken. En dewijl een andere profeet dan Mozes beloofd 

werd, zo worden wij ook op een Ander gewezen dan op hem, om bij die Ander de 

zaligheid te zoeken.   

Laat ons nu onder de lering en leiding des Heeren de verdere gebeurtenissen op Sinaï 

nagaan, die uit dubbel oogpunt te beschouwen zijn. Uit het eerste zien wij, hoe het volk 

niettegenstaande al zijn beloften nochtans het verbond der wet verbreekt en daardoor 

onder de bedreigde straffen valt; maar uit het andere oogpunt, hoe het volk nu tot de 

ontferming de toevlucht moet nemen, daar Mozes niet eerst rust, voordat hij van de 

volkomen begenadiging verzekerd is. 

Overeenkomstig de gesloten overeenkomst sprak God, nadat Hij de tien geboden 

gegeven had, niet meer Zelf tot het volk. Maar de berg stond daar nog steeds door dikke 

wolken omhuld. Mozes beklom hem en kwam met vele bijgevoegde wetten terug, 

waarmede al het volk bereidwillig instemde en beloofde ze te zullen onderhouden. 

Was Mozes tot dusver telkens alleen opgeklommen, zo kreeg hij thans bevel een geleide 

mede te nemen, dat uit 73 personen bestond, namelijk Aäron, zijn twee zonen en 70 

oudsten. Nochtans werd er tussen Mozes en zijn geleide een groot onderscheid gemaakt, 

want deze zouden slechts van verre aanbidden, maar Mozes moest naderbij treden. 

Doch zij waren vooraf eerst met het bloed des verbonds besprengd. Zij zagen hier de 

God Israëls zonder twijfel in de gedaante van een mens, als een voorteken Zijner 

aanstaande komst in het vlees. Maar van Zijn gedaante wordt niets vermeld; slechts 

gezegd, dat er onder Zijn voeten een werk van saffierstenen was, dat een kostelijk 

gesteente van hemelse kleur is, waarom er ook bijgevoegd wordt: als de gestaltenis des 

hemels in klaarheid.  

De hogepriester droeg een mantel van deze kleur. Wat daardoor wordt afgebeeld is mij 

niet bekend, maar ik meen toch, dat blauw de kleur der liefde is; voorts mogen wij 

eigenlijk de saffier voor de bodem hoeden, waarop de voeten van de Zoon des mensen 

staan. Weet iemand het nog meer gepast uit te leggen, des te beter. Zij zagen God; doch 

Hij strekte Zijn hand niet uit tot de afgezonderden van de kinderen Israëls, staat er, dat 

is: Hij doodde hen niet, hoewel Hij gezegd had dat niemand leven kon, die Hem zag.  

Beide is overeenkomstig de waarheid. Geen zondig mens zou het kunnen verdragen, als 

hij God als God, zonder een Middelaar zag. Maar in de Middelaar is Hij Vaderlijk 

gezind. En alzo bewees Hij Zich hier. Blauw ontstaat door een vermenging van 

tegenovergestelde kleuren, zwart en wit, en ik zou wel kunnen beweren dat de schone 

saffier de twee naturen, de Goddelijke en de Menselijke, in de Middelaar afbeeldde, 
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waarom er ook eigenlijk niet staat: als de gestaltenis, maar: als het Lichaam des hemels 

in klaarheid.  

Dat gezicht had voor het geleide van Mozes een verkwikkelijke uitwerking, want er staat 

verder: “Maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.” Zij waren alzo gezond 

en goedsmoeds. Bid niet ook David: “Laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost 

(genezen) worden.” 

Voorts klom Mozes, naar het bevel Gods, hoger op de berg, waar Hij hem de stenen 

tafelen wilde overhandigen. Zes dagen moest hij wachten, eer hem iets gezegd werd. 

Want de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï en bedekte hem zes dagen 

met de wolk. Gedurende deze tijd at of dronk Mozes niets, gelijk ook in de volgende 

vierendertig dagen niet, want hij vertoefde in het geheel veertig dagen op de berg. Die 

zes eerste dagen, welke Mozes in een volstrekte stilte en afzondering van het schepsel 

doorbracht, moeten wel van een geheel bijzondere aard zijn geweest, zodat zijn ziel zich 

in een buitengewoon stille overdenking verdiepte. Daar zal in bijzondere volmaaktheid 

die gestalte der ziel zijn geweest, welke Samuël aangeeft met de woorden: “Spreek Heere! 

want Uw knecht hoort.” 

De profeet Habakuk drukt die ook in hoofdstuk 2:1 uit, als hij zegt: “Ik stond op mijn 

wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij 

spreken zou.” Van Jezus Zelf lezen wij, dat Hij ganse nachten in het gebed doorbracht, 

dat zonder twijfel een zeer uitnemend bidden was, een geheel bijzondere wijze van 

bidden, zoals wellicht niemand Zijner kinderen die kent, verstaat en oefent. 

Een ieder worde intussen meer en meer geestelijk arm, treurig, zachtmoedig, hongerig 

en dorstig naar de gerechtigheid, barmhartig, rein van harte en vreedzaam, dan zal hem 

op deze weg al het overige toegeworpen worden. Maar wij kunnen daaruit opmaken, dat 

een gedurig ronddrijven, al had het ook een loffelijke schijn, niet met een ware 

Godzaligheid kan gepaard gaan. Zal iemand bijzondere Goddelijke mededelingen 

deelachtig worden, dan gaat er ook een tot zichzelf inkeren, een afzondering en stilte 

vooraf. Het gedurig spreken en horen doet het niet. “Door wederkering en rust zoudt ge 

behouden worden; in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn.” 

Op de zevende dag riep God Mozes tot Zich en maakte hem met vele geboden bekend, 

welke Ex. 25-31 beschreven staan. Wij nemen het merkwaardige daaruit, dat in 

hoofdstuk 25:40 bevolen werd: “Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, 

hetwelk u op de berg getoond is;” welk gebod in het vervolg herhaald wordt. Deze 

omstandigheid haalt niet alleen Stefanus, maar vooral de apostel in Hebr. 8:5 als zeer 

merkwaardig aan, en de laatste leidt vele gewichtige gevolgtrekkingen daaruit af. Dat 

bevel had betrekking op de tabernakel en de ganse godsdienst in die tabernakel, zoals 

die daarna in de tempel uitgeoefend werd. 

Dat moest nauwkeurig zo ingericht worden, als Mozes het gezien had op de berg. Wat 

werd hem dan daar getoond? Niet een beeld van hetgeen hij op aarde zou tot stand 

brengen, gelijk een bouwmeester een beeld, een plan ontwerpt van een gebouw, dat naar 

dat plan moet worden opgetrokken. Veelmeer werd hem op de berg het eigenlijke en 

werkelijke, het oorspronkelijke getoond, dat hij op aarde in beelden van de levitische 

godsdienst zou afschaduwen, of afbeelden. Wat Mozes zag wordt door de apostel 

hemelse dingen genoemd, alzo werkelijkheid; hetgeen hij in de levitische godsdienst tot 
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stand bracht waren aardse beelden en trekken, de afschaduwing der werkelijke, hemelse 

dingen. 

Het was daarom iets uiterst gewichtigs, wat Mozes getoond werd, en wij zullen niet te ver 

gaan, als wij zeggen, dat hij duidelijk inzag, dat er nog een gans andere Priester aanwezig 

was dan Aäron en zijn nakomelingen, nog een geheel ander offer en reukwerk dan deze 

aanbracht, nog een ander bloed dan hij vergoot, nog een geheel andere verzoening dan 

hij instelde, en een andere reiniging dan die hij bewerkte, kortom een gans andere 

inrichting dan er nu bestond. 

Dat was waarlijk die verborgen wijsheid, waarvan David roemt, dat God hem die bekend 

maakte, en de grond, op welke hij zeggen kon: “Brandoffers en offers voor de zonde 

kunnen U niet behagen;” waarom Jesaja van de Knecht des Heeren zeide, dat Hij Zijn 

leven tot een Schuldoffer zou geven, en Zacharias dat God de zonden des lands op een 

dag zou wegnemen. 

Daarom beschouwde Daniël het als iets toekomstigs, dat de misdaad verzoend, de zonde 

verzegeld en de eeuwige gerechtigheid aangebracht zou worden. Maar het laat zich tevens 

zeer wel begrijpen, waarom voor de gelovigen onder het Oude Verbond, zoals David, de 

openbare erediensten zo aangenaam waren, hoewel niet op zichzelf, maar als een 

levende vertegenwoordiging van het ene grote Offer door een priester naar de ordening 

van Melchizedek. En verstrekt niet het heilig Avondmaal onder het Nieuwe verbond 

juist tot een zinnelijke aanschouwing en vertegenwoordiging van het werkelijk 

volbrachte en voor alle eeuwigheid geldend Offer van Jezus Christus, eenmaal aan het 

kruis geschied? Zullen niet allen, die vooral de noodzakelijkheid van dat Offer voor hun 

persoon erkennen, daaraan met des te meer blijdschap vasthouden? 

Bij het einde van het gesprek van God met Mozes ontving hij twee stenen tafelen, in 

welke God Zelf de tien geboden geschreven had. Het lange veertigdaagse vertoeven van 

Mozes op de berg maakte intussen een zeer kwade indruk op het bandeloze volk. Het 

bewees op een zeer beklagenswaardige wijze met feiten, dat het een stenen hart had, en 

dat er een bijzondere kracht Gods nodig was, indien Zijn gebod in dat hart zou wonen. 

Zij vergaderden tegen Aäron op een hem dringende wijze, en deden hem de 

onverstandigste eisen, namelijk om hun goden te maken, die voor hen heen gingen. 

Christus zegt onder anderen, dat uit het hart des mensen onverstand voortkomt. Hier 

zien wij dus recht hoe ver het gaan kan. 

Een mens zal goden maken. Bestaat er wel groter dwaasheid en onverstand? En dat eiste 

een volk, dat nog pas enige weken geleden de klaarblijkelijkste, de hartroerendste 

bewijzen van Gods bestaan had gehad! Kan er een sterker bewijs zijn voor het 

onvermogen des vleses en de onverbeterlijkheid der menselijke natuur, welke ook, 

zonder de tussenkomst der genade, de middelen zijn mogen, die aangewend worden? 

Zou men niet denken dat als God Zelf op een hoorbare en zelfs zo verschrikkelijke, maar 

toch ook genadige wijze tot mensen sprak, zij zelf allen zouden bekeren? 

En toch zien wij hier juist het tegendeel; wij zien dat hun bereidwilligheid om te 

gehoorzamen geen zaak des harten was, maar alleen de uitwerking ener slaafse vrees; wij 

zien alzo ook, hoezeer naar onze behoefte berekend die belofte is, waarin God Zelf zegt: 

“Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal Die in hun hart schrijven;” want niets 

minder dan dat is tot onze herstelling nodig. 
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Welk een menigte van zonden treden hier als een klomp tevoorschijn! Welk een 

ondankbaarheid en dergelijke! Zij weten ook een oorzaak op te geven als zij zeggen: “Wij 

weten niet, wat met deze man Mozes geschied is.” Zij doen alsof zij Mozes nauwelijks 

kenden, dien zij, hoe vreemd, een man noemen. Hem schrijven zij hun uitleiding uit 

Egypte toe, die als een slechte dienst beschouwen. Zo schandelijk gedragen zij zich zes 

weken na de wetgeving? Riep zij hun verkeerdheid dan meer tevoorschijn naarmate zij 

krachtiger het uitbreken er van tegemoet trad? Is dan de wet de kracht der zonde? Wordt 

zij niet door haar gedood, maar levendgemaakt? Neemt zij dan oorzaak door het gebod, 

om allerlei begeerten in de mens te verwekken? Is het zo noodzakelijk, aan de wet te 

sterven en eens anderen mans te worden? 

Doch het zal alles nog ten beste uitkomen, daar deze onzinnigen zich tot Aäron, de 

broeder van Mozes, wenden. Deze man, een hogepriester, die de hoge uitzondering 

genoot, God Zelf te zien, zal zich tegen deze dolle eisen met nadruk en ijver verzetten. Al 

mocht hij ook vermoeden, dat het volk geneigd was zich aan hem te vergrijpen, zo zal 

hij, als een bijna negentigjarige grijsaard, zijn leven niet eervoller weten te besluiten, dan 

dat hij als een martelaar de waarheid met zijn bloed bezegelt en er voor mag sterven, als 

hij haar niet langer handhaven kan. 

Als een rots, tegen welke alle golven breken, zal hij wel palstaan. En zekerlijk verwachten 

wij niet zonder grond zulk een gedrag van die man, in zulk een gewichtig ogenblik, waar 

hij het in zijn macht heeft, het volk van een zware zonde terug te houden. Een Petrus 

zou waarschijnlijk voor zijn val verklaard hebben, dat het hem onmogelijk zou zijn 

geweest, zich anders dan plichtmatig te gedragen.  

Maar foei Aäron! of laat ons liever zeggen, de aan zichzelf overgelaten menselijke natuur. 

Aäron tracht geenszins het volk van de dwaalweg terug te brengen, hij is hen veeleer 

behulpzaaam in het betreden van die weg; hij schijnt tenminste bijzonder wijs te willen 

handelen, om zich van alle kanten te beschermen. Want Christus zegt, dat bij het 

onverstand, ook list, boze ogen en bedrog uit des mensen hart voortkomen. Daar hij 

bezorgd was voor zijn leven, sprak hij hen niet tegen; in de hoop hen tot andere 

gedachten te brengen, eiste hij van hen hun gouden sieraden, die hun nochtans tot dat 

doel niet te lief waren, maar die zij dadelijk brachten. 

Hij goot nu daarvan een gouden kalf, en wij willen hopen dat hij gedacht heeft: een kalf, 

zelfs van goud, zal hen toch voor een God te dwaas voorkomen, zodat zij bij het 

aanschouwen van zulk een beeld hun eigen dierlijk verstand leren kennen, en daarbij 

met zelfverfoeiing zullen gewaarworden, dat zij gelijk zijn aan de Egyptenaars, die op 

afgodische wijze een os als hun God vereerden. 

Neen, alleen de waarheid maakt vrij, maar het afwijken van haar kan geen nut doen. 

Het volk was er zeer goed mede tevreden en riep: “Ziet daar de goden, die ons uit 

Egypteland geleid hebben.” Nu wilde Aäron de uiterste wijsheid van zijn verstand aan de 

dag leggen; hij zocht het volk daarheen te leiden, dat zij het kalf niet als hun eigenlijke 

God, maar slechts als een beeld van de ware God vereerden, hopende, dat dit een zeer 

geringe, of zelfs geen zonde zou zijn, en hij riep daarom uit: “Morgen zal den Heere een 

feest zijn.” 
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Zo voerde hij een vermenging in, waardoor de beide eerste geboden: “Gij zult geen 

andere geboden voor Mijn aangezicht hebben,” en: “Gij zult u geen gesneden beeld, 

noch enige gelijkenis maken,” tegelijk werden overtreden.  

Het volk liet zich deze zelf gekozen godsdienst, die de mens steeds meer behaagt dan de 

van God verordineerde, zeer welgevallen. Het woonde des morgens de offerdienst bij, 

die Aäron verrichtte; des namiddags zetten zij zich neder om te eten en te drinken, en 

stonden dan op om te spelen. Ziet, dat was nu een voor het vlees zeer behagelijke 

godsdienst. Zij speelden, of zoals er eigenlijk staat: Zij lachten en bedreven allerlei 

moedwil, waardoor zij zich vermaakten. 

Mogen wij uit het verband, waarin hier het lachen, spelen, zingen en dansen gedacht 

wordt, dewijl het zijn oorsprong had uit de afval van God en uit een valse godsdienst, 

een krachtig besluit opmaken ten aanzien van de vermakelijkheden, die op gelijke wijze 

bij ons gezien worden, dan mogen wij daaruit afleiden, dat het lachen en spelen, het 

toneelspel en de dans dingen, die bij de groten des lands evenals bij de geringen zulke 

ijverige verdedigers vinden, tot de kalverdienst behoren en met de ware Godzaligheid 

volstrekt niet gepaard kunnen gaan. 

De kinderen Israëls moesten hun spelen en dansen duur genoeg betalen; want 

drieduizend van hen vielen door het wraakzwaard Gods. Dit is duidelijk, het lachen 

moet in wenen, de blijdschap moet in een droefheid naar God veranderen. Men eist 

vaak een duidelijk bewijs uit de Schrift, dat zulke luidruchtigheid en dartelheid 

verboden is. Hij, die uit uitdrukkelijk verbod niet ziet in de woorden, waar van deze 

kalverdienaars gezegd wordt: zij stonden op om te spelen, en van welke Mozes daarna 

zegt: “Ik hoor een stem des zingens bij beurten,” openbaart daarmede slechts zijn boze 

wil en zijn ongehoorzaam, wederspannig hart. 

Maar de zodanigen moeten weten, dat zij van de ware Godzaligheid volstrekt niets 

bezitten, en behoren tot die mensen, van wie de Heere Jezus zegt: “Wee u, die nu lacht, 

want gij zult wenen.” 

Zo vrolijk ging het in het leger toe. Men schertste, men lachte, men danste en zong. Men 

dacht in zijn vrolijkheid noch aan God, voor Wien men zozeer gevreesd had, noch aan 

Mozes, die hun zo nodig was geweest, noch aan de tien geboden, die de Heere Zelf tot 

hen had gesproken, en waarin Hij hun volstrekt geboden had: “Gij zult geen andere 

geboden voor Mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige 

gelijkenis maken.” 

Zij waren goedsmoeds en vrolijk. Maar geheel anders werd er op de berg over gedacht, 

geoordeeld en gesproken. Dit had hoofdzaak bij hen moeten zijn, niet hoe zij het 

beschouwden, maar hoe het door God beschouwd werd. Dat zou even nuttig geweest 

zijn als noodzakelijk. Maar op het voornaamste sloegen zij geen acht. En gaat het niet zo 

meestal met de lichtzinnige mensen? Zij draven voort. Zij bekommeren er zich niet over, 

wat andere mensen, of wat de overheid, of hun eigen geweten en wat God Zelf daarvan 

zegt. Ach! welk een jammerlijke lichtzinnigheid! waar zal ze toch eindelijk heenvoeren? 

Hoe geheel moet zij verdwijnen! welk een nauwkeurig opzien tot God zullen zij moeten 

leren, als het eens goed met hen zal aflopen. 

God de Heere sprak met Mozes over deze zaak. Nauwelijks had hij de twee tafelen 

ontvangen, toen het tot hem heette: “Ga heen, klim af, want uw volk, dat gij uit 
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Egypteland gevoerd hebt, heeft het verdorven.” De Heere spreekt gans op 

vreemdsoortige wijze en noemt het niet meer Zijn, maar Mozes’ volk, dat hij, en niet 

God, uit Egypteland opgevoerd had. Maar er lag toch in die wijze van spreken een 

verborgen genade als een druif onder de bladeren. 

Want het werd Mozes als het ware in de hand gegeven, den Heere het tegendeel te 

antwoorden, en Hem dat U en Gij terug te schuiven, gelijk hij ook dadelijk deed, toen 

hij zeide: “Waarom zou Uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk Gij met grote 

kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt?” 

Een zeldzaam: waarom? waar toch zoveel oorzaak tot toornen aanwezig was! De Heere 

maakte de zonde des volks aan Mozes bekend. “Zij zijn,” zegt Hij, “haast afgeweken van 

de weg, die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, en zij hebben 

zich voor hetzelve gebogen en hebben het offeranden gedaan en gezegd: dat zijn uw 

goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.” 

Dachten zij bij hun ongehoorzaamheid niet aan God, zodat zij daarvan kunnen worden 

onderhouden, dan dacht nochtans God aan hen, om het hun te vergelden. Hij voegt er 

bij: “Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. En nu, laat Mij toe, dat 

Mijn toorn tegen hen ontsteke en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken.” 

O welk een wonderbaar gesprek, en welk een bedekte genade. God had alleszins het 

recht om te handelen, zoals Hij dreigt, als de middelaar des Ouden Verbonds zijn 

toestemming daartoe gaf. Maar terwijl Hij hem tot deze toestemming opeist, geeft Hij 

tegelijk te verstaan, dat Hij zonder deze niets doen zou. Hij grijpt Mozes aan die zijde 

aan, waar de meesten het gemakkelijkst zijn te overwinnen, namelijk bij de eer en 

eigenliefde, als Hij zegt: “Zo zal Ik u tot een groot volk maken.” 

De Heere kent Zijn knecht te goed, en wist dat hij niet zou toestemmen in iets dat – met 

Zijn eeuwig raadsbesluit in strijd was; vandaar dat Hij hem daarbij zodanig waagde, en er 

hem aan mocht wagen. Mozes zag zeer wel, dat alles in zijn hand gesteld was, toen de 

Heere zeide: “En nu, laat Mij toe” enz., en zo had hij het voor het volk gewonnen. 

Wat de eer betreft. Deze gaf hij den Heere terug, en herinnerde Hem, wat de 

Egyptenaars er van zeggen zouden, als Hij alzo deed; hij herinnerde Hem aan Zijn 

waarheid, en de eed, die Hij Abraham, Izaäk en Israël gezworen had, toen Hij bij 

Zichzelf zwoer, dat Hij hun dat land wilde geven, en toonde alzo de onmogelijkheid, om 

anders dan genadig met Zijn volk te handelen. Alzo had Mozes gelegenheid zijn 

middelaarsambt voor God uit te oefenen; hij bad, zeggende: “Keer af van de hittigheid 

Uws toorns, en laat het U over het kwaad Uws volks berouwen.”  

En dit behaagde den Heere; want zou Hij toornen, daar Hij genade kon bewijzen. 

Alzo getroost en bemoedigd klom Mozes met de beide door God Zelf beschreven tafelen 

in de hand, de berg af.  Reeds van verre klonk hem het geluid van het juichen des volks 

tegemoet. Toen hij eindelijk nabij genoeg was gekomen, om het kalf en het dansen te 

kunnen zien, werd hij zelf door een heilige ijver en toorn overmand, zodat hij de beide 

tafelen nederwierp en ze aan de voet des Bergs tegen de rots verpletterde, niet vanwege 

een afkeer van de in de tafelen geschreven geboden, maar vanwege de 

ongehoorzaamheid des volks, alsof hij wilde zeggen: Wat baten zulke heilige wetten voor 

zulk een wederstrevig volk! Wie wil met zulke slechte mensen over het een of ander 

gebod spreken, daar zij ze alleen horen, om ze te vergeten en te overtreden. Overigens 
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wordt deze daad noch geprezen noch berispt; wij mogen ons alzo ook noch het een noch 

het ander veroorloven. Ja zekerlijk, het volk had de tafelen der wet vergruisd en 

behoefde andere tafelen en een ander schrift. 

En is het niet met ons evenzo gesteld? “Mozes nam het kalf, dat zij gemaakt hadden, en 

verbrandde het in het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op 

het water, en deed het de kinderen Israëls drinken.” Aäron kreeg een vurig verwijt, en 

daarna riep Mozes: “Wie den Heere toebehoort, kome tot mij. Toen verzamelden zich 

tot hem al de zonen van Levi.” Hij beval hun, met het zwaard in de hand het leger door 

te trekken en alle afgodischen te doden, die hun voorkwamen, en zij deden alzo; en zo 

vielen er drieduizend door het zwaard. Des anderen daags zeide hij tot het volk: 

“Gijlieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu, ik zal tot den Heere opklimmen; 

misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonden.” 

Hij liet ook niet af, voordat hij alles bij God voor het volk vereffend had, waarover wij, 

als de Heere wil, bij een eerstvolgende gelegenheid zullen spreken. 

Ziedaar een beklagenswaardig bewijs van het grondeloos bederf, niet slechts van het 

Joodse, waarvan Aäron een betreurenswaardige bijdrage levert. Laat ons vooral niet 

blijven staan bij de Joden, en op een schijnheilige wijze vragen: hoe was het mogelijk zo 

te handelen? 

Laat ons liever belijden, dat wij geen haarbreed minder bedorven zijn, niet minder tot 

het boze bekwaam, en daarom niet minder strafbaar zijn dan zij. Laat ons in oprechtheid 

des harten ons verootmoedigen en bekeren, in waarheid onze toevlucht tot de troon der 

genade nemen, niet ophouden met smeken, totdat God ons onze zonden, die vele en 

groot zijn, ter wille van het bloed van Jezus Christus den Middelaar van het Nieuwe 

verbond vergeve. 

“Bekeer ons, Heere, zo zullen wij bekeerd zijn; genees ons, zo zullen wij genezen 

worden.” Amen.     
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DE WOESTIJN SINAÏ 
(tweede vervolg) 

 

 

Als Job (hoofdstuk 13:15) zegt: “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?” dan is dat 

beter een bewonderenswaardig gezegde, hetzij wij het als de taal van bemoediging, of als 

die van vertrouwen opvatten. 

Als de grote lijder zegt: Ziet, zo Hij mij doodde, dan geeft hij daardoor een 

overgegevenheid zonder voorwaarde te kennen, ja, dat het hem wel is, hoe de Heere het 

verder met hem ook maken moge. En dat kan slechts hij voor een lichte zaak achten, die 

het niet begrijpt. Arme Job, zou men zeggen, gij spreekt wel. Maar vanwaar zult gij 

daartoe de kracht ontlenen, indien het tot de werkelijkheid mocht komen? Maar hij 

voegt erbij: “Zou ik niet hopen?” 

Hij vraagt, wat zou mij bewegen, mijn hoop op Hem te laten varen? De zwaarte, de 

hevigheid, de duurzaamheid van het lijden? Neen, dat dringt er mij te meer toe, dewijl 

het mij elk ander steunsel wegrukt. Een schipper kan ankers verliezen, masten kappen 

en goud en zilver over boord werpen, om zichzelf te redden, maar het kompas zal hij 

niet aan de golven prijsgeven, maar het bewaren zolang hij kan.  

En al ware het ook dat het water tot aan de ziel kwam en de stroom mij over het hoofd 

heensloeg, zou ik niet hopen op Hem, Die alles stillen kan? Zou mijn zonde het doen? 

Neen; hij zegt, hoofdstuk 14:17: “Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld.” “Heb 

ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder?” (7:20.) Maar dringt zij mij niet te 

meer, om op Zijn barmhartigheid te hopen, naarmate ik minder verdiensten heb, en mij 

zoveel te vaster aan Hem te houden, Die mij door God tot rechtvaardigmaking is 

geworden; zoveel te meer op Zijn alles betalend Offer te zien, naarmate ik in mijzelf 

minder bezit en niets goeds kan verrichten? 

Moet ik dan Zijn genade niet te groter achten dan mijn zonde, al ware daaraan ook een 

hete worsteling en zware strijd verbonden? Zou ik niet op Hem hopen, omdat ik zo arm 

ben, dewijl de armoede mij des te meer Zijn rijkdom nodig maakt, en mij noodzaakt, 

Zijn Koninklijke milddadigheid zoveel te indringender in te roepen? Of zou mijn 

krankheid mij beletten te hopen? Maar dringt zij mij niet veeleer, om tot de Geneesheer 

te vluchten, Die mij uitnodigt om te komen, al zou die krankheid ook dodelijk en 

ongeneeslijk zijn? 

Maar wie zal mij leren geloven, indien Hij het niet doet? Zal mijn dodelijk onvermogen 

en mijn ellende dat hopen beletten, daar ik Hem juist daarom zoveel te meer nodig heb? 

Och neen! ik hoop en blijf op Hem hopende. Waarop zal ik anders steunen? 

Hij dringt temeer op den Heere aan, naarmate meer hinderpalen hem daarvan terug 

willen houden. Zo deed ook Mozes, zoals wij thans onder ’s Heeren zegen en leiding 

wensen te doen zien.  

 

Exodus 34:8, 9 
“Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich. En hij zeide: Heere! indien 

ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een 

hardnekkig volk; doch vergeef onze gerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel!” 
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Wij hebben de gebeurtenissen in de woestijn en aan de berg Sinaï uit een tweeledig 

oogpunt beschouwd, eerst de zonden des volks, daarna hun begenadiging door de 

bemiddeling van Mozes; laat ons nu de laatste in overweging nemen, nadat wij over de 

eerste nog enige aanmerkingen hebben gemaakt. 

De kinderen Israëls bezondigden zich tegen God door een gouden kalf, waarmede zij 

afgoderij bedreven. Maar een ieder moet voor zichzelf weten, wat dat kalf, dat aardse, 

zinnelijke, dierlijke of zelfs beneden dierlijke is, waarmede hij wellicht afgoderij bedrijft. 

Dat toch niemand zo licht denke, dat dit hem niet raakt; want al mocht het hem ook 

niet in een grovere zin aangaan, hij mag toch wel toezien, of hij niet in een diepere zin 

en op een des te gevaarlijker wijze afgoderij bedrijft. Wat de afgoderij betreft, zoals die 

onder de heidenen plaatsheeft, daartoe zijn wij, evenals de Joden en Mohammedanen, 

zekerlijk te beschaafd, gelijk er onder de afgodendienaars in die tijd ook sommigen 

waren. Al is het ook iets zeldzaams, iemand te ontmoeten, die beweert, dat er geen God 

bestaat, omdat het tegendeel te diep in de menselijke natuur is gegrift, zo wordt het 

daarentegen des te meer aangetroffen, dat vele mensen zich gedragen, alsof er geen God, 

geen oordeel en geen eeuwigheid was. 

Indien zij dat enigermate voor zeker hielden, dan zouden zij zo roekeloos niet kunnen 

leven; want een geloven, een voor waar houden, zonder invloed op het gemoed van de 

mens, is van geen waarde en een leugen gelijk. Wat kan het – om slechts iets aan te 

stippen – baten, dat iemand met de mond een Goddelijke voorzienigheid belijdt, en 

daarbij zo gezind is en tewerk gaat en zich gedraagt, alsof alles bij toeval geschiedde, of 

dat alles van hem en de omstandigheden afhing? 

Maar de Schrift spreekt ook nog van een andere afgoderij dan die grove heidense. Zij 

spreekt van mensen, die de buik tot hun god maken, die zij dienen, en voor wie het 

hoogste geldt wat de zinnen streelt en hun begeerlijkheden bevredigt. Hun kleding, 

woning, tafel, hun meubelen, hun verkeer, allerlei spel, drank en dans, alles is slechts op 

de voldoening van het vlees berekend; hun doen, denken en trachten heeft alleen ten 

doel zich goede dagen te verschaffen. 

“Maar”, zegt de apostel, “hun einde is het verderf.” 

Een verschrikkelijk, nooit geloofd einde hebben zij tenslotte te oogsten; zij brengen 

zichzelf, evenals de rijke man, in de hel en haar pijnen. Zij moesten liever in het treur- 

en klaaghuis dan in het drinkhuis gaan, liever ellendig worden en wenen. Maar zij laten 

zich noch vermanen noch raden, en hun buikdienst behaagt hun zo goed, dat zij, 

evenals de kinderen Israëls hun goud, daaraan hun ziel en lichaam opofferen. 

Inderdaad, een rampzalige keus! De Heilige Schrift noemt ook geldgierigheid afgoderij. 

Hij alzo, die gierig, hebzuchtig is, maakt zich schuldig aan afgoderij. En deze soort van 

afgodendienst wordt bijzonder in de handelswereld gedreven, wier aard reeds 

medebrengt, naar winst te grijpen; terwijl de andere standen meer tot iets beperkt zijn, 

staat daarentegen voor haar de ganse wereld open. 

Maar zijn niet in onze dagen vele rijke handelshuizen juist door hun onbegrensde 

begeerten gezonken, en hebben zij niet bij dat jagen, om te grijpen wat zij niet hadden, 

verloren wat zij bezaten? Welke kunstgrepen en slinkse wegen, welke loosheid en 

bedriegerij moeten niet al voor geoorloofde middelen, voor wijsheid en schrandere 

uitvinding doorgaan! 
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Maar waarheen zullen deze dingen menigeen, hetzij persoonlijk, hetzij zijn 

nakomelingen reeds in deze wereld brengen? Dat men eerst door die ongerechtigheid tot 

de bedelstaf wordt gebracht, en daarna voor de afgodendienst ook nog de hel ten loon 

ontvangt. Zolang gij twee rokken hebt, en er niet een van geven kunt aan hem, die er 

geen heeft, zult gij u niet rein van afgodsdienst kunnen houden; want gij moet weten, 

dat een gierigaard evenmin het koninkrijk Gods beërft als een doodslager, lasteraar, 

hoereerder, dronkaard en dergelijken. 

Ook maken de mensen zichzelf tot hun god, dat is: zij hebben zichzelf lief boven alles, 

en alzo ook meer dan God; zij maken zichzelf, hun eigen wil, hun eigen genoegen, hun 

eigen voordeel en eigen eer tot hun enig doel, waaraan zij alles dienstbaar maken, 

waarvoor, zij als het er op aankomt, alles opofferen, zelfs God en Zijn gemeenschap; zij 

handelen met betrekking tot zichzelf zo, als men alleen met betrekking tot God 

handelen mag. 

Judas offert Jezus op aan zijn bijzonder voordeel; koningin Athalia doodt, volgens 2 

Kon. 2, alle koninklijke kinderen, om zelve te heersen; Herodes wil Jezus terstond na 

Zijn geboorte ombrengen, om zijn eigen troon te bevestigen; hij doodt ook later zijn 

eigen zonen om hetzelfde doel te bereiken. Zo maakt de mens zichzelf in plaats van God 

tot het enige doel zijns levens; hij keert het alzo geheel om. Evenzo vertrouwt hij op 

zichzelf. Sanherib meende, dat hij al zijn krijgsdaden in eigen kracht ten uitvoer had 

gebracht, en anderen hielden hem voor een groot veldheer, zonder hoger op te zien; 

gelijk men nog algemeen gewoon is te doen. Maar hoe kwaad is in de ogen des Heeren 

de eigen roem van die man, hoewel hij slechts een heiden was. 

Nauwelijks heeft Nebukadnezar gezegd: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb 

tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter eer mijner 

heerlijkheid!” of hij wordt gelijk het vee op het veld. En als Herodes de toejuiching des 

volks: “Een stem Gods en niet des mensen!” met welbehagen hoort, krijgt hij een slag in 

zijn lichaam, waaraan hij spoedig in ellende en onder onuitstaanbare smarten de geest 

geeft. 

En in later tijd stierf een Engelsman onder de moordenaarshanden van dezelfde wilden, 

wier eenvoudigheid hij misbruikt had, om zich door hen als een God te laten 

eerbiedigen. Tyrus werd door het Godsbestuur vernietigd, juist omdat zich zijn hart 

verhief en zeide: “Ik ben wijs.” 

Elk vertrouwen, dat de mens in zichzelf stelt, is niets dan een fijne afgoderij, die niet 

minder strafbaar is dan een grove. En zo is, ook zonder gouden kalveren en 

afgodsbeelden, de afgoderij in deze wereld steeds nog zeer groot en algemeen. Zelfs de 

gewone spreekwijzen duiden het aan; want zegt men niet: “hij maakt zich dat tot zijn 

God, dat is zijn afgod;” waarmede men wil te kennen geven: hij is daaraan zeer gehecht, 

hij hecht er een grote waarde aan. En wat is het dikwijls, dat de afgod van de mens 

uitmaakt? 

Menigmaal is het belachelijk, vaak schandelijk en altijd zondig. Begeerlijkheid der ogen 

is het, begeerlijkheid des vleses en grootsheid des levens, wat de driehoofdige afgod der 

mensen vormt; de wereld is het, om welke zij ronddansen, gelijk de kinderen Israëls om 

hun kalf. 
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Maar de mens wil niet dat hem zijn zonde ontdekt wordt, dewijl hij haar te liefheeft en 

haar niet wil afleggen. Hij zoekt allerlei uitvluchten en verontschuldigingen. Dit zien wij 

bij Adam. In plaats van zijn zonde te belijden, daar God het hem toch door die vraag zo 

duidelijk maakte: “Hebt gij van die boom gegeten, van welke Ik u gebood, dat gij 

daarvan niet eten zoudt?” deed hij eerst alsof slechts zijn naaktheid hem bewogen had, 

zich uit schaamte ter zijde te houden, en toen dat niet wilde gelukken, was hij 

schaamteloos genoeg, om de schuld op Zijn Schepper Zelf te schuiven en te zeggen: “De 

vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven, en ik heb 

gegeten.” 

Zo tracht hij voor schuldeloos door te gaan, maar volstrekt niet zijn schuld te belijden. 

Maar hij, die zijn misdaad loochent, zal niet voorspoedig zijn. “Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige 

van alle ongerechtigheid.” Welke omwegen moest Nathan maken, en hoe voorzichtig 

moest hij het aanleggen, om koning David zijn begane zware zonde te ontdekken, en 

hem tot een boetvaardige belijdenis te brengen, gelijk hij ook zelf belijdt, dat hij het 

wilde verzwijgen, hoewel zijn beenderen daaronder begonnen te verouderen, en zijn sap 

veranderde, verdroogde als in een hitte des zomers. 

Maar zodra hij zover gebracht werd, dat hij kon zeggen: “Ik zal belijdenis van mijn 

overtredingen doen voor de Heere,” toen vergaf Hij hem de ongerechtigheid zijner 

zonden. Zo zocht ook Aäron uitvluchten, toen Mozes hem verweet en vraagde: wat het 

volk hem gedaan had, dat hij deze grote zonde op hen gebracht had? In plaats van zich 

voor God te verootmoedigen, kruipt hij voor zijn broeder en noemt hem zijn heer: “De 

toorn mijns heren,” zegt hij, “ontsteke niet; gij kent dit volk, dat het in het boze ligt.” 

Maar dat is immers zo goed als niets gezegd! Omdat het volk in het boze ligt moest ik in 

het boze voorgaan; welk een gevolgtrekking! Op deze wijze zouden ook zij, die het boze 

konden hinderen, het de vrije loop kunnen laten, alleen omdat de mensen daartoe 

geneigd zijn. Ware dit geldig, dan deden God en de overheid niet goed met moord en 

diefstal te verbieden en te straffen. Maar ligt er niet louter dwaasheid in alle 

verontschuldigingen, daar men zich slechts van het doel verwijdert, dat men tracht te 

bereiken? Belijd uwe misdaden, ziedaar het eerste vereiste; en de verzekering: “Ik ben 

barmhartig en zal niet eeuwig toornig zijn,” is daartoe een krachtige bemoediging.  

Maar in plaats van deze weg in te slaan, zegt men: “Ik meen het toch zo kwaad niet, 

velen zijn veel slechter; ik zeg ook niet, dat ik mij niet nog eens verbeteren en bekeren 

zal, hoewel het mij thans nog niet gelegen komt; ik doe toch ook nog veel goeds, waarop 

ik evenwel niet roemen zal, en gebreken zal toch een ieder nog wel hebben;” en 

dergelijke weigeringen meer, die toch in de grond beschouwd, niets anders zeggen dan: 

neen, mijn zonden te belijden en mij te bekeren, daarin heb ik geen lust.    

Maar kan wel iemand een rampzaliger keus hebben dan deze? Aäron houdt zich ook 

tamelijk onschuldig. “Ik eiste hun goud van hen, wierp het in het vuur, en dit kalf is er 

uit gekomen;” maar heeft hij niet vooraf het goud uit hun hand genomen, en staat er 

niet: “En hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit; toen 

zeide hij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.” 

Ach, wel heeft God recht, om het volk te zeggen, dat het niet om hun gerechtigheid en 

oprechtheid des harten in het beloofde land kwam, want zij waren een hardnekkig volk. 
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Terecht heeft Jezus veel reden, om de mensen een krom en verdraaid geslacht te 

noemen, en daarom bidt David: “Wend van mij de weg der valsheid, en verleen mij 

genadiglijk Uw wet.” 

Hij, die het vatten kan, wat een rein, oprecht hart betekent, zal aarzelen, om er zich 

lichtelijk op te beroemen, en zich herinneren, dat Salomo de menselijke natuur in het 

algemeen als arglistig voorstelt, en dat er christenen zijn, die door Petrus worden 

vermaand om alle huichelarij en ook andere ondeugden af te leggen. 

Een eenvoudig oog verlicht het ganse lichaam, maar een boos oog verduistert. Het is iets 

groots, maar ook iets noodzakelijks, zijn oog zonder bedrog op God te richten; want 

God heeft oprechtheid lief, en de oprechten laat Hij het welgelukken; evenals Hij het is, 

die genade verleent, zo is Hij het ook, die oprechtheid, gerechtigheid en gerichte in 

Jakob werkt. 

Daarvan was David zozeer overtuigd, dat hij in Psalm 139 met sterke aandrang bad: 

“Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart, beproef mij, en ken mijn gedachten.” Want 

God Zelf zegt, Jer. 17: “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het: wie zal 

het kennen?” En daarom bad David: “Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in 

het binnenste van mij een vaste geest.” 

Mozes had nu, als middelaar van het Oude Verbond, op zich genomen, te beproeven, of 

hij de misdaden des volks kon verzoenen. Dat ontmoette grote zwarigheden, maar hij 

liet niet af, totdat hij eindelijk een volkomen begenadiging bewerkt had. Vooreerst viel 

hij op zijn aangezicht neder en bleef op een ongelooflijke wijze alzo veertig dagen en 

nachten voor den Heere liggen, zonder voedsel te nemen. 

Inderdaad, een langdurige en ernstige boetvaardigheid, die hij voor de zonde des volks 

openbaarde! “Want,” zegt hij, “ik vreesde vanwege den toorn en de grimmigheid, 

waarmede de Heere zeer op ulieden vertoornd was, om u te verdelgen.” Deut. 9:19. 

Mozes deed dat door een vurige drang van onuitsprekelijke liefde tot zijn volk, die God 

in hem ontvlamd had, en die zover ging, dat hij bad, zeggende: “Och, dit volk heeft een 

grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien Gij 

hun zonden vergeven zult; doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, hetwelk Gij 

geschreven hebt.” 

Jezus zeide tot Zijn discipelen: “Verblijd u veelmeer, dat uw namen geschreven zijn in de 

hemelen!” Mozes geloofde met recht, dat hij zich, aangaande zijn persoon, ook daarover 

mocht verblijden; dat was ook de grond zijner zaligheid. En nochtans gaat zijn liefde zo 

ver, dat hij om des volks wil zelfs dat heil voor God verloochent. Van zulk een liefde 

hebben wij onder de gewone mensen slechts één voorbeeld, namelijk Paulus, die ook 

volgens Rom. 9, wenste van Christus verbannen te zijn, om zijn broederen naar het 

vlees, namelijk de Joden. 

Inderdaad een ongelooflijke liefde, die in haar opoffering zo ver gaan kan, om anderen 

niet slechts als zichzelf lief te hebben, maar in zulk een mate zijn ziel en zaligheid voor 

anderen te wagen. Wij laten ons met de vernuftige of vleselijke uitlegging en beperking 

der geleerden en hun onderzoek, of dat al dan niet betamelijk is, volstrekt niet in.  

Genoeg, Mozes onder het Oude, en Paulus onder het Nieuwe Verbond betonen zulk 

een ongewone liefde te bezitten, een vlam des Heeren, die vele wateren niet kunnen 

uitblussen. Doen wij te veel, zegt Paulus, 2 Cor. 5, of eigenlijk: “Hetzij wij uitzinnig zijn, 
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wij zijn het Gode, hetzij wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden.” Wilden wij 

onze armzalige liefde, ons vonkje geloof, onze geringe ervaring tot een grens maken, die 

ook anderen niet konden of mochten overschrijden, dan zouden wij tonen zeer 

aanmatigend te zijn. 

Nochtans werd het aanbod van beiden afgewezen en aan Mozes werd geantwoord: “Dien 

zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij zondigt.” Het voldoende offer aan te brengen 

was voor een Ander voorbehouden.  

Wie denkt niet aan het veertigdaagse vertoeven van Jezus Christus in de woestijn; wie 

niet aan Zijn nedervallen op het aangezicht, Zijn tranen en sterk roepen, Zijn angst, Zijn 

wenen en beven; wie denkt niet aan Zijn wondervolle opoffering gedurende de drie uren 

lange duisternis en het verlaten zijn van God aan het kruis, daar Hij Zich geheel en al, 

naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid, en vast besloten, opofferde, en liever Zelf 

uit het boek des levens verdelgd wilde worden, dan een Zijner schapen te laten 

omkomen, Zich aan de gerechtigheid Gods voor hen overgaf, Zich in het stof des doods 

liet leggen, door welke Offerande in eeuwigheid volmaakt zijn allen, die geheiligd 

worden. 

Ja, “Hij liet Zich tot zonde maken, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in 

Hem.” 

Mozes richtte door zijn eerste beproeving tot verzoening wel iets, maar toch slechts 

weinig uit. God hield Zich nog als het ware vreemd, Hij gaf wel te kennen, dat Hij, 

gedachtig aan Zijn eed, hun het beloofde land geven zou, maar Hij sprak van het volk als 

zulk een volk, dat niet Hij, maar Mozes uit Egypte geleid had; ja Hij liet zelfs gevoelen, 

alsof er nog een afkeer in Hem was, die elk ogenblik in toorn tot verderving van het 

halsstarrige volk kon losbreken; waarom Hij hun een minder heilig wezen dan Hij is, 

een geschapen engel tot leidsman wilde geven. 

De terughouding, waarbij geen innige gemeenschap plaatsvindt, is geheel in 

overeenkomst met de Oudtestamentische bedeling. Maar zo terughoudend, zo tussen 

hoop en vrees tegenover God staat nog elke ziel, die nog niet tot de volkomen 

verloochening van zichzelf en van de wereld, nog niet tot een volledig geloof en tot een 

helder doorzien in de volmaakte verzoening gekomen is; en eveneens als zij zich dan met 

de barmhartigheid vertroost, verschrikt zij wederom voor de gerechtigheid en de 

heiligheid Gods, en is bezorgd, dat er vroeger of later over haar een tot nog toe 

teruggehouden toorn zal losbreken. 

Daaruit ontstaat een angstig, knechtelijk christendom, waartegenover de apostel een 

blijmoedig toenaderen tot de troon der genade plaatst, dat voortspruit uit de door den 

Geest verlichte kennis van de door Jezus Christus bewerkte, volmaakte verzoening. Een 

heerlijke kennis, die slechts het werk des Heiligen Geestes is, Die het neemt uit hetgeen 

van Christus is, om het de kinderen te verkondigen; een kennis, die hen, welke haar 

bezitten, niet onvruchtbaar laat, maar wel een vrede mededeelt, die alle verstand van 

engelen en mensen te boven gaat, een kennis, naar welke iedere heilbegerige ziel terecht 

hartelijk verlangt en die ook aan alle verootmoedigden wordt medegedeeld. 

God hield Zich ook zo terug, niet met het doel om Mozes te verschrikken, maar wel om 

een ware verootmoediging te bewerken; want al mocht hij ook veertig dagen en nachten 

op zijn aangezicht voor God gelegen hebben, toch gold dat alles nog niets tot verzoening 
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van het strafschuldig volk; er moest nog iets geheel anders zijn en geschieden, als het 

volmaakt zou zijn; aan de ene zijde moest Mozes deze verootmoediging op het volk 

overbrengen, maar ten andere en vooral zoveel te vuriger op het hart Gods aandringen. 

Dat alles gebeurde dan ook. Mozes moest in de naam van God het volk aanzeggen: “Gij 

zijt een hardnekkig volk! in een ogenblik zou Ik in het midden van ulieden optrekken, 

en zou u vernielen; doch nu, legt uw sieraad van u af, en Ik zal weten wat Ik doen zal.” 

Het volk gehoorzaamde. Toen nam Mozes de tent en spande haar buiten het leger, 

daarmede tonende, dat zij onwaardig waren, dat God onder hen woonde. 

Ook was de wolkkolom niet over hen, maar over de tent buiten het leger. Dat zullen 

angstige dagen zijn geweest van boetvaardigheid en verwachting der dingen, die komen 

zouden; toen zal wel niemand aan dansen en spelen, maar veeleer aan zuchten en wenen 

gedacht hebben. Wellicht zullen zij nauwelijks lust gehad hebben om te eten en te 

drinken. Hoe zullen zij hun afval van God, hun roekeloosheid, hun dwaasheid beweend, 

beklaagd en de vurigste voornemens opgevat hebben, om God nimmer weder te 

beledigen. 

Ziedaar de uiting der boetvaardigheid! Zo moet het hart verbrijzeld en verootmoedigd 

worden, zo moet het zijn onwaardigheid en strafwaardigheid met smart belijden. Zijt gij 

uit eigen ondervinding bekend met zulk een boetvaardigheid? Dat moest alzo zijn. 

Als Mozes in de tent ging, zag het volk hem achterna, en de wolkkolom stond tot in de 

deur, alwaar de Heere met Mozes sprak als een vriend met zijn vriend. Dan boog zich 

een ieder van het volk in zijn deur en smeekte om genade, waarvan zij in Mozes zulk een 

verheven voorbeeld zagen. En dat gebed wordt door de boetvaardigheid vurig 

opgezonden. “Ziet, hij bidt,” staat er van Paulus, en de Heere noemt dit een duidelijk 

kenmerk zijner ware boetvaardigheid. 

Zo twijfelachtig stonden de zaken een tijdlang en het volk wist niet, of God naar recht of 

naar genade met hen wilde handelen. Maar hun middelaar maakte van de innige 

betrekking, waarin hij met God stond, gebruik tot hun voordeel, en beklaagde er zich 

over, dat hij het volk moest voortleiden en niet wist, wien de Heere met hem zou 

zenden, dewijl Hij toch gezegd had: “Ik ken u bij name en gij hebt genade gevonden in 

Mijn ogen, zo laat mij Uw weg weten, en ik zal U kennen, opdat ik genade vinde in Uw 

ogen, en zie aan, dat deze natie Uw volk is,” Ex. 33:13. 

Men kan denken, met welk een ijver en aandrang Mozes smeekte; wellicht heeft hij zijn 

gebed met verzuchting en tranen doen gepaard gaan. Zo klaagt de kerk, Jes. 64: “Gij 

verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons smelten door middel van onze 

ongerechtigheden;” gelijk ook de Kananese vrouw dit ondervond, toen zij een driemaal 

herhaalde geweldige aandrang op de ontferming van Christus moest doen, eer Hij haar 

hielp.  

Jakob moest de ganse nacht met gebed en tranen om een zegen worstelen eer hij die 

ontving. Het kan wel enige tijd, ja het kan soms lang schijnen, alsof alles tevergeefs was, 

en de Heere Zijn barmhartigheid vanwege Zijn toorn toegesloten had. De nacht kan 

soms steeds zwarter en angstiger worden, eer de vriendelijke dageraad aanbreekt, 

wanneer de worstelaar na verwrongen heup geliefkoosd wordt. Zo gemakkelijk gaat het 

niet, om zijn eigen leven om Christus’ wil te verliezen, om het in Hem weder te vinden. 
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Mozes kreeg een aangenaam antwoord, dat hij dadelijk tot zijn voordeel aangreep. Had 

God vroeger verklaard, dat Hij hem slechts een engel wilde medegeven, hetgeen allen 

een zeer vernederend bericht toescheen, zo sprak God thans: “Mijn aangezicht zal met u 

gaan om u te leiden.” De Heere maakte hier onderscheid tussen Zijn aangezicht en 

Zichzelf, dewijl in het Goddelijk Wezen een meerderheid is. Dat aangezicht is Zijn Zoon, 

het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, die de 

Heere al Zijn goedertierenheid en Zijn heerlijkheid noemt. 

Dit vatte Mozes met beide handen aan, en zeide: “Indien Uw aangezicht niet medegaan 

zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu erkend worden, dat ik genade 

gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daarbij, dat Gij met ons gaat? Alzo 

zullen wij afgezonderd worden, ik en Uw volk, van alle volk, dat op de aardbodem is.” 

Hij kreeg tot antwoord: “Ook deze zelve zaak, die gij gesproken hebt, zal Ik doen; dewijl 

gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en Ik u bij name ken.” Het ging Mozes thans 

gelijk er geschreven staat: “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat 

gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden.” Het ging hier naar de verbazende 

woorden, die wij bij Jozua lezen: “Dat de Heere de stem eens mans alzo verhoort.” 

Er kunnen tijden zijn, wanneer het geloof over de elementen gebiedt, en het zeker is, dat 

het alles ontvangen zal, wat het van God bidt, wanneer Hij doet wat de Godvruchtigen 

begeren, in het vertrouwen, dat Zijn oor daarop merkt. Hoe onbegrijpelijk 

nederbuigend kan de Heere Zich aan een door Hem voorbereide ziel openbaren! “Een 

krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.” 

Het hart van Mozes was verwijd als het zand der zee, zijn geestelijke begeerten waren 

uitgebreid als haar golven, daarom bad hij verder, zeggende: “Toon mij nu Uw 

heerlijkheid!” Wonderbare bede! Wel Mozes! gij kunt immers in tegenwoordige 

toestand met uw ogen niet eens de heerlijkheid der zon aanschouwen, hoe zoudt gij dan 

de heerlijkheid des Scheppers zelven zien?  

Maar zo is de toestand van het nieuwe schepsel, dat door de wedergeboorte in de 

uitverkorenen wordt gewrocht. Het is uit God en dorst en streeft naar God, en kan niet 

rusten, voordat het Hem geheel en al bezit en geniet. Alle verbergingen en alle 

mededelingen, en al het toenaderen en al het verwijderen van het hart, al het troosten 

en bedroeven vuurt het verlangen nog temeer aan. “Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook 

van verlangen naar de voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de 

levende God.”  

“Hebt gij niet gezien, die mijn ziel liefheeft? Indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij 

Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Dat nieuwe schepsel is, volgens de 

uitdrukking van Paulus, als het ware “in barensnood, verwachtende de openbaring van 

de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, namelijk, de verlossing des lichaams.” 

Even onverzadelijk als de natuur naar het ondermaanse is, evenzo streeft het nieuwe 

schepsel naar het Goddelijke. 

Gevoelt gij nu ook bij uzelven dit verlangen en dorsten naar God en Zijn volkomen 

gemeenschap? Of zijn dat nog voor u vreemde en bevreemdende zaken? Is het ook uw 

zuchten: “Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” Is het uw hartelijk 

wensen en verlangen, dat God u geve, “naar de rijkdom Zijner heerlijkheid met kracht 

versterkt te worden door Zijn Geest naar de inwendige mens?” 
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Is het inderdaad alzo? Dan behoeft gij niet te vrezen, dat gij niet zult verzadigd worden; 

want indien gij van ganser harte den Heere zoekt, zo zal Hij Zich van u laten vinden. 

“Zalig zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden.” “Gij hebt gezegd: Zoek Mijn aangezicht; daarom zoek ik Uw aangezicht, o 

Heere! verberg Uw aangezicht niet voor mij.” Amen. 
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DE WOESTIJN SINAÏ 
(slot) 

 

 

 
Exodus 34:1-9 
Laat ons een terugblik slaan op de reis, die wij als het ware in gezelschap van de 

kinderen Israëls totdusverre hebben afgelegd. Voor een korte tijd te Elim gelegerd, waar 

twaalf fonteinen ons met haar kristalhelder water verkwikten en zeventig palmbomen 

ons de liefelijkste schaduw en de best lavende vruchten verschaften, moesten wij 

opbreken en ons aan de Rode zee legeren, wier golven ons de heilzame wonderen Gods 

vertelden, en die zich geheel anders vertoonde toen wij haar achter ons hadden.  

Nadat wij zee en golven een weinig beschouwd hadden, werd ons onze legerplaats in de 

woestijn Sin, dat is: Doorn, aangewezen. Wie verlangt niet gaarne op te trekken uit zulk 

een doornschool; want het woord woestijn betekent ook onderwijzing. Wij trokken en 

kwamen, waarheen? Naar Dofka, dat betekent kloppen, slaan, in een lijdende en in een 

bedrijvende zin; daar beviel het ons ook niet best. Voorts ging het drie mijlen verder 

naar Aluz, dat doorzuren en kneden betekent, dat ook niet zeer aangenaam is.  

Doch ook vandaar ging het na korte tijd vier uren verder naar Rafidim, dat is: rustbed, 

en enige rust deed onze ten dele verwonde voeten goed; maar het betekent ook trage 

handen, en wij werden traag; doch het betekent ook genezing, want het woord rafa 

wordt ook overgezet door genezen. Wij werden door gebrek oproerig en wel door het 

gebrek aan iets, dat men volstrekt niet kan ontberen, namelijk water. 

In plaats van ons tot God te keren, keerden wij ons tot Mozes, en in plaats van te 

bidden, murmureerden wij; maar de ontfermende God liet ons niet naar recht 

wedervaren, want Hij liet de dorre rots slaan en zij gaf ons water in overvloed; de rots 

was Christus. Ook viel Amalek ons onverwachts aan, van achteren, waar wij het zwakste 

waren. De nood was zeer groot; nochtans ook deze ging door de opheffing der handen 

van Mozes voorbij.  

Wij braken vandaar op, om ons in de woestijn Sinaï te legeren, waar wij een gans jaar 

moesten vertoeven; hier ontvingen wij de wet; daar werd onze zonde en ellende 

openbaar, maar ook de genade des Heeren, waarover wij thans wensen te spreken. 

Het is nu bijna een jaar geleden, dat de kinderen Israëls zich aan de berg en in de 

woestijn Sinaï hebben opgehouden. Het wordt tijd, dat zij vertrekken. Maar zij hebben 

zich bezondigd en onwaardig gemaakt, dat de Heere Zich aan hun hoofd stelt. Evenwel 

Mozes laat niet af, totdat hij een volkomen begenadiging heeft verkregen, die in onze 

tekstwoorden in de hoogste glans schittert als de dageraad, verzegeld door de beide 

nieuwe tafelen der wet. 

Onlangs maakten wij gewag van de vrijmoedige bede van Mozes voor God: “Toon mij 

Uw heerlijkheid.” Er lag bij hem een begeerte ten grondslag, zoals die reeds voor hem bij 

verscheidene gelovigen krachtig ontvlamd en tevoorschijn getreden was. Onze moeder 

Eva vergat dadelijk haar doorgestane smarten, toen zij het zoontje aanzag, dat zij gebaard 

had. Kaniti, riep zij vol van blijdschap; ik heb hem, en noemde hem Kaïn, den 

verlangde. 
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Herinnerden de weeën haar aan de zonde, deze jongeling wees haar op de belofte. 

Abraham was verblijd, dat hij de dag van Christus zien zou, hij zag Hem en verheugde 

zich. Er was meermalen een vragen naar Zijn naam. Jakob vraagde: “Hoe is Uw naam?” 

Manoach insgelijks. Mozes werd zodanig in zijn begeerten ontvlamd, dat hij bad: “Toon 

mij nu Uw heerlijkheid!” en hij werd verhoord. Zijn begeerte werd meermalen vervuld, 

deels door de vleeswording van de Zone Gods, Die hij mede mocht aanschouwen; deels 

door zijn onderhoud met Hem op de berg der verheerlijking; deels en voornamelijk in 

de hemel, en ook toen, op een bijzondere wijze, op aarde. 

Zijn begeerte: “Toon mij nu Uw heerlijkheid,” werd voorlopig ingewilligd. De Heere 

zeide: “Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht gaan laten, en zal den Naam des 

Heeren uitroepen voor Uw aangezicht;” en Hij voegde er bij: “Maar Ik zal genadig zijn, 

wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontfermen zal.” 

Indien wellicht een heimelijke gedachte door Mozes gekoesterd werd, dat hij door zijn 

herhaaldelijk en moeilijk beklimmen van de hoge berg, waartoe tenminste acht uren 

nodig waren, en het misschien nog bezwaarlijker afdalen; door zijn ijver voor God en 

zijn getrouwe gehoorzaamheid, zich rechtmatige aanspraak op enige beloning had 

verworven, hetgeen wij niet bewijzen kunnen, dan werd deze eigengerechtige inbeelding 

door deze woorden ter neergeslagen: “Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik 

zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontfermen zal.” 

Het is onverdiende genade, ja niets dan genade en zij moet als zodanig worden gekend. 

Maar dan ligt ook in deze woorden die nadruk, als wilde de Heere zeggen: Als Ik genade 

betoon, dan geschiedt dit op een wijze, in een volheid, in een uitgestrektheid, die van 

geen geringe betekenis is. Begeert iemand veel, de Heere kan nog meer; iets groots, Hij 

kan grotere dingen geven. Geldt hier geen verdienste, dan kan ook geen onwaardigheid 

in aanmerking komen. Het is genade, en dat wel vrije genade Gods, en wat vermag deze 

niet? 

De Heere voegt er een beperking bij: Mozes zou slechts Zijn achterste delen zien, niet 

Zijn aangezicht. Deze woorden zijn veelomvattend. Zekerlijk moeten de wegen Gods 

eerst hun doel bereikt hebben, eer men de wijsheid en doelmatigheid van het lijden 

daarvan volkomen kan inzien. De discipelen werd de doelmatigheid van het lijden en 

sterven van Jezus eerst na Zijn opstanding verklaard. Voor deze gebeurtenis scheen al het 

gebeurde hun volstrekt tegenstrijdig, en dus ondoelmatig. 

Evenzo ging het de zusters bij Lazarus’ ziekte en dood; niet anders met de blindgeborene 

en met de Kananese vrouw; zo gaat het nog menigmaal in de leiding van de ene of 

andere ziel! Het komt hun voor, dat hun leidingen geheel anders zouden zijn, als God 

gedachten des vredes over hen had en hen met liefde en genade aanzag. Maar van 

achteren verblijden zij zich, en danken wellicht juist voor deze donkere wegen het meest, 

en erkennen de grootste zegen juist daar, waar zij vroeger niets dergelijks, of zelfs het 

tegendeel zagen; want het bedroeven gaat voor het vertroosten en het nederslaan voor 

het oprichten, het uitdelgen voor het vervullen en het doden voor het levendmaken. 

Overigens zou Mozes immers de Zone Gods als minder dan de engelen, ja als minder 

dan de kinderen der mensen, als een vloek aan het kruishout zien; waarvan het 

voorbeeld reeds in de woestijn door de koperen slang afgebeeld werd. 
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God bestemde de plaats, waar Hij hem de afgebeden genade wilde bewijzen, de berg 

Sinaï, de tijd, de volgende morgen vroeg; de wijze: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw 

aangezicht gaan laten, en zal den Naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht.” Al 

Mijn goedigheid, Mijn goedertierenheid, van Hem, in Wien al Mijn volheid wezenlijk 

woont. Niemand, zo verklaarde Jezus, is goed, dan alleen God; en vraagde de rijke 

jongeling: “Wat noemt gij Mij goed?” 

Niet als wilde Hij dit eerbewijs afwijzen als iets, dat Hem niet toekwam; maar veeleer, 

om deze overigens beminnenswaardige jongeling opmerkzaam te maken, dat hij Hem 

niet kende; want dan zou hij Hem deze eigenschap met meer bedachtzaamheid en 

dieper zin, en niet zo onbezonnen en oppervlakkig toegevoegd hebben. Jezus matigt 

Zichzelf deze titel aan, als Hij zegt: “Ik ben de Goede Herder.” In Hem is het Leven. Zijn 

rijkdom is ondoorgrondelijk. “Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade 

voor genade.” 

Alles wat des Vaders is, is het Zijne; die Hem ziet, ziet den Vader. Hij is alleen alle 

goedheid Gods, Die uit Hem, als de Fontein der goedheid, Zich over anderen uitstort. 

Hij is het gezalfde Hoofd, vanwaar het heil zich over Zijn leden uitspreidt. Deze zou de 

Naam des Heeren uitroepen. “Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij 

uit de wereld gegeven hebt,” zegt Jezus. “Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en zal 

Hem bekendmaken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik 

in hen.” Hij heeft Hem geopenbaard als een genadige Vader, en Zijn discipelen geleerd, 

Hem alzo aan te spreken, Hem in Christus alzo aan te zien; maar ook zo in Hem te 

geloven, zo jegens Hem gezind te zijn. Hij heeft Hem bekend gemaakt als de Zodanige, 

Die in Hem was, de wereld met Zichzelf verzoenende. 

Mozes doet zware eisen, die de zondaar verschrikken en verbaasd doen staan, en 

geenszins blijdschap verwekken, maar deze is een Meester om te verlossen, Die weet met 

de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Hem heeft de Vader alle dingen 

overgegeven. 

De genadevolle openbaring Gods werd nu eerst door een voorbereiding van Mozes’ zijde 

voorafgegaan. Zij bestond daarin, dat hij twee stenen tafelen gereed maakte, die God 

Zelf wilde beschrijven, en die dan in de ark des Verbonds, onder haar deksel, dat het 

verzoendeksel heet, zouden gelegd worden. 

Het waren alzo twee tafelen, waarvan de eerste in vier geboden leert hoe wij ons jegens 

God moeten gedragen, de tweede in zes geboden, wat wij jegens de naaste schuldig zijn. 

Zij bevatten de voornaamste plichten des mensen. Zij kunnen gevoeglijk in tien geboden 

samengevat worden, als wij bedenken, dat wanneer een ondeugd wordt verboden, de 

tegenovergestelde deugd wordt verboden, en ook tegelijk alles verboden is, wat met de 

ondeugd in verband staat, wat haar baren of bevorderen kan, evenals gebeden wordt, 

wat met de tegenovergestelde deugd in verband staat en haar bevordert. 

Daarenboven is de wet geestelijk en verbiedt alzo niet alleen de daad, maar ook de 

gedachten, begeerlijkheden en alles wat de mens daartoe kan aansporen. 

Waarom zouden ook niet de plichten in tien geboden kunnen samengevat worden, daar 

Christus alles in die twee: de liefde tot God boven alles, en de liefde tot de naaste als 

zichzelf samenvoegt? Die tafelen waren van steen, een beeld van het menselijk hart in 
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zijn hardheid, onbuigzaamheid en ongehoorzaamheid, zodat het stenen hart 

weggenomen en in plaats daarvan een vlesen hart moet worden gegeven. 

De steen was tegelijk het beeld der oude huishouding, die niet kon volkomen maken, de 

zondaar niet redde en ook niet redden kon, maar wel van zich afstiet en hem op iets 

wees, hoewel de kinderen Israëls “niet konden zien op het einde van hetgeen teniet 

gedaan wordt;” waarom Mozes dan ook een deksel op zijn aangezicht moest leggen (2 

Cor. 3:13,) hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. 

De tafelen waren nieuw, in plaats der oude, die verbroken waren, als het beeld de 

nieuwe en betere huishouding; het verbond der werken was nu eenmaal verbroken en 

kon niet weder hersteld worden. De geboden van Sinaï maakten het kwaad in de grond 

der zaak nog erger, dewijl daardoor de zonde steeds machtiger en bovenmate zondig 

werd door het gebod; maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te 

meerder werd.  

Daarom werd er plaats gezocht voor een betere huishouding. God wilde deze tafelen Zelf 

beschrijven, zoals Hij belooft: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 

hart schrijven.” Deze nieuwe tafelen der wet waren door Mozes zelf gehouwen, en in het 

Nieuwe Verbond is alles door Jezus welgeordineerd en zeer nauwkeurig naar de behoefte 

des zondaars berekend.  

Men bedenke slechts, dat het in de eigenlijke zin des woords niet een gebod bevat, maar 

slechts uit beloften bestaat. Wel is er zeer veel, dat eisen en geboden schijnen te zijn, 

zoals: “Geloof in den Heere Jezus;” “Hebt elkander vuriglijk lief,” en dergelijken. Maar 

dit is eigenlijk slechts gedaante, vorm, bekleding; het wezen zelf is belofte. Evenwel is er 

veel wijsheid nodig, om dit te verstaan. Het kan alleen door het licht van boven worden 

geopenbaard. 

Nochtans is het zo en niet anders. Dreigingen bevat het verbond der genade volstrekt 

niet, dewijl Christus voor allen, die tot dat verbond behoren, een vloek is geworden, 

opdat Hij hen van de vloek verlossen en zij het kindschap en de zegen ontvangen 

zouden. Het eerste verbond kon niet verbroken worden en het is werkelijk verbroken. 

Maar het verbond der genade wordt niet weder verbroken, dewijl het op genade rust en 

het van het vrij en genadig welbehagen Gods afhankelijk is. Het is een zoutverbond. Het 

zijn gewisse weldadigheden Davids. “De genadegiften en de roeping Gods zijn 

onberouwelijk.” 

Wat zou er anders ook van allen worden, als dat verbond der genade veranderlijk was, 

dewijl wij immers uit onszelf niet instaat zijn zelfs de geringste voorwaarde te vervullen. 

Indien het kon teniet gedaan worden, dan hadden wij verder “geen slachtoffer meer 

voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat 

de tegenstanders zal verslinden.” 

Maar opdat God de erfgenamen der beloftenis overvloedig bewijzen zou de 

onveranderlijkheid van Zijn raad, is Hij met een eedzwering daartussen gekomen; opdat 

wij een sterke vertroosting zouden hebben, die als een anker der ziel ingaat in het 

binnenste van het voorhangsel, waar Jezus voor ons is ingegaan.” Hebr. 6:18. 

Na deze voorbereiding klom Mozes des morgens zeer vroeg op de berg op de hem 

aangewezen plaats, en werd daar met een buitengewoon genadige openbaring der 

heerlijkheid Gods verwaardigd, waarbij hij nochtans meer hoorde dan zag, gelijk hijzelf 
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opgetekend heeft. De openbaring gebeurde op deze wijze. De Heere daalde in een wolk 

neder en stelde Zich daar bij Mozes, en Hij riep den Naam des Heeren in het 

voorbijgaan uit: “Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van 

weldadigheid en waarheid; die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden; die de 

ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; die de schuldige geenszins onschuldig 

houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de 

kindskinderen in het derde en in het vierde lid.” 

Hij, Die hier predikte, was een ander dan Hij, van Wien gepredikt werd, hoewel de Een 

zowel de Heere was als de Ander. De Heere ging voorbij en sprak den Heere aan. Wij 

letten bij deze merkwaardige woorden, die Mozes hier hoorde, vooreerst op de 

aanspraak: Jehovah, Jehovah, El. Gelijk de laatste Naam Zijn macht aanduidt, zo 

betekent de andere Zijn eeuwigheid, onveranderlijkheid, genade en stiptheid in het 

vervullen van alles, waartoe Hij Zich door Zijn beloften verbonden heeft, en waartoe 

Zijn macht Hem instaat stelt. 

In die herhaling van de majestueuse Naam ligt zonder twijfel een bijzondere nadruk. 

Ware Hij niet zo onveranderlijk en trouw, dan zouden Zijn beloften Hem kunnen 

berouwen. Maar nu bewaart Hij genade voor duizenden. De inhoud der prediking van 

Gods Zoon bevat het ganse verbond der genade, waarin God al Zijn deugden in de 

hoogste glans verheerlijkt, en dat wel op een voor de zondaar troostvolle en verblijdende 

wijze. 

Het voorwerp der prediking is de zondaar. Niemand is voor Hem onschuldig; geen 

hunner beschouwt Hij als zodanig, ook Mozes niet, al had het volk zich te buiten gegaan 

in grote goddeloosheid, waaraan hij zekerlijk geen deel had. De ganse wereld is voor 

God verdoemelijk; er is niemand rechtvaardig, er is niemand, die goed doet, ook niet tot 

een toe. Ook Mozes, de knecht, die in het huis getrouw was, bedierf het dertig jaren 

later nog zozeer, dat hij daardoor zijn ingaan in Kanaän verbeurde, en met de overige 

ongehoorzamen in de woestijn moest sterven.  

Hoe minder omslachtigheid en uitvoerigheid iemand aanwendt bij het belijden zijner 

schuld, hoe minder omslachtigheid en uitvoerigheid God zal maken om ze te vergeven; 

maar hoemeer men zich vermoeit, om zijn schuld af te doen, of haar te verontschuldigen 

en te verschonen, hoemeer God Zich terughoudend tegenover de zondaar zal gedragen 

in het vergeven. Wij moeten eerst het vonnis Gods over onszelf en alle mensen leren 

billijken, dan zal Hij het ook aan ons waarheid maken, dat Hij “in Christus was, de 

wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende.” 

Gelukkig is het gehele verbond der genade voor onze zonde en ellende evenzeer dienstig 

als een ziekenhuis voor de zieken. God kan, nadat de zondenval is geschied, met de 

mensen niet anders dan als met zondaars handelen, en de zondige mensen op geen 

andere wijze dan in de weg van Zijn verbond der genade met Hem verkeren. Het 

aanbrengen van de zijde des zondaars van slechts een enkele voorwaarde in eigen kracht 

zou het geheel voor hem ongenietbaar maken, en het verbond verbreken, daar immers 

ook het eerste verbond geenszins op een grote voorwaarde gegrond was.  

Mozes bedierf het dertig jaar later nog zozeer, dat al zijn vorige gerechtigheid niet 

gedacht werd. Petrus bederft het bij het oprechtste voornemen en de oprechtste 

bedoeling. Wat zou er dan bij de macht en menigvuldigheid der verzoeking van ons 
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worden? Hoe zouden wij kunnen hopen, alles te verrichten en het veld te zullen 

behouden, als er een boze dag komt? 

Vertrouwen wij in deze op onze eigen kracht, dan vergissen wij ons zeer en kennen 

onszelf niet. Voor Hem is niemand onschuldig; maar dat is ook niet anders dan hetgeen 

uitgedrukt wordt door deze woorden: die de misdaad der vaderen bezoekt aan de 

kinderen tot in het derde en vierde lid. Hij laat het boze niet ongestraft, noch aan de 

vaders, noch aan de kinderen, noch aan de strafbare persoon zelf, of aan zijn 

Plaatsbekleder en Borg.  

De zonde bleef, volgens de apostolische uitdrukking, Rom. 3:25, onder de Goddelijke 

verdraagzaamheid, totdat God Zijn eeuwige Zoon ter betoning Zijner rechtvaardigheid 

voorstelde tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed. Hij liet, volgens Jes. 53, “al 

de tot dusverre opgestapelde ongerechtigheden op Hem aanlopen; en toen die geëist 

werd, werd Hij verdrukt; om onze overtredingen verwond, en om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door 

Zijn striemen is ons genezing geworden.” 

Dat is de grondslag van het verbond der genade, dat op het offer van Christus als Zijn 

fundament rust. Hem heeft “God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.” “Om onze zonden werd Hij overgeleverd, en om onze 

rechtvaardigmaking is Hij opgewekt.”  

Wat Hij alzo hier zegt: “Niemand is voor Hem onschuldig,” of Hij laat niemand 

ongestraft, dat heeft Hij ook vijftien eeuwen later aan Zijn Zoon uitgevoerd. De Heere 

Jezus betaalde als Borg wat Hij niet geroofd had; alzo gaan allen vrij en ongestraft heen, 

die in Zijn Naam geloven, hoe strafwaardig zij zich ook tegenover de eisen der wet 

mogen beschouwen. 

In dat werk der genade heeft God nu al Zijn beminnenswaardige deugden geopenbaard 

in de helderste glans, die zich hier als zonnestralen in een brandpunt verenigen. 

Openbaart zich in Zijn schepping Zijn wijsheid, almacht en goedheid, hier blijken zij in 

een nog hoger glans; dewijl Zijn wijsheid niet slechts het raadsel oplost, hoe de zondaar 

tot de gemeenschap Gods komen kan, maar Zijn Godheid ook het beste, Zijn 

eniggeboren Zoon niet spaart en Zijn almacht Zich in de opwekking van die Zoon en 

een nieuwe schepping openbaart en verheerlijkt. 

Openbaart zich in de vergeving Zijn heiligheid zodanig dat al het volk siddert, beeft en 

vlucht, zij openbaart zich nog majestueuser in het genadewerk der verlossing, waar Een, 

maar hoedanig Een! Siddert, beeft, doch niet vlucht, maar wel met bereidwilligheid des 

harten nadert en in het stof des doods wordt gelegd. Uit kracht daarvan wordt nu ook 

Zijn volk geheiligd door het geloof in Hem, hetgeen de andere openbaring door al haar 

verschrikkingen niet vermocht. 

Maar hier treden nog andere sterren aan de hemel tevoorschijn; hier glinsteren nog 

andere Goddelijke eigenschappen, zoals die bij de schepping en de wetgeving niet 

worden gezien. De Heere roept deze Zijn verbondsdeugden Zelf uit, als Hij den Heere 

prijst als barmhartig, innig liefhebbend; dat heeft betrekking op de ellendigen, de 

troostelozen, over welke alle onweerswolken heentrekken. 

Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid over de verzuchtingen dezer mensen, 

over die met menigvuldige ellende worstelende harten, waar hier een diepte en ginds 
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een hoogte hen aangrijnst, zodat Hij Zich over hen moet ontfermen. “Zijn 

barmhartigheid,” zo roemt Maria, “is van geslachte tot geslachte over degenen, die Hem 

vrezen”. Wat is kostelijker, dan dat men tegenover Iemand, en vooral tegenover zulk 

Een, Die naar gestrengheid met ons handelt, maar ook machtig is om ons te redden, 

tegenover Hem op een teder medelijden mag staat maken, waardoor onze nood en 

bekommernissen Hem zo na aan het hart liggen? En ziet, “wij hebben een Hogepriester, 

Die medelijden kan hebben met hen, die zwak zijn en verzocht worden; want Hij is in 

alle dingen, gelijk als wij verzocht geweest, zonder zonde; opdat Hij barmhartig en een 

getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden 

des volks te verzoenen.” 

Zijt gij dan ellendig, o zie, zie dan uit de kuil der ellende opwaarts tot die aan het 

firmament flikkerende ster, die barmhartigheid genaamd wordt. Een afgrond van 

barmhartigheid verzwelgt een zee van harteleed. “En genadig,” zo gaat de Heere voort, 

om Zichzelf aan bekommerde, heilzoekende zondaars aan te prijzen. Hij ruimt daardoor 

een gewichtige bedenking uit de weg bij hen, die, hun onwaardigheid gevoelende, niet 

weten wat den Heere kon bewegen, op hen neder te zien en hen aan te nemen.  

Wat Hem daartoe kon bewegen? Wat anders dan dat Hij genadig is. Hij is geneigd Zijn 

volk wel te doen, en Hij wacht niet eerst op waardige voorwerpen, om Zijn weldaden te 

bewijzen. Zelfs de raven verhoort Hij. Zegt iemand: “Ik ben niet waardig dat Gij onder 

mijn dak zoudt inkomen,” dan roept Hij uit: “Ik heb zelfs in Israël zulk een groot geloof 

niet gevonden”. 

Uwe onwaardigheid moet u in het stof doen nederbuigen, maar u de moed niet 

ontnemen. Die hemelse Simson kan ook ezels-kinnebakken gebruiken; Hij rijdt niet op 

trotse paarden, maar op het veulen ener jukdragende ezelin; de onedele leden wordt de 

meeste eer aangedaan. 

De Heere roemt ten derde “de lankmoedigheid des Heeren,” die ook door Petrus 

geprezen wordt, als hij zegt: “Acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid;” en 

Paulus noemt Hem een God der lijdzaamheid en vertroosting, Rom. 15:5. David roemt 

zijn verdraagzaamheid, als hij in Psalm 103 zegt: “Hij weet wat maaksel wij zijn, 

gedachtig zijnde dat wij stof zijn.” 

Hij laat zich geenszins bewegen tot een haastige toorn over hen, bij wien geen 

boosaardig voornemen ten grondslag ligt; maar oefent een verschonende lijdzaamheid 

en toegevendheid. Eist, of gebiedt Hij ons zwakke mensen, onze naaste zeventigmaal 

zevenmaal te vergeven, hoeveelmeer zal Hij alzo handelen met hen, die Hem zo 

ongaarne beledigen, zich daarover in het stof buigen en rouw dragen, en een nieuw 

beroep doen op Zijn genade. 

Hij geeft tijd en gelegenheid tot boetvaardigheid. Ach, dat een ieder die benuttige met 

waken, bidden en ijveren; opdat de Goddelijke verdraagzaamheid en lankmoedigheid 

niet vermoeid worde en Zijn toorn ontwake. 

“En van grote genade en trouw, of waarheid.” Evenzo zegt ook Johannes: “De wet is 

door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden.” Met 

recht roemt de Heere Zijn genade als groot en veel. Groot is zij reeds, omdat zij de 

genade Gods is, die groter en dierbaarder is dan alles, en meer door ons verdient te 
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worden begeerd dan iets anders; daarom wenst Paulus de gemeenten de genade van 

onzen Heere Jezus Christus als het voortreffelijkste goed. 

Zij heet groot, vanwege de verbazende grote prijs, waarvoor zij verworven moest worden, 

namelijk het bloed en het leven van de Zone Gods. Hoe groot moet toch een genade 

zijn, die zulk een prijs heeft gekost! Zij is groot, dewijl zij uit zulk een diepe ellende 

verlost en in een onbeschrijfelijk grote gelukzaligheid verplaatst; groot en veel, dewijl zij 

alleen alle behoeften vervult en alles aan de zondaar doet, wat er aan hem moet 

geschieden, om zalig te worden. 

Zij werkt het willen en het volbrengen, het begin, de wasdom, het volharden en de 

voleinding, en zij geneest alle ziekten en gebreken. Petrus spreekt daarom van die genade 

als iets, waardoor ons alles wordt geschonken, wat tot het leven en de Godzaligheid 

behoort; zij is groot, dewijl zij door alle tegenstand heendringt en tot zulk een heerlijke 

zegepraal verheft, als vooral openbaar wordt in enige voorbeelden, als hierbeneden en 

daarboven in het Koninkrijk des Vaders als sterren der eerste grote lichten eeuwiglijk en 

altoos. 

Welk een tegenstand ontmoet zij niet bij de mensen daar, waar zij haar gezegende 

woonplaats neemt. Hoe moeilijk kan de mens over het algemeen zich er in schikken, om 

uit vrije genade gerechtvaardigd, geheiligd en gezaligd te worden; welk een hardnekkig 

ongeloof, dat, ook al schijnt het soms te zijn gezonken, gedurig weder omhoog duikt; 

welk een wederspannigheid van de oude mens, die zich niet wil laten binden of 

kruisigen; hoe onhandelbaar is hij in het dragen van het kruis, welk een grote 

eigenliefde, eigenzinnigheid, eigen keus en eigen leven. 

Nochtans triumfeert Gods eeuwig raadsbesluit! De heerschappijvoerende genade in de 

ziel leunt en steunt zuchtend en smekend op de genade des Heeren, breekt door, het 

koste wat het wil. Met de genade verbindt de Heere de roem der trouw en waarheid des 

Heeren. Abraham hield Hem voor getrouw en waarachtig, Die hem een zoon beloofd 

had, en zo duldde hij geen bedenking, maar geloofde zekerlijk, dat wat God beloofd had 

Hij het ook zou doen. 

“God is getrouw,” zegt Paulus, 1 Cor. 1. Hij verblijdt de Thessalonicensen met deze 

verzekering: “Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal;” evenals ook de 

Corinthiërs: “God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij 

vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt 

verdragen.” Ja, aan Timotheüs schrijft hij: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 

Hij kan Zichzelf niet verloochenen,” 2 Tim. 2:13.  

God geeft wel beloften, maar zij worden niet altijd zo voetstoots, in haast en zonder 

hinderpalen vervuld. Neen, het gaat dikwijls boven, ja tegen het verstand; het duurt 

menigmaal lang en gaat door grote zwarigheden heen. Maar Hij is groot van trouw, en 

wat Hij belooft houdt Hij zekerlijk; al zou Hij ook vooraf alles in puin laten vallen, zo 

komt toch eindelijk Zijn waarheid triumferend uit die puinhopen tevoorschijn. 

“Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden.” Die bewaart heet in het Hebreeuws: 

Nozer. Dit is in strijd met het Hebreeuwse taaleigen met een kapitale N geschreven, en 

in de kanttekeningen wordt op deze schrijfwijze, als op iets opmerkelijks, de aandacht 

gevestigt. Herinnert dat woord Nozer niet aan de Nazarener, zoals de Joden onze Heere 

Jezus spottend noemden, en het Nozri uitspraken? 
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Al willen wij daaruit nu geen gevolgtrekking maken, zo is het toch merkwaardig en niet 

bij toeval geschied, dat juist deze Nazarener onze zaligheid is, Hij, in Wien en door 

Wien ons weldadigheid wedervaart en bewaard wordt, gelijk zij ons door Hem 

verworven is. Zij zij met ons allen, en met vele duizenden uit de heidenen, 

Mohammedanen, Joden en christenen. 

Deze weldadigheid bestaat vooral in de vergevende genade, dat zij namelijk de 

misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Een heerlijk woord, dat tegenover de 

begane zware zonde des volks staat. Een weldadig en genadig God! welk een 

heerlijkheid! Wat zou er van ons worden, indien het niet alzo ware? Hij vergeeft zonden 

van allerlei aard, van allerlei grootte en welk ook hun getal zijn moge, die door zichzelf 

rechtvaardigende Joden en Jodengenoten veracht, wordt, maar die voor hen, die 

geroepen zijn, de wijsheid Gods en de kracht Gods is. 

De Heere, Die van grote weldadigheid en waarheid is, roept uit, dat Hij vergeeft. Het is 

alzo waarachtig en aan geen twijfeling onderhevig. Ach, dat het ook in de harten van alle 

heilbegerige zondaars tot ontwijfelbare zekerheid werd, en juist daardoor tot de fontein 

ener blijmoedigheid, die onze sterkte is, om ook Godzalig te leven. 

Zo liet Mozes niet los en verliet de berg niet, voordat hij de volkomen verzoening, 

begenadiging en vriendschap geheel verzekerd had. Dat had hij tot een voorwaarde 

gemaakt: leid ons anders niet van hier. Deze zaak verkreeg hij ook; en zij trokken nu 

goedsmoeds verder. Zo moest, door de grote barmhartigheid van Jehova, hun ellende 

voor Hem de aanleiding en gelegenheid zijn, om Zich aan deze onwaardigen des te 

heerlijker te openbaren. 

Zij moesten zich wel een geheel jaar in de schrikverwekkende gewesten van Sinaï 

ophouden; maar evenals een natuurlijke stroom van voortreffelijk water van de kruin 

van de Sinaï nederdaalt, evenzo ontlastte zich een nog kostelijker stroom der genade in 

deze voor arme zondaars zo doelmatige openbaring der heerlijkheid Gods. Laat het ons 

alzo niet verdrieten recht verootmoedigd te worden, opdat wij ook te Zijner tijd worden 

verhoogd. Is het eerste smartelijk, het laatste is zoveel te zaliger. 

Toen viel Mozes spoedig in aanbidding neder. Een onbeschrijfelijk gevoel doordrong 

zijn ziel; daarom sprak hij ook geen woord, maar zweeg. Nochtans was zijn ziel temeer in 

beweging en temeer vervuld met dank en lof en liefde, totdat hij eindelijk in deze 

woorden losbarstte: “Zo ga nu de Heere in het midden van ons; want dit is een 

hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan 

tot een erfdeel.” 

Nu dan, wat kunnen wij beter en doelmatiger doen, dan met Mozes nedervallen, 

aanbidden en begeren? De Heere trekke met ons op en openbare Zich in ons midden en 

aan ons allen, als barmhartig, genadig en lankmoedig. Hij bewijze genade aan vele 

duizenden. Hij vergeve genadig onze misdaden en zonden, en Hij neme ons aan tot Zijn 

erfdeel! Amen.    
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TABEERA 
 

 

Numeri 10:11-13 
“En het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op den twintigsten van de maand, dat 

de wolk verheven werd van boven den tabernakel der getuigenis. 

En de kinderen Israëls togen op, naar hun tochten, uit de woestijn Sinaï; en de wolk bleef in de 

woestijn Paran. 

Alzo togen zij vooreerst op, naar den mond des HEEREN, door de hand van Mozes.” 
 

Zo komen wij dan eindelijk aan de twaalfde legerplaats in de tweede maand van het 

tweede jaar na den uittocht uit Egypte. Ik wens echter vooraf nog op twee 

gebeurtenissen te wijzen, die in de woestijn Sinaï hebben plaats gehad. Door het lange 

verblijf van Mozes op den berg Sinaï en in de nabijheid Gods, was zijn aangezicht, 

zonder dat hij het wist, blinkend geworden. Het blonk, en er schoten stralen van af, die 

wel heerlijk, doch meer vreesverwekkend dan liefelijk waren om aan te zien. Toen hij 

alzo van den berg kwam, vreesden zowel Aäron als de overige kinderen Israëls, hem te 

naderen. Mozes zag zich alzo genoodzaakt, een deksel of sluier over zijn aangezicht te 

hangen, en als hij dat deed, konden zij het uithouden en met hem spreken. Ging hij in 

den tabernakel, dan legde hij het deksel af, en dan zagen zij dat zijn aangezicht blonk. 

Kwam hij er uit, dan bedekte hij het weder. Was de heerlijkheid van Mozes voor 

zondaars onverdragelijk, wat moet dan de heerlijkheid Gods zelve zijn! Maar deze 

gebeurtenis heeft ook haar betekenis, die ons door Paulus in 2 Kor. 3 wordt verklaard. 

 

Hij vergelijkt op die plaats Wet en Evangelie met elkander, om op de voortreffelijkheid 

van het laatste boven de eerste te wijzen. De bediening van Mozes, of die der Wet, was 

slechts de bediening der letter, die niet rechtvaardigt, niet heiligt, noch levend of vrolijk 

maakt, maar wel doodt; waartegenover het Nieuwe Verbond, de bediening des Geestes 

staat, die rechtvaardigt, heiligt en zalig maakt. De eerste predikt en verkondigt slechts de 

verdoemenis, nadat zij alle mensen als zondaars heeft veroordeeld, maar de laatste 

predikt de verzoening en de gerechtigheid. De eerste houdt op, hetgeen dan ook zeer 

wenselijk is; maar de laatste gaat tot aan het einde der wereld, ja tot in de eeuwigheid 

door. De eerste had haar heerlijkheid, die zo groot was, dat de kinderen Israëls het 

aangezicht van Mozes niet konden aanzien, maar de laatste heeft een onmetelijk grote 

heerlijkheid, waarbij de eerste als niets te rekenen is en daarbij een heerlijkheid, die niet 

afschrikwekkend, maar aantrekkelijk is, geen vrees of afgrijzen verwekt, maar bemoedigt 

en vertrouwen inboezemt. Mozes hing een deksel voor zijn aangezicht, opdat de 

kinderen Israëls niet op het doel en het eigenlijke oogmerk van het geheel zouden zien, 

maar slechts bij het uitwendige bleven staan, dat toch eigenlijk op iets anders wees, 

namelijk op Christus, Die het einde de Wet is. Dat deksel hing niet alleen ten tijde van 

Paulus, ach neen, het hangt nog tot op den dag van heden, niet voor het aangezicht van 

Mozes, maar voor hun harten, over het Oude Verbond, zo dikwijls Mozes wordt gelezen. 

In Christus wordt het teniet gedaan; want Hem te kennen is het eeuwige leven, en in 

Hem zijn alle beloften ja en Amen. Als Israël of een zondaar zich tot Hem bekeert, 
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wordt het deksel weggenomen. Ach! dat dit deksel, dat van nature voor de harten van 

alle mensen hangt, van ons mocht worden weggedaan, opdat wij “de heerlijkheid des 

Heeren als in een spiegel aanschouwende, naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd 

werden van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.” 

 

Ziedaar iets over de verborgenheid aangaande het deksel van Mozes. Een vernieuwd 

bewijs, hoezeer alles in het Oude Verbond in het algemeen, en in de geschiedenis van 

Israël in het bijzonder, zijn betekenis heeft, hoewel wij het niet overal zo nauwkeurig en 

met zulk een zekerheid weten op te geven als hier. Het aangezicht van Mozes en onze 

zielen worden blinkend door de vertrouwelijke omgang met God. Laat ons leren ons 

vlijtig in die omgang te oefenen. “Die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.” 

Aäron had in de woestijn het ongeluk, dat zijn beide oudste zonen tegelijk door de hand 

des Heeren gedood werden. Hun zonden bestond daarin, dat zij met vreemd vuur in het 

heiligdom rookten. Toen voer het vuur uit van den Heere en verteerde hen, dat zij 

stierven voor den Heere. Zo nauwkeurig gaat het toe in den dienst des Heeren. Het 

komt niet zozeer of alleen aan op hetgeen er geschiedt, als wel op de wijze, hoe iets 

geschiedt. Mozes rechtvaardigde de daad Gods volkomen, terwijl hij zeide: “Dat is het, 

wat de Heere gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik 

geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden.” 

Doch Aäron zweeg stil; dacht hij wellicht: dat is voor mijn gouden kalf! God openbaarde 

hier bij vernieuwing Zijn heiligheid. Ach! wat is het een gewichtige zaak tot God te 

naderen! En hoe ruw, hoe lichtzinnig, met welk een eigendunk en onbeschaamdheid 

naderen de mensen tot de waarheid, den Bijbel, het gebed, het horen van Gods Woord, 

den doop en het heilig Avondmaal! Herhaalde God dikwijls wat Hij aan de zonen van 

Aäron als een waarschuwend voorbeeld eens voor altijd deed, hoe dikwijls zou een 

dodend vuur van Hem moeten uitgaan! Wij mogen zijn heilige Naam niet anders dan 

met kinderlijke vrees en eerbied gebruiken, en moeten ook weten, dat God een heilig 

God is en Hem daarvoor eren en vrezen. 

 

Aan Aäron en zijn beide overgebleven zonen werd daarbij bevolen, geen teken van rouw 

te laten zien, opdat ook zij niet gedood werden. Zij mochten van den tabernakel niet 

wijken, en moesten zich gedragen alsof er niets was voorgevallen, en het aan de 

gemeente overlaten, over deze brand, die de Heere aangericht had, te wenen. Over het 

algemeen komt Mozes hier voor als zeer streng en zonder medelijden; want toen de 

zonen van Aäron bij den offerdienst hadden nagelaten het offervlees te eten, werd hij 

toornig, maar liet zich toch van Aäron zeggen: “Zulke dingen zijn mij wedervaren, en 

had ik heden het zondoffer gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen des Heeren?” 

Maar zo is de Wet, zonder enig medelijden, zonder de minste verschoning eist zij het 

allerhoogste. In de grootste rampen mag men zich niet beklagen, maar moet alle wolken 

en onweders over zich laten heengaan. Hij, die op deze weg tot het doel hoopt te 

geraken, dwaalt geweldig. Hierbij merk ik nog op, dat Misael en Elzafan, de zonen van 

Uzziël, de beide gedoodden begroeven. Misael betekent: hij is Godes; Elzafan: God heeft 

Zich verborgen, en Uzziël: mijn sterkte is God. Van de overgebleven zonen van Aäron 

heet de ene Eleazar: God helpt; de andere: Ithamar: Palm-eiland. Dat is ginds; daar zijn 
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geen tranen, geen verlies, geen palmen, als tekenen der zegepraal en der vreugde. “De 

Heere,” zegt Paulus, “zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot Zijn hemels 

Koninkrijk.”  Bij deze gelegenheid beval God den priester, geen sterke drank te drinken, 

of mede te nemen, als zij in den tabernakel gingen. De zonen van Aäron zullen wellicht 

te veel daarvan gebruikt, en zich daarom met het vuur vergrepen hebben. Onmatigheid 

en dronkenschap zijn zonden, en zijn niemand tot verontschuldiging van andere 

zonden, die wellicht in dronkenschap mochten worden begaan; zij vernederen den mens 

beneden het zinneloze vee. God gaf ook in de woestijn Sinaï de verordening van de 

wijze, waarop de twaalf stammen zich moesten legeren en optrekken. Juda was volgens 

deze verordening de eerste, Naftali de laatste. Zij vormden een vierkant, in welks midden 

de tabernakel, de priesterschaar en de Levieten waren; zodat steeds drie stammen naar 

een hemelstreek waren gelegerd. Ik kan mij niet goed onthouden, de betekenis op te 

geven van verschillende namen van hoofden des heirs, die ik naar het alfabet zal 

noemen, dewijl deze namen verscheidene zaken bevatten, die wezenlijk een ieder te pas 

moeten komen, die zijn reize door de woestijn dezer wereld naar het hemels Kanaän 

gelukkig wil volbrengen. De eerste heirvoerder heet Amminades: Mijn gewillig volk. En 

zeker is bereidwilligheid om de wereld en de zonde vaarwel te zeggen en den Heere te 

gehoorzamen, een eigenschap, zonder welke niemand het hemelse Kanaän bereikt. 

Zolang het aan deze bereidwilligheid ontbreekt, wordt immers ook het begin van al het 

goede gemist. “Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig 

sieraad,” Psalm 110. Een ander heirvoerder heet Ammi Hud: Heerlijkheid Mijns volks. 

En Mozes vond de heerlijkheid van het volk Gods zo voortreffelijk, dat hij liever met 

hen verdrukking wilde lijden, dan de ijdele genietingen te hebben, en de smaadheid van 

Christus achtte hij voor groter rijkdom dan de schatten van Egypte; want hij zag op de 

vergelding des loons. Naomi zag zich alle moeite, om haar schoondochter Ruth te 

overreden, naar haar volk terug te keren, maar tevergeefs. “Uw volk,” verklaarde zij, “is 

mijn volk, en uw God is mijn God.” 

 

David wilde liever een dorpelwachter in het huis Gods zijn, dan lang te wonen in de 

tenten der goddeloosheid. Ja, men moet van de onnoemelijke voorrechten van het volk 

Gods, in weerwil van al het lijden, zozeer overtuigd zijn, dat men het boven alle andere 

volken schat, en liever alles laat varen, dan van zijn aandeel af te zien en bereid zijn alles 

te verloochenen, omdat men anders geen discipel van Jezus kan zijn. Zolang men het 

volk van God veracht, een walging en weerzin daartegen heeft, het liever bespot dan 

eert, er liever kwaad dan goed van hoort of spreekt, kan men geenszins in het 

Koninkrijk der hemelen ingaan. Deze Ammi Hud mag niet ontbreken. Ammi Saddai 

was een derde heirvoerder, en heet: Het volk des Almachtigen en Algenoegzamen. 

Daarin bestaat juist zijn heerlijkheid. Het zit onder de schaduw des Almachtigen en 

woont onder de vleugelen des Allerhoogsten, volgens Psalm 91. Het wordt bewaard in 

de kracht Gods. Christus is het, Die het machtig maakt; door Hem is het meer dan 

overwinnaar. Was het niet in de hand des Almachtigen, dan had het reeds voorlang een 

einde gehad, dewijl de duivel, de wereld en het eigen vlees niet ophouden hen aan te 

vechten, en zij in zichzelven zo zwak zijn, dat zij zelfs geen ogenblik daartegen bestand 

zijn. 
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De vierde heirvoerder heet Abidan: Mijn Vader is mijn Rechter, een dierbare Leidsman! 

Hoe noodzakelijk en kostelijk is voor de pelgrim, op zijn moeilijke reis door de verre en 

afgrijselijke woestijn, die uit het Evangelie geputte overtuiging: niet de Wet, niet de 

duivel, ook niet het eigen geweten, maar God, als zijn verzoende Vader in Christus, is 

zijn Rechter, en de verdiensten van Christus het fondament van zijn vonnis. Zijn de 

voeten en benen met deze overtuiging gepantserd, dan wandelt men moedig voorwaarts. 

Er is bijzonder veel aan gelegen, vaste treden te doen met onze voeten, en moed te 

behouden, om niet moede noch mat te worden. Niet een streng heer, neen, mijn Vader 

is mijn Rechter; dit moest de boetvaardige leren het Evangelie te geloven, dan zou zijn 

weg hem niet moeilijk en hard vallen, Spr. 4:12. Ahiëzer heet een vijfde heirvoerder: 

Mijn broeder is mijn helper. Ja, zo is het met de ganse zaak. Volgens het Nieuwe 

Testament hebben wij een Bloedverwant, een Broeder en wel den Eerstgeborene, Die 

onze Helper is, namelijk Jezus; want Hij schaamt Zich niet, ons, de gegevenen des 

Vaders, broeders te noemen. Hebr. 2. Ligt daarin niet een bijzondere bemoediging om 

blijmoedig te geloven? Aan een broeder vertrouwt men toch over het algemeen bij 

voorkeur alles toe, en wie zou zich niet geheel aan zulk een goede Broeder 

toevertrouwen? Dat vertrouwen nu is het, waarop het op reis door de woestijn geheel en 

al aankomt, en waaraan het ons bij het verlies van ons leven niet ontbreken mag. Hoe 

meer vertrouwen, hoe beter het reizen gaat; hoe minder vertrouwen hoe moeilijker, 

want daar wij, als doodarme mensen, niet ten koste onzer eigen beurs kunnen reizen, 

moeten wij het op credit, voor rekening van onze Eerstgeboren Broeder doen; en hoe 

vrijmoediger wij van Zijn onuitputtelijke kas weten gebruik te maken, hoe minder het 

ons aan het nodige zal ontbreken. Er is nog een zesde heirvoerder, die er liever niet bij 

moest zijn, omdat hij op velerlei wijze een spelbreker is. Maar wij zullen het ons wel 

moeten laten welgevallen, ons met hem zo goed mogelijk te schikken. Hij heet Ahira: 

Mijn boze broeder. Daarover behoef ik niet veel te zeggen, want gij zult zijn ongenodigde 

inmenging wel bij ervaring hebben leren kennen. Ja, ik vertrouw zelfs, dat wij hem niet 

eens onze boze broeder, maar wel ons eigen ik mogen noemen, dewijl een broeder, hoe 

na hij ons ook moge zijn, nog een ander is, dan wijzelven. Doch neen, zijn wij uit God 

geboren, dan zijn wij het niet zelven, maar is het onze broeder. “Zo doe ik nu het boze 

niet, maar de zonde, die in mij woont.” Deze Ahira is de oude mens, die wij moeten 

afleggen, kruisigen en doden; het is die wet in onze leden, welke strijdt tegen de wet 

onzes gemoeds; het is dat vlees, dat strijdt tegen de Geest; het is de zonde, die ons steeds 

aanhangt; het is hetgeen ons, zolang wij in dezen tabernakel wonen, bezwaard en 

zuchtend maakt. Ja, wel een boze broeder! Welgelukzalig hij, die dagelijks met hem twist 

en strijdt, dewijl toch eindelijk de meerdere den mindere dienstbaar wordt, en de Ahira, 

die heirvoeder wil zijn, onder de voeten wordt getreden. Ach, dat dit weldra gebeure. 

Deze Ahira was een zoon van Enan, dat is: Groot oog, want gewis hij wil groot zijn. 

 

Dit zijn de heirvoerders, wier naam met A begint. Laat ons nu die beschouwen, welke 

met E aanvangen. Een van hen had de kostelijke naam Eliab, dat betekent: God is mijn 

Vader. Is dat niet iets onbeschrijfelijk dierbaars? Vader, geeft dat niet de allertederste 

betrekking te kennen en het meest gewenste uitzicht op liefde, zorg en erfenis, hoewel 

ook het recht van regering en tuchtiging er in opgesloten ligt, evenals de verplichting tot 
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eerbied, wederliefde, vertrouwen, gehoorzaamheid en onderwerping. Maar als God eerst 

recht als Vader gekend wordt, leert de Heilige Geest ons de letter I, die in de naam Eliab 

voorkomt, en in onze taal ‘mijn’ heet, eerst duidelijk uitspreken, roept Hij eerst recht 

het Abba in het binnenste; dan ontstaan kinderlijke eerbied, wederliefde, vertrouwen, 

gehoorzaamheid en onderwerping als het ware vanzelf, al is het dat de Ahira dit gedurig 

tracht te verhinderen. Abraham werd in dit opzicht gesterkt. En dit vertrouwen, dat met 

de naam Eliab overeenkomt, maakt sterk om gemoedigd de reis naar Kanaän voort te 

zetten en helpt over duizend zwarigheden heen. “Werpt alzo uw vrijmoedigheid niet 

weg, welke een grote vergelding des loons heeft.” Hij kastijdt ons wel, maar niet ten 

verderve. Kastijdt Hij ons, dan gedraagt Hij Zich jegens ons als kinderen, opdat wij Zijn 

heiligheid deelachtig worden. Een tweede heirvoerder heet Eliëzur, dat betekent: Een 

vaste burcht is onze God; de naam des Heeren is een sterke toren. Hoe dikwijls noemt 

David God een vaste burcht. Zijn menigvuldige gevaren en rampen leerden hem den 

Heere kennen; want een burcht dient, om iets voor de aanvallen der vijanden te bergen 

en te verzekeren. Toen Luther geen andere plaats ter beveiliging meer wist, zong hij: 

“Een vaste burcht is onze God,” enz. en hij was geborgen en getroost. Buiten God is er 

geen bescherming, en nevens Hem heeft men geen andere nodig. Elizur. Hij wil een 

vurige Muur rondom de Zijnen zijn; ja, hoe noodzakelijk is dit, bij zoveel gevaar en 

rampen, die hen, dan eens meer, dan eens minder omringen, en tegen welke zijzelven 

minder het hoofd kunnen bieden, naarmate zij meer denken er tegen bestand te zijn. 

Een derde heirvoerder heet Eljasaf, een zoon van Deguel. De laatste naam betekent: de 

kennis Gods, de eerste: God geeft wasdom en vruchtbaarheid. En zijn niet deze beiden 

onmisbaar tot de gelukkige doortocht door de woestijn en het binnengaan van Kanaän?  

Christus verklaart: “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enige, waarachtige 

God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.” Er bestaat geen hoger, noodzakelijker 

en heilzamer kennis, dan de kennis Gods; hetzij wij haar beschouwen op zichzelf, of in 

haar vruchten. Zonder haar is al het overige weten ijdel en tevergeefs. Zij is noodzakelijk, 

om ons betamelijk te gedragen tegenover God, om Hem hartelijk lief te hebben, te 

vrezen en te eren, op Hem alleen en geheel te vertrouwen, van Hem in alle 

ootmoedigheid en lijdzaamheid alles goeds te verwachten; alzo is zij ook noodzakelijk tot 

onze heiligmaking, berusting en vertroosting. Het is onmogelijk, God recht te kennen, 

zonder dat de zaligste vruchten daaruit voortvloeien; als het eenmaal, volgens de belofte 

zover zal komen, dat de kennis des Heeren de aarde bedekt, gelijk de wateren den 

bodem der zee, dan zal het ook verder niet aan gelukzaligheid ontbreken. 

 

Maar nu nog, zegt de apostel, zien wij slechts als door een spiegel; onze kennis is slechts 

gedeeltelijk en stukwerk. Geldt dat niet ook van al het overige, bij de meesten onder de 

heiligen, van hun vernieuwing, van hun geloof en hun liefde? Hoe menigmaal perst dit 

de verzuchting uit: “Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de 

voorhoven des Heeren, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God!”  

Hoevele tranen kost het hun, hoe menige beschaming, en wat moeten zij niet dikwijls 

klagen, dat al hun pogen niet baat. Hoe schoon komt daarmede overeen wat de naam 

Eljasaf betekent: God geeft wasdom. Alzo ook dien zoeken zij bij Hem, Die ook de 

eerste beginselen verleent. Hij geeft ook het volbrengen. Zij zullen immers groeien als 
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het gras en als de wilgen aan de waterbeken. Maar zonder Hem kan zekerlijk niemand 

een el tot zijn lengte toedoen, of slechts een haar wit of zwart zaken. Hij geeft de 

wasdom, zo roemt de apostel, en hij voegt er bij: “Zo is dan noch hij, die plant, iets, 

noch hij, die natmaakt.” Niettemin moeten beiden geschieden, zoals Paulus dat ook 

getrouw verrichtte. Maar dat werk zal meer gemoedigd geschieden, naarmate het meer 

bij ons vaststaat: Eljasaf, God geeft de wasdom. Troostrijk is dit en leerrijk in het geheel 

en in het groot, als wij onze aandacht vestigen op het predikambt en het zendingswerk 

onder christenen en heidenen. Is dit God, Die de wasdom geeft, welnu dan plante en 

begiete men goedsmoeds. Al geeft ook de hoedanigheid van de akker weinig moed, al 

ziet men ook de werking van het uitgezaaide niet spoedig, of al is zij niet in die mate 

zichtbaar, als de mensenliefde, of ook wel de daarbij gepaard gaande eigenliefde wenst, 

al geschiedt het slechts onder opzien tot den Eljasaf, men zal het toch even getroost 

afwachten, totdat Hij de wezenlijke wasdom aan de arbeid geeft. Vooral is het niet 

minder bemoedigend. Ga slechts met uw werk voort, gebruik de middelen der genade, 

hoor, lees en neem biddend uw toevlucht tot Jezus, wie weet hoe, waar en waardoor Hij 

wasdom geeft, en uw nieuwe mens moet wassen, zodat de meerdere de minder 

dienstbaar moet worden, en Jakob Israël wordt en heersende is. Een vierde heirvoerder 

heet Elisama. Een heerlijke betekenis, iets, dat wij voor onze pelgrimschap hoognodig 

hebben; want het betekent: Mijn God verhoort. “Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees 

komen,” zo zingt David, Ps. 65:3. “Roep den Heere aan in de benauwdheid, zo zal Hij er 

u uithelpen en gij zult Hem eren.” “Die bidt, die ontvangt.”  Ach, laat ons dan niet over 

onze armoede murmureren, ook niet over onze zwakheid en veelvuldige behoeften, 

maar laat het ons veeleer een spoorslag zijn tot aanhoudend bidden en smeken, en laat 

ons onder de beoefening daarvan ons gedurig herinneren: Elisama, mijn God verhoort; 

al mogen wij Hem daarbij noch tijd, noch maat en wijze voorschrijven, genoeg: indien 

wij iets bidden naar Zijn wil, zo verhoort Hij ons. “En indien wij weten, dat Hij ons 

verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de bede verkrijgen, die wij van Hem 

gebeden hebben.” Maar geen wonder, dat gij niet ontvangt, dewijl gij niet bidt. “Bidt en 

gij zult ontvangen, opdat uwe blijdschap volkomen zij.” Dat zijn de namen der 

heirvoerders, die met de letter E beginnen. De naam van een heirvoerder begint met de 

letter G; hij heet: Gamaliël, God is mijn Loon! 

 

Het woord El, sterke God, komt bij de meeste namen voor, en terecht; want door en tot 

Hem zijn alle dingen. Hij is het, van Wien alle goede en volmaakte gaven nederdalen, 

Wien daarvoor ook alleen de eer toekomt. “Ik ben uw Loon, zeer groot,” zegt God tot 

Abraham en zijn zaad, en Christus belooft aan allen, die om Zijnentwil huizen, kinderen 

en akkers, of wat het ook zijn moge, hebben verlaten, dat zij het honderdvoudig weder 

bekomen in het Koninkrijk Gods met vervolgingen en in de toekomende wereld het 

eeuwige leven. Al moeten wij dan ook door vele verdrukkingen in het Koninkrijk Gods 

ingaan, zo werken deze, daar zij toch tijdelijk en licht zijn, een gans zeer uitnemend, 

eeuwig gewicht der heerlijkheid voor ons, die niet aanmerken de dingen, die men ziet, 

maar de dingen, die men niet ziet en die eeuwig zijn. Wat zegt dat woord Gamaliël veel, 

wat bevat het veel in zich! Ik ben uw Loon. God, de Algenoegzame, wil om zo te zeggen 

alles wat Hij vermag beschikbaar stellen, om aan de zielen te vergelden, wat zij ooit om 
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Zijnent-, maar hoe kan men zeggen: om Zijnentwil?- dat zij om hun eigen heilswil 

verloochenen; wat zij aan worsteling, strijd en rampen overnemen. Hij wil het hun hier 

op de weg reeds vergelden, en als het wellicht aan iets ontbreekt, dan ginds zoveel te 

meer en gewisser en volmaakter. De vraag van Petrus: “Wat zal ons geworden?” is 

geenszins verwerpelijk, neen, veeleer uiterst behartigenswaardig en gewichtig. Wat zal u 

daarvoor geworden, dat gij de wereld, de zonde en de duivel dient, dat gij alles zo 

onverpoosd najaagt, wat u de vorst der duisternis aan schijngenot aanbiedt; en wat zal u 

daarvoor geworden, als gij de wereld, de zonde en de duivel, met alles wat het vlees 

behaagt, vaarwel zegt, en Christus tot uw Heere, en Zijn dienst tot uw zaligheid 

aanneemt. Leg dat eens met ernst op de weegschaal en bepaal daarna uw keus. Op een 

kort genot volgt een zware last, op kortstondige moeite een eeuwig geluk. Hij, die 

enigszins weet te waarderen wat het betekent: Gamaliël, God is mijn Loon, zal zich niet 

veel met de bezwaren der woestijn bemoeien, maar wel met ijver “jagen naar het wit, 

naar den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”  Gamaliël was een 

zoon van Pedazur. Dit is ook een veelbetekenende naam: Verlossende burcht, waardoor 

men zekerlijk het schitterend doel bereikt. Gideoni was ook de naam van de vader van 

een heirvoerder; hij betekent: Mijn verstoorder. Met recht mogen wij Christus alzo 

noemen, want Hij is gekomen om de werken des duivels te verstoren, of te verbreken. 

Wij hebben Hem nodig, als een Verstoorder van het Babel, dat in ons is. Zijn woord 

moet “alle hoogte nederwerpen, die zich verheft tegen de kennis van Christus.” 

 

De namen van twee heirvoerders beginnen met de letter N, namelijk: Nahesson en 

Nethaneël. De eerste naam betekent iets slangachtigs, en wij weten hoezeer wij ons 

hebben te wachten, dat de slang onze zinnen niet bederft om af te wijken van de 

eenvoudigheid des Evangelies. Zo beveelt Christus ons toch ook bij de oprechtheid der 

duiven de voorzichtigheid der slangen te paren. En dát is inderdaad zeer noodzakelijk 

om er doorheen te komen. Aan de voorzichtigheid der rechtvaardigen mag het ons niet 

ontbreken. Want de voorzichtigheid leert juist die middelen in beoefening brengen, 

welke het geschiktste zijn, om het doel te bereiken. Welgelukzalig is hij, die wijselijk de 

meest doeltreffende middelen weet aan te wenden, om de geestelijke vijanden afbreuk te 

doen, en zijn eigen voordeel te verzekeren, opdat hij niet door list bedrogen worde, 

maar alles verricht hebbende, staande blijve. Hoe wijs en voorzichtig handelde 

bijvoorbeeld de Kananese vrouw, door Christus zo bij Zijn eigen woord te vatten, dat 

Hij als het ware moest helpen. Maar hoezeer ontbreekt het hem aan die wijsheid en 

voorzichtigheid, die om het aardse het hemelse verzuimt, evenals de bekommerde, die 

zich van het geloof laat afhouden en bij elke opkomende donkere wolk het bestaan der 

zon betwijfelt! Waarlijk men mag wel van het ganse Evangelie vragen: “Wie is wijs? die 

versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze,” Hos. 14:10. Nethaneël betekent: 

Gods gave. De vader van deze man heet Zuhar, dat is: Klein. En is het niet zo, dat de 

Heere de ootmoedigen genade geeft? Is het niet een grote wijsheid om te belijden, dat al 

het goede een gave Gods is, en om Hem zowel daarvoor te danken, als in alle behoeften 

zich tot de rechte bron te wenden? Deze gaven nu zijn zo weinig in de handen van een 

karige, dat Hij de Joden vraagt: “Hebt gij Mij ooit bevonden als een fontein, die geen 

water geeft? “ en Christus verzekert: “Indien uwe aardse vaders, die boos zijn, weten u 
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goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven 

degenen, die Hem bidden.”  Welgelukzalig alle armen, die veel behoefte gevoelen, en 

alle ootmoedigen, die zich bereidwillig niet slechts het een en ander, maar alles laten 

schenken. Hoe zouden wij overigens zonder Nathaneël, zonder Gods onophoudelijke 

gaven, ook slechts een schrede op het pad des levens verder komen, of er op kunnen 

volharden? Nu zijn nog twee dierbare namen overig. De eerste is Pagiël. Hij betekent iets 

bijzonder liefelijks, namelijk: Mijn voorspraak is God. O, hoe voortreffelijk! Aan welke 

gave kunnen wij dan gebrek hebben, met welk een stil en vast vertrouwen zullen wij 

elke, ook de grootste, verwachten, als wij dat woord Pagiël in het geloof recht opvatten: 

God is mijn Voorspraak. “Wij hebben een Voorspraak bij den Vader.” Is ons bidden 

zwak, deze Voorspraak is des te doortastender.  

 

De laatste naam is nog wel de kostelijkste van allen: Selumiël, de zoon van Zurisaddi: 

God is mijn vrede, de Algenoegzame mijn Burcht. “O Israël, wie is u gelijk?” Gij volk, 

dat zulke hiervoerders heeft, hoe kan u iets ontbreken, en hoe kan het u kwalijk gaan? U 

zal het gelukken, maar uwe vijanden zullen beschaamd en verstrooid worden. “Wie is zij, 

die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als 

slagorden met banieren?” Heere! open onze ogen, opdat wij de wonderen zien in Uw 

Woord, en richt onze voeten op den weg des vredes, Gij onze Vader. Amen. 
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DE LUSTGRAVEN 
( I ) 

 

 

Numeri 11:4-6 
“En het gemene volk, dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen; daarom zo weenden 

ook de kinderen Israëls wederom, en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? 

Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de 

pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook. 

Maar nu is onze ziel dor, er is niet met al, behalve dit Man voor onze ogen!” 

 

De kinderen Israëls zijn in Tabeera gelegerd, de twaalfde legerplaats, die Lustgraven 

betekent. Daar is veel merkwaardigs voorgevallen; wij beginnen onze beschouwing met 

de ontevredenheid van het volk, de aanleiding daartoe, het openbaar worden daarvan 

en de uitwerking. Het volk is ontstemd. Het murmureert, het klaagt en weent. Het heeft 

in de gehele zaak geen behagen meer. Waarover is het dan zo ontevreden? Wat 

ontbreekt hun? Het werd ongeduldig, en de ganse leiding kwam hun voor zeer 

bezwaarlijk en vol moeite te zijn. En ach! wat zullen wij zeggen? Hadden zij dan geheel 

en al onrecht? Zij waren het volk Gods, dat is waar. Zij waren het bijzonder voorwerp 

Zijner bescherming en verzorging. Dat was een bijzonder genadig voorrecht, en als 

Mozes dat beschouwde, riep hij vol verrukking uit: “O Israël! Waar is een volk gelijk gij! 

Wie is u gelijk?” 

 

Maar zij moesten het ook, om zo te zeggen, duur genoeg misgelden, en alles daarbij 

wagen. “Wij zijn geacht als schapen ter slachting,” zegt Paulus, Rom. 8, uit den 44ste 

Psalm, waar hij de voorrechten van het volk Gods zeer hoog verheft. Hij zet het als regel 

vast, dat wij door vele verdrukkingen in het Koninkrijk Gods moeten ingaan, gelijk de 

Heere ook Zelf verklaard heeft dat, wie Zijn discipel wil worden, zijn kruis dagelijks 

moet opnemen; en daarna zegt Zijn apostel, dat allen, die Godzaliglijk willen leven in 

Christus Jezus, vervolgd zullen worden. De rechtvaardigen moeten veel lijden. Zich dit te 

laten welgevallen, zich voortdurend zelf te verloochenen, zijn eigen leven te verliezen, 

des Heeren wegen te allen tijde en overal goed te keuren, steeds ja te zeggen -  dat heeft 

zeer veel te betekenen. Ik ben vermoeid van het zuchten, heet het vaak in Israël. “Ik ben 

den ganse dag geplaagd en mijn straffing is er elke morgen.” 

 

Zelfs een Elia bidt dat zijn ziel sterve, en zegt: “Het is genoeg, neem nu, Heere, mijn 

ziel.” Paulus had begeerte om ontbonden te worden, en Job en Jeremia uitten zich zelfs 

op een wijze, die men niet gaarne wil vertellen. De eerste zegt juist niet met 

dankbaarheid en welbehagen: “Wat is de mens, dat Gij hem grootacht, en dat Gij Uw 

hart op hem zet, en dat Gij hem bezoekt in elke morgenstond?” want hij voegt er bij: 

“Hoelang keert Gij U niet af van mij?” enz. Hoofdst. 7. In de eerste helft van de 73ste 

Psalm uit Asaf zich ook op zeer verdrietelijke wijze: “Ziet, dezen zijn goddeloos,” zegt hij, 

“nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb 



 171 

ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, dewijl ik de 

ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er allen morgen.” 

Kwellende, ontijdige gedachten kwamen daarbij. De arme mensen bevonden zich in een 

dorre, huilende woestijn. Daar was niets te eten dan hetgeen er dagelijks van de hemel 

viel, slechts voor één dag, en water hadden zij alleen door een wonder uit de rots, die 

volgde; maar die rots was Christus. Het oog zag zich zat en moede aan de afgrijselijke 

eenvormigheid der onmetelijke wildernis, die hen omringde, en slechts hier en daar een 

nietig en meestal doornig bos opleverde. Geen spoor van vroegere wandelaars werd er 

gevonden. Geen liefelijk geluid verkwikte het oor. Geen tortelduif kirde haar 

melancholische tonen, geen leeuwerik droeg vliegende zijn lied hemelwaarts. Ach neen! 

niets dan een huilende woestenij rondom. Somtijds liet een eenzame roerdomp zijn 

kermend geluid horen, of het gebrul van hongerige leeuwen en het geschreeuw van 

bloedgierige tijgers en wilde hyena’s weergalmde van verre afschuwwekkend in hun 

oren. Zij waren het anders gewoon. In het voortreffelijk land Gosen was het gans anders, 

louter vruchtbaarheid en bevalligheid; akkers, tuinen en weiden, rivieren en vijvers. Zij 

begonnen ongelukkig vergelijkingen te maken. Door vergelijking wordt het kwade of 

goede groter of kleiner. Vergelijkt men iets goeds met iets beter, dan wordt het eerste 

geringer in ons oordeel, en zo gaat het ook met het kwade. Denkt men, dat het veel 

erger zijn kon, dan wordt het dragelijker; maar denkt men bij een kwaad aan het 

tegengestelde goed, dan wordt het nog harder, onverdragelijker, evenals de zwarte kleur 

als het ware nog zwarter schijnt, als men die naast wit legt. In de hel komt de rijke man 

een druppel water als een groot goed voor, terwijl hij wellicht vroeger de kostelijkste 

wijn niet achtte. Droeg het dagelijks zien van de ellendige Lazarus veel bij tot zijn geluk, 

zodat hij zich in zijn gezondheid en overvloed te meer behaagde, zo vermeerderde diens 

aanblik later zijn rampzaligheid, daar hij hem in de heerlijkheid moest zien. 

 

Asaf werd bij het vergelijken van zijn toestand met die goddelozen zo kwalijk temoede, 

dat hij bijkans dacht, dat het tevergeefs was Godzalig te leven. Job maakte ook 

vergelijkingen, en het besluit was dat hij meende dat zijn lijden zwaarder was dan het 

zand aan den oever der zee. Paulus maakte een vergelijking tussen het lijden van deze 

tijd en de toekomstige heerlijkheid, met dit gevolg, dat hij het eerste licht noemt, maar 

de laatste uitnemend en zeer gewichtig acht; desgelijks ook Asaf: “Bezwijkt mijn vlees en 

mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid;” en Job: 

“Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?” en David: “Gij hebt vreugd in mijn hart 

gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.” Ook de 

kinderen Israëls maakten een vergelijking. Maar welke? Zij dachten in deze zandwoestijn 

aan de verkoelende komkommers en augurken, ja zelfs aan de sappige en bijzonder 

smakelijke en liefelijke watermeloenen. Nu, dit moet men toestemmen, in een 

brandende woestijn kan de herinnering aan zulke gewassen de mond belust maken; 

want welk een uitnemende verkwikking zouden deze verschaffen, zodat het niet te 

verwonderen is, als een koning van Frankrijk, die zich ten tijde der zogenoemde 

kruistochten in Palestina bevond, en wellicht met recht de bijnaam van een heilige 

voerde, zich de dood daaraan at, dewijl hij door dorst, hitte en vermoeienis verleid, te 

rijkelijk daarvan genoot. Hoe menigeen heeft zich niet reeds dood gezwelgd, dood 
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gedanst, enz. Ook de Egyptische vissen kwamen hun in de gedachten, als ook de ajuinen 

en andere tuingewassen. Hadden zij ginds voor niet gehad, hier was niets daarvan te 

verkrijgen, al hadden zij ze met goud willen betalen. Laat ons hen niet verongelijken, 

maar belijden, dat het volstrekt geen geringe verzoeking was, waarin hun vlees en bloed 

hen leidde. In het afgetrokkene lag er ook niets zondigs in, dat zij thans gaarne die 

meloenen zouden hebben opgeraapt, die zij wellicht in Egypte met voeten hadden 

getreden, en de vissen als lekkere beten beschouwden, die zij ginds niet achtten. Maar 

het werd hun tot zonde, dewijl zij het op een onmatige hevige wijze, buiten de 

Goddelijke orde, ja tegen die orde begeerden en heel ongezind waren zich in die orde te 

schikken. Ziet, wat verloren zij daarbij niet al uit het oog! Was hun dan niet een heerlijk 

Kanaän beloofd, waar zij meloenen, vissen en ajuinen in overvloed zouden genieten? 

Wilden zij dan niet nog een weinig wachten, daar zij binnen weinige dagen of weken er 

zijn konden, er nu juist rechtstreeks heen trokken en het grootste gedeelte van de weg 

reeds afgelegd hadden? Niet bedenken, dat zij het volk waren, uit hetwelk de zaligheid 

en dat zaad voortkomen zou, in hetwelk alle volken der aarde zouden gezegend worden; 

niet bedenken dat hetgeen zij leden en misten, hunzelven en der wereld ten goede zou 

komen? Wilden zij niet overwegen, dat het hun aan het nodige volstrekt niet ontbrak? 

Vonden zij dan zo weinig waarde in God, Zijn leiding, verzorging, beloften en in Zijn 

wil; en daarentegen in de meloenen en ajuinen alles?  

 

Ziet, hoe ongelukkig komt hun verduisterde, aardse en vleselijke gezindheid 

tevoorschijn! Zij menen in de uiterste ellende te verkeren. Maar hoe verschrikkelijk zal 

en moet eens de toestand van alle hun gelijkgezinde mensen worden, die met hun hart 

en ziel geheel aan het aardse en zinnelijke hangen, niets hogers kennen of begeren, als 

zij in zulk een toestand de eeuwigheid ingaan, waar zij niets, volstrekt niets van dat alles 

aantreffen, waarnaar hun begeerte zich uitstrekte, daar zij in de bitterste armoede zullen 

verzinken! Nochtans ook de heiligen begeerden weleens sappige meloenen; maar welke? 

Zulke, die in het hemelse Kanaän groeien. Ja, wel dorst hun ziel. Maar waarnaar? Naar 

de levende God. Wanneer, zo zuchten zij, wanneer zal ik daar komen, dat ik Uw 

aangezicht aanschouwe, wanneer troost Gij mij? Ook hierin kan zich evenwel iets 

ongeregelds mengen. Paulus wilde immers zo gaarne van de doorn in het vlees verlost 

worden. Maar hij moest zich daarin zo goed hij het vermocht schikken en aan de genade 

Gods genoeg hebben. Wie zou niet gaarne, zomer en winter meloenen willen eten? Wie 

zou niet gaarne bij voortduring een blijmoedige verzekering van Gods genade willen 

genieten? Wie zou niet hartelijk gaarne steeds vol liefde tot God en zijn dierbare 

Zaligmaker zijn? 

 

Wie zou niet gaarne gevoelen, hoe machtig de Heere Zich openbaart in de zwakheid 

Zijner discipelen? Wie zou niet gaarne wensen van uitwendig lijden en inwendige 

aanvechtingen, zo al niet gans bevrijd te zijn, dan toch tenminste zo daaronder te 

verkeren, dat hij niet slechts lijdzaam ware in de rampspoed, maar veel meer er in 

roemde? Wie zou niet wensen dat het hem steeds naar deze Godsspraak ging: “Eer zij 

roepen, zal Ik antwoorden?”  Wie zou niet gaarne Thabor verkiezen boven Gethsémané 

en een opgestane Christus boven een aan het kruis hangende? David zegt niets 
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bijzonders, als hij wenst, dat het de blijdschap zijns harten ware als hij zijn Goël met een 

vrolijke mond mocht loven; het is niets bijzonders, als Thomas bij het zien der wonden 

van Jezus uitroept: “Mijn Heere en mijn God!” Het is groter als, gelijk Jeremia zegt: 

Klaagl. 3:20, een verlatene lijdzaam is: “Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: 

misschien is er verwachting. Hij geve zijn wang, die hem slaat; hij worde zat van smaad.” 

Ook in deze betrekking bestaat er in Israël zelfverloochening, en dat zal wel een der 

grootste, zonder de kracht des Heeren volstrekt niet te beoefenen verloocheningen zijn. 

Geliefden! doet gans afstand van het meloenen eten; want uw brood wordt door Hem 

gegeven en uw water heeft Hij gewis. Soms komt gij toch in palmbosjes en eindelijk in 

Kanaän. Maar was dat nu niet zeer bejammerenswaardig, dat die ontaarde mensen het 

manna zelfs walgelijk werd, zodat zij zeiden: “Nu is onze ziel dor, er is niet met al, 

behalve dit man voor onze ogen.” O, welk een afgrijselijke openbaring van het bederf 

van het menselijk hart. Zij treden als het ware de weldaden Gods met voeten, en werpen 

Hem in trotsheid terug. Handelden niet evenzo hun nakomelingen in later tijden 

tegenover Hem, Die door het manna werd afgeschaduwd, Die Zich aan hen openbaarde 

als het Brood des Levens, Dat der wereld het leven geeft? En treden niet ook wij in hun 

voetstappen, hoewel wij ons christenen noemen? Is men niet reeds vroeg begonnen, zo 

al niet in zijn plaats, dan toch naast Hem allerlei heilanden in te voeren, de moeder des 

Heeren meer te aanbidden en te eren dan Hem, Wien alle eer en heerlijkheid toekomt? 

Al heeft men ten tijde der Reformatie getracht die duivelsleer uit te roeien en 

integendeel geleerd dat buiten de Zoon geen zaligheid te zoeken of te vinden is, zo is 

men nochtans van de zijde der Protestanten zover gegaan, om een wijsheid en een 

kracht werkelijk in de plaats van Christus op te richten, en Hem meer en meer te 

verdringen. Ziet toch wat er nog van Hem in het algemeen in kerken en scholen is 

overgebleven. En al wordt het godsdienstig onderwijs hier en daar nog met een 

huichelachtig versiersel, als iets gewichtigs geprezen, nochtans gelijkt de gehele vorm van 

godsdienstigheid in kerken en scholen meer op een lichaam zonder hoofd, en men moet 

met Maria klagen: “Zij hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar zij Hem 

gelegd hebben.” 

 

Er heerst een wonderbare afkerigheid van Christus bij de wereld, die toch ook wijs, 

rechtvaardig en zalig wil worden, maar slechts niet door Hem; en dat monster noemt 

men dan nog Verlichting, maar waarvoor God allen moge bewaren, die Hij liefheeft. 

Alleen voor hen, die verloren gaan, blijft het Evangelie bedekt. Toch zag Paulus zich 

genoodzaakt, zich op zekere wijze vanwege het eenvormige van zijn Evangelie te 

verontschuldigen, als hij schrijft, Fil. 3:1: “Deze dingen aan u te schrijven is mij niet 

verdrietig en het is u zeker.” En Johannes zegt als het ware schertsenderwijze: Een nieuw 

gebod schrijf ik u,” terwijl hij er bijvoegt: “Het is het oude gebod, dat gij van den 

beginne gehoord hebt.” De oude zaken kunnen wel met nieuwe woorden in een nieuw 

verband en op andere wijze voorgedragen worden, maar dat is toch slechts bijzaak, en 

alles moet op het ware middelpunt en doel uitlopen: Christus alles en de mens niets. 

Dat dit voor de wereld eigenlijk iets walgelijks wordt, en zij zegt: “Onze ziel is dor, er is 

niet met al, behalve dit man voor onze ogen,” dat zij niets anders opgedist vindt, dan dat 

van de hemel nedergedaalde manna, kan ons niet verwonderen, en men behoeft nog 
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volstrekt geen apostel te zijn, om vooraf te kunnen zeggen, dat die mensen zich met de 

tijd leraars zullen opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. 

Evenmin kan het ons verwonderen als een zogenoemde Gereformeerde predikant lange 

tijd achtereen over de geschiedenis van zijn leven en dergelijken predikt, en bij zijn 

gemeente grote bijval vindt; en als een ander predikant in het jaar 1812 op de tweede 

dan van het Kerstfeest over dit onderwerp predikt, dat de roeping der huisvrouw even 

rijk aan verdiensten voor het menselijk geslacht is als de roeping des mans, nadat hij op 

de eerste dag gepredikt had van de verdiensten der mindere standen. Neen, het behoeft 

ons niet te verwonderen, als dit van de zijde der wereld, die het hare liefheeft, gaarne 

aangenomen wordt, en evenmin mag het ons verwonderen, als zij een groot geschreeuw 

aanheft, zodra het Evangelie hier of daar eigenlijk en met kracht en nadruk gepredikt en 

geloofd wordt, en zij alles in het werk stelt, om het, indien het mogelijk ware, te 

onderdrukken, of krachteloos te maken; want zij, die het kindeken zoeken te doden, zijn 

nog niet gestorven. Daarover, zeg ik, mag men niet verwonderen, dewijl dat zeer 

natuurlijk is. Maar Paulus acht zich verplicht ook ware christenen te waarschuwen, 

opdat “niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo 

hun zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus 

is,” en zij zich niet lieten omvoeren door allerlei leer. 

 

Gedurig wederom op zijn ellende en op Christus te worden gewezen, dat zou men 

eindelijk toch ook wel moede worden, en in de waan geraken, dat men nu eindelijk 

genoeg daarvan gehoord had, alsof het een en ander met de tijd uitgeleerd en iets 

gewoons geworden was, en men nu iets ongewoons, nieuws en bijzonders, een 

afzonderlijke wijsheid en inzicht zoekt, en juist daardoor van de rechte weg af en in 

allerlei dwalingen en dweperijen valt, gelijk de geschiedenis hiervan rijkelijk getuigt; dan 

moeten vaak donkere, onverstaanbare spreekwijzen de plaats der grote wijsheid 

aanvullen, achter welke men grote verborgenheden zoekt en andere leert verachten. 

Aangaande het manna is ook dit wonderbare opmerkelijk, dat het slechts van vrijdag tot 

zaterdagavond onbedorven bleef; op al de overige dagen kon het niet langer dan van de 

ene dag tot de andere bewaard blijven; indien dit geschiedde dan kwam de worm er in 

en werd het stinkend. Het moest alzo zesmaal in de week verzameld worden, maar op de 

zesde dag een dubbele maat voor de sabbat, als wanneer geen manna viel. Al was dat nu 

niet zeer moeilijk, zo was het toch zeer afhankelijk. En zulk een leven behaagt onze 

trotse natuur niet, die liever onafhankelijk, zelfstandig, zelfgenoegzaam zijn wil. Zo ging 

het in het Paradijs. Gij zult God gelijk, alzo onafhankelijk van Hem, uw eigen meester 

zijn; voorts niet meer nodig hebben, u door Hem te laten bevelen, zelf voldoende 

omtrent het goede en kwade onderricht zijn. Dat was de verzoeking, ja, dat was de 

uitgeworpen modder, waarin de mens zonk, de angel, waarin de vis beet, en de angel 

bleef vastkleven.  

 

Zo wil onze natuur het gaarne hebben. Een ondergeschikt bestaan is haar onverdragelijk, 

en zij gehoorzaamt alleen in nood en door dwang. Zij wil gaarne bovenaan zitten en 

ruimt anderen slechts met grote moeite een plaats of de voorrang in. Zelfs de overheid 

gehoorzaamt men in het algemeen slechts uit nood, maar men zou veel liever vrij zijn, 
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zonder te begrijpen welk een ongeluk, hoe onmogelijk dit in de zondige toestand der 

mensheid is; zonder te bedenken, welk een grote weldaad de overheid is, die God 

ingesteld heeft. Wat wil men het dikwijls veel beter weten dan zij; hoe dikwijls worden 

haar plannen en maatregelen onbeschaamd veroordeeld. Wordt niet hetzelfde kwaad in 

de huiselijke betrekkingen openbaar, en welk een moeite hebben in het algemeen de 

meeste ouders, om hun kinderen aan gehoorzaamheid te gewennen! Openbaart het zich 

ook niet in de overige samenleving? Hoe licht geraken de mensen in twist en strijd met 

elkander, en waarom?  

 

Een ieder meent recht gehandeld, niemand meent gedwaald te hebben. Hoort men 

beiden afzonderlijk, dan stelt een ieder zijn zaken zo voor, dat al de schuld op de ander 

valt; hoort men beiden tegelijk, dan vindt men beiden schuldig. Maar hoe zeldzaam, hoe 

weinig wordt dit door beide partijen beleden! De geboden des Heeren nu zijn alleen niet 

instaat, om de menselijke natuur, die bij een harde, tegenstrevende steen vergeleken 

wordt, week, buigzaam en handelbaar te maken. Integendeel komt juist door die 

geboden de tegenkanting tevoorschijn. Zo spraken zelfs nadenkende heidenen er over, 

en hun dichter zeide: “Naar het verbodene streven wij, en wat ons gezegd wordt, dat 

begeren wij het meest.”  Maar de Schrift zegt, “dat het bedenken des vleses vijandschap 

tegen God is, zich der Wet Gods niet onderwerpt, ja dit ook niet kan.” Zij noemt de 

Wet, de kracht der zonde en zegt: dat ze naast de belofte is ingekomen, opdat de zonde 

des te machtiger werd; ja, dat zij allerlei begeerlijkheden in ons verwekt en de zonde 

levendmaakt, die vooraf wel aanwezig, maar als het ware dood in ons was. In dit opzicht 

is ook van toepassing, dat de Wet toorn werkt, zodat de natuur grimmig en oproerig 

wordt wegens de vele en strenge geboden, die zij niet vervullen wil of kan, en nochtans 

bij de straf van de eeuwige dood vervullen zal. Dan openbaart zich de Wet in de leden, 

om hen gevangen te houden, die een welbehagen hebben in de Wet Gods, naar de 

inwendige mens. Over het algemeen kan het leven van de ware christen, reeds vanwege 

de bestendige en steeds toenemende afhankelijkheid van den Heere en Zijn genade, de 

natuurlijke mens niet behagen. Zonder twijfel zou het de kinderen Israëls beter behaagd 

hebben, als zij zich niet van jaar tot jaar elke morgen even arm bevonden hadden. Maar 

God had het opzettelijk zo ingericht. 

 

Het lag niet in de natuur van het manna, dat het slechts voor één dag goed bleef, anders 

zou men het ook niet van vrijdag tot zaterdagavond hebben kunnen bewaren. Het was 

een Goddelijk bevel, zeker niet zonder een heilig doel. Maar wat anders kon die 

bedoeling zijn, dan om de kinderen Israëls in een bestendige afhankelijkheid van den 

Heere te houden, hen daarin te oefenen en hun hoop van alles af alleen op den Heere 

te bouwen. Gebood Christus niet om dezelfde oorzaak Zijn discipelen bij hun 

uitzending noch geld, noch iets anders op reis mede te nemen, noch zich voor te 

bereiden op hetgeen zij spreken zouden. “Het zal u in die ure gegeven worden,” zeide 

Hij. Wie dat voor een gemakkelijk op te volgen levensregel houdt, moet zichzelven nog 

weinig kennen. Niet alleen in de ure, wanneer men het behoeft, maar in voorraad zou 

men het gaarne hebben, en wel niet in het geloof, maar in het bezit. Het zou inderdaad 

iets voor de natuur zeer aangenaams zijn, zoveel voortreffelijkheden in zichzelven te 
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vinden, dat men daarmede bestaan kon en daarmede uitkomst zag. Aten onze 

stamouders niet juist daarom van de verboden boom? Het is ons niet behagelijk in 

Christus, wij zouden liever in onszelven volmaakt zijn. Maar dat gaat niet. Wilt gij een 

discipel van Jezus zijn, wordt dan een ledig vat en geheel geestelijk arm. Verhef u tot een 

krachtig vertrouwen, zodat veeleer jonge, sterke leeuwen honger zullen lijden, dan dat 

zij, die den Heere vrezen, niet zouden genoeg hebben. Leer die grote Evangelische 

woorden verstaan: “Als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende en nochtans 

alles bezittende.”  Het zal aan het nodige manna niet ontbreken, al ware het ook, dat het 

niet in overvloed viel. Al zijt en blijft gij dan ook in een bestendige armoede, al weet gij 

een en andermaal er niet door te komen, zo zij Zijn genade u genoeg, want Zijn kracht 

wordt in zwakheid volbracht. Hoever ging het dan nu met de kinderen Israëls? Zij zaten 

daar en weenden. Waarover weenden zij? Over hun gehele toestand; over hun reis, hun 

bezwaren, over hun gebrek aan meloenen, vlees en hun stinkend knoflook en ajuinen.’ 

Welk een grote behoefte was dat niet, en dat aan aardse dingen? Maar gaat het niet zo 

met alle aardsgezinde mensen? Waarover kunnen zij zich verheugen? Over vergankelijke 

dingen. Wat doet hen wenen? Aardse dingen? Wat brengt hen in beweging en drijft hen 

aan? Wat anders dan dezelfde dingen. Zijn het hun zonden, over welke zij treuren? Is het 

de vergeving der zonden, is het de genade Gods, is het wellicht de verberging der 

genade, waarom zij wenen? 

 

Ach, ware het zo! Maar daarvan komt bij hen niets tevoorschijn, en zij, bij wie dergelijke 

dingen omgaan, zijn reeds niet meer aards, maar geestelijkgezind. Het is waar, ook ware 

christenen kunnen en mogen over aardse, tijdelijke voorwerpen wenen, want zij zijn 

geen stenen. Jezus bestraft bij het graf wenende zusters zo min, dat Hij veeleer aan hun 

treurigheid deelneemt en zelf weent; en Paulus belijdt, dat als zijn geliefde Epafroditus 

gestorven ware, hij droefheid op droefheid zou gehad hebben. Maar zij matigen deze 

treurigheid en onderwerpen haar onder de wil van God. Zij bezitten andere en hoger 

voorwerpen van hun blijdschap en treurigheid; want zij zijn geestelijk gezind. De 

droefheid van Israël ontaardde zelfs in een tegenzin en trotsheid tegen God. Volgens 

Psalm 78 vroegen zij niet slechts: “Wie zal ons vlees te eten geven?” maar eisten Hem in 

ongelooflijke trotsheid op, zeggende: “Zou God een tafel kunnen toerichten in de 

woestijn? Ziet, Hij heeft de rotssteen geslagen dat er wateren uitvloeiden en beken 

overvloediglijk uitbraken. Zou Hij Zijn volk vlees toebereiden? Welke goddeloze 

gedachten waren dat, welke afschuwelijke eisen, waardoor zij God in minachting 

brachten; het was een groot monster van onverstand, dat zij het ene wonder belijden en 

een ander voor onmogelijk houden, daar het voor God, zoals het vervolg leert, een 

gemakkelijke zaak was, hun ook zonder eigenlijk wonder vlees in volheid te geven. Ware 

het niet zeer natuurlijk geweest, te denken: Hij, Die ons uit de dorre steenrots water kan 

geven, kan ons ook in deze woestijn vlees geven, als het Hem behaagt. Wat schijnt 

gemakkelijker te zijn dan zulk een gevolgtrekking? Zou dan de mens zo goddeloos en 

verduisterd zijn, dat hij onbekwaam zou zijn voor zulke gedachten? Want waarom 

zouden wij dit geval niet in het algemeen toepassen, daar de apostel, 1 Kor. 10, 

uitdrukkelijk zegt: dat het ons tot voorbeeld geschreven is. Maken wij het beter? Christus 
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zegt: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan 

het Koninkrijk Gods niet zien.” 

Maar laat gij dat niet, o mensenkinderen, zo op zichzelven berusten, zonder enige 

beweeggrond voor uzelven daaruit af te leiden? Bekeert u, heet het. Maar hoe dikwijls en 

hoe lang heeft het alzo geheten, zonder dat gij vraagt: Wat doe ik toch? Zoekt vóór alle 

dingen het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Maar wie bekommert zich daarom? 

Gij hebt geen oor, dat hoort, geen oog, dat ziet, noch een hart, dat verstandig is; en tot 

op dezen dag heeft God het u nog niet gegeven, anders zoudt gij geheel anders te werk 

gaan. Maar gij anderen, zijn uwe harten niet ook nog verhard, gelijk Christus van Zijn 

discipelen zegt, Luk. 24. God heeft Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard, maar Hem 

voor u overgegeven. De slotsom, die gij daaruit moet afleiden, is deze: “Hoe zou Hij ons 

met Hem niet alle dingen schenken?” Maakt gij dat besluit op? Het heet: Hij zorgt voor 

u. Werpt dan al uwe bekommernis op Hem! Welke kracht heeft Zijn Woord bij u? O 

Heere! maak mij levend door Uw Woord! Amen.    
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DE LUSTGRAVEN 
( II ) 

 

 

“O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de anderen mensen, rovers, onrechtvaardigen, 

overspelers, of ook gelijk deze tollenaar,” Luk. 18:11. Mijn dunkt, ware de zin van die 

man met de woorden, die hij sprak, gans in overeenstemming geweest, dan zou de Heere 

hem niet veroordeeld hebben. Geen rover en dergelijke te zijn is zekerlijk iets wenselijks 

en goeds. 

Hoe? zoudt gij wel rovers, dieven, dronkaards willen zijn? Zekerlijk niet. Hoe gaat het 

deze mensen, zo al niet altijd, dan toch in het algemeen in deze wereld? Had deze niet 

gestolen, had gene zich niet aan de drank verslaafd, was een ander niet zo losbandig 

geweest, zou het hem dan wel zo slecht gegaan zijn, als het nu gaat? Dat gij nu zulke 

mensen niet zijt, is u dat niet met recht lief? Al zijt gij ook daarbij arm, zo zijt gij toch 

eerlijk en kunt u bij ieder fatsoenlijk man vertonen. En als gij u daarover verblijdt, zou 

dat strafwaardig zijn? Gewis niet. 

 

Horen wij de arme man verder, dan moeten wij hem immers nog meer achten; want wat 

zegt hij? Zegt hij: zulk een onberispelijke man heb ik mijzelven gemaakt, ik heb mij van 

mijn jeugd af voor zulke afwijkingen en dwaalwegen behoed en bewaard? Ik heb 

mijzelven voor alles gewacht, en dat moesten anderen ook doen, dan zou het hun ook 

beter gaan? Neen, geen woord van die aard. Maar wat zegt hij dan? “Ik dank U, o God!” 

Wien schrijft hij het alzo toe? Volgens zijn woorden niet zichzelven; men zou veeleer 

denken, dat de aaneenschakeling zijner gedachten deze geweest ware: “Ware ik in zulke 

omstandigheden geboren en opgevoed, als zij, die zulke wandaden uitoefenen, ware ik 

in dergelijke verzoeking gekomen, had ik zulk een ongelukkig temperament als gene, o! 

dan zou ik wellicht nog veel erger geworden zijn dan zij, ach! dan zat ik misschien thans 

in de kerker, inplaats van hier in de tempel, of ik hing wellicht zelf aan het hout. 

Wien zal ik, wien moet ik alzo de eer en de dank daarvoor toebrengen, dat ik niet ben 

gelijk vele andere mensen? Mijzelven? Dat zij verre van mij! U, U, o God, dank ik 

daarvoor. Gij hebt over mij gewaakt, Gij hebt mij bewaard en tot nu toe geleid. 

Daarvoor dank ik U nu, maar bid U tegelijk: Trek Uwe hand niet van mij terug, o God 

mijns heils.” 

 

Vindt gij daarin wel iets, dat tegen het Woord Gods is? Zekerlijk niet. Maar zo meende 

deze man het volstrekt niet. Op het best genomen ging het hem gelijk hun, die men 

vraagt hoe zij varen, en die daarop zonder met hun hart te spreken, antwoorden: Wel, 

Goddank! Men doet het slechts zo, het is natuur- en sleurwerk. 

Maar hetgeen ik er eigenlijk mede wilde zeggen, is dit: dat de zonden van andere mensen 

ons volstrekt niet moeten dienen, om onze eigen voortreffelijkheden met blijdschap 

bewust te doen worden, ons te verheffen en hen te verachten; maar dat zij ons tot een 

spiegel moeten verstrekken, waarin wij onze eigen gedaante zien en tot onszelven zeggen: 

zie, dat ben ik. 
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Zo denkt Salomo er ook over, Spr. 27:19 “Gelijk in het water het aangezicht is tegen het 

aangezicht, alzo is des mensen hart tegen de mens.” Wij rechtvaardigen daardoor andere 

mensen in hun goddeloosheid niet, verkleinen, verontschuldigen hen niet, doch 

veroordelen hen, maar ook onszelven met hen, zo als het ware, dat wij in de krankheden 

van anderen een voorbeeld zien, hoe het ook ons zou kunnen gaan. 

Deze gedachten moeten ons ook bezielen bij de beschouwing van het gedrag der 

kinderen Israëls in Tabeera. 

 

Numeri 11:1-4, 10-15 
“En het geschiedde, als het volk zich was beklagende dat het kwaad was in de oren des Heeren; 

want de HEERE hoorde het, zodat Zijn toorn ontstak, en het vuur des HEEREN onder hen 

ontbrandde, en verteerde, in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes; en Mozes bad tot 

den HEERE; en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij den naam dier plaats Tabeera, 

omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had. En het gemene volk, dat in het midden van 

hen was, werd met lust bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom, en zeiden: 

Wie zal ons vlees te eten geven? Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, een 

ieder aan de deur zijner hut; en de toorn des HEEREN ontstak zeer; ook was het kwaad in de 

ogen van Mozes, enz. 

 

Onlangs beschouwden wij de ontevredenheid en murmurering des volks. Wij gaan 

thans voort met de oorsprong en de uitwerking daarvan te beschouwen. Hoe kwam het 

dan dat Israël zo ontevreden werd en zich zo wrevelachtig betoonde? Ach! er was niet 

alles in de Rode zee verdronken, wat wel degelijk daarin had moeten verdrinken. Er was 

onder de kinderen Israëls een volk, dat de zonderlingen naam voerde van Haasafsuf, dat 

door Luther met het gepeupel vertaald is; in het Nederlands: het gemene volk; in het 

Frans: het saamgeraapte volk; zo ook in het Grieks. Welk volk dit was, weet ik niet. Zij 

worden van de eigenlijke kinderen Israëls onderscheiden, zij waren dus geen 

nakomelingen van Abraham, zij waren ook niet, wat men in het algemeen onder het 

gepeupel verstaat. Welke mensen waren het dan? Exodus 12:37 wordt er het eerst gewag 

van gemaakt, waar de Lutherse overzetting hen: veel gepeupel noemt. Daar staat: “Alzo 

reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend 

te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens, en veel Eref raf, veel gepeupel trok met 

hen. Dat woord komt ook voor in Nehemia 13:3 en Jer. 50. Het is eigenlijk een 

gemengde hoop, ook slechts volk en ongedierte; en de wevers noemen het: inslag. Bij 

Nehemia worden onder die benaming de Ammonieten en Moabieten verstaan, die 

volgens een Goddelijke instelling nimmer in de gemeente Gods mochten komen, omdat 

zij Bileam tegen Israël huurden, om hen te vloeken, hetwelk de Heere in zegeningen 

veranderde. 

 

Welke mensen zullen dat toch wel geweest zijn, die alzo het volk Israëls hebben 

aangehangen? Wij weten het niet. Maar het was een slecht volkje, het bracht Israël in 

allerlei verzoekingen, in zonden en daardoor in ongelukken, en als het bij de profeet 

Jeremia heet: het zwaard zal over hetzelve komen, dan is het voor Israël zeer te wensen, 

dat het alleen wone. 
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Alzo zijn wij dat raadsel van dat Haasafsuf tamelijk op het spoor gekomen; wij vinden 

het dan ook in onze tijd onder Israël, en wel op tweeërlei wijze. Vooreerst: In het begin 

bestond het christendom uit louter ware christenen, wedergeboren gelovigen. De 

verschrikkelijke vervolgingen, die zij moesten ondergaan, veroorzaakten, dat geen andere 

dan oprechten, in waarheid door de Vader getrokkenen en geleerden zich tot hen 

voegden, of juist door die wrede vervolgingen, welke niemand zonder wederbarende 

genade en leven verdragen kon, weder van hen afgescheiden werden. Die waren niet uit 

ons, anders waren zij bij ons gebleven. Zij behoorden ook wellicht voor enigen tijd door 

de aangematigden naam tot de christenen, doch werkelijk tot het heiden- of Jodendom, 

tot de wereld en de heerschappij der duisternis. Hun afval was daarom zeer natuurlijk en 

geen schade, maar wel voordeel voor het ware. Nochtans mengde zich reeds vroegtijdig 

allerlei onkruid onder de tarwe, hetgeen niet kon verhinderd worden, maar wel te 

beklagen was. Maar toen er volkomen uitwendige wereldse voordelen met het 

christendom verbonden werden, toen later Karel de Grote onze heidense voorouders te 

vuur en te zwaard tot het christendom dwong, dat toch op zulk een wijze onmogelijk is, 

toen verminderde het getal heidenen geweldig, en nam dat der naamchristenen 

verbazend toe; maar de waarheid, de Godzaligheid, het Koninkrijk Gods won weinig bij 

dat alles. Een grote menigte gepeupel trok met Israël, en het inslag, het ongedierte, het 

Haasafsuf werd zeer veel. De christelijke kerk werd gelijk aan een visnet, vol goede en 

kwade vissen; gelijk aan een akker, waar onkruid en tarwe onder elkander opwassen, ja, 

waar men door al het onkruid nauwelijks enige tarwe gewaar wordt, voor louter 

goddeloosheid geen Godzaligheid, voor louter bij- en ongeloof geen waarheid meer 

vinden kon.  

 

Ach ja! het gepeupel nam zozeer de overhand, dat het Haasafsuf de Israëlieten in de 

personen der Abigensen, Waldensen en andere getuigen der waarheid op de 

verschrikkkelijkste wijze tot op de gehele uitroeiing vervolgde. In onze dagen telt men de 

christenen bij millioenen, en onze gemeente alleen telt enige duizenden leden. Elke 

partij gevoelt zich door de veelheid der hoofden, die zij telt, gevleid. Het is haar wel, als 

onder haar koningen, vorsten, machtigen en rijken worden gevonden, waarop zij 

vertrouwt. Maar wegen doet men niet, men telt slechts. Evenwel hier komen die 

gewichtige woorden van Jezus tepas: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren;” 

en: “De poort is wijd en de weg is breed, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die 

daarop wandelen;” en “Niet allen, die tot Mij zeggen: Heere, Heere! zullen ingaan in het 

Koninkrijk der hemelen;” maar dat Hij tot velen zal zeggen: “Ik ken u niet, en weet niet 

vanwaar gij zijt,” al mochten zij ook voorwenden wat zij willen. Ja, in het algemeen geldt 

dit: “Het vaste fondament Gods staat, hebbende dezen zegel: de Heere kent degenen, 

die de Zijnen zijn, en: Een iegelijk, die de Naam des Heeren noemt, sta af van 

ongerechtigheid.” Met de grote menigte is God niet gediend, en eindelijk komt het tot 

een scheiden, wanneer de korrels van het kaf afgezonderd, dit voor het vuur, de eersten 

in de schuur verzameld worden. Het ware christendom wordt niet vermeerderd door het 

huwelijk, niet door doop en het doen van belijdenis, maar wel door de geboorte uit 

God. De menigte van ruwe lieden, die in het christendom zijn, behoren er eigenlijk 

volstrekt niet toe, maar zijn Haasafsuf. Er waren te allen tijde mensen, die door een 
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nauwkeurige kerkelijke tucht dat kwaad wilden afzonderen, of zelfs een reine, uit enkel 

ware christenen bestaande gemeente van Christus oefent, is van dien aard, dat zij voor 

de meesten geen straf, maar wel eigen keus is. Want die straf bestaat daarin, dat de 

gemeente goddeloze en ongelovige mensen van haar gemeenschap en van het avondmaal 

uitsluit. Maar ziet, dat doen deze vanzelf en zij zouden het veeleer voor een straf houden, 

als zij tot het aanhoren van Gods Woord en tot het komen aan de tafel des Heeren 

gedwongen werden. Enige andere kleine, voorheen gebruikelijke tuchtmiddelen zijn 

vanzelf onbruikbaar geworden. Men moet alzo over de breuke Sions en de verbreking 

van Jozef zich heimelijk bedroeven, bidden en werken wat men door genade vermag. De 

Heere zal ze eindelijk zenden, die de breuken helen, en de wegen verbeteren. Hij zal wel 

met geduchte oordelen komen, en eindelijk de laatste dag opstaan, om de schapen van 

de bokken te scheiden. Intussen zie een ieder ijverig toe, dat hij niet slechts in naam, 

maar ook inderdaad en in waarheid een christen worde bevonden, ja, een gezalfde des 

Heeren zijn moge. 

 

De in de 17e eeuw door de predikant de Labadie genomen proef, om een reine 

gemeente te vergaderen, moest natuurlijk mislukken, en bracht hier en ginds niets dan 

verwarring teweeg, daar die leraars, welke dit denkbeeld omhelsden, geen anderen dan 

de kinderen van wedergeboren ouders doopten, geen anderen dan wedergeborenen het 

Avondmaal wilden toedienen, terwijl de Heere toch bevolen heeft, het onkruid naast de 

tarwe te laten staan tot de oogsttijd, omdat anders lichtelijk onkundige sorteerders de 

tarwe met het onkruid blijft, maar in tarwe mocht herschapen worden. Een ieder ga 

slechts uit het midden van hen en rake niets onreins aan; een ieder lere bedenken, dat 

het gevaar vanwege het gepeupel zeer groot is, opdat hij gedurig biddend op zijn hoede 

zij. Ziedaar de ene wijze, waarop het gepeupel nog steeds onder Israël is. Maar het is er 

ook nog op een andere, veel bozer wijze. Wij zeggen in beeldspraak, het is, helaas, niet 

alles in de Rode zee verdronken, wat daarin naar recht wel had mogen en moeten 

omkomen. Al zijn de Egyptenaars ook allen omgekomen, zo heeft toch de Haasafsuf zich 

er mede doorheen geworsteld. Vandaar die tranen! Zonder beeldspraak: in de 

rechtvaardigmaking ten leven heeft bij de ware gelovigen de zonde alleszins in eens en 

voor altijd zowel hare verdoemende als haar heersende kracht verloren door het bloed 

en den Geest van Jezus Christus. Er is op eenmaal een grote, een wezenlijke verandering 

in hen voortgebracht van het boze ten goede. Hun verstand is verlicht, hun wil 

geheiligd, hun gemoedsbewegingen zijn in orde gebracht, de leden des lichaams tot 

wapenen der gerechtigheid ten dienste gesteld. Maar de Schrift leert ons, in 

overeenstemming met de ervaring, dat in die gelovige personen naast den Geest ook nog 

vlees aanwezig is, en dat deze elkander wederzijds vijandig en strijdig tegenstaan; dat 

naast de nieuwe ook nog een oude mens voorhanden is, die door de eerste gekruisigd en 

gedood wordt, waartegen hij zich evenwel dapper verweert, en dit weleens met dat 

gevolg, dat iemand door een misdaad overvallen wordt en zondigt, zoals Paulus en 

Johannes spreken. Maar naar de orde behaalt de nieuwe mens gedurig de overwinning. 

De laatstgenoemde apostel zegt: “Die de zonde doet is uit den duivel, maar die uit God 

geboren is, zondigt niet, hij kan niet zondigen; want zijn zaad blijft in hem.” Zo zeker dit 
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nu is, zo waarachtig is het ook wat dezelfde apostel schrijft: “Indien wij zeggen, dat wij 

geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven en de waarheid is in ons niet.” 

 

Het is met het hart der gelovigen eveneens gesteld als met het hart van andere mensen; 

slechts met dit gewichtig onderscheid, dat bij genen een Goddelijk zaad is, dat zich tegen 

het zondige krachtig en nadrukkelijk verzet, het meer en meer en eindelijk volkomen 

verdringt en overwint. Daartoe zijn zij geroepen. Het is hun dagelijks werk, niet de wil 

van de oude mens op te volgen, maar hem uit en de nieuwe mens aan te doen, zich 

steeds te vernieuwen in de geest des gemoeds. Zij mogen niet met zichzelven tevreden, 

ledig en lui zijn en zich verbeelden, dat zij het alrede gegrepen hebben, maar dewijl zij 

zulke dierbare beloften hebben, moeten zij integendeel voortvaren in de heiligmaking; 

nooit menen, dat zij reeds tot de volmaaktheid gekomen zijn, maar er naar jagen, of zij 

het grijpen mochten, waartoe zij door Jezus Christus gegrepen zijn. Op deze weg zal het 

diepe verderf van hun hart en de verschrikkelijke onmacht van het vlees, de 

afschuwelijkheid van de kracht der zonde, de ontoereikende werkzaamheden van de 

werken der wet, met alle eigen bemoeienissen en pogingen, de listen des duivels en de 

onuitsprekelijke noodzakelijkheid der genade van onze Heere Jezus Christus met Zijn 

Borggerechtigheid en de zegepralende kracht des Geestes openbaar worden. Voorzeker, 

o Israël! Wordt gij deze Haasafsuf in uwe legerplaats met bekommernis gewaar! Gij weet 

zelfs menigmaal niet wat het is, maar gevoelt zijn beweging zeer wel, en hebt overvloedig 

aandrang om te worstelen en te strijden, opdat hij u niet boven het hoofd wasse, u uit 

het leger verdringe en het inneme. Met recht is het een gemengde hoop, een gemeen, 

onzedelijk, halsstarrig, samengeraapt volkje, welks oorsprong men niet recht kent, 

vanwaar het is en waar het heen wil. Ach! dat er een Nehemia kwame, om het van Israël 

af te scheiden! En wij gunnen het Jeremia hartelijk, als hij aankondigt: “Het zwaard zal 

komen over dat gepeupel en ongedierte,” want in zoverre de oude mens sterft zal de 

nieuwe levend worden. 

 

Het gedrag van het beluste volk maakte het Mozes, die daaraan geen deel had, bang, 

dewijl hij boze gevolgen daarvan tegemoet zag. Hij had ook reden om bang te worden; 

want des Heeren toorn ontstak zeer. Hij greep spoedig naar de straf, en stak een vuur 

onder hen aan, dat het uiterste des legers verteerde en zeer vele mensen doodde, die 

men aldaar begroef, waarom deze legerplaats Lustgraven genoemd werd. God toornt 

hier naar de wet, en o! hoe ver gaan haar heilige eisen, hoe ver gaat de heiligheid Gods! 

Hier worden toch tenminste nog geen boze werken uitgeoefend. Het bleef bij het 

verlangen, en dat wel naar iets, dat op zichzelven volstrekt niets kwaads was. Want welk 

kwaad steekt er in, als iemand in een dorre, brandende woestijn begeerte ontwaart naar 

verkoelende vruchten? Het is waar, er kwamen enige boze, God beledigende woorden 

voor, waardoor zij Hem uitdaagden en hoonden, terwijl de waarschuwing toch altijd 

geldt: “Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten.”  Maar ach! hoe menigmaal gebeurt 

dit, en wat zou er van de mensen worden, als dit voortdurend gestraft werd, zoals God 

dit Zijn uitverkoren volk deed! Hoevele verontschuldigingen zouden er niet kunnen 

worden ingebracht. Maar niets van dat alles, de meest gepolijste en fraaiste 

verontschuldigingen zijn niets. Het gebod zegt: “Gij zult niet begeren,” anders zijt gij de 
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straf des vuurs schuldig, waarin gij voor uwe begeerten boeten moet; want ook de 

begeerte is zonde, en zij mag nimmer in ons hart komen. En “vervloekt is een iegelijk, 

die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” 

Daaruit zien wij, hoezeer het de mensen aan het ware en juiste begrip van de zonde en 

hun wetteloosheid en strafwaardigheid ontbreekt! Als zij veel doen, dan willen zij nog 

wel toestemmen, dat deze en gene daad overtreding der wet, ja zonde is, maar beweren 

dan toch daarbij, dat men dit kan doen, zonder nochtans in het algemeen een slecht 

mens te zijn en een verkeerd hart te hebben. Met de woorden neemt men het alzo niet 

nauw en is er verre van verwijderd, om Christus te geloven, dat “de mens van elk ijdel 

woord, dat hij gesproken heeft, rekenschap zal geven.” Dat zij voor God strafwaardig 

zullen zijn, komt hun volstrekt niet in de gedachte; want de wereld heeft over het geheel 

een beklagenswaardige god, die zij noch vreest, noch liefheeft, van wie zij, met ernst 

gezegd, noch goed noch kwaad verwacht. Maar dat nu zelfs de begeerte reeds zonde is en 

deze reeds de mens verdoemelijk maakt, dat wil de beluste wereld niet geloven. Intussen 

zij moge het niet toestemmen, daarom houdt het niet op waarheid te blijven, dat reeds 

het begeren, het verlangen een verdoemelijke zondaar is. Want wij vermogen niet 

hetgeen waarachtig is, onwaar te maken, en de wet laat zich niet door ons verdraaien, 

verzwakken of verwringen, maar zij eist onderwerping en gehoorzaamheid, op straffe van 

de eeuwige dood. Het is nochtans niet te verwonderen, dat het niet erkend wordt, dat 

de begeerte reeds zonde is. De apostel Paulus zelf bekent, dat er een tijd in zijn leven 

geweest is, dat ook hij dit vanwege de blindheid zijns harten niet had ingezien. Maar 

juist omdat hij dit niet inzag, gelukte het hem, zich voor onbestraffelijk naar de wet te 

houden, daar hij zekerlijk tegen de overige negen geboden niet grovelijk zondigde. Met 

Christus wilde hij niets te doen hebben, daar hij Hem voor zijn persoon tot niets kon 

gebruiken, en hij Hem daarbij beschouwde als Iemand, Die de hem zo dierbare wet 

ontbond. Maar ziet, hoezeer was hij verwonderd en beschaamd toen hem de ogen voor 

het eerst daarover opengingen, dat zelfs de begeerte zonde is! Dat gaf hem, om zo te 

zeggen, de sleutel van het Evangelie, en niemand was meer verblijd over de inhoud van 

dat Evangelie, dewijl het de gerechtigheid openbaart, die voor God geldend is en 

verkregen wordt door het geloof in Jezus Christus, dan juist hij, die anders zo geweldig 

daartegen woedde. Indien gij eerst met hem leert kennen en verstaan, dat de begeerte 

zonde is, dan zult gij ook met hem treuren, aan uzelf vertwijfelen, zeer gaarne uwe 

toevlucht tot Christus nemen en met Paulus een oneindige waarde in Hem vinden. 

Maar dat de begeerte zonde en des vuurs en des doods schuldig is, dat leert de 

geschiedenis bij de lustgraven op de nadrukkelijkste wijze, indien gij tenminste voor zulk 

een lering vatbaar en gewillig zijt. 

 

De eisen Gods zijn van een uitgestrekte aard. Wij moeten overal onze eigen wil doden 

en de alleen goede wil van God zonder enig tegenspreken gehoorzamen; wij moeten, als 

het van ons geëist wordt, alle, ook de onschuldigste wensen laten varen, ons gewillig het 

gevoeligste lijden en ontberingen laten welgevallen. O God, wat gaan Uw eisen ver! Wie 

is instaat er aan te voldoen dan hij, die Gij machtig maakt. Maar het moet er ons vurig 

om te doen zijn, een volkomen mens te worden, tot alle goed werk toegerust, door het 

geloof in Jezus Christus. De christen moet leren onder alles te bukken, zich in alles te 
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schikken, tot alles, de zonde uitgezonderd, ja te zeggen. Het gebeurde in het leger 

maakte Mozes vreesachtig. Want de oordelen Gods zijn beangstigend, ook als zij in 

genade geschieden, en men heeft alle reden om ze te vrezen. Ook zijn gemoed is 

aangegrepen, bedroefd, ontstemd. Hij heft een klaagstem op en stort die uit voor den 

Heere met vele woorden, die wij in vers 11-15 lezen, en waarin weinig geloof doorstraalt. 

Hij beschouwt zichzelven als veel te onbekwaam tot hetgeen hij toch ten uitvoer brengen 

moet, en hij gevoelt zich zo alleen, hij bezwaart er zich eerst over, dat de Heere hem niet 

genadig was. “Waarom,” zo vraagt hij, “heb ik geen genade in uwe ogen gevonden”, of: 

“Heb ik anders genade gevonden in uwe ogen?” Het laatste klinkt inderdaad als het ware 

twijfelachtig: Heb ik ze gevonden of niet? Ik weet het niet, ik zie het niet, ik gevoel het 

niet. O Mozes, Mozes! kunt, durft gij nog zo vragen? Heeft de Heere het u dan niet nog 

kort geleden met de duidelijkste woorden gezegd: Gij hebt genade gevonden in Mijn 

ogen. Hebt gij daarvan niet de verbazendste bewijzen ontvangen? Heeft God niet zelfs 

uw bede, om u Zijn aangezicht te laten zien, in zoverre verhoord, als zij voor verhoring 

vatbaar was, en al Zijn weldadigheid en goedheid voor u voorbij laten gaan? En gij 

spreekt zo twijfelachtig, en vraagt: waarom vind ik geen genade in Uwe ogen? 

 

Wij zien het aankomen, gij zult ons nog beklagenswaardiger blijken van die aard geven, 

en de Haasafsuf ook bij u laten zien. Evenwel al laten wij dit ook op zichzelven berusten, 

zo is het nochtans volstrekt geen ongewoon en zeldzaam verschijnsel, dat zelfs personen, 

die de krachtigste en doordringendste verzekeringen van hun door den Heere verleende 

genade hebben ontvangen, nochtans daarna door hevige twijfelingen aangevallen 

worden, hoewel dit toch niets tegen de oprechtheid hunner begenadiging bewijst. Want 

twijfelingen zijn geen bewijzen; genade hebben en weten dat men genade heeft is 

tweeërlei, en het eerste kan zeer wel zonder het laatste plaatsvinden, en dit gebeurt ook 

niet zelden. Het is waar, men zou het bijna voor onmogelijk houden, dat iemand, die 

een- of zelfs meermalen verzekering van de geschonken genade ontving, zodat elke 

twijfeling daaraan als het ware onmogelijk werd gemaakt, nochtans weder geducht 

daaraan zou kunnen twijfelen. Maar het gebeurt toch wel, somtijds vanwege een begane 

misslag, maar ook zonder dit; en dat is ook heilzaam, om velerlei redenen. De christen 

moet nimmer op zijn ontvangen verzekering, maar wel op Christus alleen en geheel zijn 

vertrouwen stellen, en zodra daaraan iets hapert is het nodig en nuttig, dat er met 

betrekking tot de verzekering een aanvechting komt. Het dient ook tot zijn 

verootmoediging. 

 

Hij leert zijn zwakheid kennen, zelfs om vast te houden wat hij toch zo vast meende te 

hebben; zijn afhankelijkheid van den Heere, daar hij niets kan aannemen, tenzij het 

hem van boven gegeven worde, enz. Maar het is iets bijzonder kostelijks en 

noodzakelijks, met David te kunnen zeggen: daar, in die ure, onder die 

omstandigheden, nadat dit en dat voorgevallen was, toen vergaaft Gij mij de 

ongerechtigheid, nadat dit en dat voorgevallen was, toen vergaaft Gij mij de 

ongerechtigheden mijner zonden, en dat had bij mij deze en die verblijdende, heiligende 

en zaligmakende uitwerking, zodat het een gehele herschepping bij mij teweegbracht. Al 

wordt dat ook van achteren bestreden, zo blijft het toch vast, al zou de ziel zich ook juist 
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niet daaraan kunnen vasthouden. Mozes kwam het tenminste alzo voor, dat God hem 

niet genadig genoeg was, anders zo meent hij, zou God de last van het ganse volk niet op 

zijn schouders alleen nederleggen, en hij vraagt: “Waarom hebt Gij aan uwen knecht 

kwalijk gedaan?” Het is niet iets zeldzaams, of volstrekt ongehoords, dat de 

begenadigden soms op de gedachte komen: als God hun genadig was, gelijk zij toch 

hopen en waarvan zij duidelijke bewijzen en proeven menen te hebben, dan zou Hij zulk 

een lijden, beproevingen en verzoekingen van hen afkeren, zoals dit het geval is met hen, 

die hen omringen. Zij zien zich buiten staat gesteld beiden met elkander te rijmen. Zij 

zouden ook wel willen zeggen: Indien ik genade gevonden heb in uwe ogen, waarom 

hebt Gij dan uwe knecht kwalijk gedaan? Hoe is het mogelijk, dat ik dan lijden, 

verzoekingen en aanvallen van die aard moet ondervinden en verdragen; hoe is het 

mogelijk, dat ik zulke oproerigheden van ongeloof en verderf ervaren moet, dat al mijn 

bidden zo weinig verhoring vindt; dat het op die wijze, van zulk een lange duur, zo hevig 

zijn kan? Dergelijke vragen kunnen zich met onstuimigheid aan de ziel opdringen en 

haar lijden zeer verzwaren. Gideon zeide ook eens: “Zo de Heere met ons is, waarom is 

ons dan dit alles wedervaren?” Hij kon ook de treurige toestand van het volk en de 

genade des Heeren niet met elkander in overeenstemming brengen; hij meende, als de 

Heere met hen was dan kon het hen zo niet gaan als het ging. De doorn, die Paulus in 

het vlees droeg, zal hem niet alleen zeer bezwaarlijk zijn geweest, maar ook als een 

oorzaak zijn voorgekomen, om te vragen: Zijt Gij mij genadig, waarom hebt Gij dan aan 

Uwe knecht kwalijk gedaan? En nu bad hij vurig om daarvan verlost te worden, hetgeen 

hem nochtans ten deel werd. Hoevele dingen vindt men niet in de handelwijze des 

Heeren tijdens Zijn omwandeling op aarde, die met Zijn goedertierenheid zich kwalijk 

laten rijmen. Had Hij de discipelen lief, gelijk dit toch in waarheid het geval was, hoe 

kon Hij hen dan een ganse nacht lang met tegenwind en golven laten worstelen, nadat 

zij op Zijn bevel, zonder Hem, van de oever moesten afsteken; en waarom moest de 

stormwind Petrus en het ganse schip in levensgevaar brengen, zodat zij allen van angst 

schreeuwden? Wanneer Hij de Kananese vrouw toch wilde helpen, waarom maakte Hij 

dan al die omstandigheden? Hij ging in een huis en wilde het niemand laten weten, enz. 

Zelfs Zijn discipelen geraakten dikwijls bij Hem en met het oog op Zijn doen in 

verbijstering. Hij had Martha en haar zuster Maria lief, en nochtans hield deze liefde 

Hem niet terug, de gevoeligste rouw over haar te brengen en haar vier dagen er in te 

laten smachten. 

 

Ik meen, er staat immers: “Geen plaag zal uwe tent naderen.” Is dat dan geen kwaad? 

Wie kan Zijn moeder zonder weemoed onder het kruis zien staan? Waarom was dan 

deze gezegende onder de vrouwen niet zo gelukkig als haar man Jozef, die reeds 

ontslapen was, of waarom is het niet, inplaats: Vrouw, zie uw Zoon”, veelmeer tot haar: 

“Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn?”  Moest dit zwaard ook nog door haar ziel 

gaan, niettegenstaande al de Goddelijke liefde, waarvan zij het voorwerp was? Heeft God 

alzo lief? Moet ons dan niets, volstrekt niets kunnen bewegen, Zijn liefde ook zelfs in het 

geringste te betwijfelen? Beschouwen wij het lot der eerste christenen. Willen wij aan 

hun vervolgingen de gunst afmeten, waarin zij bij God stonden, dan moeten wij hen 

immers veeleer houden voor voorwerpen van Zijn toorn dan van Zijn liefde, daar zij als 
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schapen ter slachting behandeld werden, die dagelijks in de dood werden overgegeven. 

En hoe ziet het er dikwijls in hun binnenste uit? Is het daar steeds sabbat, Pasen, 

Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstdag? Of vindt men daar ook wel de lijdensweek? 

Is het daar altijd zomer, of is er ook wel een berovende herfst? Is er altijd goed weder, of 

zijn er ook wel donkere dagen, storm en onweder? Ondervinden alle ware christenen te 

allen tijde, dat het Koninkrijk Gods gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige 

Geest is, of worden zij ook gewaar, dat men door vele verdrukkingen moet ingaan? Staat 

hun het Evangelie steeds in volmaakte liefelijkheid en helderheid voor ogen, of worden 

zij ook gewaar wat een zeker dichter zegt: 

 

Niets dan donkerheid en smarte 

Vult ons harte, 

Zo Uw zonneglans verdwijnt 

En ons Godsvertrouwen kwijnt. 

 

Leest de geschiedenis van Job, hoort David, verneemt wat Jeremia zegt. Ziet hoe duister, 

benauwd en bedrukt het er dikwijls in hun harten uitziet, en leert daaruit, hoe de over 

de mens heersende genade het nochtans in het binnenste zo kan laten worden, dat men 

veeleer daaruit tot toorn dan tot liefde zou besluiten. Hoe wonderbaar luidt het als Job 

zegt: “De pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt. 

Uwe ogen zien mij aan, daaronder verga ik. Wanneer ik zeg: Mijn bedstede zal mij 

vertroosten, dan ontzet Gij mij door dromen en door gezichten verschrikt Gij mij.” 

 

“Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten en het licht mijner ogen, ook 

zijzelven zijn niet bij mij; ja ik ben als een man, die geen hulp heeft, Uwe grimmigheid 

gaat over mij, Uwe verschrikkingen verdrukken mij.” 

En dat alles zijn geen wederleggingen der Goddelijke liefde? Moet men alzo geloven op 

hoop waar niets te hopen is? Moet men de boze dag voor goed houden? 

Och Heere! sterk ons, sterk ons! zonder U vermogen wij niets. Maar wij kunnen alles, 

als Gij ons machtig maakt. De niet-christen is ellendig temidden van het geluk. De 

chisten is zalig temidden der ellende, want de Heere zal Hem uitrukken en tot eer 

brengen. Mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Amen. 
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DE LUSTGRAVEN 
(III) 

 

 
Numeri 11:11-24 
 

 

Onder het lezen van dit gebod, deze toespraak van Mozes tot de Heere, treedt ons een 

bijzondere vertrouwelijkheid en openhartigheid tegemoet. Hij spreekt als een vriend met 

zijn vriend, niet als een knecht met zijn heer, als een kind met zijn vader, niet als een 

onderdaan met zijn gebieder. Vinden wij in de Heilige Schrift gebeden, die uit een diep 

onderdanig gemoed voortvloeiden, zoals bijvoorbeeld het gebed van Abraham, als hij 

zegt: “Zie toch! Ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as 

ben;” van Daniël: “Wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze 

gerechtigheden; maar op Uwe barmhartigheden, die groot zijn;” en meer anderen, zo 

vinden wij ook gebeden der grootste openhartigheid en onbeschroomdheid. 

Zo openbaart Jakob gans onbewimpeld het gevoel zijns harten, als hij tot God bidt en 

zegt: “Ik ben zeer bevreesd voor mijn broeder Ezau;” en Jona stort zijn hart voor den 

Heere uit, als hij zegt: “Het is mij beter te sterven dan te leven.” Zo heerst ook in dat 

gebed van Mozes een bijzondere kinderlijkheid en openhartigheid, die iets zeer zaligs is, 

waarbij de biddende ziel volstrekt geen hinderpalen kent, maar zich uitstort en openlegt 

zoals zij is, en zeggen mag wat zij wil. 

Zo vraagt nu Mozes: “Waarom hebt Gij aan uwe knecht kwalijk gedaan?” Zijn leven 

begint hem als een lange aaneengeschakelde keten van rampen voor te komen, gelijk hij 

zich dan ook in het volgende hoofdstuk als een meer dan alle andere mensen geplaagd 

man beschouwt. 

Hij schijnt geneigd te zijn, met zijn stamvader Jakob te zeggen: “Al deze dingen zijn 

tegen mij.” Zo meent ook David, dat hij tot lijden gemaakt is en zijn smarten altijd voor 

hem zijn. En hoe krachtig Job en Jeremia zich uitdrukken is bekend. 

En Mozes had niet geheel en al ongelijk. In zijn tedere jeugd reeds zweefde hij in 

doodsgevaar en werd alleen door een wonder gered. Door een genadig albestuur Gods 

en door de tussenkomst zijner oudste zuster Mirjam werd zijn vrome moeder zoogvrouw 

bij de koninklijke prinses, die het verlaten kind als een moeder aannam; en zij voedde 

hem niet slechts met haar melk, maar ook met het Woord en de belofte Gods van het 

zaad der vrouw en de belofte aan Abraham. 

Zij verpleegde niet slechts zijn lichaam, maar ook zijn ziel, welke zij de vreze van de ware 

God inscherpte. Maar hoe bedenkelijk was zijn standpunt, daar hij in de pracht en glans 

van het koninklijk hof moest leven, en onder dat alles licht zijn eigen kleinood had 

kunnen verliezen. Hoe zal hij inwendig voor zijn geloof hebben moeten strijden en 

worstelen; hoe zal hij zich dagelijks hebben moeten vernieuwen in de geest zijns 

gemoeds, om de smaadheid van Christus voor groter rijkdom te achten dan de schatten 

van Egypte.  

Deze door zijn verkeer aan het hof gevoerde inwendige geloofsstrijd hield op, toen hij 

zich genoodzaakt zag, het koninklijke hof te verlaten, waar hij buitendien niet meer 
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bemind, en thans ook naar het uiterlijke in gevaar was. Maar wat waren dan Midians 

velden, wat waren zijn bezigheden, die in het eenvormig weiden der schapen van Jethro 

bestonden, voor zulk een man, van zulk een opvoeding en levenswijze, aan het fijnste 

hofleven gewoon, van zulk een kennis, uit zulk een betrekkingen, waar hij, zoals men 

zegt, over legers te bevelen had; van een koninklijke prins een geplaagde schaapherder, 

en dat van zijn bloeiend veertigste tot zijn tachtigste jaar! 

Welk een, zou men zeggen, dodende verveling voor een man als hij! Koesterde zijn ziel 

deze gedachte: dat God aan Israël door zijn persoon heil zou geven, moest hem dat 

uitzicht dan niet als een dweepachtige inbeelding, ja als een bespotting voorkomen, daar 

hij onder dat alles een tachtigjarig man werd? Zal hij die gedachte niet bestreden 

hebben: gij voormalige prins en opperveldheer moest juist als schaapherder sterven, en 

al uw gedachten van het heil Israëls door uwe hand zijn niets anders dan hoogmoedige 

grillen?  

Zekerlijk waren zij dat niet. Maar nu hij Israël uit Egypte en tot in de woestijn gebracht 

had, wat was het dan nu! Moeite en arbeid, zoals hij in Psalm 90 zelf zingt. “Waarom,” 

zegt hij, “plaagt Gij Uwe knecht?” Wat moet het toch betekenen, dat ik zo jammerlijk 

lijden en dragen moet, en er gedurig weder wolken na regen over mij heengaan? 

Job vraagde: “Is mijn kracht dan van ijzer?” Andere lieden, zegt Asaf, worden niet 

geplaagd. “Ik,” zegt een ander, “moet zijn als een dove, die niet hoort, en als een 

stomme, die zijn mond niet opendoet.” “Wij, die leven,” zegt de apostel, 1 Kor. 4, 

“worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil,” enz. 

Dat waarom? Wordt zonder twijfel dikwijls gehoord. Dan geldt het wat ons wedervaart. 

Waarom moet het dan juist dat kruis zijn, waarom niet liever dit? Ja, het kan zelfs zover 

komen, dat men denkt: als de Heere mij slechts een weinig liefhad, dan dunkt mij, zou 

Hij mij, inplaats van dat, liever een ander lijden toezenden. Geheel van alles bevrijd te 

zijn, dat zou ik niet wensen, neen, ik ben bereid, ook mijn deel te dragen. Maar waarom 

dan juist dit? 

Nochtans bewijst juist deze vraag, zonder twijfel, dat van alle kruisen juist het rechte is 

uitgezocht. Dan raakt deze vraag het waarom. De omstandigheden, onder welke ons het 

lijden treft. Waarom komt die Man juist in de buitendien reeds zo angstvolle nacht, 

daar Ezau in aantocht is, en worstelt Hij met Jakob, of waarom moest hij dan nog des 

avonds het vreeswekkend bericht ontvangen: Ezau trekt u tegemoet met vierhonder 

man! 

Waarom moest juist de apostel een doorn in het vlees en een engel des satans er bij 

gegeven worden, die hem met vuisten sloeg, een kruis, dat hem in zijn ambtsbediening 

zeer hinderlijk schijnt te zijn, dewijl het hem zwak maakte, gelijk hij dan ook aan de 

Galaten schrijft, dat hij hun in zwakheid des vleses het Evangelie had gepredikt; waarbij 

hij tegelijk van de aanvechtingen gewagmaakt, die hij naar het vlees leed, en het 

dankende belijdt, dat zij hem evenwel niet hadden veracht. 

Zij moesten alzo van dien aard zijn, dat de apostel het hun zo kwalijk niet had kunnen 

nemen, als zij hem inderdaad daarom hadden veracht. Zij moesten dan toch zekerlijk 

iets verachtelijks medebrengen. Was hij slechts een apostel geweest, dan had het niets te 

beduiden. Maar waarom juist in deze betrekking? En al het bidden om afwending was 

tevergeefs! Daar is het vragen naar het waarom dikwijls een verzwaring van het lijden. 
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Heeft Job dan niet lijden genoeg, waarom moeten zijn geleerde vrienden nog daarbij 

komen en de maat van dat lijden doen overvloeien? Dat David moet vluchten, dat zijn 

raad trouweloos met hem handelt, dat is nog te dragen, maar dat het zijn eigen zoon is, 

voor wien hij moet vluchten, dat is te hard; en dat die zoon nog daarbij zonder 

boetvaardigheid in zijn zonde sterft, en hij niet eens wenen en klagen mag, dat is meer 

dan hard. 

Niet genoeg, dat men Jeremia in een kuil wierp, zij hebben ook, volgens Klaagl. 3:5, zijn 

hoofd met water overgoten, toen zeide hij: “Ik ben afgesneden.” Genoeg, wij hebben 

reden om te bidden, dat onze vlucht niet in de winter zij, want ons lijden kan met zeer 

verzwarende omstandigheden gepaard gaan. 

“Waarom plaagt Gij uwe knecht?” Deze vraag raakt ook menigmaal het doel en het 

oogmerk, dat God door wegen van lijden bereiken wil. Zo kunnen wij ook de vraag van 

Mozes opvatten: Wat bedoelt Gij toch met die verootmoediging, welke Gij over mij laat 

komen? Voor een lijdend hart is het geen geringe versterking, wanneer dit het genadig 

doel leert kennen, dat de Heere door lijden, dat Hij zendt, wil bereiken, wanneer men 

het niet als straf maar als heiligingsmiddelen kan beschouwen. 

Zekerlijk leert ons het Woord Gods duidelijk en uitvoerig genoeg daaromtrent, dat de 

Vader der geesten ons tuchtigt, ons ten nutte, zelfs opdat wij Zijn heiligheid zullen 

deelachtig worden. Maar onder het lijden kan men niet altijd daarvan het gewenste 

gebruik maken. De nuttigheid openbaart zich ook niet dadelijk, maar eerst daarna, en 

ten dele eerst in de heerlijkheid; en dan is de nuttigheid van die aard, dat zij onze 

natuur, welke daardoor een slechte dienst gedaan wordt, meestal kwalijk behaagt, dewijl 

men kleiner, ootmoediger en van zelfvertrouwen ontdaan wordt.      

De apostel maakt in 2 Cor. 1 melding van een bovenmate zware verdrukking, welke 

hem in Azië overkomen is, waar hij bovenmate en boven krachten werd bezwaard, alzo 

dat hij meende het leven te zullen verliezen. Maar het doel, dat daardoor zou bereikt 

worden, bestond daarin, dat hij niet op zichzelven, maar op God zou vertrouwen, die de 

doden levendmaakt; en in het geheel droeg hij zijn schat in aarden vaten, opdat de 

uitnemendheid der kracht Gode zij en niet in hem.  

Maar hoe kon zulk een doel, en hoe kon een weg der natuur, die tot zulk een doel leidt, 

welgevallig zijn? De natuur wenst steeds sterker in zichzelve te worden en gedurig minder 

nodig te hebben op God te vertrouwen; dat zij zich niet veeleer met alle kracht verheft, 

als zij zal worden genoodzaakt, niet alleen in het algemeen op God, maar op zulk een 

God te vertrouwen, Die de doden levendmaakt, wie zou daar niet uitroepen: “Dat mij 

dit toch niet wedervare!” 

Nochtans kan het gaan, zoals in Psalm 83:16 gezegd wordt: “Vervolg hen alzo met uw 

onweder en verschrik hen met Uwe draaiwind! Maak hun aangezicht vol schande, opdat 

zij, o Heere, Uwe Naam zoeken.” Het doel is goed, maar de weg is verschrikkelijk, en 

zolang het eerste niet aan het licht treedt, en men nog op deze weg wankelt, zal men 

zekerlijk vragen: “Waarom plaagt Gij uwe knecht?” Eindelijk kan dit de ziel drukken: 

waarom juist zij zo gelouterd en geoefend wordt? 

“Gave God,” riep Job uit, “gij waart in mijn plaats!” Asaf nam het zeer kwalijk op, 

waarom dan juist hij; en dan wilde hij zichzelven nog wel voor een zeer vroom man 

houden. Andere mensen, meende hij, hadden geen plagen zoals hij, en dat verzwaarde 
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de zijne, die elke morgen nieuw waren. Aäron en Mirjam waren niet zo geplaagd; 

waarom plaagt Gij dan juist zo uwe knecht? Zij bewandelen hun weg met blijdschap, 

terwijl mijn pad door dorre woestijnen gaat, waar men dikwijls geen uitweg ziet! 

Ziet daar zweeft een klagend waarom? op de lippen. Zou God iets bijzonders met mij 

voorhebben? Maar ware het niet vermetel en eigenliefde, om zo te denken? Heeft Hij mij 

minder lief, of moet ik die rampen, evenals anderen hun vertroostingen, als blijken 

Zijner liefde beschouwen en er in roemen? Of zijn mijn ondeugden zo hardnekkig, dat 

de uitroeiing daarvan zulke scherpe middelen noodzakelijk maakt, zodat bij mij, volgens 

Jes. 28, dorswagens en eggen vereist worden, waar bij anderen roeden en stokken 

voldoende zijn? Vat alles tezamen en bedenk, dat aan het einde van het aangehaalde 

hoofdstuk staat: “Zulks komt ook voort van den Heere der heirscharen: Hij is 

wonderlijk van raad, Hij is groot van daad!” 

Mozes beklaagt zich over zijn moeilijk ambt en werk, en zegt: “Waarom hebt Gij aan 

uwe knecht kwalijk gedaan, dat Gij de last van dit ganse volk op mij legt; dat Gij tot mij 

zoudt zeggen: Draag het in uwen schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, 

tot dat land, hetwelk Gij hun vaderen gezworen hebt. Vanwaar zou ik het vlees hebben, 

om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggende: Geef ons vlees, dat wij 

eten! Ik alleen kan al dit volk niet dragen; want het is mij te zwaar.”   

Die arme Mozes! Hij weegt tegen elkander op zijn werk, dat hij zal uitrichten, en zijn 

kracht, en ziet, nu ontzinkt hem alle moed. Is dat dezelfde Mozes, die bij en onder veel 

zwaarder druk en omstandigheden, toen Farao en de Rode zee hem benauwden, zeide: 

“Vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heeren, dat Hij heden aan u doen zal. De 

Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn?” 

En in zijn loflied: “De Heere is mijn kracht en mijn lied, Hij is mij tot heil geweest?” 

Het is, als gij het zo wilt nemen, dezelfde Mozes, die bij zijn eerste roeping, Ex. 3:1, 

zeide: “Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou 

voeren?” Waarop hij ten antwoord kreeg: “Ik zal voorzeker met u zijn,” enz. Thans treedt 

het werk in zijn ganse grootte en uitgestrektheid hem voor ogen, en zijn blik daarop is 

van die aard, dat het hem toeschijnt alsof hij het moet ten uitvoer brengen. En het 

besluit was: Ik kan het niet. Uit het vervolg schijnt zelfs voort te vloeien, dat zijn oog 

ditmaal zozeer beneveld was, dat hij meende, dat niemand het vermocht. 

Wij laten Mozes staan en merken op, dat het goed en noodzakelijk is, om het werk, dat 

ons vooral als ware christenen is opgelegd, in al zijn uitgestrektheid, betekenis en 

gewicht scherp in het oog te vatten, en onze middelen en krachten, om het uit te voeren 

behoorlijk te meten, waaruit een ootmoedig, maar heilzaam besluit is te trekken. Laat 

ons dan ons werk, onze kracht en bekwaamheid daartoe enigermate beschouwen. 

Groot, betekenisvol en gewichtig is het werk, dat wij als christenen geroepen zijn te 

volbrengen, hetgeen wij spoedig kunnen bespeuren als wij er slechts enigszins over 

nadenken. Laat ons vooreerst bedenken, dat wij dagelijks daarnaar hebben te jagen, dat 

wij ééns in de grote dag des gerichts onbeschaamd mogen staan voor de schrikwekkende 

rechterstoel van Christus, en in deze hoogste en alles beslissende ure een verblijdende 

uitspraak mogen horen. 

Welk een gewichtig werk! Laat ons verder bedenken, dat het ons opgelegd is, niet alleen 

de grove openbaring van zondige begeerlijkheden te onderdrukken, of enkele, 
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veelbetekenende ondeugden af te leggen, terwijl andere, minder beduidende in ons 

blijven heersen; maar dat de ganse oude mens met zijn lusten en begeerlijkheden geheel 

gekruisigd en gedood moet worden, alzo, dat geen gedachte of begeerte tegen enig gebod 

Gods ooit in ons opkomt, veel minder zich nestelt en vastzet. 

Welk een les! Laat ons bedenken, dat als wij dit hadden gedaan, wij toch nog de grootste 

helft niet verricht hadden, en nu de liefde tot God en de naaste geheel en zo in ons 

heersen moet, dat de liefde tot de naaste tenminste moet gelijkstaan met de liefde, die 

een ieder zichzelven toedraagt; maar de liefde tot God haar moet overtreffen. 

Wij moeten tot alle goed werk bekwaam zijn en overal tonen dienaars van God te zijn. 

Welk een groot werk! Daarbij mogen wij niet vergeten, welke hindernissen en 

zwarigheden zich voordoen bij het ten uitvoer brengen van dat werk. Al zou wellicht de 

wereld ons niet bijzonder veel meer kunnen hinderen, en noch haar goed, noch haar 

bekoorlijkheden, noch haar bespotting, noch haar loftuitingen ons niet veel meer deren, 

hoe zullen wij onze les leren of ten uitvoer brengen, daar wij juist bij en in onszelven de 

krachtigste tegenstand vinden? 

Hoe zal een lamme gaan? Het boze komt uit ons binnenste voort.  

Met welk een kunstwerk zullen wij deze bron stoppen, of herscheppen, opdat zij inplaats 

van bitter, zoet water opwelle? God beveelt ons een nieuw hart te maken! Bedenken wij 

nu daarbij, dat een onzichtbare, maar zeer grote macht ons dit tracht te verhinderen, 

een macht, die dan eens verblindt, dan weder bekoort en drijft, dan eens zoekt in slaap 

te wiegen en te begoochelen en wat dies meer zij; dat wij met de ganse verschrikkelijke 

macht der duisternis te doen hebben en haar moeten bestrijden en overwinnen, - wat 

dunkt ons dan van ons werk? 

Wij mogen ons de uitgestrektheid daarvan geenszins verbergen, maar behoren veeleer 

neder te zitten en de kosten voor dat grote werk te berekenenen, of wij het al dan niet 

ten uitvoer kunnen brengen. 

Zijn wij er tegen opgewassen of niet? Wij hebben verstand, geweten en wil. Zijn wij 

daarmede genoegzaam toegerust? Beproeft het. Beproeft het met alle ernst en ijver. 

Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. Strijdt om in te gaan door de enge poort 

ten leven. Verzuimt niet, maar grijpt het werk spoedig en met een vast besluit aan. 

Draalt gij en wilt gij het uitstellen om uzelven niet te verloochenen, dan kunnen wij u 

gerustelijk zeggen, dat gij dit werk nooit verrichten kunt. 

En toch gij moet, dat blijft waarachtig. Het blijft voor uwe rekening staan, en wee u, als 

gij het onafgedaan laat liggen. Mozes beschouwde het ganse werk als hem opgelegd; 

maar hij verklaart: “Het is mij te zwaar. Ik kan het niet.” 

Maar zo was het ook gemeend. Tot de overtuiging van het niet kunnen aan zijn zijde 

moest het gebracht worden, en het werd inderdaad tot deze hoogte geleid. “Ik vermag 

het niet alleen,” zegt hij. Zo zal het ook bij alle ware christenen aan het licht treden, die 

niet slechts hoorders, maar daders des Woords willen zijn. 

Maar dezen zullen daarbij niet blijven staan; het zal hen krachtig uitdrijven tot Hem, 

Die hen sterk en machtig kan maken, zodat zij niet alleen zeggen: Ik vermag het niet, 

maar veeleer: Ik vermag alle dingen, ik overwin alles. Want er bestaat een volk, dat één 

adem en met gelijke waarheid zegt: “Ik ben zwak; maar als ik zwak ben, dan ben ik 
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machtig.” Hebben zij die kracht niet in zichzelven, zo hebben zij haar in een Ander en 

zijn sterk door Vreemde Rracht, krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. 

De geplaagde Mozes doet, zoals men altijd doen moet: hij neemt met zijn plagen de 

toevlucht tot den Heere, en klaagt Hem al zijn leed. Hij vindt ook verlichting. Vooreerst 

verlicht de Heere zijn last daardoor, dat Hij hem bevel geeft, zeventig mannen uit te 

kiezen, die Hij met Zijn Geest uitrusten en hem toevoegen zal, opdat hij voorts dan de 

gehele last niet alleen zal behoeven te dragen. De Heere is de rechte Man, Die het 

bezwaard gemoed op de een of andere wijze tenminste verlichting kan verschaffen, zo 

Hij het althans nog niet geheel bevrijden wil. 

Wij vinden hier het getal zeventig terug, dat ook reeds bij de palmbomen te Elim 

voorgekomen is. Christus had, nevens de apostelen, ook juist zovele discipelen, die Hij 

uitzond. Wij vinden hier ook een afschaduwing van de uitstorting des Heiligen Geestes, 

bij de heilrijke grondvesting van het Nieuwe Verbond, over de apostelen, en door hen 

over duizenden anderen. Het werd aan die zeventig mannen zichtbaar, dat de Geest hun 

was medegedeeld; want zij begonnen te profeteren, en hielden niet op. “Die den Geest 

van Christus niet heeft, komt Hem niet toe;” maar waar Hij komt, daar bewerkt Hij een 

duidelijk merkbare verandering. 

Men kan zeggen: Hij begint te profeteren. Zekerlijk niet in zover, dat hij begint 

toekomende dingen te voorzeggen, maar in zover hij van zichzelven en van Goddelijke 

dingen begint te spreken op een wijze, die met het Woord overeenstemt, en tegelijk 

andere zielen tracht tot Christus te leiden. Alsdan is het dikwijls ook voor oude 

christenen een hoogst verblijdende zaak, te zien en te horen, hoe de nieuwe wijn in de 

nieuwe zakken gist en werkt, ja, voor de zielen zelven is hetgeen in hen gebeurt des te 

verrassender, naarmate het meer nieuw en ongewoon is. 

Hoe gematigd en vrolijk hoort men hen de wereld, de zonde en de duivel de oorlog 

verklaren; wat willen zij niet al lijden en doen, welk een vurige liefde drijft hen, welk een 

blijmoedige hoop en levendig geloof, welk een standvastigheid der lijdzaamheid, welk 

een helder licht in het Woord Gods, welk een inzien in het Evangelie, welk een 

hoogschatten en prijzen der genade!  

Er bestaat een natuurlijke lente. Er komt ook een lente in de begenadigde ziel, en deze 

ontstaat dan, als de Zon der genade in en over haar opgaat, met genezing onder hare 

vleugelen. 

Van de zeventig mannen, die opgeschreven waren, bleven twee in het leger terug; zij 

werden, ik weet niet door welke omstandigheden, teruggehouden, om met de overigen, 

zoals zij toch moesten, voor de tabernakel te verschijnen. Zoveel is zeker, zij lieten het 

niet na met een boosaardig doel. Van de Geest, Die Zich aan de overigen meedeelde, 

ontvingen ook zij hun deel, en begonnen te profeteren in het leger. 

Hun namen waren Eldad, Gods liefde, en Medad, Matiging, twee dingen, die niet 

mogen ontbreken. Een jongeling werd hun verandering gewaar en vernam hun 

profeteren. Hij liep heen en zeide het Mozes. Het geschiedde nu, dat Jozua, de dienaar 

van Mozes, die hem steeds omringde, dat bericht mede aanhoorde, en terstond was hij 

met een raadgeving gereed. “Verbied het hun!” riep hij tot Mozes. Het was de 

eigenliefde, die hem deze raad ingaf, en deze zijn eigenliefde zocht haar voedsel in de 

onvergelijkelijke grootheid van Mozes. Ongetwijfeld liet hij zich niet weinig voorstaan, 
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en dit mag er wel bijgevoegd worden, niet zonder oorzaak; hij meende als het ware de 

schaduw van Mozes te zijn, die hem overal begeleidde. 

Leed het aanzien van Mozes nu schade, dan had hij daarbij ook nadeel; want alzo is de 

eigenliefde. Zij zoekt hare voortreffelijkheid door alle mogelijke middelen te bevorderen. 

Zo wilden de discipelen van Johannes den Heere Jezus bij hun meester in een verkeerd 

daglicht stellen, toen zij zeiden: “Rabbi, Die met u was over de Jordaan, welke gij 

getuigenis gaaft, ziet Die doopt, en zij komen allen tot Hem.” 

Maar Johannes antwoordde onder anderen: “Hij moet wassen, maar ik moet minder 

worden!” Hij moet in uw liefde, in waarde, aantrekkelijkheid en onmisbaarheid wassen, 

maar ik moet minder worden. Johannes was er verre van verwijderd, om in de 

eigenlievende, eergierige zin zijner discipelen te delen. Mozes dacht evenzo over dezelfde 

zaak.  

Zekerlijk kan het naar het standpunt, dat iemand inneemt, verzoeking en lijden 

veroorzaken, als zijn aanzien, invloed en waarde afnemen, als hij niet meer geldt wat hij 

anders gold en nog steeds mocht gelden, en anderen in zijn plaats treden. Maar gebeurt 

dit bij personen, die genade hebben, dan zijn het nuttige oefeningen, die zeer leerzaam 

voor hen zijn. 

Mozes wees daarom de verzoeking, die zijn vriend en dienaar hem voor de voeten wierp, 

op een heilige wijze af; hij zeide: “Zijt gij voor mij ijverende?” Is het mijn voordeel, mijn 

aanzien, dat gij als hoofdzaak beschouwt? “Och, of al het volk des Heeren profeten ware, 

dat de Heere Zijn Geest over hen gave!” Voorzeker een gewenste zaak! Wat kan haar 

evenaren, of wat kan haar overtreffen? 

Wat kan in deze wereld daarmede vergeleken worden? Niets. Wenst men een algemene 

vrede op aarde, verlangt men een bloeiende handel en werkzaamheden, wil men 

persoonlijk en algemeen welzijn bevorderd zien en een voorspoedig gedijen van alle 

ondernemingen, het is wel. Maar als dat alles gelukt, dan zijn het nog slechts aardse 

dingen, die een zeer ondergeschikte waarde hebben en niet zelden eer schadelijk dan 

nuttig zijn.  

Maar wat zou het een heiligheid en zaligheid zijn, als al het volk des Heeren profeteerde 

en de Heere Zijn Geest over hen gave. Welk een kennis, welk een Godzaligheid en 

liefde, welk een vrede en blijdschap zou er dan reeds hier op aarde aanschouwd worden. 

Dan zou, om met Psalm 85 te spreken, “eere in het land wonen, goedertierenheid en 

waarheid elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede elkander kussen.” 

Vandaar dat iedere knecht des Heeren de woorden van Mozes tot zijn dringend gebed, 

zowel voor zichzelven als voor anderen maakt, vooral dewijl de Heilige Geest immers 

wordt beloofd aan hen, die daarom bidden. 

“Och! dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw 

aangezicht vervloten. Och, dat al het volk des Heeren profeteerde en de Heere Zijn 

Geest over hen gave.”Amen.   
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DE LUSTGRAVEN  (slot) 

 

 
Numeri 11:18-24 
 

Wij hebben ons reeds lang in de legerplaats Tabeera opgehouden. Thans maken wij ons 

tot de optocht gereed, terwijl wij intussen nog het gedrag van Mozes met betrekking tot 

de Goddelijke belofte en Zijn terechtwijzing beschouwen. 

Vooreerst de Goddelijke belofte, die door een voorbereiding wordt voorafgegaan, want 

het heet: “Heiligt u tegen de morgen,” houdt u daartoe gereed, brengt uw gemoed in 

een betamelijke Godvruchtige stemming; verwacht het met vertrouwen en verkeert in 

een blijmoedige hoop. Dat is een betamelijke toestand met betrekking tot de beloften in 

het algemeen; maar die dan vooral is, als die beloften ons in de Heilige sacramenten als 

het ware zichtbaar tegentreden. De beloften eisen ook gewoonlijk geduld, en wel een 

groter geduld, naarmate zij voortreffelijker zijn. Hier was het niet nodig lang te wachten, 

slechts tot morgen. Nochtans kan ons ook dit lang genoeg voorkomen. 

De grond en oorzaak tot die belofte was niet verblijdend. “Gij hebt voor de oren des 

Heeren geweend,” heet het, “zeggende: wie zal ons vlees te eten geven? want het ging ons 

wel in Egypte (wat behoefde hij ons uit te leiden), overmits gij den Heere, Die in het 

midden van u is, verworpen hebt.” 

Het was alzo een belofte en een gave, niet uit genade, maar in toorn, niet in zegen, maar 

ten verderve. Maar gaat het niet nog dikwijls zo? Is de dierbare schat der gezondheid een 

zegen of ten verderve voor hen, die deze gave gebruiken om misdaden te begaan, en zou 

niet menigeen een ongeluk zijn ontkomen, als hij krank was geweest? Is niet een groot 

verstand en geleerdheid voor velen tot een valstrik geworden? Wat is voor de mens 

gezegend, als de Heere Zijn zegen niet daarbij gebiedt, en als Hij dat doet, wat zou er dan 

niet heilzaam voor hem zijn? 

Hoe heilzaam was voor Jozef en Manasse de gevangenis, voor Job zijn beproeving, voor 

de moordenaar het kruis. Maar wat baat de prediking des Evangelies zonder de zegen 

des Heeren; wordt zij niet voor velen een reuk des doods ten dode? 

Het geween van Israël kwam voor de oren des Heeren. Wat dunkt u, als uw lachen en 

razen en vloeken, als uw woorden en werken voor de oren des Heeren komen, wat zult 

gij daarvoor inoogsten? Welbehagen of ongenade, een vriendelijk of een afkerig 

aangezicht? Als de Heere dat wenen zo euvel opnam, meent gij dan dat uw goddeloos 

gedrag Hem onverschillig zal zijn?  

Of houdt gij het niet daarvoor, dat God oren heeft, die alles horen, ogen, die alles zien, 

en een boek, waarin alles opgetekend staat? Zou Hij, Die het oor geschapen heeft, niet 

horen; Die het oog geschapen heeft, niet zien? En toch, gij Israël, die weent om uw 

zonde en ellende, houdt u verzekerd, dat Hij uw tranen telt. Het getal dier tranen moet 

zekerlijk vol zijn, maar eindelijk wordt toch de laatste gestort, waarop dan eeuwige 

blijdschap volgt. Zalig gij, die hier treurt en weent, gij zult lachen. Maar wee u, die hier 

lacht, gij zult wenen; hij, die ten laatste, als het op sterven aankomt, nog stof heeft om te 

lachen, lacht wel. 
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De belofte bestond daarin, dat zij vlees genoeg zouden hebben, niet slechts voor een, 

niet twee, vijf, tien of twintig dagen, maar een ganse maand lang. Het zou hun nochtans 

niet tot blijdschap, maar wel tot een walging verstrekken. Hadden zij van het manna 

gezegd, dat hun die lichte spijs walgde, dit zouden zij nog veel meer van het vlees moeten 

zeggen, en zich gaarne weder met het manna vergenoegen. 

“Zijt vergenoegd met het tegenwoordige,” staat er geschreven, en Paulus zegt: “Ik heb 

geleerd, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.” Men lere de grote kunst om tevreden te 

zijn; zij hangt volstrekt niet van uitwendige, ik weet niet, of ik er mag bijvoegen, van 

inwendige omstandigheden af. Zij is een goed op zichzelve. Die het bezit, heeft het; die 

het niet bezit, hoe zal hij er toe komen? Denkt iemand, wanneer dit of dat anders ware, 

dan zou ik tevreden zijn, hij verrekent zich; want de tevredenheid moet gij in uzelven 

vinden, anders vindt gij haar volstrekt niet. 

Lees met het oog hierop dat merkwaardige boek de Prediker, waarin gij onder anderen 

zult vinden: “Is het niet goed voor de mens dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het 

goede doe genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat dit van de hand Gods is.” Pred. 

2:24. Zo is het. Het ontbreken van het schepsel kan ons door God vergoed worden; 

maar het missen van God kan door het ganse schepsel niet vergoed worden. Dorst 

derhalve naar God! 

Het manna des Evangelies is velen evenzeer tot walging geworden als de Joden het 

manna. Zij zijn belust op het Egyptische vlees der menselijke wijsheid, die niet naar 

Christus is, maar naar de wereld. Nochtans, helaas, hoezeer zal u dat tot walging 

worden, als het God behaagt, Zijn barmhartigheid over u uit te breiden en u 

boetvaardigheid te schenken! Als u die genade wedervaren mocht, dat u uwe zonde en 

ellende drukte, o! hoe geredelijk zoudt gij, gij moogt zijn wie gij wilt, naar het verachte 

Evangelie omzien en als een bij uit deze bloem honig trachten te zuigen. 

Zulk een belofte deed de in Zijn eer aangetaste Heere. Het was bestemd. Het was groot. 

Het scheen onuitvoerbaar. Dat herinnert ons de grote beloften des Evangelies, als daar 

zijn: volkomen vergeving der zonden, ook genezing van de zondige aard, waarmede de 

christen zijn levenlang heeft te strijden; een korte tijd, niet zelden in weinige uren, ja in 

een ogenblik geheel en al voleindigde heiliging en vernieuwing, waarbij al het zondige zo 

volkomen uit de ziel gebannen wordt, als de nacht verdwijnt voor de opgaande zon; een 

bewaring, zo krachtig, dat zij, die eenmaal in de hand van Jezus zijn, door niemand 

daaruit kunnen gerukt worden, zodat zij nimmer zullen omkomen; zo nauwkeurig, dat 

zelfs geen haar van hun hoofd valt zonder Zijn wil; zo zeker, dat eer bergen en heuvels 

verzinken, dan dat de genade van hen wijkt; een verlossing van en door alle kwaad heen, 

zodat indien zij door het water gaan, de Heere bij hen is, en de stromen hen niet doen 

omkomen; een aanneming in het kindschap en het erfdeel Gods. 

Welke grote voorstellingen van het Evangelie zijn het, volgens welke zij, die Hem 

gehoorzaam zijn, niet meer staan onder de Wet, die hun tot rechtvaardiging voor God 

niets te verbieden, niets te dreigen, maar ook niets meer te beleven heeft; want zij zijn 

haar afgestorven en hebben tegenover haar evenmin enige verplichting, als een vrouw 

tegenover haar afgestorven man, (Rom. 7) dewijl zij een anderen, namelijk Christus 

toebehoren. 
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Nu hebben zij naar de inwendige mens een welbehagen in de Wet Gods; want zij is in 

hun binnenste gegraveerd, zodat zij de weg van Gods geboden met blijdschap lopen. 

Welke verrukkelijke voorstellingen worden er in het Evangelie gegeven aan boetvaardige 

zondaars, die niets dan zonde en ellende, ofschoon ook bekommernis en droefheid 

daarover, alsmede haat en afkeer daarvan in zich vinden; zij moeten het daarvoor 

houden, dat zij met Christus -  ik wil niet zeggen: gekruist en gestorven, ik wil ook niet 

zeggen: met Hem zijn opgewekt, om in een nieuw leven te wandelen, maar, wat nog 

meer is, reeds met Hem in de hemel gezet zijn; dat zij alzo niet eerst moeten 

zaliggemaakt worden, maar het reeds lang zijn, dat zij bij hun leven in het vlees, de 

dood, het graf, het oordeel, niet meer voor, maar reeds lang achter zich hebben, dewijl 

zij in het geloof door de dood tot het leven zijn overgegaan en nimmer in het gericht 

komen. 

Zijn dat niet zeer uitnemende zaken, en zou men niet geneigd zijn, te denken, dat hier 

meer aan overdrijving dan aan echte waarheid te denken was? En toch zo worden de 

zaken aan het geloof voorgesteld, zo zal het louter zegepraal zijn. 

Maar het kan zeer licht gebeuren, dat men zich tegenover deze grote zaken aan een 

gelijksoortig gedrag schuldig maakt als Mozes tegenover de belofte Gods openbaarde. 

Hij viel in een verstandig overleg en hij kwam tot dit besluit: hoe zal dat gebeuren? 

Voorts lag de gedachte voor de hand: dat kan niet geschieden! en dit denkbeeld moest 

meer gelden dan de belofte Gods. Armzalig gedrag, en dat wel van een man, die de 

middelaar was des Ouden Verbonds, die in de naamlijst der geloofshelden, Hebr. 11, 

bovenaan staat! 

Hij verstaat de belofte zeer goed, die ook slechts natuurlijke zaken bevatte en alzo met 

het natuurlijk verstand kon begrepen worden, zonder daartoe hoger licht nodig te 

hebben. Het betrof slechts vlees. Dat zouden zij morgen hebben, en dat wel in grote 

overvloed, een maand lang. Dat scheen hem iets groots toe, zoals het dan ook wezenlijk 

was. Maar hoe groot en bewonderenswaardig is niet hetgeen wij zoëven uit het Verbond 

der genade aanstipten! 

Niet alleen vergeving van zonden te hebben, maar in Christus rechtvaardig, niet slechts 

gerechtvaardigd, maar volmaakt, niet alleen volmaakt, maar rechtvaardigheid Gods te 

zijn in Hem; niet slechts voor een, twee, vijf, tien, twintig dagen, maar voor de ganse 

eeuwigheid. Is dat niet meer dan een zwak, eng mensenhart kan bevatten en aannemen? 

Nu bracht het verstand van Mozes ook die zwarigheid in, waarom die grote belofte 

bezwaarlijk, of volstrekt niet kon in vervulling komen. Van Abraham staat geschreven, 

Rom. 4, dat hij aan de belofte Gods niet twijfelde, maar zich verzekerd hield dat wat 

God beloofd had, Hij ook doen zou. Dat kon thans niet van God gezegd worden, maar 

wel het tegendeel. 

Zijn verstand wees op getal en middelen, en stond daardoor het geloof in de weg. 

Vooreerst kwam hem het getal des volks voor ogen, dat zonder de kinderen, die onder 

de twintig jaren waren, zonder twijfel ook zonder de vrouwen, zesmaal honderd duizend 

beliep, het gepeupel niet meegerekend, waarvan wij onlangs spraken. 

Nu, dezen zouden een ganse maand lang vlees eten? Dat was niet gemakkelijk te geloven. 

Ook wij moeten het hun niet zo kwalijk nemen, die de Heilige Schrift niet goed geloven, 

tenminste niet alles geloven kunnen. Dat is ook niet gemakkelijk. Mozes zelf gelooft 
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immers tenminste ditmaal niet alles. Zij hadden zekerlijk ook veel vee uit Egypte 

meegenomen. Maar dat was zeker in de woestijn reeds tamelijk gesmolten, uit gebrek 

aan voedsel of zo mager, dat het voor de tafel onbruikbaar was. 

En als dit ook niet het geval was, dan zouden toch, als ook wij beginnen te rekenen, en 

alles zeer gering willen schatten, dagelijks vijftien honderd ossen moeten worden 

geslacht, als een ieder slechts een weinig vlees zou hebben. Hoe spoedig zou dan hun vee 

verteerd zijn geweest, en men zou dan ook niet zo wezenlijk hebben kunnen zeggen: 

God had hun vlees gegeven. 

Werd Mozes door het grote getal in verlegenheid gebracht, ook nu nog is dit alleszins 

geschikt om het geloof te verlammen, of tenminste op te houden? Het getal zonden, dat 

in het oog van vele heiligen het getal van de haren huns hoofds, ja het zand, dat aan de 

oever der zee is, schijnt te overtreffen; het grote getal van hen, die de weg ten leven niet 

bewandelen, dat alles kan een bekommerde ziel vele bedenkingen baren. Wordt nu van 

haar geëist met Paulus te vragen: “Wie is het, die verdoemt?” zo zal haar dit meer doen 

terugdeinzen, dan geruststellen. 

De middelen tot vervulling der belofte veroorzaakten insgelijks bij Mozes bedenkingen, 

en beiden tezamen genomen maakten, dat het ongeloof tevoorschijn trad. Mozes is hier 

geen kind, maar een wijs man. En dewijl hij geen middelen en wegen ziet, waardoor de 

belofte zal vervuld worden, zo meent hij, dat er ook geen middel is.  

Was dat ootmoed, kinderzin? Herinnering wat God en wat hijzelf was? De wijze man 

denkt aan ossen en vissen, maar aan vogels, en dat is immers ook vlees, denkt hij niet. 

Daarbij overdrijft hij het als hij vraagt: zullen alle vissen der zee tot ons komen, hun 

element verlaten en door het zand dezer woestijn tot ons zwemmen, zodat er voor het 

volk genoeg zijn zal? 

Met één woord, het schijnt hem de onmogelijkheid zelve te zijn. Maar hoe?  

Is dan het willen Gods niet genoeg, om alles tot stand te brengen? Is Zijn arm verkort, 

zodat Zijn almacht niet toereikend meer is? Moeten Zijn woorden ons niet meer gelden 

dan onze gedachten? Nu ja, valt vrij de verootmoedigde Mozes hard, terwijl gij het beter 

denkt te maken! Niet waar? als gij in nood zijt, dan vertrouwt gij geheel en al dat Hij u 

kan, wil en zal uitredden, of alles ten beste keren? Als gij volstrekt geen uitweg meer ziet, 

dan verblijdt gij u daarover, dat Hij roept hetgeen niet is, opdat het zij.  

Gij antwoordt in alles, ook in de moeilijkste gevallen en op ale vragen en raadsels: 

Christus! en daarmede zijn zij opgelost. Plaatsen uwe zonden zich in slagorde voor en 

tegen u, dan kunt gij Zijn bloed slechts tonen en terstond moet hun trots verdwijnen; 

rukt de Wet het haar strenge en dringende eisen tegen u op, dan houdt gij haar het 

schild der gerechtigheid van Christus voor en zegt: 

 

De zonde kan niet meer mij door de Wet verdoemen; 

Want al haar eis en vloek, hoe die ook zijn te noemen, 

Heeft Jezus door Zijn bloed geheel en al geboet. 

 

Willen de geestelijke vijanden u binden, en roepen zij reeds: “De Filistijnen over u, 

Simson!” zo komt de Geest Gods over u, en alle banden worden verscheurd, gelijk een 
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draad aan de lamp verbrandt, en gij roept: Krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner 

macht! 

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Gij hebt 

recht, ja gij hebt daartoe het volkomenste recht. Gaat voort in deze uw kracht en laat u 

niet storen. Maar bij Mozes stond het ditmaal zo niet. Wie zou zich niet verwonderen, 

als hij hier bij die grote man Gods zulk een ongeloof, zulk een blinde wijsheid en zulk 

een vermetelheid ziet tevoorschijn treden! 

Dat het geen vraag was, die beschaamdheid bevatte, met het doel om lering te 

ontvangen, zoals de vraag van Maria: “Hoe zal dat wezen?”dat het ongeloof was, wordt 

duidelijker uit de wedervraag des Heeren: “Is dan Mijn hand verkort?” Welke 

verbazende ervaringen heeft het ganse volk en bijzonder hijzelf reeds gehad! Het 

gebeurde in Egypte, bij de Rode zee, enz.  

Beschermen dan alle ervaringen niet tegen het uitbreken van het ongeloof in 

voorkomende omstandigheden? Welk een uitnemende kennis Gods had Mozes, welk 

een vertrouwelijke omgang met Hem, zodat de Heere met hem sprak als een vriend met 

zijn vriend. Hoe onmiddellijk was alles geschied. Onmiddellijk had God tot hem gezegd: 

“Gij hebt genade gevonden in Mijn ogen.” 

Zou men niet zeggen, dat hij, wien dit eens mocht gebeuren, voor altijd gedekt was? 

Welk een blindheid wordt in zijn verwaande wijsheid openbaar! Want hij staat 

inderdaad gelijk met anderen, die zeggen: Hij kan het niet. Hij maakt bedenkingen, die 

hem zeer aannemelijk voorkomen en die zijn verstand opwerpt. Die zesmaal 

honderdduizend mannen staan hem in de weg, en daar zijn verstand geen middel weet, 

vanwaar voor zovelen al dat nodige vlees komen zal, zo is hij onbescheiden genoeg om te 

geloven, dat het de onmogelijkheid zelve was. 

In het Paradijs werd in twijfel getrokken of God wel alzo zou hebben gesproken. Maar 

hier ging het nog een aanmerkelijke schrede verder. Dat Hij dit wezenlijk gezegd had, 

werd niet betwijfeld, dat kon ook niet; maar nu liep de twijfel over de onmogelijkheid 

der uitvoering. Vanwaar zal het komen? Dat is juist de manier en kunst van het 

ongeloof.  

Bedenkingen te maken, zolang het slechts mogelijk is; want als het grof wordt, 

verloochent het trots en beslist en spreekt tegen, en die dit op de geschiktste wijze doet, 

geldt voor de verstandigste. Een groot gedeelte der hedendaagse geleerdheid bestaat juist 

daarin. In deze kunst is ons aller hart maar al te goed geoefend, het weet een menigte 

voorwendsels en bedenkingen voort te brengen, die nochtans steeds, hoe schijnbaar 

gegrond ook, op iets ongerijmds nederkomen, hetzij dat het vraagt: zou God gezegd 

hebben, of: hoe zal dat wezen? Ja, bij Mozes wordt een wijze van vermetelheid en 

trotsheid openbaar, alsof hij wijzer was dan God, en de zaken beter berekend had dan 

Hij.       

Hij schroomt als het ware aan het volk bekend te maken, wat God hem had gezegd, dat 

zij een ganse maand lang vlees genoeg zouden eten, dewijl het hem onuitvoerbaar 

voorkomt, en hij vreest de eer van God met de zijne als profeet des Heeren op het spel 

te zetten, als hij het beloofde van God bekend maakt, en er dan niets van gebeurt. 

Als de apostel zegt: “Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet,” - dan geeft hij toch 

daardoor tegelijk te kennen, dat het aan redenen om zich dat Evangelie te kunnen 
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schamen, niet ontbrak. Men zou wezenlijk onder mensen kunnen verkeren, bij wien 

men reden had, of tenminste meende te hebben, terug te blijven om het Evangelie vrij 

te verkondigen, uit vrees, om ook dat heilige voor de onreine zwijnen te werpen; daar zij 

zich, als het geschiedde, zouden omkeren en u zouden verscheuren; of men zou ook 

reden kunnen hebben, om het Evangelie niet in zijn volheid te verkondigen, en de 

wonderbare rijkdom der genade, die het verkondigt, open te leggen, maar het te 

omsluieren. 

Allen alles te worden, opdat men er enigen moge winnen, is een uiterst moeilijke zaak. 

Wie is daartoe bekwaam? Medad, dat betekent de rechte maat, was ook in het leger. 

Maar hoe gaat het daarmede? Hier te veel, daar te weinig, ginds ontbreekt dit en hier 

dat! Mozes komt met zijn wangestalte niet klagend voor den Heere, maar rechtstreeks, 

alsof hij het grootste recht had, niet alsof bij hem, maar wel bij den Heere iets te 

veranderen was. O welk een onverstand! 

Maar ook, o welk een genade des Heeren, Die Zijn knecht, die hier als een verloren en 

verdwaald schaap voorkomt, getrouw terechtbrengt. Hij doet hem een wedervraag, 

waardoor Hij hem Zijn macht herinnert, en daardoor het gemoed van Mozes op het 

rechte standpunt brengt. Hij vraagt: “Is dan Mijn hand verkort?”  

Zo vraagt de Heere ook in Jes. 50: “Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet 

verlossen kan? Of is er in Mij geen kracht om uit te redden?” Ach! ja, zulke Goddelijke 

herinneringen doen een bedrukte ziel bijzonder goed, en verplaatsen hare voeten uit de 

modder op vaste grond. Een ziel kan versaagd nederzinken onder de menigte van haar 

zonden; maar o! hoe verkwikkelijk is het daar, als zij dan inwendig en krachtig wordt 

herinnerd aan het bloed van Christus, dat tot haar verzoening vloot; als haar in het 

gevoel van haar zwakheid Zijn kracht, onder het gewicht van haar ellende Zijn verlossing 

in herinnering wordt gebracht. 

Dan verkrijgt zij weder vleugelen en wordt haar jeugd vernieuwd als eens arends. Zo ging 

het ook met Mozes. Hoe beschaamd zal hij geworden zijn, dat hij onder zijn 

overleggingen de kracht van God zo weinig of in het geheel niet berekende, en hoezeer 

verviel al zijn verstand, toen hij er bij bepaald werd. Hoe aangenaam beschaamd wordt 

een christelijke ziel, als zij leert inzien, hoe zij in haar bekommernis het bloed, de 

gerechtigheid, de genade en kracht van Jezus Christus zozeer voorbijgezien, en zo weinig 

of in het geheel niet berekend, en bij het bouwen van haar toren niet medegeteld heeft. 

Dan wordt het ongeloof dikwijls met zeer zalige tranen beweend en afgezworen, of 

tenminste geroepen: “Ik geloof, Heere! kom mijn ongeloof tehulp,” of met Job gezegd: 

“Ik leg mijn hand op den mond.” (Job 39:35.) De Heere kondigt hem ook de eigen 

ervaring aan. Gij zult voorts zien, of Mijn Woord iets bij u gelden kan of niet. Een man 

als Mozes had gewis moeten geloven zonder zien, geloven op hoop, waar niet te hopen 

is. 

Maar Mozes als Mozes in zichzelven beschouwd, vermocht dat evenmin als ieder ander 

mens. Eindelijk loopt het toch met het geloven en niet geloven op het aanschouwen en 

op de ervaringen uit. Het heersende ongeloof wordt eindelijk toch met verschrikking 

gewaar, dat alles wezenlijk alzo is, als het Woord Gods, dat men niet gelooft, getuigd en 

van hel en eeuwige verdoemenis en het toekomend oordeel tevoren verkondigd heeft. 
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Zo moet ook het geloof eindelijk op een zalige wijze ervaren, wat het gelooft, en wordt 

de hoop verwisseld in aanschouwen. 

Zo wordt Mozes genezen. Al zijn inwendige bedenkingen vallen geheel weg. Hij gaat tot 

het volk en zegt, dat zij een maand lang vlees zullen eten. Hij redeneert niet meer over 

het hoe en het middel, op welke wijze deze belofte zou vervuld worden. Hij gelooft, dat 

wat God belooft, Hij ook zal doen. O! aangename verwisseling, als de ziel uit de menigte 

van eigen gedachten en troosteloze verwarring der eigen overleggingen getrokken, haar 

vertrouwen mag vestigen op de levende God. 

Maar zou men niet eindelijk nog kunnen vragen: waarom meldt Mozes dit van 

zichzelven, daar het hem toch niet tot roem verstrekt, maar veelmeer in de beoordeling 

van anderen op de achtergrond plaatst? Dat was juist het eerste doel, dat hij daarmede 

beoogde. Men moest hem niet hoger plaatsen, dan hij wezenlijk stond. Hij had dat 

immers niet behoeven te melden, en had hij het niet gedaan, wie zou er iets van ervaren, 

en niet veeleer van hem geloofd hebben, dat hij ver boven al het menselijke bederf was 

verheven. 

Maar hij begeert voor zichzelven geen roem, vooral niet ten koste van Hem, Wien alle 

roem alleen toekomt. Hij wil het wel weten, dat hij zonder genade even ellendig is als 

alle anderen. Daarom komt ook Paulus zo dikwijls op zijn vroeger leven terug, en als hij 

roemende van zichzelven spreekt, vergeet hij zelden om aan te merken: “Doch niet ik, 

maar de genade Gods, die met mij is.” 

Ootmoed, inzicht in zijn nietswaardigheid neemt toe met de wasdom in de genade. Hij 

meldt de wangestalte zijns gemoeds, om ook daardoor te wijzen op het diepe bederf der 

menselijke natuur, dat ook bij de heiligste mensen nog wel van tijd tot tijd doorbreekt, 

het bederf, dat zich bijzonder in het ongeloof en alzo in geringe gedachten van God, Zijn 

almacht, goedheid en trouw openbaart, en daardoor den Heere grote oneer aandoet. 

Tegelijk toont hij door zijn voorbeeld, dat de mens zijn rechtvaardiging niet in 

zichzelven, in zijn werken en bestaan zal vinden, maar haar door het geloof moet zoeken. 

Want Paulus verzekert ons, dat ook Mozes van de rechtvaardigheid des geloofs getuigd 

heeft. Ook hij wil worden aangezien als een, die uit vrije genade gerechtvaardigd en een 

erfgenaam des eeuwigen levens is. 

Terwijl hij zijn ongestalte meldt, betuigt hij tevens daarmede, hoezeer wij een 

voortdurend werkende genade behoeven, en hoe afhankelijk wij van haar zijn en blijven. 

Wat baat alle kennis en wetenschap, wat baten zelfs alle ervaringen der Goddelijke 

verlossing en alle vorige verzekeringen Zijner genade, wat baat het zelfs, of wij 

honderdmaal hebben kunnen geloven, als het ons niet ook in de ure wordt gegeven, als 

wij het nodig hebben? Dan zijn wij even arm en ellendig, even verblind en dodig, alsof 

wij nog niets wisten, nog niets ervaren en nog nimmer iets geloofd hadden, zoals Mozes 

zich ook wezenlijk toonde. 

Gij vermoogt niet het geringste, dat geldt zowel van de laatste als van de eerste helft van 

de weg; alzo is ons een gans afhankelijk leven en gedrag zeer aan te bevelen. Doet Hij 

Zijn milde hand open, dan verzamelen wij. 

De afwijkingen, welke ons de Schrift ook van de heiligste mannen laat zien, dienen 

mede ten bewijze, dat ook zij niet anders dan door vrije genade zijn gezaligd, en dat er 

geen andere weg ter zaligheid bestaat dan de verse en levende door Jezus Christus, ten 
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bewijze, dat er geen andere gerechtigheid is, waarmede wij voor het gericht Gods bestaan 

kunnen, dan die, welke Christus door Zijn gehoorzaamheid heeft verworven, en die de 

boetvaardige zondaar in het geloof omhelst. 

Ach, dat wij dan van harte recht ootmoedig werden! Sterven wij dan geheel aan 

onszelven, om volkomen op de genade te hopen, welke ons toegebracht wordt in de 

openbaring van onze Heere Jezus Christus door den Heilige Geest. Amen.    
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HAZEROTH 
 

 

Numeri 33:17 
“En zij reisden van Kibroth-Thaäva en legerden zich in Hazeroth.” 

 

Zo trekken wij dan eindelijk van de legerplaats de Lustgraven op, en legeren ons te 

Hazeroth. Ginds hebben we ons zeer slecht gedragen, en het is ons daarom slecht 

gegaan. Het getal is aanmerkelijk kleiner geworden, want de Heere heeft er velen 

gedood. Dat is ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden 

hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben, 1 Kor. 10:6. 

Deze harde roede zal dan, hopen we, baten. De overgeblevenen zullen zich wel bezinnen 

en beteren, en zij zullen zich wel aan geen gelijksoortige bedroevende en goddeloze 

handelingen meer schuldig maken! Wij kunnen daarvoor niet instaan. Er zijn ontaarde 

kinderen, bij welke de roede niets baat; al ware het dat men alle bomen des wouds tot 

roede maakte, het zou nochtans tevergeefs zijn. Zijn de kinderen Israëls niet een in het 

oog lopend bewijs van de waarheid der uitspraak van de apostel, als hij zegt: “De wet is 

bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde?” waar hij zegt: “Maar de 

zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid 

gewrocht;” voorts: dat er geen gebod is gegeven, dat levendmaakt, dat het slechts een 

dodende letter is, enz. 

Mozes, dat is de Wet, is niet instaat, ook slechts één man in Kanaän in te leiden, veeleer 

moeten zij allen onder hem sterven, en eindelijk ook hijzelf. Zijn ambt is vreselijk. Het 

doodt; het predikt de verdoemenis, het doet eisen op eisen, en port daardoor als het 

ware vanwege de onmacht des vleses tot het tegendeel aan. Een der grootste voorrechten 

van het Evangelie bestaat daarin, dat men onder het Evangelie door het geloof van de 

Wet verlost en haar afgestorven is, “alzo dat wij de levende God dienen in nieuwheid 

des Geestes.” 

De voortzetting onzer beschouwing van de wandelingen Israëls door de woestijn levert 

ons weinig verblijdends, maar wel veel verootmoedigends en nederdrukkends op, zodat 

men liever met die beschouwing zou ophouden, dan daarmede voortgaan. Hoe 

vermoeiend wordt toch de langdurige beschouwing van de menselijke ellende en het 

verderf, dat zich steeds vernieuwt, wanneer er wodt opengelegd, wat er in de mens is! 

Wie zou niet een sterke tegenzin hebben, om de mensen, ja zelfs de beste onder hen, in 

hun menigvuldige wangestalten te beschouwen, hun te ontkleden, om hun 

misvormdheid en misgeboorte recht duidelijk te zien, hun etterbuilen en melaatsheid 

recht nauwkeurig te beschouwen! Ware het niet veel liefelijker, beschouwingen te 

overwegen, zoals de woorden van Petrus daartoe aanleiding geven, als hij zegt: “Gij zijt 

een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk,” -  niet 

aangenamer, de gelovigen te beschouwen naar hetgeen zij in verband met hun Hoofd 

Christus zijn, weten, kunnen en hebben? Maar het is toch ook nodig en nuttig, te leren 

inzien wat zelfs de besten buiten Hem zijn. 
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Laat ons dan, in zoverre het u niet vervelend is, onze gewone beschouwingen 

voortzetten, daar het ons tot voorbeeld en lering is geschreven, nochtans zo spoedig 

daarmede voortgaan als doenlijk is. 

De dertiende legerplaats heeft de naam Hazeroth, dat is: Voorhoven. Deze legerplaats 

kreeg zonder twijfel die naam, terwijl vandaar tot naar Kanaän, en wel dat gedeelte des 

beloofden lands, dat de stam van Juda ten deel viel, volstrekt niet ver was, zodat zij 

slechts weinig uren hadden te wandelen, om op de grenzen te zijn. Gewenst standpunt, 

eindelijk zo nabij de eindpaal te zijn! Bijkans twee jaren hadden zij de meest dorre 

afgrijselijke woestijn doorgetrokken; maar nu lag zij met al haar moeiten achter, en het 

lieve land met zijn hoop zeer nabij hen. Ik weet het niet, maar zullen niet aller harten 

heviger geklopt, aller gelaat er vrolijker hebben uitgezien, aller gemoederen vergenoegd 

zijn geweest? Mij dunkt, zij hebben, als de wind mede was, iets van de verkwikkende 

landlucht en van de geurende reuk van Kanaän ervaren, of gemeend iets te 

ondervinden, en zijn daar door herleefd en verkwikt geworden. Het was herfst, en de 

kostelijke vruchten waren rijp; nu konden zij spoedig het genot hebben van meloenen, 

citroenen, wijndruiven, vijgen en granaten, waarop zij onlangs nog zo belust waren 

geworden. 

Hoe zwaar moest hun het wachten vallen, en hoe vurig zullen zij hebben gewenst, dat zij 

spoedig mochten optrekken. Ik denk, men elkander overal wederzijds gelukwensend 

ontmoet hebben, men zal van alle kanten vrolijke liederen gehoord, ja zelfs reien 

hebben gezien. Hoe zullen zij zich over hun murmureren, hun geduld geschaamd, en 

zich over de barmhartigheid en trouwe Gods hebben verblijd; hoe zal deze blijdschap 

hun sterkte zijn geweest, en de liefde Gods hen gedrongen hebben, alles te vermijden, 

wat den Heere ooit onbehagelijk zijn kon. Met één woord -  nimmer hadden hun zaken 

zo gelukkig gestaan als nu hier; vandaar de naam Hazeroth: Voorhoven. 

David maakt in de 84ste Psalm ook gewag van die Hazeroth, van de voorhoven. “Mijn 

ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren,” zegt hij in 

vers 3, en vers 11 heet het -  als wij één woord niet overzetten: “Eén dag in Hazeroth is 

beter dan duizend elders.” De Godvruchtige koning vond alzo een uitnemend genoegen 

en verlustiging in de voorhoven des Heeren, en dat wel geen zinnelijk, dat er ook niet te 

vinden was, maar een geestelijk. 

Wij weten, dat de tabernakel, en vooral de tempel, verscheidene voorhoven had, 

waarvan de ene hoger dan de andere lag, tot welke men met trappen opklom. De laatste 

voorhof vóór de tempel was voor de priesters bestemd, die daar de offers op het 

brandofferaltaar offerden, en de zangers uit de Levieten, die de Psalmen en de liederen 

zongen. De overige voorhoven waren voor de algemene Israëlieten, ook een voor de 

vrome heidenen. Vandaar zag men het offeren door de steeds geopende deur des 

tempels, en vernam het Psalmgezang en de muziek, die in de tempel weergalmde. 

Dat nu David gaarne op die plaats verkeerde, hetgeen in het algemeen met Israël het 

geval was, omdat men gaarne opging om te aanbidden, zoals wij ook in de Schriften des 

Nieuwen Verbonds zien, zo was dat niet te verwonderen. De plechtige stilte reeds, die in 

deze heilige plaats heerste, was voor de godsdienstige stemming zeer geschikt; daarbij 

kwam de Goddelijke belofte, dat de Heere Israël daar, waar Hij Zijns Naams gedachtenis 
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stichtte, zegenen wilde, zodat gelovige Israëlieten de nabijheid des Heeren nooit meer 

ontwaarden dan juist in deze voorhoven.    

De handeling van het offeren gaf aan hun beschouwing een zeer evenwichtig voedsel, 

bijzonder voor hen, die op David geleken, aan wien God die verborgen wijsheid bekend 

maakte, dat Hij dat offer niet wilde, maar iemand de oren doorboord en het lichaam 

toebereid had, om Zijn wil te doen. 

Welke dierbare indrukken kon het op het gemoed der aanbidders maken als zij 

bedachten, dat dit het huis en het paleis van hun eigenlijk wel onzichtbare, maar toch 

krachtig tegenwoordige Koning was, Die Zich daar van de gouden troon openbaarde, 

niets als Rechter, maar in genade. Welk een lieflijk geluid moest het hun zijn, als zij het 

geklank der bellen aan het gewaad van de in de tempel wandelende hogepriester 

vernamen, en wisten, dat zij nu voor den Heere gedacht werden; en zouden wij, als wij 

het kerkgeluid horen, niet biddend begeren, dat ook wij in genade voor den Heere 

gedacht worden? 

Geen wonder, als David gaarne in deze plaats verkeerde. Een dag in Hazeroth was hem 

liever dan duizend elders. De Godvruchtige koning en dichter van de Psalm, in welke hij 

dat zegt, en de vrome kinderen Korach, die hem zongen, betonen daardoor hun 

geestelijke stemming. De tijd, die zij daar vertoefden, was hun vanwege het geestelijke 

genot, dat hun daar tebeurt viel, zo onvergelijkelijk zalig; één dag deelachtig te zijn was 

hun gewenster dan duizend dagen in zinnelijke, indien ook onzondige, genietingen. Zij 

verkozen dit boven al het ander, hoe kostelijk het ook zijn mocht. Hoe klaagt David, als 

hij dit moet ontberen! Welk een brandende dorst overvalt dan dikwijls zijn ziel! 

De voorhoven, op zichzelven beschouwd, deden het zeker niet, hoewel zij er toe konden 

bijdragen en ook bijdroegen; maar hetgeen hun de Heere daar liet genieten, wat zij daar 

inwendig genoten, dat bond hen aan God, aan Zijn dienst en aan die plaats. Van dit 

inwendig genot weet de Godzalige monarch veel te roemen, dewijl hij het uit ervaring 

kende. Zegt hij niet, bijvoorbeeld, om slechts iets aan te halen: “Uw Woord is mij zoeter 

dan honig en honigzeem; begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud; Gij verkwikt mijn 

ziel, en als Gij mijn hart verkwikt dan loop ik het pad Uwer geboden. Gij hebt vreugde 

in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd 

zijn. O Heere, de koning is verblijd over Uwe sterkte en hoezeer is hij verheugd over Uw 

heil. Gij hebt hem zijns harten wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt Gij niet 

geweerd, Gij vervrolijkt hem door vreugde met Uw aangezicht en verzadigt hem met het 

goede.” 

Ziet, zo roept ook de gemeente des Heeren in de profetie van Jesaja, zo roept Maria: 

“Mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;” en Paulus: “Ik ben zeer overvloedig 

van blijdschap.” 

Wij hebben wel die Hazeroth niet, waarvan David in de letterlijke zin spreekt. Die 

alleszins schone godsdienst van het Oude Verbond is niet meer; maar alleen daarom 

niet meer, omdat de schaduw voor het lichaam en het beeld voor het wezen heeft plaats 

gemaakt. Het is gewis, dat christenen dagelijks hun kruis moeten opnemen, en dat elke 

dag zijn eigen kwaad heeft; het is waar, dat zij door vele verdrukkingen moeten ingaan, 

en in het algemeen een woestijn hebben te bewandelen.  
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Maar evenals in die natuurlijke woestijn een liefelijke Elim was, en zij ook te Hazeroth 

kwamen, waar een dag beter is dan duizend dagen elders, zo vindt men ook in het ware 

christendom dagen van blijdschap en verkwikking. Er zijn eerstelingen des Geestes, die 

de gelovigen van tijd tot tijd tot hun vertroosting en bemoediging worden medegedeeld. 

Er zijn tijden, waarin hen als het ware een hemelse lucht omwaait, die alle nevels 

wegvaagt, die zij in volle teugen inademen, zodat zij zich in al hun geesteskrachten 

opgebeurd en herleefd gevoelen en weder zij aangegroeid, zodat zij zich in de hoogte 

verheffen. Er zijn uren, waarin iets van het hemels geklank hun hart en ziel vervult en 

hen tot een heilige stemming en aanbidding noopt, zoals  zij die nog niet ondervonden. 

Er komen tijden, wier heerlijkheid zich niet beter laat aanduiden dan dit in het 

Hooglied geschiedt. De discipelen worden ook, hoewel niet allen, op de berg der 

verheerlijking geleid, waar zijzelven zeiden: “Heere! het is goed, dat wij hier zijn.” Paulus 

werd zelfs opgetrokken tot in de derde hemel, ja tot in het Paradijs Gods, waar hij 

onuitsprekelijke woorden hoorde.  

David roemt: “Mijn beker is overvloeiende!” Dat zijn buitengewone en zeldzame zaken, 

waarmede enige zielen niet onbekend blijven; evenals zij door afzonderlijke diepe 

wateren van aanvechtingen en rampen moeten, wanneer zij met Jeremia uitroepen: “Ik 

ben afgesneden.” Maar zo worden zij ook op een bijzondere wijze verblijd. Zij zijn 

dikwijls zozeer overstroomd geworden, dat ze krachteloos nederzonken en met de bruid 

in het Hooglied zeiden: “Ik ben krank van liefde.” 

Bisschop Palasor werd zozeer overweldigd door de gedachte: Mijn God in een stal en 

krib! dat hij in een diepe en langdurige bedwelming geraakte; dezelfde werking bracht de 

beminnelijkheid van de gekruiste Jezus teweeg bij een predikant te Amsterdam. Toen hij 

het Avondmaal bediende werd hij zozeer bepaald bij de gedachte: Mijn God als een 

vloek aan het kruis! dat hij bijkans de geest gegeven had; gelijk er dan ook werkelijk 

voorbeelden zijn, dat christenen onder de levende kennis van Christus de geest gaven, 

en alzo van Hazeroth te Kanaän kwamen. Viel niet ook Johannes op Patmos als dood 

aan de voeten van de verheerlijkte Jezus, en Maria met de uitroep: Rabbouni! zonder 

een woord daarbij te kunnen voegen? 

Wij wijzen op deze buitengewone zaken niet als iets noodzakelijks, maar als feiten, die 

door het christendom reeds in dit leven geschieden, of tenminste geschieden kunnen, 

zoals dit inderdaad in enige personen gezien is. Het is waarachtig, dat alleen ware 

christenen weten wat ware blijdschap is, omdat niemand anders dan zij dit in tijd en 

eeuwigheid ervaren. 

Ach! dat dan velen ware christenen mochten worden, om het water te drinken, dat 

Christus geeft, dat in ons een fontein wordt van water, springende tot in het eeuwige 

leven. Ziet! welke grote en heerlijke dingen men deelachtig kan worden! En deze 

versmaadt en verzuimt gij, gij jaagt naar een schaduw en naar het dwaallicht, dat u in het 

verderf leidt? Niet langer zo voortgehold, maar “staat op de wegen en ziet toe en vraagt 

naar de oude paden, waar toch de goede weg zij en wandelt daarin, zo zult gij rust 

vinden voor uwe zielen.” 

De Heere geeft niet alleen verloochening, maar Hij geeft ook genot en blijdschap; Hij 

geeft niet alleen geboden en bevelen, maar Hij schenkt ook kracht, om ze te 

onderhouden en te doen; Hij legt niet alleen lasten op de schouders, maar Hij helpt ze 



 206 

ook dragen. Bedroeft Hij, Hij vertroost ook weder; doodt Hij, Hij maakt ook levend; 

leidt Hij in de hel, Hij voert ook weder daaruit. Daarom, wordt zo wijs, dat gij eerst 

zoekt het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, het andere zal u toegeworpen worden. 

Kom, laat ons van die bijzondere mededelingen der genade Gods, die te Hazeroth 

geschonken, en zeldzaam en aan slechts weinigen medegedeeld worden, afzien, om nog 

te gewagen van enige andere, die bij ware christenen niet ongewoon zijn. 

Het gebeurt niet zelden, dat ware christenen temidden van allerlei in- en uitwendige 

drukkende omstandigheden zo vergenoegd worden gemaakt, alsof zij op generlei wijze 

gebrek aan enig goed hadden, zodat zij roemen: “De Heere is mijn Herder, mij zal niets 

ontbreken.” David lag en sliep, volgens Psalm 3, gans gerust -  en hij ontwaakte even 

bemoedigd, hoewel duizenden zich rondom hem legerden. 

Menigeen der gelovigen was vergenoegd en zonder zorgen, hoewel hij geheel arm was, 

zodat hij niet wist waar hij de vervulling zijner behoefte bekomen zou; hij kon 

onbekommerd den Heere laten zorgen, en Die zorgde dan ook. Hij kon temidden van 

gebrek aan alles zingen: 

 

In alle noden 

Zijt Gij nabij, 

Uit duizend doden 

Ontzet Gij mij! 

En schoon de ellenden 

Me alom berenden: 

Mijn lied zijt Gij! 

 

Hoe menige vrome is hevig ziek en vol bekommernissen en smarten, maar daarbij 

nochtans zo volkomen vergenoegd naar de inwendige mens, dat het hem als het ware 

een lust is, zich door dat alles te laten doorkruisen en al dat leed zolang te laten 

doorwoelen, als het den Heere behaagt. Hij is in staat de grootste en gevoeligste 

verliezen, ja zelfs de snoodste en onbillijkste mishandelingen van allerlei aard te 

verdragen, en nochtans een leeuwerik te gelijken, die midden onder het onweder zingt.  

Evenzo kan de Heere de ziel temidden der inwendige beroving geheel tevreden maken. 

Zonder ootmoedigd te zijn en zonder vrees zeide Josafat: “In ons is geen kracht; wij 

weten niet wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.” Met grote gelatenheid ziet de 

apostel of zijn vurig gebed om ontheffing van de engel des satans, die hem op een 

onverklaarbare wijze mishandelt en zegt: “dat hij een welgevallen heeft in zwakheden, in 

smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden.” Het kan de gelovige ziel 

bijzonder welkom worden, zich zo arm van geest te gevoelen, dat zij geheel en al van het 

gebed moet leven, dat zij van zichzelve geen goede gedachte hebben, geen verzuchting 

voortbrengen, geen goed woord spreken kan, zo geheel en al van den Heere en Zijn 

genade afhangt en in het geloof moet leven. 

In die liefelijke omstandigheden zou het haar leed zijn, als zij nog het geringste uit en 

van zichzelve verrichten en ook slechts een haar zwart of wit maken kon. Bijzonder 

welbehagelijk kan het haar worden, hoe langer hoe meer geheel overtuigd te worden, 

hoe onmogelijk zij in het algemeen zowel als in het bijzonder buiten Christus voor God 
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kan bestaan, en het kan haar een genoegen zijn, het ontoereikende in hare beste werken 

te ontdekken, om geheel in de gerechtigheid van Christus en Zijn sterkte te roemen. In 

zulk een toestand der ziel is men gewis in Hazeroth. 

In dat Hazeroth, die voorhoven, worden de christenen ook dikwijls geleid onder het 

gebruik der genademiddelen. Het is waar, zij zijn in deze betrekking ook wel in Mara, 

waar water in overvloed is, maar niet om te genieten. Evenwel wat is hun dikwijls een 

predikatie?  

Enkel geest en leven, zodat zij moeten zeggen met die mannen te Jeruzalem: “Hoe horen 

wij in onze talen de grote werken Gods spreken!” Alles is geheel genot en spijs en de ziel 

geestelijk gezind. De prediking zelve is het niet, maar de ziel zit evenals Maria aan de 

voeten van Jezus, en hoort Hem, zodat zij met Sulamith in het Hooglied zegt: “Dát is de 

stem mijns Bruidegoms, Die aanklopt.” 

In zulk een toestand gaat het hun als de Galaten, voor wie de verkondiging des 

Evangelies zulk een zaligheid was, dat zij ook hun ogen er voor zouden kunnen 

uitrukken en overgeven. En wat gevoelen zij nog lang daarna in hun zielen de naklank, 

evenals de sterk aangegrepen snaren der harp! Dan is men recht te Hazeroth gelegerd en 

roept uit: “Hoe lieflijk zijn Uwe voorhoven, o God!”  

Al gebeurt het ook menigmaal, dat het Woord Gods voor de ziel als een dode letter is, 

en zij gelijk is aan een zieke, wien het brood niet smaakt, nochtans, wat is het haar 

dikwijls een heerlijke verkwikking! Zij ontwaart de rechte, inwendige Uitlegger, de 

Heilige Geest en alzo is het tijdstip daar, waarvan Jezus zegt: dat Hij niet meer door 

gelijkenis, maar met duidelijke woorden van den Vader spreken wilde. 

Welke zalige ontsluitingen worden dan hun deel! Welke grote en heerlijke zaken bevat 

dikwijls een tekst, ja een enkel woord; welke gronden des geloofs, welke hoogten en 

diepten. Ja, “het hart wordt samengevoegd in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle 

verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en 

van Christus, in Welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.” 

Geen wonder, als zij dan het woord zoeter vinden dan honig, kostbaarder dan fijn goud. 

Zij hebben de zalving en weten alle dingen. En zulk een dag te Hazeroth is inderdaad 

beter dan duizend elders. Wat valt er niet menigmaal onder het genot van het Heilig 

Avondmaal voor, als onder de eenvoudige bediening daarvan die grote verborgenheden 

voor de verbaasde ogen des gemoeds voor de aanbiddende ziel ontsluierd worden, dat zij 

met Neander zingt: 

 

‘k Heb aan den disch mijns Herders aangezeten, 

Zijn wijn gesmaakt, Zijn Levensbrood gegeten, 

Zijn licht doorstraalt en reinigt mijn gemoed. 

De satan ligt verpletterd aan Zijn voet. 

 

En met Lampe: “Uw Liefdealtaar brandt in mij,” enz. Wat zijn dat heerlijke woorden: 

Gemeenschap aan het bloed van Christus; welk een drinkbeker des Nieuwen 

Testaments; welk een eten en drinken! O! hoe menig Pniël zou bij de drinkbeker der 

dankzegging, waarmede wij dankzeggen, te lezen zijn, als een ieder bij de uitdeling er van 

den Heere in den Geest zag, en smaakte hoe vriendelijk Hij is. Hier openen zich de 
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gordijnen der eeuwwigheid. Waarlijk, de Heere is dikwijls op deze plaats. Hier zijn de 

poorten des hemels. Zulk een dag te Hazeroth is beter dan duizend elders. Daar zegt 

men met Jakob: “Ik heb alles!” 

Ja, het is zekerlijk niet te loochenen, dat het gebed, die geestelijke ademhaling der ziel, 

niet altijd zo recht vlug gaat; maar het is ook waar, dat de ziel ook wel met David in haar 

hart vindt, om een gebed voor den Heere uit te storten, dat haarzelve in verhoring 

brengt, en waarvan zij mag getuigen: Mijn bidden is genieten. Ontlast het zich in 

woorden, dan zijn het de allertederste en kinderlijkste, gelijk zij het Abba en de 

Vadernaam betamen; zijn het verzuchtingen, dan zijn het de allerinnigste; zijn het 

tranen, dan ontspringen zij uit de diepste grond der ziel.  

Is het aanbidding voor anderen, dan zijn zij vol verwachting; zijn het beden, hoe 

vertrouwelijk; is het dankzegging, hoe ontroerend; is het lof, hoe hartelijk. Dan ziet het 

oog des geloofs door Christus de geopende deur des tempels tot in het heiligdom, en 

neemt aan de van de genadetroon teruggeschoven voorhang een voorsmaak des hemels, 

waarvan de lucht omwaait en versterkt. 

Een dag te Hazeroth, die beter is dan duizend elders, viert de christen, als de Heilige 

Geest bij voorkeur boven de wateren zweeft; dan heeft hij de Bruidegom bij zich, hoe 

zou hij dan treuren? Hij verdrijft de duistere wolken van twijfelzucht en komt als een 

duif van Noach met het olijfblad des vredes in het hart. Daar heeft men rust, daar wordt 

men stil, daar verkwikt men de vermoeiden. 

Hij is een Geest der heiliging, en o hoe gezegend is de vrucht onder de levendmakende 

adem des Geestes; zij ontkiemt vanzelve uit het vooraf verootmoedigde en verbrijzelde 

hart, waarin de Hoge en Verhevene woont. Hij leidt in alle waarheid, Hij verheerlijkt 

Christus, en welke heerlijke dingen worden dan door de ziel aanschouwd. 

Thans heeft zij volstrekt geen bedenking meer om te vragen: Wie zal beschuldigen? Wie 

zal verdoemen? Zij oordeelt het niet te veel gewaagd, om te zeggen: “Zo is er dan geen 

verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn;” te roemen: “Hij heeft ons mede 

opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus.” 

Zij ziet het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. O, welk een gezicht is dat 

voor een arm zondaar! Zij ziet God als Een, Die goddelozen rechtvaardigt. O, welk een 

beschouwing! Zij verstaat de volmaaktheid der verzoening, en o! welk een wetenschap is 

dat! “God was in Christus de wereld met zichzelven verzoenende, hare zonden haar niet 

toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.” 

Ja, zekerlijk, hij, die dit bij het licht des Heiligen Geestes leert verstaan, wil niets anders 

weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd; hij zal met David zeggen: De mus heeft 

haar huis en de zwaluw haar nest gevonden. Het is de Geest, Die getuigenis geeft, dat 

men een kind Gods is, dat Hij ons uit genade heeft aangenomen, en dat verzegelt Hij 

met zulk een alles overwinnende vastheid, dat alle mensen en engelen haar niet aan het 

wankelen kunnen brengen. 

Hij is een Geest van troost en overstroomt de ziel alzo met Zijn zalige vertroosting, dat 

zij als het ware in de voorhoven des hemels verkeert, en met Paulus uitroept: “Ik ben 

zeer overvloedig van blijdschap.” Zietdaar een flauwe beschrijving van een dag te 

Hazeroth. Is het reeds in de voorhoven zo heerlijk, hoe zal het in de tempel zelf zijn. 
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Zekerlijk is dat een geestelijke vreugde, voor welke alleen de geestelijke mens zintuigen 

heeft.  

Maar het zijn heilige, waarachtige, eeuwige verheugingen. Zij zijn u onbekend, zolang gij 

nog vleselijk zijt. Houdt dan op, vleselijk gezind te zijn en wordt geestelijk, want 

geestelijk gezind te zijn is leven en vrede; maar vleselijk gezind te zijn is de dood. Wilt gij 

niet naar de beste gaven streven? 

Wilt gij dan als verloren zonen u slechts met het draf vergenoegen, dat alleen zwijnen 

kan vervullen? Ach neen! vliedt voor iets dergelijks! Grijpt naar het eeuwige leven, 

waartoe gij geroepen wordt; gaat in door de enge poort tot het Koninkrijk Gods, dat 

bestaat in gerechtigheid, vrede en blijdschap in den Heilige Geest. Amen 
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RITHMA 
 

 

“Hosanna den Zone Davids!” zo riep de schare kinderen den Heere Jezus bij Zijn intocht 

op de weg en in de tempel tegemoet, “gezegend is Hij, Die komt in de Naam des 

Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen” (Matth. 21). Dat was een toejuichen van 

verwelkoming, verblijding, smeeking en hoop. De volwassenen met de kinderen deelden 

in die toejuiching in het vermoeden, dat het Koninkrijk Gods thans volkomen aan het 

licht treden, ten hoogsten toppunt rijzen zou; en zij hadden recht, al ware het dan ook, 

dat zij nog zeer onzuivere begrippen van het Koninkrijk zelf mochten hebben, en de 

verbazendste omstandigheden niet in rekening brachten, die Hem de weg daartoe 

baande. 

Maar het duurde niet lang, of Petrus had tegen dat vooroordeel te strijden: “Sedert de 

vaderen ontslapen waren, bleef alles, zoals het geweest was.” Reeds dikwijls heeft men 

zich de zaak te gunstig en dan weder al te ongunstig voorgesteld, dan al te veel verwacht 

en dan weder al te veel gevreesd. Toen Jezus hier op aarde wandelde, meenden Zijn 

discipelen reeds de eerste staatsambten onder elkander te kunnen delen; maar toen Hij 

daarna stierf, zonk hun hoop dermate in het graf, dat zij aan geen verlossing Israëls meer 

dachten. 

Toen zij daarop van Zijn opstanding overtuigd werden, die zij eerst voor een ongelooflijk 

verhaal hielden, traden zij dadelijk met deze vraag tevoorschijn: “Zult Gij in deze tijd aan 

Israël het Koninkrijk weder oprichten?” waarop de Heere Jezus neen noch ja 

antwoordde, maar zeide: “Het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden, 

die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” 

Welk een hoop en verwachting zal er in hen levend zijn geworden, toen in Jeruzalem 

eerst drieduizend en kort daarop vijfduizend gelovig werden, totdat er een zware 

vervolging uitbrak, die de ganse gemeente verstrooide, en de Joden nog Joodsgezinder 

maakte dan voorheen. 

Zo is het meermalen gebeurd. Tijdens de Hervorming meende men, en naar het scheen 

met recht, dat het pausdom ten enenmale moest vallen, en de koninkrijken, die het 

aankleefden, zouden afvallen; maar zijn wonde werd gedurig weder genezen. Dan weder 

oordeelde men het evenveel recht, dat het met de Hervorming zou gedaan raken, zelfs 

daar, waar zij het meest vastgeworteld was. 

Er was weleens alle waarschijnlijkheid aanwezig, dat de waarheid en Godzaligheid tot 

heerschappij zouden geraken, en ook weder, dat zij gans van de aarde verdrongen, en 

haar weinige aanhangers in korte tijd uitgestorven zouden zijn. Hoe nabij heeft men niet 

reeds dikwijls het duizendjarig rijk verwacht, dat het in volle aantocht was, zodat men nu 

getroost mocht uitroepen: “Hosanna de Zone Davids!”  

Op gelijke wijze gaat het naar het inwendige. Hoevele zielen hebben toen het hun met 

David wel ging, ook met hem geroepen: “Ik zal niet wankelen in eeuwigheid!” maar zij 

zijn ook met hem verschrikt, als de Heere Zijn aangezicht verbergde; zoals zij de ene tijd 

dachten, dat zij nooit weder zouden twijfelen, zo meenden zij op de andere tijd, dat zij 

nimmer weder zouden geloven, zich nooit weder zouden mogen verblijden. 
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Ja, geliefden, hier is de Christus aan gedurige verandering blootgesteld; niets vindt hij 

bestendig dan God en Zijn Woord: hij weet, het onveranderlijke ligt voor hem aan gene 

zijde der Jordaan. 

 

Numeri 12 en 33:18 
“Zij verreisden van Hazeroth en legerden zich te Rithma.” 

 

Wij zijn nu met onze beschouwingen tot aan de grenzen van Kanaän gekomen; het zal 

ongeveer nog een half uur ver zijn. Laat ons zien wat ons daar ontmoet. 

Wij bevinden ons in de veertiende legerplaats. De gebeurtenissen aldaar zijn van een 

bedroevende aard; maar ook tegelijk waarschuwend en leerrijk. De Heilige Schrift 

beroept er zich meermalen op. Laat ons dan het voorgevallene kortelijk bezien en tevens 

de leringen overpeinzen, die voor alle tijden er in opgesloten liggen. 

Het eerste betreurenswaardige voorval, dat ons in het twaalfde hoofdstuk breedvoerig 

wordt verhaald, wijst ons, helaas, op twee personen, van wie men iets van die aard het 

minst had moeten verwachten, het waren de broeder en zuster van Mozes, Mirjam en 

Aäron. Mirjam, de zuster van Mozes, wordt eerst genoemd, omdat zij vermoedelijk de 

aanvoerdster der ganse zaak was en haar broeder Aäron met haar boze gedachten had 

aangevuurd. 

Zij verhieven zich tegen Mozes, daartoe verenigden zij zich, alsof hij niet zonder dat 

verdrietelijkheid genoeg had. Hij noemt zich daarom ook de meest geplaagde en 

verootmoedigde onder de mensen. Het is zeer liefelijk, dat men het op de beide wijze 

kan opvatten. In de tekst staat: zeer zachtmoedig, maar het kan ook vertaald worden: 

zeer geplaagd, zodat men één van beide kiezen mag. 

Het klinkt overigens zonderling, dat Mozes zelf zijn zachtmoedigheid zou geprezen 

hebben, daar het veeleer te denken is, dat hij zijn plaag als bovenmate groot schildert. 

Indien dus het eerste ons aanstotelijk voorkomt, kunnen wij het laatste nemen, zoals 

Luther ook in zijn overzetting deed. Op gelijke grond is men bijvoorbeeld vrij, om de 

woorden in Jes. 9:2, inplaats: “Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, Gij hebt de blijdschap 

niet groot gemaakt,” te vertalen: “daardoor hebt Gij hun grote blijdschap gegeven.” 

Beiden heet in het Hebreeuws lo, maar de vertaling met hun of niet maakt een groot 

onderscheid. Wij kunnen het nochtans Mozes toegeven, dat hij van zijn 

zachtmoedigheid, zowel als Paulus, dat hij in 2 Tim. 3:10, 11 van zijn geloof, zijn 

lankmoedigheid, liefde en lijdzaamheid gewaagt. Heiligen, die aan de ene zijde een 

openhartige belijdenis hunner gebreken afleggen, mogen aan de andere kant ook hun 

goede zijde belijden; want hun ootmoed blijft toch in beide gevallen dezelfde, terwijl zij 

het eerste zichzelven, het andere aan de vrije genade toeschrijven. Overigens leert de 

christen geen zachtmoedigheid zonder plagen, tenminste geven de laatsten aan de eerste 

gelegenheid, om aan het licht te treden. 

Was Mozes zijn zachtmoedigheid tot dusverre onder zovele omstandigheden goed te pas 

gekomen, thans werd hem daartoe een niet aangename gelegenheid verschaft. Mirjam 

en Aäron ergerden zich aan hem, en zij gaven hem dit met duidelijke en zeer treffende 

woorden te kennen. Waardoor gaf hij hun dan aanleiding tot ergernis? 
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Hij gaf het hun geenszins, maar zij namen er aanstoot aan, dat hij een Moorse vrouw 

gehuwd had; ja, ook dit was het nog zo eigenlijk niet, wat hun ergerde; het was beledigde 

eigenliefde, gekrenkte eergierigheid. “Heeft dan de Heere alleen tot Mozes gesproken?” 

vraagden zij, “heeft Hij niet ook door ons gesproken?” Wij zijn ouder dan hij; en 

nochtans moet alles zo geschieden, als hij het verordent; dat zijn wij moede; wij willen 

medespreken, mede verordenen, bevelen, en willen ons niet alles laten welgevallen, wat 

hij gebiedt. 

Ziedaar de eerzucht, de eigenliefde. De voorrechten van anderen worden door deze boze 

eigenschappen als beledigingen aangezien. Zij gunnen ze anderen niet, maar willen ze 

zelven bezitten en trachten ijverig bijeen te brengen, wat hen in de beoordeling van 

anderen kan verkleinen. Deze ondeugd zien wij hier zelfs bij eerwaardige, ja heilige 

personen, openbaar worden. Hoe beklagenswaardig moest niet de betrekking, waarin wij 

tot elkander staan, een ieder onzer leden ten goede komen, zoals de apostel wil?  

“Hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede, hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, 

zo verblijden zich al de leden mede.” Ieder lid is met de hem aangewezen plaats 

tevreden; de hand begeert niet oog, de voet niet oor te zijn. Elk lid is nuttig aan zijn 

plaats, ook de kleine vinger en de kleine teen, hoewel het van ieder lid niet even klaar in 

het oog valt.  

Geen lid mag tot het ander zeggen: Ik heb u niet nodig. Het ene doet het andere 

handreiking. Hoe zou toch alles oog, en allen Mozes kunnen zijn? Moeten wij in de 

zonde van anderen onze eigen ellende, evenzo moeten wij ook in de anderer 

heerlijkheid onze eigene zien. Want al wat Christus voortreffelijks aan anderen schenkt, 

dat kan Hij immers ook u en mij geven. Zijt gij alzo nederig, zo roem in uwe hoogheid; 

zijt gij hoog, zo roem in uwe nederigheid; zijt gij zwak, zo roem in uwe sterkte; zijt gij 

sterk, zo roem in uwe zwakheid. 

De Moren waren bij de Joden een zeer verachtelijk volk, zoals zij thans nog zijn, 

overeenkomstig de in hun stamvader Kanaän door Noach uitgesproken vloek: “Een 

knecht der knechten zij hij zijn broederen!” Hoe heeft de blinde trotsheid der pausen 

zich toch zozeer kunnen vergissen, dat zij de betekenis van die vloek in hun titel hebben 

opgenomen? Deze verachting viel alleszins ten dele ook op Mozes neder, dewijl hij een 

persoon uit zulk een verachtelijk volk tot zijn vrouw had genomen. 

Mozes sprak ook kwalijk. Grote gaven der genade hebben in het algemeen ook een groot 

tegenwicht; opdat de mens eensdeels zich niet te hoog plaatse, in ootmoed blijve, en 

anderdeels, opdat anderen hem niet vergoden, hetgeen zo licht kan geschieden. Paulus 

werd tot in de derde hemel opgetrokken, maar opdat hij zich op die openbaring niet zou 

verheffen, werd hem een engel des satans gegeven, die hem met vuisten sloeg. 

Behalve dit had hij allerlei aanvechtingen naar het vlees, die onverschillig waarin zij 

bestonden, instaat waren hem bij anderen verachtelijk te maken. Zijn voorkomen had 

niets bijzonders; zijn taal was verachtelijk, zijn redevoeringen waren zonder glans en 

welsprekendheid, nog meer dan zijn brieven; zijn persoonlijkheid had weinig 

aantrekkelijks. Grote geesten dalen niet zelden tot het gewone af en grote gaven 

verliezen zich somtijds op den duur, als de geweldige Rijn in het zand. 

Mirjam, een profetes, een dichteres, een zangeres, waande verre boven haar zuster 

verheven te zijn, zij verachtte niet slechts haar, maar ook om harentwil, haar broeder, en 
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wilde niet geringer zijn dan hij. Zij wilde oog zijn, daar zij slechts oor was. Zij was in die 

toestand niet gezind als David, die zeide: “Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo 

en zal nederig zijn in mijn ogen.”  

Maar welke reden had Mirjam toch om zich te verheffen? Zij was geen Moorse vrouw, 

maar had zij dit aan zichzelf en aan haar maatregelen te danken? En al was die andere 

een Moorse vrouw, zo was en bleef zij toch de vrouw van Mozes, gelijk Salomo later ook 

zulk een trouwde, en met grote liefde aan haar verbonden was. Ja, wat verbeeldde 

Mirjam zich toch wel? Bij God is immers geen aanzien des persoons, want alle mensen 

staan daarin gelijk, dat zij zondaars zijn, die de heerlijkheid Gods derven. 

Niet de uitwendige kleur, maar die des harten, niet de afstamming, maar de zonde 

maakt verachtelijk, en die een ander wegens zijn zonde veracht, heeft voor zichzelven toe 

te zien, hoe hij dat doet, opdat er geen Farizeeër onder schuile. God schenkt ook aan 

grote zondaars vergeving op hun oprechte boetvaardigheid, en Hij verdoemt 

rechtvaardigen, die wanen geen boetvaardigheid nodig te hebben. Ziet, stelt God in 

Amos 9:7, niet allen gelijk, als Hij zegt: “Zijt gijlieden mij niet als de kinderen der 

Moren, o kinderen Israëls!” 

Vlieg alzo niet te hoog, o Mirjam! maar bezie uw eigen gedaante, of gij niet ook zwart 

zijt. Welgelukzalig gij, indien gij gelijk die Moorse vrouw van Salomo kunt zeggen: “Ik 

ben zwart, maar liefelijk.” 

Mozes is hier ook als een voorbeeld van Christus te beschouwen, zelfs in deze zijn door 

Mirjam en Aäron miskende eer. De gemeente der uitverkorenen wordt de bruid, de 

vrouw des Lams genoemd; -  Hij haar Bruidegom en Man. Maar wat is deze gemeente 

dan anders van natuur dan een Moorse, hatelijk en wanstatelijk?  

Nochtans trad Jezus werkelijk op als de bruid zoekende, als zulk een Moorse zoekende, 

als Hij niet alleen verklaart, dat Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat 

verloren was, zondaars tot boetvaardigheid te roepen en niet rechtvaardigen, maar ook 

zodanig handelde, dat de vijanden zelfs van Hem zeggen moesten: Deze neemt de 

zondaars aan en eet met hen, zoals dan ook wezenlijk één Zijner apostelen uit de meest 

verachte klasse, die der tollenaars geroepen werd. Toen nu eindelijk ook de heidenen 

volgens Gods belofte, tot de gemeente des Heeren werden geroepen en toegevoegd, 

klom de onwil der Joden ten hoogsten top, bijzonder onder de schaar der priesteren. 

Vooral wordt het christendom over het algemeen juist gehaat, om hetgeen het juist 

gewenst en beminnenswaardig maakt, namelijk, dat alles slechts voor arme zondaars is.  

Maar zo liefelijk als het Evangelie daarom voor arme zondaars is, die volstrekt geen 

ander kunnen gebruiken, zo walgelijk is het voor de verzadigden, rijken en sterken. 

Mirjam en Aäron willen geen leerlingen zijn, die in alle zaken als het ware aan de lippen 

van Mozes hangen; zij hebben zelven verstand, zij kunnen anderen en zichzelven raden; 

zij zijn geen mensen, die aan de leiband moeten lopen, integendeel, zij weten zichzelven 

te regeren. Overal nu waar deze geest heerst, daar neemt men ook ergernis aan Christus 

en Zijn kruisleer. Maar hoe armer en ellendiger iemand geworden is en wordt, des te 

beminnelijker wordt hem Christus en het Evangelie, zelfs het leerstuk van Gods eeuwige 

verkiezing. 

Alles moet juist zo en niet anders zijn, als het voor hen passen zal. Dan mag geen 

steentje van dat gebouw anders geplaatst of gelegd worden, maar alles moet nauwkeurig 
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zo blijven als de grote Bouwmeester het verordend heeft. O, hoe welkom en beminnelijk 

is het dan voor een ziel, dat Jezus juist een Moorse en geen blanke zoekt, en zondaars 

aanneemt! Juist dat vertroost en verblijdt haar, ja, dat maakt haar Jezus zo lief en 

dierbaar. 

Maar de Heere weet de ziel, die Hij liefheeft, wel te verootmoedigen, gelijk Hij zeide tot 

hem, die sprak: “Ik ben rijk en heb geens dings gebrek! Dien Ik liefheb, kastijd Ik. Zo 

ging het dan ook met Mirjam en Aäron. De Heere hoorde wat zij zeiden. Hij nam met 

afkeuring en toch in genade kennis van de zaak. De Heere hoorde het. Veelbetekenende 

woorden! 

Job zegt met het grootste recht, dat hij voor mensen zich op zijn oprechtheid beroemt, 

maar zodra hij met God spreekt, zegt hij: “Houdt Gij niet wacht over mijn zonden?” 

Ach! God ziet niet gelijk een mens. De mens huppelt in zijn lichtzinnigheid gedurig over 

zijn zondige gedachten, woorden en werken heen, en van de dagelijkse misdaden trekt 

hij zich doorgaans weinig aan. Maar met zulke gedachte en handelwijze kan hij nooit 

welvaren. 

Acht hij het gering, dan rekent God het zoveel nauwkeurig op. Met recht verschrikt 

David bij de gedachte, als God de zonde wil gadeslaan, en zegt: “Wie zal bestaan?” 

Mirjam en Aäron berekenden ook niet wat zij zeiden; want zij meenden nog wel het 

grootste recht te hebben; maar hoe spoedig kregen zij een geheel ander gezicht in hun 

bedrijf, en hoe diep werden beiden beschaamd en verootmoedigd. 

Zij waren alle drie in de tabernakel. Spoedig riep de Heere hen naar buiten voor de 

deur. Waarom moet Mozes er bij zijn? Zonder twijfel, om ook hem te verootmoedigen, 

opdat de grote lofspraak, die de Heere hem gaf, hem niet zou verheffen, want de Heere 

noemt hem Zijn knecht, die in Zijn ganse huis getrouw was, met wien Hij van mond tot 

mond sprak, die den Heere niet in duistere woorden en gelijkenis, maar in zijn gedaante 

zag; en Hij zeide: “Waarom dan hebt gij niet gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes te 

spreken? Zo ontstak des Heeren toorn tegen hen, en Hij ging weg, en de wolk week van 

boven de tent!” 

De Heere keerde hun de rug toe, en stiet hen verachtelijk van Zich. Thans gingen hun 

de ogen open. Het gewaande recht veranderde nu in enkel onrecht. Zij werden nu in 

hun eigen ogen zo zwart als die Moorse vrouw en lieten hun zuster gaarne met vrede. 

God ziet niet gelijk een mens, en ieder mag zich wel wachten, dat hij geen zonde gering 

achte, maar haar juist houde voor hetgeen zij is, namelijk het grootste kwaad. 

Ootmoedig, nederig, klein en verbrijzeld van harte moeten wij worden, wij moeten voor 

Zijn Woord beven; want op dezulken ziet de Heere neder. Mirjam en Aäron waren 

begenadigde zondaars, maar des te hoger rekende God hun hun misdaad toe. En gij, die 

God als uw Vader aanroept, wandelt de tijd uwer inwoning voor Hem met vreze, want 

bij Hem is geen aanzien van persoon. 

Ach, wat is het treurig, als de Heere Zich voor een ziel verbergt en Zijn toorn ontsteekt, 

al geschiedt het ook in genade! Dat ondervond Hiskia, toen hij zeide: “Ik zal nu al 

zoetjes voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel.” (Jes. 38.) 

Maar daarbij bleef het niet: Mirjam werd melaats, wit gelijk de sneeuw. Op deze wijze 

werd in beiden een grote verbrijzeling bewerkt. Toen verdween hun trotsheid en hun 

minachten van Mozes en zijn Moorse vrouw; en de gedachte: wij zijn even gerechtigd als 
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zij, was geheel uitgeroeid. Mirjam, de hoofdoorzaak der boze zaak, is zozeer getroffen, 

dat zij haar mond niet weet open te doen, maar Aäron doet een zeer ootmoedige 

belijdenis van zonde. 

“Och mijn heer!” zo eerbiedig spreekt hij de man der Moorse vrouw aan, “leg toch niet 

op ons de zonde, waarmede wij zottelijk gedaan en waarmede wij gezondigd hebben. 

Laat zij toch niet zijn als een dode,” enz. Aäron gevoelt zich geen haar beter dan zijn 

zuster. Thans noemt hij hun beider gedrag: Zonde en zotheid! 

Hij heeft nu dan ook geen groter bezwaar dan dat deze op hen blijven rusten; daarom 

bidt hij Mozes, de nog zoëven verachte en versmaadde knecht Gods, de middelaar des 

Ouden Verbonds, om zijn voorspraak bij God. Is dat niet de loop der genade bij alle 

zielen, die door haar verootmoedigd worden? Gaat het hun niet op dezelfde wijze? 

O, hoe dierbaar wordt hun in zulk een toestand de Middelaar des Nieuwen Verbonds; 

hoe noodzakelijk wordt Hij, Die zo onnodig scheen, zolang men zichzelf behaagde, en 

slechts in de naaste iets te berispen vond, terwijl men voor zijn eigen ellende blind was. 

Zijn anderen Moren, men ziet en gevoelt zichzelven melaats, als een dood aas; verhief 

men zich voorheen boven velen, zo verootmoedigt men zich nu beneden allen en 

hongert naar genade en ontferming. 

Het was nauwelijks nodig, dat Aäron zijn broeder tot voorbidding voor zijn zuster 

aanspoorde. Want het smartte Mozes zelf; de ergernis van zijn broeder en zijn zuster 

verdroot hem niet zeer, en de loftuiting van den Heere over hem had hem niet 

hooggevoelend gemaakt; want hij kon zich nog zeer goed herinneren, dat hijzelf onlangs 

zo ongelovig was geweest, en gevoelde meer medelijden, dan verdrietelijkheid. Met grote 

ijver bad hij dus: “O God, heel haar toch!”    

Welgelukzalig wij, die “geen Hogepriester hebben, Die niet kan medelijden hebben met 

onze zwakheden; maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder 

zonde. Want in hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij hen, die 

verzocht worden, te hulp komen.” 

Daarom mogen wij “met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter 

bekwamer tijd.” Maar alzo moeten ook de christenen met elkander medelijden hebben, 

en de een des anderen last dragen, in plaats van meesterachtig en veroordelend 

tegenover elkander te staan, bedenkende, dat zijzelven nog in het vlees wonen.  

Want ziet, zelfs Mozes zien wij later nog zondigen, en wel zozeer dat de Heere hem en 

Aäron voorwerpt: “Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de 

ogen der kinderen Israëls, daarom zult gijlieden deze gemeente niet inbrengen in het 

land, hetwelk Ik hun gegeven heb.” Hoe ootmoediger, bescheidener, geringer in eigen 

ogen, hoe beter en vaster. 

Mirjam zou grondig verootmoedigd worden. De voorbidding van Mozes werd wel 

verhoord, maar niet dadelijk. Zij moesten zich leren beschouwen als een, wier vader haar 

in het aangezicht gespuwd had, en zich daarover schamen. Mozes moest haar zeven 

dagen buiten het leger bannen, en toen eerst werd zij weder genezen. 

O, welke dagen van boete, gebed, smart en wee zullen dat zijn geweest! Zal zij niet meer 

op de aarde gelegen dan gestaan hebben, en zichzelf over haar dwaasheid en zonde bijna 

onverdragelijk geworden zijn? Deze roede deed haar ook zo goed, dat wij in de verdere 



 216 

geschiedenis van geen misdaad van haar zijde meer lezen. Grondig moeten wij 

vernederd worden, dan worden wij ook grondig genezen. Die tijd van verootmoediging 

duurde bij de kinderen Israëls veertig jaren, opdat alles openbaar werd wat in hun 

harten was. Paulus wilde ook gaarne veel vroeger van zijn verootmoedigend lijden verlost 

worden, dan de Goddelijke wijsheid het doelmatig oordeelde. “Hij zal zitten en zal de 

kinderen van Levi reinigen en zal ze doorlouteren.” Hij neemt alzo tijd tot dat werk. 

Het volk nam hartelijk en oprecht deel aan de verootmoediging en tuchtiging dezer 

aanzienlijke vrouw, en het trok niet verder voordat zij genezen en weder aangenomen 

was. Maar daarna braken zij op en trokken in de woestijn Paran. Dat was een zeer grote, 

bergachtige en verschrikkelijke woestijn. Gij weet, dat het Hebreeuwse woord woestijn 

ook school betekent. Zij komen alzo uit de ene school in de andere. 

Gaat het niet wezenlijk alzo? Worden er niet steeds nieuwe lessen opgegeven? “Ik zal u 

onderwijzen en u leren van de weg, dien gij gaan zult,”enz. staat in Ps. 32:8. Wij komen 

niet uit de school, en wat kan nuttiger zijn? Niemand mene dat hij uitgeleerd is, en al 

ware iemand werkelijk aan het laatste hoofdstuk, nochtans zou het kunnen zijn, dat Zijn 

Meester hem weder tot het eerste terugbracht, dewijl de eerste les enigszins oppervlakkig 

was, en het nu nauwkeuriger zal gaan; of als hij het Hebreeuws met de klinkers kan 

lezen, dan wordt het hem zonder deze voorgelegd. 

Als Meester kennen wij slechts Een, en dat is Christus. Die grote heilige was ook 

enigszins in dat grote meesterschap ingedrongen, zodat hij ook zeide: “Na mij spreekt er 

geen!” maar hij werd zozeer in het discipelschap teruggedrongen, dat hij zeide: “Ik zal U 

vragen, en onderricht Gij mij.” 

Een ander was zo geleerd geworden, dat hij zeide: “Ik heb mij voorgenomen niets te 

weten, dan Jezus Christus en Dien gekruist.” Maar welgelukzalig hij, die de viervoudige 

wetenschap kent, van welke Johannes aan het slot van zijn brief schrijft. 

Deze woestijn, die school heeft haar naam van schoonheid, opschik, sieraad, want dat 

betekent het woord Paran. Dat is zeldzaam, een woestijn zo te noemen. Maar heten niet 

vele dingen goed, zonder dat zij het zijn? Noemen wij niet als natuurlijke mensen de 

wereld met haar goederen goed? Maar als zij deze naam verdiende, zou ons dan wel 

bevolen worden, noch haar, noch wat er in is, lief te hebben? Wordt niet van haar 

gezegd: zij ligt in den boze, en wordt hij niet haar god genoemd, en hun, die haar 

liefhebben, alle liefde Gods ontzegd en de liefde tot haar als iets rampzaligs aangeduid? 

Heet het niet onreinheid der wereld? Zegt niet Habakuk: “Wee dien, die vermeerdert 

hetgeen het zijne niet is; (hoelang!) en dien, die op zich laadt dikke slijk!” Daarentegen 

zegt Christus van de Zijnen: “Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van deze wereld 

niet ben, en Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”  

Ach, hoevele dingen worden een Paran, worden goed, schoon en heerlijk genoemd, als 

het toch slechts een woestijn is; er wordt gezocht en begeerd wat gering geacht of zelfs 

verafschuwd moest worden. Adam noemde de hem voorkomende dingen met hun 

eigenlijke namen, zoals God deze ook noemde. Maar dat vermogen heeft hij en hebben 

wij met hem reeds lang verloren, en onze spraak is verward. 

Vorsten gaan te voet en knechten rijden te paard. Hoe menige koning is een 

jammerlijke slaaf, en hoe menige verachte slaaf is een koning tot in eeuwigheid. Hoe 

menige rijke is doodarm, en hoe menigeen bezit geen penning en is nochtans rijker dan 
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Croesus; hoevele dwazen heten wijsgeren, en hoevele hooggeleerde meesters in Israël 

weten niets. Maar hoevele dingen heten een woestijn, wat toch geen Paran, versierd, 

moest genoemd worden.  

De kastijding, bijvoorbeeld, als zij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, 

maar wel een woestijn; maar werkt zij niet een vreedzame vrucht der gerechtigheid bij 

hen, die door haar geoefend zijn? De kennis en het gevoel van zonde, welk een woestijn, 

maar ook welk een heilzame school! 

Wie zou niet voor aanvechtingen vrezen? Nochtans zegt Jakobus: “Zalig is de man, die 

verzoeking verdraagt;” ja, zegt hij: “Acht het voor grote vreugde als gij in velerlei 

verzoekingen valt!” Wie vlucht niet voor verdrukkingen; maar welke schoonheid moeten 

niet zij daarin ontdekken, die (volgens Rom. 5) daarin roemen, “wetende dat de 

verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, 

en de hoop beschaamt niet.” 

Ja, geldt dit niet ook in het algemeen van het Evangelie? De natuurlijke mens schijnt het 

een dwaasheid te zijn, een dorre, onvruchtbare woestijn, waarvoor men moet 

terugschikken. De een meent onoplosbare zwarigheden en tegenspraak daarin te 

ontdekken, de ander ongerijmdheid en onverstand; maar o, hoe verandert het in een 

welversierd Paran, als hij op de weg van zelfkennis, van kennis van zonde tot het 

wezenlijk inzicht in dat Evangelie wordt geleid. 

Op deze weg is reeds menige Saulus een Paulus, uit menige vervolger een voorstander 

der gemeente geworden. Evenzo gaat het ook in andere dingen. David vond in dezelfde 

verdrukking, waarover hij zich bitter beklaagde, en van welke hij meende, dat God hem 

daarvan moest verschonen, als Hij hem liefhad, daarna zelfs aanleiding om Zijn trouw te 

roemen, omdat Hij hem verootmoedigd had, want dit werd voor hem zo gelukkig, dat 

hij moest zeggen: “Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw 

Woord.” 

Spreekt hij niet daarom tot zijn ziel: “Gij zult Hem nog loven,” en tracht hij niet 

daardoor zichzelven tot het wachten op den Heere op te wekken en zijn grote droefheid 

te matigen? Was niet de gevangenis voor Jozef de weg tot de hoogste eer, en wat kon 

voor de moordenaar aan het kruis nuttiger zijn, dan dat hij aan een kruis kwam? Aan de 

andere zijde: wie was in de woestijn, de rijke man of Lazarus, die vol zweren voor zijn 

deur lag? Johannes of Herodus, die hem onthoofdde? 

Ach, dat een ieder zelf toezie, dat hij niet de woestijn in plaats van Kanaän verkieze, de 

schijn in plaats van het wezen. “Grijpt naar het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt.” 

Verloochent om Christus alles, en weet, dat gij het in het navolgen van Hem 

honderdvoudig met, en daarna zonder vervolging weder zult ontvangen. 

Nog iets tot besluit: De plaats, waar zij zich in deze grote woestijn legerden, werd Rithma 

genoemd, hetwelk betekent: Jeneverboom, die daar wel in menigte groeide, en als hij 

ook de slang op verre afstand hield, nochtans door zijn prikkelbare aard alweder een 

bezwaar werd. Kanaän is nu zeer nabij. Wij zijn op de grenzen gelegerd, ten hoogste een 

half uur er van verwijderd. Hinderpalen voor de intocht in het land zijn er niet meer, 

noch rivieren, noch hoge bergen. Wij zijn billijk verheugd en juichen. Jeruzalem en 

Hebron met andere steden liggen voor ons niet meer ver af.  
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Mij dunkt, wij horen ginds de klokken luiden en zien de kudden en de wijngaardeniers 

aan de bergen, horen deze zingen en gene loeien, en ons hart springt op van blijdschap. 

Evenwel, laat ons hier de draad afbreken, om eerlang te vernemen wat er verder gebeurt! 

Heere, verlos Uw volk, en zegen Uw erfdeel, dat op U wacht. Amen.   
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RITHMA 
(vervolg) 

 

 

Groot moeten de rampen zijn, die de beloften van betere tijden voorafgaan, en die Jes. 

49:24 door deze vragen uitgedrukt worden: “Zou ook een machtige den vang ontnomen 

worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?” Het is geen geringe 

zaak voor het geloof, als het naar ’t volgende vers het daarvoor zal houden, dat de 

machtige zijn gevangenen worden ontnomen, en de vang des tirans ontkomen zal. Het 

kan ons onverschillig zijn, wien wij onder de naam van machtige, die tiran genoemd 

wordt, verstaan; het voorbeeld van Nebukadnezar, of het tegenbeeld de duivel, de 

antichrist, of iets anders, -  het betekent in elk geval iets, dat het volk Gods in moeilijke 

omstandigheden verplaatst. 

De drukkende omstandigheden zijn zoveel te gevoeliger, dewijl daarbij een gerechtigheid 

is op te merken, en zij dus als welverdiend voorkomen. Maar des te meer werkzaamheid 

treft hier het geloof aan, dat zich uit de diepte door alles moet heenwerken.  

Die gerechtigheid zal het door een andere, hogere gerechtigheid, die macht door een 

andere, hogere kracht overwinnen; dergelijke zaken moeten de gelovige niet 

verwonderen. Hij kan geroepen worden, een naakt, dat is zulk een geloof te oefenen, dat 

zoals Christus tot Thomas zegt, niet ziet en nochtans gelooft, of zelfs, zoals Abraham, 

tegen hoop op hoop moet geloven. 

Is hij daartoe geroepen, iets dat wellicht niet alle gelovigen wedervaart, dan is het zeker, 

dat hij van alle natuurlijke en zinnelijke steunsels beroofd, ook tegelijk van hachelijke 

zwarigheden omringd, in omstandigheden verplaatst wordt, waarin de vragen van onze 

tekst met kracht tevoorschijn treden. 

Ging het Paulus niet zo in Azië, waar hij juist daarom zo bovenmate en boven macht 

bezwaard werd, dat hij zijn leven reeds opgaf, opdat hij niet op zichzelven, maar op God 

zou vertrouwen. 

Ja, wel mocht men van zulke leidingen zeggen: “Dit zal u geenszins geschieden!” (Matth. 

16:22). Maar God zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. Nochtans, zulke enge 

wegen lopen in het einde op ruimte uit, hetgeen in vers 23 wordt verkondigd: “Gij zult 

weten, dat Ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden, die Mij verwachten; 

Ik ben de Heere, uw Heiland en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.” 

Op dergelijke leidingen mag intussen ieder christen wel voorbereid zijn, want dan wordt 

het geloven vereist. De Heere werke in ons het werk des geloofs met kracht; Hij zegene 

tot dat einde ook het vervolg onzer beschouwing van de wandelingen Israëls. 

 

 
Numeri 13 en 33:18 
“En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Zend u mannen uit: die het land verspieden, hetwelk 

Ik den kinderen Israëls geven zal; van elken stam zijner vaderen zult gijlieden een man zenden, 

zijnde ieder een overste onder hen. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran, naar de mond 

des HEEREN; al die mannen waren hoofden der kinderen Israëls.” 
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Wij bevinden ons nog te Rithma, zeer nabij Kanaän. Laat ons dan nu het aldaar 

voorgevallene nader beschouwen, want het is van het grootste gewicht en iets, waarop de 

Heilige Schrift zich meermalen beroept, om het voorgevallene als een waarschuwend 

voorbeeld door alle tijden voor te houden. Wij beschouwen eerst de geschiedenis zelve.  

In de nabijheid van Kanaän, en wel in die omstreken, waar Juda zijn erfdeel kreeg, 

gelegerd, gaf God bevel, twaalf verspieders, naar het getal der twaalf stammen Israëls, uit 

te zenden. Deze moesten het land nauwkeurig verspieden, en dan een echt bericht van 

de toestand overbrengen, namelijk van de grond, de vruchtbaarheid, de gesteldheid der 

steden, dorpen en inwoners, met enige proeven van de vruchten des lands. In deze zaak 

stemde het volk met de Heere overeen, en het was alles zeer wij en wel overlegd. Evenals 

men mensen vindt, die alles in de weg des verstands en der vernuftige overlegging 

menen ten uitvoer te kunnen brengen, evenzo vindt men ook anderen, die hun mond 

terstond gebruiken tot berisping, als er gesproken wordt van zijn verstand te gebruiken. 

Beiden zijn even strafwaardig. Zou men niet behoorlijk overleggen, en waarom zou dat 

niet op een vrome, Gode welbehaaglijke wijze kunnen geschieden? Er bestaat ook een 

godsdienstige waanwijsheid, die ook behoort tot de verdraaidheid van het menselijke 

hart. Gave God, dat wij allen recht verstandig waren, en dat met de Galaten die mensen 

waren uitgestorven, die de apostel uitzinnigen noemt! 

Het was zeer verstandig en wel gedaan, dat Mozes zijn zwager Hobab, hoewel hij een 

Moor was, dringend bad, met hem door de woestijn te trekken, waar hij zeer goed 

bekend was, hoewel de wolkkolom hun de weg genoegzaam aanwees. Het was zeer 

verstandig overlegd, maar kwaad, dat vele Israëlieten zich manna in voorraad 

verzamelden. De gedachte om verspieders in het land te zenden was zeer verstandig en 

wel gedaan. 

Het had mij een kleine verloochening gekost, om u niet ook met de uitlegging der 

namen van de twaalf verspieders bezig te houden, zoals ik die der twaalf heirvoerders 

van Israël mededeelde. Nochtans zag ik te meer daarvan af, dewijl hun namen meestal 

schone betekenissen hebben, maar zij, die ze voeren, boze mensen waren. Daar zij nu 

nog daarbij hoge ambten bekleedden, zo waren zij des te gevaarlijker, hoe groter het 

vertrouwen was, dat men hen aanstelde. 

Het moet ons ook niet verwonderen, dat onder de vijanden der waarheid beroemde 

namen werden en nog worden gevonden, en dat in het algemeen de hogere standen 

doorgaans tegelijk de gevaarlijkste zijn. Ja, dit is inderdaad een zwaar oordeel. Als 

professoren, predikanten en onderwijzers tegen de waarheid zijn, dan ziet het er waarlijk 

donker uit; maar dat is niets zeldzaams. 

“Heeft iemand uit de oversten in Hem geloofd, of uit de Farizeeën?” zo vraagden de 

Joodse heren hun dienaars; “maar deze schare, die de Wet niet weet, is vervloekt.” Zij 

dachten daardoor der leer van Jezus alle invloed op de harten der mensen te hebben 

afgesneden. De oude mens verderft zich door de begeerlijkheden der verleiding, en onze 

waakzaamheid en nuchterheid mogen wel vermenigvuldigd worden, daar de 

verzoekingen zo bekoorlijk zijn. 

Doch twee namen moet ik noemen, die een eerwaardige uitzondering maken, daar het 

de namen zijn van mannen, die de enige waren, welke van al de zesmaal 
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honderdduizend, die uit Egypte trekken, in Kanaän kwamen. De ene heet Kaleb, dat is: 

Goed hart; en zekerlijk, niets kwaads, maar slechts het goede hart komt in Kanaän.  

“Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” 

Vlees en bloed kunnen het niet beërven. Hij was een zoon van Jefunne, dat is: 

Afgewend. Niet toegekeerd, maar afgewend was hij van het gevoelen der anderen, al 

waren zij ook meer in getal, al ware het ook, dat zij de algemene bijval verkregen, al 

mochten zij ook nog daarbij hoog in aanzien staan. 

Kaleb was in zijn gevoelens van hen afgewend en betoonde dit ook in zijn gedrag. De 

tweede heet: Hozea, maar Mozes noemde hem Jozua, of geheel uitgesproken: Jehoschua. 

De betekenis dezer namen is dezelfde; want het betekent een Heiland of Zaligmaker. 

Maar in de tweede naam Jehoschua is, zoals het voor het gehoor klinkt, de naam 

Jehovah, tenminste de beide eerste lettergrepen van die naam mede ingesloten, zodat hij 

zoveel betekent als: Jehovah de Zaligmaker, en dat is niets anders dan de naam Jezus. 

Dat is ten hoogste merkwaardig. Jozua was het ook, en niet Mozes, die de gemeente in 

het land Kanaän inleidde. De Wet vermag het niet, maar alleen Jezus. Jozua was ook de 

rechte man nog niet, op wien de apostel ons in de brief aan de Hebreeën opmerkzaam 

maakt; hij was het niet, die in de rust bracht; dat werd een Andere voor behouden, Die 

wel dezelfde naam voerde, maar een gans ander Man was. Zo schemert overal de glans 

des Evangelies door, gelijk de kostelijke korrels uit de spleet van een granaatappel. 

Overigens, wie komt in de hemel anders dan Jozua en Kaleb, Jezus en het goede hart? 

De naam van een der mede uitgezondenen zal ik met zijn betekenis toch ook nog 

opgeven; hij heet Gaddi Susi: mijn wapenrusting is mijn paard. Dat zal helaas de rechte 

zijn geweest, indien, zoals te vermoeden is, zin en naam met elkander overeenstemden. 

Een ander heet wel, Gadiël, mijne wapenrusting is God, maar hoe juist de betekenis van 

deze naam ook zij, als het verder niets is dan een naam, dan baat het toch niets. 

Een heet Juël, Toestemmer. Ja men stemt licht toe wat de meesten goed vinden, en 

gelooft, dat de menigte der deelnemers de zaak rechtvaardigt; maar dat is zeer rampzalig, 

zoals de naam van de vader van die toestemmer, Minhi, dan ook betekent.  

Deze mannen trokken alzo heen. Hun onderneming was geen geringe zaak. Zij moesten 

zich onbepaald op de bescherming Gods verlaten; want indien zij ontdekt werden, zag 

het er kwaad voor hen uit, en de Kanaänieten zouden hen niet verschonen. Maar een 

ieder, die op uitdrukkelijk bevel Gods iets onderneemt, mag goedsmoeds zijn, hij staat 

onder Zijn bewaring. Dat ondervonden ook deze mannen, geen ongemak ontmoette 

hun, en het is jammer, dat wij niets bijzonders weten aangaande hetgeen hun op hun 

doortocht door het land is wedervaren. 

Voorzeker is er veel merkwaardigs voorgevallen, en de Goddelijke voorzienigheid zal zich 

zonder twijfel zeer dikwijls en duidelijk geopenbaard hebben. Zij haastten zich ook zo 

weinig met hun verspieden, dat zij veertig dagen uitbleven, binnen welke tijd zij vele 

zaken konden leren kennen. Men kan begrijpen, met welk een gespannen verwachting 

en daarbij gepaard gaande bezorgdheid men hun terugkomst in het leger tegemoet zag; 

hoe dikwijls zij het voorwerp der gesprekken van de menigte en der voorbede van de 

vromen zijn geweest. 

Eindelijk kwamen ze weder. Welk een blijdschap zal er in het leger zijn geweest, welk 

een nieuwsgierigheid, welk een vragen! Vooreerst zag men het heerlijke bewijs van de 
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gesteldheid des lands op hun schouders, dat een heerlijk gezicht in de dorre woestijn zal 

verschaft hebben. Zij hadden in het dal Eskol een wijnrank met druiven daaraan 

afgesneden, die door twee van hen aan een stok werd gedragen.  

Al maken wij ook uit het bericht, dat zij gedragen werd, niet het besluit op van haar 

grootte en zwaarte, en zien wij veeleer in die handelwijs hun voorzichtigheid, dewijl dit 

de beste wijze is, om lichtelijk gedrukte druiven onbeschadigd ver te vervoeren, zo is het 

nochtans zeker, dat in Azië de druiven zulk een grootte bereiken, die ons ongelooflijk 

zou kunnen voorkomen. 

Zij worden menigmaal zo groot, dat een twaalfjarig jongeling zich achter ene druiftros 

kan verbergen, en iedere bezie zo dik is als de dikste onzer appelen. Twee mannen 

konden alzo wezenlijk aan zulk een druiftros op de duur genoeg te dragen hebben. Welk 

een gezicht moet dat voor de kinderen Israëls zijn geweest, vooral, daar zij nu op het 

punt stonden zulk een land in te trekken.  

Behalve deze druiven brachten zij ook granaatappelen en vijgen mede, alles van zeldzame 

grootte en voortreffelijkheid. De granaatappel is een even aangename en verfrissende als 

gezonde en schone vrucht. De schil heeft de sierlijkste strepen en kleuren, en als hij rijp 

is, krijgt hij een scheur, door welke purperrode, sappige korrels en beziën bekoorlijk 

uitblinken, die men met weinig moeite kan uitdrukken, om ze te genieten. 

In het Hooglied van Salomo wordt deze scheur in de granaatappel meermalen als het 

beeld der schoonheid genoemd. Deze heerlijke zaken worden hun niet zozeer tot genot 

als wel tot aanschouwen aangebracht, om daardoor hun verlangen naar dat heerlijke 

land te meer aan te vuren. Het waren eerstelingen, waarop de volle oogst zou volgen, en 

ten onderpand daarvan werden hun deze ter hand gesteld. 

Iets dergelijks geschiedt nog in het geestelijke. Ware christenen hebben ook de 

eerstelingen des Geestes. Ook hun worden dikwijls kostelijke druiven uit het hemelse 

Kanaän tegemoet gedragen; zij worden met krachten der toekomende wereld verkwikt, 

en al moeten zij zich in het algemeen met het manna der genade vergenoegen, nochtans 

verkrijgen zij soms ook iets bijzonders en aangenaams. De duivel toonde Christus op 

een leugenachtige wijze in een ogenblik al de koninkrijken dezer wereld, en zeide: “Dat 

alles zal ik U geven, indien Gij nedervalt en mij aanbidt.”  

Christus handelt op soortgelijke wijze met Zijn volk, als Hij hun een gezicht in de 

heerlijkheid van Zijn Koninkrijk en een voorsmaak daarvan schenkt, en hun zegt: Dat 

alles, en nog oneindig meer, zal Ik u geven, indien gij nedervalt en mij aanbidt; waarop 

de ziel met hartelijke blijdschap en onbepaalde bereidwilligheid antwoordt: 

 

Als ‘k U mag bezitten, mijn Heiland, mijn Leven! 

Dan heb ik het erfdeel, dat nimmer vergaat; 

Slechts schijngoed en stof kan de wereld mij geven, 

Maar eeuwig verrijkt, die op U zich verlaat! 

 

“Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! 

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo zijt Gij de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in 

eeuwigheid.” Zo is dan het verbond gesloten.  
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Aan dit feitelijk bericht verbonden de verspieders ook een mondeling, tegen de 

waarheid waarvan niets was in te brengen. Zij zeiden: het land is goed, het is 

overvloeiende van melk en honig, dit is zijn vrucht, waaruit gijzelven kunt oordelen. 

Verder voegden zij erbij: De inwoners zijn sterk, en enigen onder hen zijn reuzen, hun 

steden zijn groot en vast. Dat was in het oog des volks bedenkelijk; maar Kaleb nam het 

woord en zeide: “Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat erfelijk bezitten; want wij zullen 

dat voorzeker overweldigen.” 

Zo was het gelegen met betrekking tot Kanaän, en zo is het ook in hoofdzaak gesteld met 

het ware christendom. Het is een zalige zaak. Die leven en goede dagen wil zien, die 

worde, wat hij heet, een christen. Onbeschrijfelijk groot, onvergelijkelijk en eeuwig zijn 

de daarmede verbonden voordelen, maar zonder dat niets dan ellende, bederf en 

eindelijke ondergang. Maar het is niet gemakkelijk het Koninkrijk Gods in te gaan; een 

groot, sterk volk, waaronder enige reuzen, zijn tegen u; de volkeren zijn meer dan één, 

en als gij het ene overwonnen hebt, zal zich het andere in de weg stellen. 

Er zijn niet slechts Amonieten: zwetsers; maar ook Hethieten: verbrekers, en Jebusieten: 

overtreders, en Kanaänieten: kleinmoedigen of kramers, die kopen en verkopen willen, 

ja, die allerlei slechte kramerij u zoeken op te dringen, en uwe goede waren tegelijk 

afhandig te maken; om u ook zelf aan te sporen tot het kopen voor geld van hetgeen, 

waarmede gij u toch niet verzadigen kunt. 

Er zijn ook, naar de uiterlijke schijn, trouwhartige mensen, die u weekhartig maken, u 

met verscheurde klederen en beschimmeld brood begoochelen, opdat gij u op een 

onvoorzichtige wijze met hen in een verbond of nauwe betrekking in laat, dat niet goed 

is, maar u tot hartzeer en schade moet verstrekken. Daarbij zijn er ook nog grote, zeer 

vaste steden en kleine, vaste nesten en spelonken, waarvan de overwinning grote kunst 

en kracht vereist. 

Veel verbergt zich ook heimelijk voor u, en veroorzaakt u veel moeite, verdriet en 

schande, terwijl gij niet eens recht weet, vanwaar het komt, en de Heere u met verlossing 

moet voorkomen, en u dat verborgene moet openbaren en verstoren. Evenwel, laat ons 

vrijmoedig optrekken en dat land erfelijk bezitten. Wij zullen toch slagen. 

Maar op deze laatste zaak: “Wij zullen dat zeker overweldigen,” komt het juist aan. Die 

tien medeverspieders tekenden de verbazende zwarigheden nog sterk, en brachten dat 

land in een zeer boos gerucht. Zij schilderden de inwoners af als zeer oorlogszuchtige 

lieden, die elkander verteerden, alzo verschrikkelijke barbaren, die met een ieder een 

kort proces maakten. 

Maar hoe waren zij dan levend weder uit dat land gekomen? Een van beiden: dat was 

een zichtbaar bewijs van de Goddelijke bewaring, of die mensen moesten zulke 

menseneters niet zijn, als zij ze schilderden. Zij kwamen hun allen zeer groot voor, en 

enigen waren zelfs reuzen; en wij waren, zeiden zij, met hen te vergelijken, in onze ogen 

als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. 

Al mochten bij deze beschrijving ook enige vergrotingen voorkomen, zij was nochtans in 

het algemeen genomen waar. Mozes zelf bevestigt dit en zegt verder: “Wie kan tegen de 

kinderen Enaks bestaan!” Enak moet een reus zijn geweest, wiens geslacht ook louter 

reuzen waren. Dat woord betekent een Halssieraad.  
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Ik weet niet, of gij het een betekenis wilt geven. Was niet de duivel vóór zijn val als het 

ware een halssieraad Gods, zodat hij zelfs nog na zijn val een vorst en machtige wordt 

genoemd? Wordt hem niet reuzenkracht toegekend, en hij daarom een sterk gewapende, 

ook een leeuw, ja zelfs de god dezer wereld genoemd? Wordt niet in Openb. 13 van het 

beest, dat door hem geboren is, gevraagd: “Wie kan krijgvoeren tegen hetzelve?” 

De nakomelingen van deze Enak heten: Nefilim, dat is: de Gevallenen, als ook de 

Misgeboorten, waarvan reeds vóór de zondvloed melding wordt gemaakt. Zou ons dit op 

de val van engelen en mensen wijzen, die daardoor tot ware misgeboorten zijn 

geworden? 

Genoeg, wij hebben overvloedige reden om te geloven, dat de verovering van het ware 

Kanaän, waarvan het aardse slechts een afbeelding was, dat het ingaan in het Koninkrijk 

Gods een zaak is, die de allergrootste zwarigheden heeft, die geenszins zo licht zijn weg te 

ruimen, noch in het geheel, noch wat enige delen betreft. Niets mag ons als overbodig 

voorkomen, om ons deze zwarigheden van tijd tot tijd te vertegenwoordigen, opdat wij 

ons daardoor laten onderwijzen, om de rechte maatregelen ter hand te nemen. 

Welk een zwarigheid, om in het Koninkrijk der hemelen in te gaan, stelt zich voor ons 

in de weg, wij die zondaars zijn, reeds door de Wet Gods. Haar eisen staan daar niet 

tevergeefs, zodat het aan ons goedvinden wordt overgelaten, of en in hoeverre wij ze in 

beoefening willen brengen. Er staat: “Die dat,”en dat wordt door Hem gezegd, Die het 

recht heeft dit te bepalen, en bij Zijn bepaling noodzakelijk blijft en blijven moet. 

Maar ziet, welk een onoverkomelijke zwarigheid is het dan, die zich voor de ingang van 

het hemelrijk opdoet! Wie zal langs deze weg het kunnen ingaan, dewijl niemand instaat 

is de Wet te houden? Nochtans, zij moeten vervuld, ja volkomen vervuld worden. Maar 

hoe zal dat nu geschieden? De Wet laat het ook niet alleen bij geboden, maar zij 

bevestigt die ook nog met de vloek over allen, die haar niet geheel vervullen; deze vloek, 

die zich als een verscheurende leeuw op de weg heeft gelegerd, moet noodzakelijk eerst 

weggeruimd worden, eer deze weg door ons kan worden bewandeld. 

Daarbij komt de zonde, die onze natuur door en door heeft verpest en ons even 

onbekwaam maakt tot enig goed als geneigd tot al het boze. Zij mag niet in ons heersen, 

dat zal een ieder geredelijk toestemmen; maar wat is er in ons, dat haar van de troon zal 

stoten, daar zij en wij niet twee, maar wel op een verschrikkelijke wijze één en dezelfde 

zijn?  

Zal de duisternis, die het licht, dat in haar schijnt, niet een begrijpt, het licht uit 

zichzelve, tegen hare natuur baren? Zullen distelen vijgen en doornen druiven dragen, en 

aan kwade bomen goede vruchten groeien? Kan een Moorman zijn huid, of een luipaard 

zijn vlekken veranderen? Hoe zal het geschieden, dat het rijk des duivels zich in de mens 

verdeelt, en als ’t gebeurde, wat zou het baten? Hoe zal een ongelovige gelovig worden? 

Dat is immers als het ware ijzer doen zwemmen. 

Meer dan deze drie zwarigheden zal ik thans niet opnoemen; maar er zijn nog veel meer 

op die weg voorhanden, die allen moeten worden weggeruimd. Is dat werk ons 

toevertrouwd, zo zijn wij als een sprinkhaan tegen een kameel, en wij mogen gerust met 

de tien verspieders zeggen: “Wij vermogen niet op te trekken tegen dat volk; want zij zijn 

ons te sterk.” 
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Het kan ons ook niets baten, maar wel veel schaden, als wij ons aan de zijde plaatsen 

van hen, die roepen: Vrede, vrede, waar toch geen vrede is! Die het verderf der 

menselijke natuur zo niet gans loochenen, toch als onbeduidend en voor zoverre dit 

nodig is, als gemakkelijk weg te ruimen voorstellen; die de eisen Gods in Zijn Wet zeer 

gering achten, en van de daarmede verbonden vloek volstrekt niets weten willen. 

Dat leidt evenmin tot iets goeds, als dat zij, die uitteren, hun gezondheid terugbekomen, 

doordat zij hun toestand volstrekt niet gevaarlijk achten. Wij handelen veel verstandiger, 

ja wij handelen slechts dan verstandig, als wij de waarheid over en tegen ons laten 

gelden, als wij ons kwaad als wanhopig boos en onze zonden voor ongeneeslijk houden, 

en dan omzien, of er in zulke radeloze omstandigheden nog raad en redding kan 

gevonden worden. 

Is het dan waar, dat er reuzen in het land wonen, tegenover welke wij als mieren zijn; is 

het dan waar, dat de steden met muren omringd zijn, die tot aan de hemel reiken? 

Goed; wij willen dat niet bestrijden, maar ook tegelijk naar doeltreffende maatregelen 

leren omzien, ons niet laten verleiden, om ze te verzuimen, dewijl wij niets van reuzen 

willen weten, die nochtans voorhanden zijn. 

Er verhief zich nu een zeer gewichtige woordenwisseling en een hevige strijd tussen Jozua 

en Kaleb aan de ene en de tien verspieders aan de andere zijde, in bijzijn van het ganse 

volk. De beide eersten beweerden: “Wij zullen dat zeker overweldigen.”  

Maar de tien zeiden: “Het is onmogelijk.” Die twee loochenden het gezegde der overigen 

van reuzen en vestingen enigszins, zij waren volstrekt niet voornemens het volk op te 

winden, hun valse begrippen te geven van de zwarigheden, die zij ontmoeten zouden; 

dat zij verre. Maar zij wilden de ware toestand der zaken verklaren, hoe en op welke 

wijze het onmogelijke mogelijk, het moeilijke gemakkelijk en het onwaarschijnlijke 

wezenlijk worden kon. 

Maar deze waardige mannen hadden een zware taak. Zij konden hun voorstelling niet 

duidelijk maken voor het verstand, noch bewijzen, maar zij moesten zich tot het geloof 

wenden. En zij vonden geloof, maar een geloof, dat met het zichtbare rekening houdt, 

alleen het verstand, dat bij het zichtbare en natuurlijke staan blijft. 

Geen wonder, dat zij niemand met, en hun tegenstanders allen tegen zich hadden. De 

ganse gemeente stond op, verhief een luidruchtig geschreeuw en weende, en dat duurde 

de ganse nacht. Op de grenzen van Kanaän klom hun nood ten hoogste top, en nimmer 

meenden zij zover van het doel te zijn als nu zij zo nabij waren gekomen. Het ging hun 

hier op gelijke, en zelfs nog veel erger wijze, dan te Mara, waar zij voor hun grote dorst 

wel water vonden, maar dat, toen zij het wilden drinken, bitter en onbruikbaar was. 

Thans lag Kanaän wel voor hun gezicht, maar zij zagen geen mogelijkheid om er in te 

komen. Welk een grote ellende! Het was een duistere nacht, door geen ster verlicht en 

het ging hun, gelijk alle goddelozen, die van niets anders dan van louter goeds dromen, 

zodat zij door de verschrikkingen der eeuwige verdoemenis worden overvallen, die zij 

gerust en zorgeloos tegemoet wandelen. 

Met het aanbreken van de dag openbaarde zich eerst recht de duisternis, die in hen was. 

Zij murmureerden tegen Mozes en tegen de Heere Zelf. Zij wensten te sterven en 

klaagden over de Heere, dat Hij hen in een land leidde, waar hun vrouwen door het 
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zwaard vallen en hun kinderen een buit zouden worden; zij besloten zich een hoofd te 

kiezen, dat hen weder naar Egypte zou voeren. 

Slechts vier mannen stonden tegenover deze storm, Mozes en Aäron zwijgend, terwijl zij 

voor het aangezicht des volks ter aarde nedervielen, om daardoor hun grote droefheid te 

openbaren en tegelijk tot God te bidden. Doch Mozes sprak ook, hij hield hun een 

schone prediking des geloofs: “Vreest niet,” zeide hij, “en ontzet u niet voor hen; de 

Heere uw God trekt voor u heen, Hij zal voor u strijden. De Heere zal u dragen gelijk 

een man zijn zoon draagt.” 

Maar zijn bemoediging tot vertrouwen op de levende God was tevergeefs en stuitte af op 

de rots van hun ongeloof. Jozua en Kaleb waren ook bitter bedroefd en verscheurden 

van louter hartzeer hun klederen. Ook zij vermaanden het volk tot geloof, waardoor zij 

zekerlijk alle zwarigheden zouden overwinnen, en om hun goed doel te beter en zeker te 

bereiken, bedienden zij zich van de krachtigste wijze van spreken. “Want zij zijn ons 

brood,” of wij zullen hen als brood eten. Als de nood zich verheft en de zielen als het 

ware door diepe wateren moeten, en baren over hun hoofd gaan, dan is het tijd, het 

krachtigste wat het  Evangelie tot bemoediging van het geloof oplevert, open te leggen. 

Zo deed Mozes aan de Rode zee, zo Christus bij Jaïrus, zo bij Thomas. Daartoe geeft het 

Woord Gods overvloedige stof, als het bijvoorbeeld van bloedrode zonden spreekt, die 

sneeuwwit, en van karmozijn, dat als witte wol zal worden; als Paulus geheel algemeen 

vraagt: “Wie zal beschuldigen; wie verdoemen?” En zo roept de kerk: Al ware het dat de 

wereld onderging, zo vrezen wij nog niet, en Job vraagt: “Zo Hij mij doodde zou ik niet 

hopen?” 

 

Zulk een kracht des geloofs bewees Abraham, toen hem werd bevolen de sterren te 

aanschouwen en te geloven: alzo zou zijn zaad zijn, alhoewel hij niet alleen nog geen 

zoon had, maar ook geen uitzicht had er een te bekomen. Hier was alles tevergeefs; de 

prediking en bemoediging der beide mannen hadden een gans tegenovergestelde 

uitwerking. Het ongeloof brak in vijandschap en toorn uit, en men riep van alle kanten: 

men zou hen stenigen. Gruwzame boosheid van het menselijke hart!  

Maar zulk een behandeling heeft de waarheid reeds dikwijls ondervonden. Waar zij niet 

wordt aangenomen, daar gordt men zich vijandig tot de strijd, en stoot haar verbitterd 

van zich af. Toen zij persoonlijk op aarde verscheen, vond zij geen herberg, en toen zij 

toch niet week, nagelde men haar aan het kruis. Toen men haar zelve niet kon 

verdringe, ruimde men haar boodschappers uit de weg, en kwelde haar belijders met 

allerlei uitgedachte martelingen. Het ging, ja het gaat nog steeds zo in het leger Israëls. 

Het getal der tegenstanders is niet gering. Zij voeren het grootste woord. Wat zij zeggen, 

is, zoals Asaf klaagt, als van boven gesproken. Het gemene volk hangt hen aan, want zulk 

een volkje zijn allen, die de waarheid niet gehoorzamen. Evenwel, “is ons Evangelie 

bedekt, zo is het bedekt in hen, die verloren gaan. Wij zijn niet van degenen, die zich 

onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel. Indien 

wij in Hem blijven, en Zijn Woord in ons blijft, zo zullen wij de waarheid verstaan, en 

de waarheid zal ons vrijmaken. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is 

de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.”      

Dat geloof werke de Heere in ons met kracht! Amen. 



 227 

RITHMA 
(tweede vervolg) 

 

 

De apostelen baden den Heere: “Vermeerder ons het geloof,” zo bericht ons Luk. 17:5. 

Een gewichtige, noodzakelijke en navolgenswaardige bede. Het is bij de Evangelisten 

geen gewoonte, in hun geschiedverhaal Jezus den Heere te noemen; want het komt 

zeldzaam voor. Evenwel, als het voorkomt, dan heeft het ook een bijzondere nadruk, 

bijvoorbeeld hoofdstuk 10:1 “De Heere zond andere zeventig uit,” en hoofdstuk 22:61 

“De Heere Zich omkerende, zag Petrus aan.” 

Zo ook hier; Jezus is de Heere, Die alles in Zijn hand heeft, en rijk is over allen, die Hem 

aanroepen; Die doen kan boven bidden en denken. Zij wenden zich alzo tot de rechte 

Man, Die ook de vermoeiden en belasten tot Zich roept, om hun rust te schenken. Wij 

bevinden ons alzo in een eerwaardig gezelschap, als wij dezelfde bede doen.  

Ook voor deze dierbare mannen, op wier leer de gemeente wordt gebouwd, was het 

geloven zo gemakkelijk niet, want hun en onze Heere moest hun dikwijls vragen: “Waar 

is uw geloof, o gij kleingelovigen, hoe hebt gij geen geloof?” Hij moest hun 

ongelovigheid bestraffen en hen vermanen: “Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in 

Mij.” 

Niemand moet het alzo vreemd voorkomen, als het hem evenzo gaat. Wat baden zij dan 

van den Heere? Om versterking of vermeerdering des geloofs. Zij moeten alzo op dat 

ogenblik een bijzonder gebrek daaraan gevoeld hebben. Hoe werd hun dat gebrek 

bewust gemaakt? Naar het verband geoordeeld, door de volgens de verklaring van Jezus 

hun dreigende, gevaarlijke ergernissen, verzoekingen en verleidingen, waarom Hij hen 

vermaande: “Wacht uzelven, ziet niet terug!”  

Geen wonder, als zij begeerden, vooraf gewapend en gesterkt te zijn, en daartoe om 

versterking des geloofs baden, dewijl het hun voorkwam, dat het op hun toenmalige 

standpunt niet toereikend was. Daarbij beval Jezus, dat zij moesten trachten een 

verzoenlijkheid te bezitten, om de broeder, die hen zevenmaal des daags beledigde en 

evenzo dikwijls wederkwam en zeide: het berouwt mij, vergeving te schenken.  

Dat kwam hun wat sterk voor, en zij gevoelden zich ongezind en onbekwaam, de 

verzoenlijkheid zover uit te strekken. Maar naar de nieuwe mens zullen zij er toch wel 

toe zijn bereid geweest, maar baden tot dat einde om versterking en vermeerdering van 

geloof. Schoon en recht gehandeld.  

Jezus gaf hun een merkwaardig antwoord, als Hij zegt: “Zo gij een geloof had als een 

mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeziënboom zeggen: Word ontworteld en in de zee 

geplant; en hij zou u gehoorzaam zijn.” Zij denken aan iets groots, Jezus spreekt van iets 

kleins, als wilde Hij zeggen: meet de in u wonende kracht niet zo nauwkeurig, maar acht 

u in het geloof en door hetzelve bekwaam tot alles, wat van u geëist wordt. O dierbaar 

geloof! De Heere werke het krachtig in ons; Hij zegene daartoe ook de tegenwoordige 

beschouwing der wandelingen Israëls. 
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Numeri 14:10-39 
“Toen zeide de ganse vergadering, dat men hen met stenen stenigen zoude. Maar de heerlijkheid 

des HEEREN verscheen in de tent der samenkomst, voor al de kinderen Israëls.” enz. 

 

Wij zagen onlangs het oproer ten hoogste toppunt stijgen; de beide waardige mannen 

Jozua en Kaleb in gevaar om gestenigd te worden; het volk was bezig, zich een 

opperhoofd te kiezen, die hen weder terug naar Egypte leidde. Nu treedt de Heere 

tussenbeide. Zijn heerlijkheid verschijnt. Hij verlangt de bewilliging van Mozes, om het 

volk te verdelgen. Mozes bidt om genade. De Heere verhoort zijn gebed; maar Hij zweert 

tegelijk, dat geen van allen, die uit Egypte waren getrokken, in het land Kanaän zou 

komen. Allen zouden in de woestijn sterven, hun kinderen slechts zouden er ingaan. Zij 

moesten terug naar de Rode zee, inplaats van in het zo nabij liggende beloofde land te 

trekken. 

Veertig jaren zouden zij in de woestijn rondwandelen, alzo nu nog ongeveer 

achtendertig jaren. De tien verspieders stierven spoedig, de overige zeshonderd duizend 

zouden hen van lieverlede volgens, uitgenomen Jozua en Kaleb. 

Deze eedzwering was onveranderlijk. Zo lag nu de zaak. Slechts een half uur van Kanaän, 

en nu weder terug naar de Rode zee; de weg nog eens, die toch zo moeitevol was, en 

volstrekt geen verandering der zaken te kunnen verwachten, maar alles onveranderlijk 

bepaald! Ach, hoe hard, hoe bitter. Nu nog achtendertig jaren! Kanaän blijft gewis voor 

hen (want den Heere berouwen Zijn gaven en roeping niet), maar eerst na zo lange tijd! 

Maar wat was het dan eigenlijk, waarover de Heere zodanig toornde, dat Hij een 

onveranderlijke eed zwoer, dat zij niet in het beloofde land zouden komen? Waren de 

zwarigheden zo groot, de bewoners te sterk, de steden te vast? Neen. Hadden zij het met 

hun gouden kalf zozeer bedorven, dat de Heere het hun nog liet misgelden? Ook niet, 

dat was vergeven. Was het hun gedurig murmureren, dat nu gestraft werd, of een andere 

zonde? 

Of wat was de oorzaak van zulk een strenge handelwijs? De apostel geeft ons Hebr. 3 

daarvan de oplossing, als hij in vers 17 vraagt: “Over welken nu is Hij vertoornd geweest 

veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen 

gevallen zijn in de woestijn? En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet 

zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien, dat 

zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen,” enz.  

En hij voegt erbij: “Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het 

woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in 

degenen, die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust.” 

Wat was nu eigenlijk de zonde, die hen buiten Kanaän en die ons van de eeuwige 

zaligheid uitsluit? Geen, waardoor een der tien geboden overtreden is; maar wel die, 

welke tegen het Evangelie wordt begaan, hetwelk ons deze verlossing verkondigt, en 

zonder hetwelk er geen gevonden wordt. Waardoor zondigt men tegen het Evangelie? 

Door het ongeloof. 

Laat ons aangaande het ongeloof het een en ander schriftmatig zeggen, beschrijven 

waarin het bestaat, hoe het zich openbaart, zowel waar het heerst, als daar waar het 

waagt aan te vallen. De Heere schenke het nodige. Bij deze beschouwing hebben wij 
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allen het hoogste belang, want het ongeloof verdoemt, en het geloof maakt zalig. Hebt 

gij geloof, dan zijt gij zalig; hebt gij geen geloof, maar heerst integendeel het ongeloof in 

u, dan wordt gij verdoemd, dat is gewis. 

Voorts wens ik het een en ander over het geloof te zeggen. Het is van het allerhoogste 

belang, want alle heil is er aan verbonden. De rechtvaardiging, de vrijspraak des 

zondaars in het gericht Gods hangen alleen af van het geloof. Wij weten, dat wij uit het 

geloof worden gerechtvaardigd. Waar zou ik eindigen, wilde ik al de teksten aanhalen, 

die daarover spreken. 

Eén plaats zal genoeg zijn, namelijk Gal. 2.  

De reiniging des harten geschiedt ook door het geloof, gelijk Petrus, Hand. 15 zegt: 

“God reinigt de harten door het geloof.” Jezus wijst ons, volgens Joh. 15, met betrekking 

tot de heiliging geheel en al op zichzelven, als Hij zegt: “Blijft in Mij; gelijkerwijs de rank 

geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo 

gij in Mij niet blijft.” 

Het gezegde van Paulus: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft,” 

stemt daarmede overeen. Ook de bewaring schrijft Petrus aan het geloof toe, als hij zegt: 

“Gij, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid.” Johannes 

eigent het geloof de gehele overwinning over de wereld toe, als hij verklaart: “Het geloof 

is de overwinning, die de wereld overwint.” Doch wat behoeven wij ons met het 

eenvoudige op te houden, daar Christus zelf bij Zijn afscheid van deze aarde en 

hemelvaart alles samenvat, als Hij zegt: “Die geloofd zal hebben – zal zalig worden.” 

Hoe gewichtig zijn in deze betrekking nog verscheidene andere uitspraken des Heeren, 

als bijvoorbeeld: “Die gelooft komt niet in het oordeel. Alles, wat gij bidden zult in Mijn 

Naam, gelovende, zult gij ontvangen; zo gij gelooft zult gij de heerlijkheid Gods zien. Die 

gelooft zijn alle dingen mogelijk. Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt 

tegen deze moerbeziënboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant; en hij zou u 

gehoorzaam zijn; niets zou u onmogelijk zijn. Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, 

zal hij ook doen, hij zal nog grotere doen dan deze.” 

Hoe behartigenswaardig is het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, waar zulke 

grote daden, die alleen door het geloof konden verricht worden, worden opgeteld. 

Moeten wij ons dan niet een groot begrip van het geloof maken, daar er alles aan 

verbonden wordt, en zelfs alles voor zonde wordt verklaard, wat niet uit het geloof 

geschiedt, ja, het voor onmogelijk wordt verklaard, zonder geloof Gode te behagen. 

Laat ons nu ook enige beoordelingen der Schrift over het ongeloof vernemen. Het 

ongeloof is het enige, waarover Christus Zich heeft verwonderd. “Die niet gelooft, is 

alrede veroordeeld,” zegt de Heere; en Johannes de Doper: “de toorn Gods blijft op 

hem.” “De duivel heeft zijn werk in de kinderen der ongehoorzaamheid, hij verblindt de 

zin der ongelovigen,” zegt Paulus. 

Johannes verklaart: “Die niet gelooft, maakt God tot een leugenaar,” hij doet alzo de 

grootste zonde. Hij wendt zich af van de levende God, hij wordt niet gerechtvaardigd, 

niet geheiligd, niet bewaard, kan niets doen dan zondigen. Zo vat Christus eindelijk alles 

tezamen, als Hij zegt: “Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” 

Ziet, zo worden zaligheid en verdoemenis aan niets anders dan aan geloof en ongeloof 

verbonden. Wij allen hebben daarbij het grootste belang; want wij zijn één van beiden: 
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gelovigen of ongelovigen, tenzij dan dat men nog een derde klasse wilde stellen, die uit 

zodanigen bestond, die in de toebereiding tot het geloof begrepen zijn, en wellicht gelijk 

zijn aan die vader, die wenende zeide: “Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te 

hulp!”  

Maar van nature liggen wij allen aan de ziekte des ongeloofs neder; want God heeft ons 

allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Het geloof is de hoogste plicht, het 

ongeloof de ergste zonde. 

Laat ons nu trachten de natuur en de hoedanigheid van het ongeloof nader te leren 

kennen. Wat is ongeloof, hoe openbaart het zich? Het is het tegendeel van het geloof. 

Bestaat nu het geloof in de bereidwilligheid, om Christus alleen en geheel als de enige 

en volkomen oorzaak des levens en der gerechtigheid aan te nemen, zo bestaat het 

ongeloof in het gemis van en het gebrek aan deze bereidwilligheid. 

Houdt het geloof voor waarachtig wat God ons in Zijn Woord heeft geopenbaard, zo 

houdt het ongeloof het niet voor waarheid; is het geloof een hartelijk vertrouwen, zo is 

het ongeloof een miskennen of wantrouwen. Maar daar nu de christen in dit leven uit 

twee delen bestaat, uit een oude en een nieuwe mens, zo is er ook geloof en ongeloof in 

hem, en dan heeft het ene, dan weder het andere de overhand; zodat het heden van 

iemand kan heten: nu gelooft gij, en straks: nu gelooft gij niet. Wij zullen voorts het 

ongeloof eensdeels in zijn heerschappij, anderdeels in zijn aanvallen beschouwen. 

In zijn volledige heerschappij openbaart het zich bij de zodanigen, die zelfs het bestaan 

van God en de onsterfelijkheid der ziel loochenen, die het Woord Gods niet als een 

Goddelijke openbaring eren, maar in hun mening geheel daarvan afwijken, ja, geheel 

daartegenover gestelde gedachten koesteren en verdedigen, en de in de Heilige Schrift 

vervatte leerstukken bestrijden, vijandig behandelen, ook wel verachten en bespotten, en 

hen niet met rust laten, die ze geloven. Van zulke mensen wemelt het tegenwoordig 

onder het christendom, en dat heersende ongeloof heeft zich tot in de laagste klasse des 

volks verbreid, nadat het bij de hogeren en beschaafden een begin had genomen. Aan 

zulke mensen ontbrak het nimmer. Reeds David sprak van dwazen, die zeggen: “er is 

geen God.” 

Doch weleer zeiden zij het nog slechts in hun hart, maar thans vrijuit, vooral in de 

verbasterde Protestantse kerk. Dat ongeloof is de grondslag van de meeste in onze dagen 

uitkomende boeken, predikatiën en godsdienstig onderwijs. De opwassende jeugd wordt 

reeds in de meeste scholen door dat zielegif verpest, en het ontwikkelt steeds meer, hoe 

verder men in de zogenaamde verlichting en beschaving vordert; zodat men zich, in het 

algemeen gesproken, niet vergist, als men de meest beschaafden en verlichten ook voor 

de minst gelovenden houdt. 

Maar is dat niet iets verschrikkelijks, want deze mensen zijn voor alle pijlen der waarheid 

als het ware onbereikbaar, dewijl zij haar voor dwaling en integendeel de dwaling voor 

waarheid houden! 

Dat is een groot en verschrikkelijk oordeel, en indien al niet de verharding zelve, zo 

komt het haar toch zeer nabij. Het geldt bijzonder in onze dagen: niet veel wijzen en 

verstandigen, en de tijd is daar, dat de mensen de gezonde leer niet kunnen verdragen; 

het is niet meer iets zeldzaams, dat ganse gemeenten zich tegen de roeping van een echt 

christelijke leraar of onderwijzer verzetten, en zulk een verwerpen. 
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Men is zeer vurig en arglistig gereed, om een boos gerucht over het land Kanaän te 

verspreiden en tegenover twee, die er gunstig over spreken, zijn er zekerlijk tien 

tegensprekers. Men roept van alle kanten: mystieke dweperij, verouderde ideeën en 

dergelijke dingen; dat wordt in alle dagbladen en tijdschriften herhaald en de anderen 

worden rijkelijk overschreeuwd. Nochtans is God zo barmhartig geweest, om in de 

laatste tijden weder meerderen te verwekken en met het licht der waarheid te verlichten, 

zodat het Evangelie hier en ginds toch weder rijkelijker wordt verkondigd, dan men het 

voor twintig jaren had kunnen hopen. 

Onze gemeente heeft het genoegen velen hunner in haar midden te mogen tellen, zodat 

de jongste leraar zelf een hunner is, terwijl de beminnenswaardige namen van meer 

anderen u ook bekend zijn het ongeloof in zijn volkomen vorm verloochent God den 

Vader en Zijn schepping, God den Zoon en de door Hem verworven verlossing, en God 

den Heilige Geest en Zijn heilige werkingen; het verloochent de Goddelijke 

eigenschappen, de Goddelijke beloften, gelijk ook het Woord, waarin zij vervat zijn, de 

val van Adam, en zo naar de regel de noodzakelijkheid der boetvaardigheid, der 

wedergeboorte, der rechtvaardiging en heiliging, ja zelfs de zaligheid met de 

verdoemenis. Zij zijn uit de vader der leugen, de duivel, en alzo vol leugen. 

Niet zo ontwikkeld, maar toch ook ligt het ten grondslag bij hen, die wel de waarheid als 

waarheid laten gelden, wellicht voor haar ijveren en een uitgebreide kennis er van 

hebben, of ook even weinig van de waarheid als van de tegenover haar staande dwaling 

weten; maar de waarheden maken geen doelmatige, blijvende indruk op hun hart en 

wandel, en zij hebben geen liefde tot haar, maar wijken liever van de waarheden af. 

De beschouwing van de rechtvaardigheid en heiligheid Gods verschrikt en verbaast hen 

niet; zij gevoelen zich noch bewogen noch getrokken, om de zonde vaarwel te zeggen en 

deze genade als de hoogste schat te begeren. Zij zijn en blijven gevoelloos en dood. Zij 

worden weleens ontroerd en hevig geschokt, en ook wel gelijk Felix verschrikt, toen hij 

Paulus over matigheid, rechtvaardigheid en het toekomende oordeel hoorde handelen; 

maar dat was hem zo onaangenaam dat hij de apostel spoedig liet heengaan.  

Festus werd ook zeer door zijn redenen geschokt, maar hij viel Paulus in de rede en riep: 

“Gij raast!” De meesten dezer ongelovigen komen zelden of nimmer om te horen, daar 

toch het geloof uit de prediking komt, of indien zij ook al in de kerk zijn, geven zij geen 

acht op het Woord, of zij verstaan en behartigen het niet. Het getal dezer praktische 

ongelovigen is, helaas, zeer groot, en het Woord doet hun geen nut, dewijl het niet met 

het geloof gemengd is. 

Bijzonder openbaart zich het ongeloof daarin, dat het niet tot Christus wil komen, zoals 

de Heere Zelf zegt: “Gij wilt tot Mij niet komen.” 

Het neemt Jezus niet aan, dat is het wezen des ongeloofs. Het begeert Hem en Zijn 

genade niet. Het verlangt niet naar Hem. Het hongert en dorst niet naar de 

gerechtigheid. Het neemt de vlucht niet tot Hem, nog veel minder vertrouwt het op 

Hem, en verwacht ook niet vurig en gelovig de zaligheid alleen en geheel van Hem. Dat 

moge nu aan deze of gene oorzaak te wijten zijn, toch is het in de grond beschouwd 

weder niets anders dan ongeloof.  

De ene moge menen, dat hij zulk een zondaar niet is, die zulk een Heiland nodig heeft, 

maar in zichzelven deugdzaam genoeg is, om zalig, sterk genoeg, om rechtschapen te 
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worden, en verstandig genoeg, om de weg daartoe te vinden; een ander moge denken, 

dat hij een al te groot zondaar is, om nog genade te kunnen erlangen; al is er één, die de 

zonde en de wereld met haar genoegens nog zozeer bemint, en al denkt een ander dat 

het hem, althans nu nog, onmogelijk is, zich van hare banden los te rukken; de een 

moge allerlei verstandelijke twijfelingen hebben, de ander door een boezemzonde 

worden verhinderd, die hij niet wil overgeven, een hand, die hij niet kan afkappen, een 

oog, dat hij niet wil uitrukken, wat is dat alles anders dan ongeloof; het moge dan ook 

zo beleefd genoeg zijn om te zeggen: “Ik bid u houd mij voor verontschuldigd.” 

En wat werkt dat ongeloof uit, het moge zich dan ook omsluieren of omkleden hoe het 

wil, het moge ongeloof of anders genoemd willen worden, wat bewerkt het anders dan 

wat de zachtmoedige Jezus telkens verkondigd heeft -  de verdoemenis. Waarvan moet 

alzo een ieder vóór alle dingen trachten verlost te worden? Van het ongeloof. Hij, die 

daarvan is verlost, vindt ook in al het overige een gebaande weg; maar hij, bij wien het 

ongeloof heerst, of in zoverre het nog in hem woont, wete, dat zijn ziel voor God en alle 

invloeden Zijner liefde nog gesloten is, en de satan de vrije ingang opent, der zonde haar 

heerschappij verzekert en niets dan kwelling baart. 

Vanwaar komt het ongeloof? Ach, dat brenge wij reeds bij onze geboorte mede in de 

wereld, en alzo is ieder mens van nature een ongelovige, en wordt eerst door de 

wedergeboorte gelovig. Dat is een gedeelte van onze rampzalige erfgift van onze 

stamvader Adam. Hij liet zich in het ongeloof brengen en heeft het daardoor op ons 

allen overgebracht.  

De slang begon er mede, om in zijn ziel het gif des ongeloofs te storten, waarop de 

ongehoorzaamheid vanzelf volgde. Zij zocht eerst wantrouwen jegens God in de ziel van 

Eva te baren, door te vragen: of God haar verboden had, van alle bomen in de hof te 

eten. Van allen? Hoe moest Eva hebben geantwoord, durft gij zulke gedachten van de 

hoogste Goedheid koesteren en zelfs openbaren, dat zij zulk een hard, onvriendelijk 

verbod kon geven? 

Gij moet een afschuwelijk wezen zijn, en zo leer ik wezenlijk aan deze boom het boze 

kennen, en dat wel in u. De slang trachtte haar ook het Woord Gods verdacht te 

maken, terwijl zij zeide: “Is het ook, dat God gezegd heeft?” Deze vonk vatte, helaas, 

vuur. Onze voorouders begonnen te twijfelen, en voorts vervulde de slang hen volledig 

met haar gif, terwijl zij hun God als een achterhoudend, hun vijandig wezen voorstelde, 

dat hun niet gunde, dat hun ogen werden geopend, om zelf te weten, wat goed en kwaad 

is, het hun niet gunde, dat zij Hem gelijk en volmaakt werden, zoals Hij volmaakt is. 

Zij stemden toe, en zo veranderde hun vertrouwen in wantrouwen, hun gehechtheid in 

afkerigheid, hun liefde in vijandschap; vandaar dat dezelfde aard ons allen aankleeft, 

dewijl door hen de zonde in de wereld is gekomen. Geen mens alzo wane, dat hij van 

ongeloof vrij is, tenzij dan dat hij door de wedergeboorte daarvan bevrijd werd. 

Nochtans wordt men ook door de wedergeboorte niet zo geheel van het ongeloof 

bevrijd, dat men niet nog aanvallen daarvan te verduren heeft. Ja, dan eerst gevoelt en 

erkent men de kracht er van en hoe diep zijn wortelen zijn, en wordt men niet zelden 

gedrongen tot het gebed, dat een zeker vader deed: “Heere! ik geloof, kom mijn 

ongelovigheid te hulp.” Het is zeer zondig en hoogst schadelijk, dat het alzo gesteld is. 
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Men moet daarom worstelen om het geloof, en vóór alle dingen er naar trachten, sterk 

te worden in het geloof. 

De kinderen Israëls geven hier een waaschuwend voorbeeld, waarom de apostel zegt: 

“Laat ons toezien, dat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen!” Jozua en 

Kaleb gaven een schoon voorbeeld, hun geloof moeten wij navolgen. De anderen 

geloofden niet in het land Kanaän te kunnen komen, hoewel God hun beloofd had Zelf 

hen er in te leiden. De prediking des geloofs maakte geen indruk op hun gemoed, maar 

wel de prediking des ongeloofs een des te diepere. 

De bewoners van Kanaän schijnen hun veel te machtig, ja gans onoverwinnelijk. God, 

Zijn macht, Zijn trouw en Zijn beloften golden hun niets. Zij hadden geen vertrouwen 

in Hem, en zagen slechts op hetgeen voor ogen was, en zo begrepen zij hetgeen die tien 

zeiden zeer wel, dewijl het met hun natuurlijke geaardheid overeenstemde; maar de 

voorstellingen van Jozua en Kaleb kwamen hun als geheel verkeerd voor. 

Nochtans was het gedrag dezer beide mannen zeer recht en vervuld met geloof. Zij 

loochenden geen van de zwarigheden, die de inneming van het land Kanaän opleverde. 

Zij maakten de inwoners niet kleiner dan zij wezenlijk waren en schreven zichzelven 

geen grotere kracht toe dan zij bezaten. Het was wezenlijk zo, dat hij bij hen vergeleken 

als een hoop mieren waren, en dat hun kracht voor dit werk niet toereikend was. Maar 

het geloof rekent geheel anders dan het ongeloof. 

Dit blijft slechts staan bij hetgeen voor ogen is; maar het geloof rekent ook op God, Zijn 

beloften, Zijn almacht, trouw en genade, en heeft alzo een moed, die zich op iets 

onzichtbaars grondt. Met God doet het zijn daden. Zo staan deze beide mannen. Gelijk 

brood, zeiden zij, zullen wij hen eten. Hierop vestigde zich hun vertrouwen: wij kunnen 

dat land wel innemen; want dat kunnen zochten zij niet in zichzelven, maar vonden het 

in God. 

Zo spreekt de gelovige ook in alle omstandigheden: wij kunnen het wel, zoals de beide 

discipelen op de vraag des Heeren: ‘kunt gij?’ antwoordden. Kunt gij de boze 

overwinnen, hoe verschrikkelijk en machtig hij ook zij? Het geloof antwoordt: wij 

kunnen! 

Kunt gij in het gericht Gods bestaan, daar toch uw zonden meer zijn dan het zand aan 

de zee, en gij zelfs nog steeds tot alle kwaad geneigd zijt? Kunt gij trots alle verzoekingen 

en gevaren evenwel volharden tot het einde en in alles verreweg overwinnen? 

Kunt gij uw oude mens kruisigen en doden, de zonde afleggen, die u aankleeft en traag 

maakt en alzo uw heiligmaking voleinden? Het geloof antwoordt: Wij kunnen! 

Waarom? Dewijl wij in den Heere gerechtigheid en sterkte hebben; want op Hem, niet 

op zichzelven stelt het geloof zijn vertrouwen, en “hoopt volkomenlijk op de genade, die 

toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” 

Geheel anders is het met het ongeloof gesteld, dat zulk een handelwijze ongerijmd, 

dwaas en dweepziek vindt. Het zoekt, evenals Asa, niet den Heere, maar de 

geneesmeesters. Het wanhoopt in de nood, of het grijpt naar pistolen, strik, water, enz., 

dewijl het in de zichtbare wereld geen hulp of steun heeft; of het vertrouwt op zichtbare 

steunsels, verlaat zich op mensen en stelt vlees tot zijn arm. Niet God, maar de mens zal 

de Grieken, en deze zullen de ganse wereld redden. Eigen wijsheid zal door alles heen 

helpen, en breekt dat broze ijs onder de voeten, dan heeft het niets meer dan angst, 
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radeloosheid en vertwijfeling, tenzij dan dat God in genade alles onder de voeten en in 

de handen verbrijzelt, om langs die weg te leren, dat men het gebouw zijner hoop op de 

ware Rots moet grondvesten. 

Zijn werken en gewaande gerechtigheid zijn tot zover het fondament zijner gerustheid, 

hijzelf is zijn God. De arme kinderen Israëls vertrouwen het God niet toe, dat Hij hen in 

Kanaän zal kunnen brengen -  en zij menen zelven zonder Hem de weg door de woestijn 

terug naar Egypte te kunnen afleggen. Welk een onverstand, welk een vermetelheid! 

Het ongeloof, het gebrek aan vertrouwen op God was dus de enige oorzaak, waarom zij 

niet in het land kwamen; maar nu van de grenzen terug, naar de Rode zee, alsof zij 

werkelijk weder naar Egypte moesten. Het ongeloof was de oorzaak, waarom God over 

hen vertoornd was, en hen allen op eenmaal zou hebben omgebracht, indien Mozes niet 

voor hen had gebeden. Het ongeloof was de oorzaak, dat zij eerst na veertig jaren 

verkregen wat zij heden reeds hadden kunnen hebben. O verpestend ongeloof! 

Maar ziet, de apostel plaatst ons, Hebr. 4, in gelijke betrekking met de kinderen Israëls, 

waar hij zegt: “Het is ons ook verkondigd, gelijk als hun.”  Wat is, wat wordt ons 

verkondigd? De belofte om in te gaan in Zijn rust. Het Evangelie van Christus, de blijde 

boodschap van Gods vrije genade is en wordt ons verkondigd. Het wordt ons gezegd en 

verstaanbaar herhaald, “dat het een getrouw woord en aller aanneming waardig is, dat 

Christus Jezus in de wereld is gekomen, om de zondaars zalig te maken;” het wordt ons 

verkondigd, dat geen zonde te zwaar of te groot is, dan dat ze vergeven, en geen ellende 

zo diep, dat men daaruit niet door Jezus zou kunnen worden verlost; dat niemand te 

slecht is, om dit te kunnen verkrijgen en ook niemand te goed, om het niet te behoeven. 

Maar daar wordt ook tot ons gezegd: “Ziet toe, dat gij niet in hetzelfde voorbeeld der 

ongelovigheid vervalt,” maar gelooft in den Heere Jezus, zo zijt gij zalig, rechtvaardig, 

rein, sterk en vrolijk. Nochtans wordt hier geen dood mondgeloof bedoeld, maar een 

levend, een zichzelven en de wereld verloochenend geloof des harten. De eerste stap 

daartoe is de kennis van het ongeloof, waarin wij allen van nature zo diep verzonken 

liggen, ja besloten en begraven zijn. 

Ach, hoe onbekwaam zult gij u gevoelen om te geloven, als het u maar eerst eens om het 

rechte geloof te doen is; hoevele grote en kleine hinderpalen zult gij ontmoeten en hoe 

dikwijls zult gij u genoodzaakt zien, van uwe zijde te roepen: “Heere, kom mijn ongeloof 

te hulp, -  sterk mij in het geloof.” 

Welk een strijd des geloofs zult gij wellicht hebben te doorworstelen. Maar strijdt den 

goede strijd. Worstelt en bidt zolang om het ware geloof, zolang, totdat gij met die 

blindgeborene nedervallen en aanbidden en zeggen kunt: “Ik geloof.” O! hoe zalig zult 

gij dan zijn; want “wij, die geloven, gaan in de rust;” die gelooft, heeft het eeuwige leven, 

wordt zalig; maar “die niet gelooft, zal verdoemd worden; want zonder geloof is het 

onmogelijk Gode te behagen.” Gelooft dan, opdat gij rechtvaardig en erfgenamen des 

eeuwigen levens wordt. Amen.    
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RITHMA 
(slot) 

 

 

In deze week vangt het plechtig tijdstip aan, dat aan de uitvoerige beschouwing van de 

heilige, verzoenende lijdensgeschiedenis van Jezus Christus is gewijd. Het grootste, 

verbazendste wonder wordt voor onze aandacht gebracht, om ons tot boetvaardigheid, 

ootmoed en verloochening van de wereld en van onszelven op te eisen en tot het geloof 

op te wekken. De onbegrijpelijke heiligheid en rechtvaardigheid Gods en Zijn 

onbegrensde ontferming en genade worden ons voor ogen gesteld, zodat wij wel met 

Mozes mochten nedervallen, terwijl de Heere roept: “Heere, Heere God, barmhartig en 

genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid!” 

Vraagt Paulus met betrekking tot de prediking des Evangelies in het algemeen: “Wie is 

daartoe bekwaam?” dan geldt dit in de hoogste mate van de beschouwing van het lijden. 

Wat wij overdenken is het heiligste, de grondslag en het fondament, het is de 

verborgenheid des kruises van Jezus Christus. De lijdensgeschiedenis is als het ware de 

lijst, de schil, waarin de kern, het edelgesteente, het schilderstuk vervat is. 

Onder het Oude Verbond moesten bij de viering van de Grote Verzoendag allen zich 

verootmoedigen; hoeveel meer wij bij de viering van deze heilige handeling. Het heet de 

vastentijd, en billijk meosten wij gedurende deze tijd ons op een christelijke, stille wijze 

openbaren. Van de vastenavond-vrolijkheden zullen wij thans niets zeggen. Aan de 

moed daartoe ontbreekt het ons echter niet; mochten ook de honden door hun huilen 

verraden, dat de slingersteen hen had geraakt. 

Ook dat men zich niet daaraan stoort, en wellicht nog langer raast en dolt, houdt ons 

niet terug, maar herinnert ons slechts Ezech. 3:27, waar het tot hem heet: “Maar als Ik 

met u spreken zal, zal Ik uwen mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de 

HEERE Heere, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een 

wederspannig huis;” of vers 16: “Ik zal uwe tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij 

stom worden zult, en zult hen niet zijn tot een bestraffend man.” Er is dikwijls genoeg 

daarvan gesproken. 

Onze tegenwoordige verkondiging heeft ten doel, een inleiding te zijn voor de weldra 

aan te vangen lijdensgeschiedenis. Ik zal u daarbij in de woestijn en tot de kinderen 

Israëls terugleiden; ik verzoek u vooraf, niet ongeduldig te worden, als ik u thans een 

zeer lang gedeelte uit het Goddelijk Woord zal voorlezen. 

De Heere verlene ons tot dat einde Zijn genade, licht en zegen van boven. 

 

 

Numeri 15:36 en hoofdstuk 36 
“Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, 

dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had,” enz. 

 

De tekst is zeer lang, maar ik meen, ook even gewichtig en merkwaardig, zodat het u niet 

vervelen zal, hem geheel te lezen. Wij maken ons bij vernieuwing gereed, om de 

geschiedenis van het verzoenend lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus te 
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beschouwen; daartoe vinden wij in de voorgelezen woorden iets, dat tot een 

voorbereidende inleiding tot deze beschouwing dienen kan, dewijl daarin zowel van de 

strengheid en onverbrekelijkheid der Wet sprake is, als van het priesterschap en de 

personen, die het moeten bedienen. 

Wij bevinden ons nog in Rithma, aan de grenzen van Kanaän. Daar viel deze treurige 

geschiedenis voor. Gij zult onder het voorlezen er van reeds menige aanmerking 

gemaakt en menige indruk bekomen hebben.  

Wij vestigen uw aandacht op 

I. De onverbreekbaarheid der Wet. 

II. Het priesterschap. 

 

De strengheid en onverbreekbaarheid der Wet treedt in deze geschiedenis van de 

Sabbatschender duidelijk aan het licht. De zaak was deze: Op een sabbat ging een man 

heen om hout te zoeken. Dat was zijn daad. Maar al is dat niet te rechtvaardigen, zo 

verontschuldigde hem toch zonder twijfel veel, en verkleinde daardoor zijn misdaad. 

Hij mocht wel hout vergaderen; maar hij deed het op een sabbat. Hij wist zonder twijfel, 

dat God alle werk op de sabbat had verboden, tenminste kon en moest hij het weten. 

Maar dat ieder werk zo streng en op straffe des doods verboden was -  dat wist hij niet, 

gelijk ook het ganse volk en Mozes zelf het niet wist. 

En was het dan wel werken? Een weinig tenen oprapen, is dat dan werken? De man deed 

het toch niet voorbedachtelijk, om te tonen, dat hij het gebod Gods niet achtte; hij deed 

het niet, om anderen te ergeren en tot het kwade te verleiden! Het was immers slechts 

een hand vol tenen, die hij vergaderde, zonder twijfel om tot het koken te gebruiken. 

Was dat dan zo zonderling? En wij zeggen nog eens: is dat dan reeds werken? 

Maar ziet, welk een verbazende beweging veroorzaakt deze schijnbare kleinigheid in het 

ganse leger. De lieden, die de man alzo bezig vinden, brengen hem tot Mozes, die alle 

oversten der gemeente wegens deze gebeurtenis samenroept, en hun de zaak ter 

beoordeling voorlegt. Zij vinden de zaak van groot belang, maar met het oog op vele 

vroeger voorgekomen omstandigheden moeilijk een beslissing te nemen. Zij willen zich 

niet overhaasten en zetten de man intussen gevangen; want in de Wet was het niet 

letterlijk uitgedrukt, wat men met hem doen moest. 

Nu besliste de Heere Zelf. En wat menen wij wel, dat God over hem oordeelde? Heette 

het: hij moet op vrije voeten gesteld worden, met de vermaning, dat hij het voortaan 

niet weder doen mocht, dewijl hij thans meer uit onwetendheid, dan uit moedwil had 

overtreden, en zijn hout vergaderen nog geen werken was te noemen? Of gebood de 

Heere hem enige dagen gevangen te houden en dan weder vrij te laten, opdat hij zich 

niet voor onschuldig zou houden, hoewel hij niet wist, welke grote zonde het was, die hij 

had gedaan? 

Niet waar, dat zou naar onze mening, barmhartig, mild, zo niet zelfs recht geweest zijn. 

Maar onze mening, wat geldt die in Goddelijke dingen? Niets! Van barmhartigheid, van 

milddadigheid weet de Wet niets, en nog minder van een recht, om het minder 

nauwkeurig te nemen. Ja gewis, indien onze hedendaagse zedeleer een vonnis had te 

vellen, zou zij deze en nog vele gewichtiger en eindelijk alle misdaden voor licht 

vergefelijke fouten, voor bewijzen van algemene menselijke zwakheid, voor uitwerkselen 
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van lichtzinnigheid, die men niet allen tot zonde moet rekenen, maar wel voor 

uitvloeisels van een ongunstig temperament, voor vruchten ener verwaarloosde 

opvoeding, met één woord voor alles houden en verklaren, maar volstrekt niet voor 

strafbare zonden, die de tijdelijke en eeuwige dood verdienen. 

Bepaalt men zich bijzonder bij het vieren van de zondag, hoe wordt hij, al wil men zelfs 

de oude strengheid niet op de christelijke zondag toepassen, noch de Evangelische 

vrijheid beperken, hoe wordt hij dan nog gevierd? Worden niet eensdeels de gewone 

werkzaamheden, al is het dat zij veel geraas veroorzaken, zonder noodzaak, vooral des 

voormiddags, bij de meeste wevers zonder verandering voortgezet? 

Waarmede wordt die dag van andere dagen onderscheiden? Nauwelijks wordt de eerste 

dag der drie hoge feesten uitgezonderd; en geschiedt niet in vele huizen en werkplaatsen 

hetzelfde? Hoe vreemd zou het velen voorkomen, als men ook dat afgodsdienst noemde, 

dat de meeste winkels des zondags evenzeer geopend staan als op de werkdagen; ja, dat 

men nog wel om der Joden wil een marktdag juist op de zondag verlegt! 

Anderdeels brengen ook velen de zondag met ledinggang door. Zij slapen langer dan 

gewoonlijk, zij kleden zich schoner, doen en ontvangen bezoeken, zij brengen de 

zondagavonden in ijdele gezelschappen, vermaken en zwelgerijen door, zodat zelfs de 

late nachten van het rollen hunner wagens en van hun woest geschreeuw weergalmen. 

Engeland is het enige land op aarde, waar het anders is. Des zondags heerst te Londen, 

die grote een geheel koninkrijk gelijkende stad, de diepste stilte en rust. Waarom zou 

hetgeen daar werkelijk bestaat, niet ook elders en voornamelijk in ons klein Wuppertal 

mogelijk zijn? 

Maar gij wilt het, helaas, volstrekt niet. Gij wilt naar uwe begeerlijkheden in de afgoderij 

voortleven; gij brengt een groot nadeel in uw gewin als gij de zondag niet viert, daar de 

Heere immers een zegen aan het heiligen van die dag verbonden heeft (Mal. 1.) (Zie hoe 

de mondchristen ziet en redeneert, Mal. 3:14, 15. Maar ook hoe zij, die een welbehagen 

hebben in de Wet Gods, zien en spreken, vers 16 en hoofdst. 4.) 

Nu dan, waarin bestond het vonnis over de sabbatschender, die op de dag des Heeren 

hout had opgeraapt? De Heere zeide tot Mozes: “Die man zal zekerlijk gedood worden; 

de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.” En dat vonnis werd 

alzo ten uitvoer gebracht. Ziet, daar zien wij aan éne proef, hoe vreselijk streng en 

nauwkeurig de Goddelijke Wet is. 

Aan éne proef, zeg ik, want dat strekt zich over alle geboden uit, wier onderhouding 

even streng geëist wordt. Al is het dat mensen het zo nauw niet nemen, God neemt het 

zoveel te strenger. Die één gebod overtreedt, zondigt tegen alle. Ach, dat men toch 

bedenke, wat dat zeggen wil, en hoe het met ons staat, als naar die regel met ons zal 

gehandeld worden. 

Wie onder ons kan zeggen, dat hij slechts in één heeft gestruikeld? En als iemand slechts 

dit moest belijden, dan ware hij immers verloren. Hoeveel meer hij, die dikwijls en 

grotelijks heeft gestruikeld. Van elk ijdel woord zullen de mensen rekenschap afleggen. 

Welk een rekening zal dat zijn! Ach, dat wij dit met oprechte bedachtzaamheid des 

harten overwogen en berekenden; want het is niet eens mensen woord, maar Gods 

Woord en leer. 
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Maar waarom bij zulk een beangstigend onderwerp vertoefd? Opdat wij onze zonde en 

onze verloren toestand recht grondig leren kennen, de onmogelijkheid, om buiten 

Christus zalig te worden, duidelijk leren inzien; dat wij de noodzakelijkheid der 

plaatsbekledende gehoorzaamheid van Christus leren begrijpen; de offeranden, die God 

behagen - een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart bekomen; opdat wij 

grondig aan onszelven en aan alles wat in ons is wanhopen, de toevlucht tot Jezus 

Christus leren nemen en zo door het geloof in Hem gerechtvaardigd en erfgenamen des 

eeuwigen levens worden.      

Inderdaad, juist daarom is Jezus Christus de mensen zo onverschillig, ja daarom gaan zij 

verloren, dewijl zij hun verloren toestand niet kennen; dien te leren inzien en gevoelen, 

dat is de weg tot redding. “Alleenlijk ken uw ongerechtigheid,” spreekt de Heere. Ach! 

hoe rampzalig, dat de mensen zo zonder de kennis hunner zonde lichtvaardig daarheen 

wandelen, ja, dat zij die zo beminnen en op alle wijze trachten te verkleinen, 

verschonen, bedekken, verontschuldigen, of zelfs verloochenen.  

Hoe Godonterend is het, dat zij zichzelven de zonde vergeven, en haar voor zo gering 

houden, dat een vergeving, tenminste een vormelijke vergeving der zonden gans 

onnodig, of zo gemakkelijk is, dat het bijna een vanzelfheid was, en niemand nodig 

heeft, zich om de zonde zelfs de geringste bekommernis op de hals te halen, veel minder 

daarom te bidden, of te vragen, of hem die al dan niet is vergeven, of zal vergeven 

worden.  

Zij plaatsen dit zo zonder recht op de voorgrond, zij nemen het zo oppervlakkig op, 

zonder naar een vast fondament om te zien, waarop zij hun mening kunnen bouwen. Zij 

beschouwen het niet als een genade, maar als een natuurlijke zaak. Zij bekommeren zich 

volstrekt niet om dat ene nodige. Vergeving der zonde al dan niet te hebben, behoort bij 

hen volstrekt niet tot die dingen, die op hun tevredenheid of ontevredenheid enige 

invloed hebben. 

O, welk een gruwelijke verblinding! Welk een verschrikkelijke ongevoeligheid! Welk een 

dierlijke domheid! Gij wilt alzo die man gelijken, die onbekommerd hout vergaderde, 

totdat de Heere zeide: “Die man zal zekerlijk gedood worden.” Gij wilt alzo de 

noodzakelijkheid van een vormelijke vergeving der zonde niet belijden, zolang totdat gij 

die niet meer verkrijgen kunt? Gij wilt de zonde niet als het grootste kwaad erkennen, 

zolang gij niet ondervindt, dat zij in een eeuwige rampzaligheid stort, waaruit geen 

verlossing bestaat? O beklagenswaardig mensen! Wie zal zich over u ontfermen, daar gij 

geen medelijden met uzelven hebt? Wie zal u verlossen, daar gij niet begeert gered te 

worden? 

Hoe vrijmoedig kan men integendeel u reeds hartelijk gelukwensen, die toch tenminste 

naar den Heere vraagt, die vanwege uwe zonden zeer bekommerd zijt, die de vergeving 

daarvan hartelijk zoekt. Ja, rust niet, totdat gij met David kunt zeggen: “Gij vergaaft de 

ongerechtigheid mijner zonde. Loof den Heere, mijn ziel – die al uwe ongerechtigheid 

vergeeft!” 

Op zulk een standpunt hebt gij ook een goede voorbereiding tot een doelmatige 

beschouwing der lijdensgeschiedenis van Jezus Christus onzen Heere, waartoe de tijd 

nadert, en waarin ons tegelijk onze zonde, de straf op de zonde en de fontein des heils 
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wordt geopenbaard. Gij zult geen deelnemen aan de oproerigheid van Korach en u niet 

vergrijpen aan het priesterschap van Christus. 

De geschiedenis van Korach bevestigt op een verschrikkelijke wijze het afschaduwende 

priesterschap, waartegen hij en zijn aanhang zich verzette, en zij tot straf, levend door de 

aarde werden verslonden. 

De hoofdzaak had betrekking op het offeren en roken; met één woord, het gold het 

priesterschap. Mozes had op Goddelijk bevel zijn broeder en diens nakomelingen tot 

hogepriesters, maar de overigen uit de stam Levi en zijn nakomelingen tot geringer 

priesterambten verordend. Met deze inrichting waren velen ontevreden, en wilden die 

niet als Goddelijk laten gelden, beschuldigden Mozes van heerszucht, beweerden, dat de 

anderen even bekwaam waren tot het priesterschap, verschaften zich een aanhang, die 

uit louter aanzienlijke personen bestond, verhieven zich en wilden verder niets van 

Mozes weten, die zij verachtten en bitter bespotten. 

“Is het te weinig, dat gij ons uit een land, van melk en honig vloeiende, hebt opgevoerd, 

om ons te doden in de woestijn; dat gij ook uzelven ten enenmaal over ons tot een 

overste maakt? Ook hebt gij ons niet gebracht in een land, dat van melk en honig vloeit, 

noch ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen dezer mannen 

uitgraven? Wij zullen niet optrekken.” 

Ziet hoe wonderlijk! Zij beschuldigen Mozes van heerszucht en tonen die in de hoogste 

graad. Maar de Heere stelt zich op een vreselijke wijze in het midden. Hij opent de aarde 

en verslindt het ganse rot, zoals zij daar staan, levend. Er ging een vuur uit van den 

Heere en verteerde die tweehonderd vijftig mannen, die reukwerk offerden; het volk 

inplaats van zich te verootmoedigen en te vrezen, murmureert. De Heere zendt een 

plaag onder hen en doodt duizend vierhonderd en zeventig mannen. 

Daarop werd Aäron plechtig in het priesterschap bevestigd en Israël zo klein gemaakt, 

dat zij zich deze zaak gaarne lieten welgevallen. “Ziet,” zeiden zij, “wij geven den geest, 

wij vergaan, wij allen vergaan. Al, die enigszins nadert tot de tabernakel des Heeren, zal 

sterven; zullen wij dan de geest gevende, verdaan worden? Zo zeide de Heere tot Aäron: 

Gij, en uwe zonen, en het huis uws vaders met u zult dragen de ongerechtigheden des 

heiligdoms – en de ongerechtigheid uws priesterambts. Gijlieden nu zult waarnemen de 

wacht des heiligdoms en de wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij over 

de kinderen Israëls.” Hoofdst. 18:1-5. 

Zij moesten zich alzo het afschaduwend priesterschap laten welgevallen, om bij God in 

genade te blijven, en durfden voorts geen ingrijpen daarop meer wagen. In die 

geschiedenis ligt deze gewichtige leer voor ons opgesloten: hoeveel meer moeten wij ons 

het ware priesterschap van de Zone Gods laten welgevallen, en daardoor alleen bij God 

aangenaam te zijn en te blijven; hoeveel meer ons wachten, het geheel te verloochenen, 

of ook slechts te wagen in te grijpen in dat priesterschap van Jezus, “welke God 

voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed; tot een betoning van 

Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de 

verdraagzaamheid Gods.” 

Hierbij behoren onder andere de volgende teksten: “De hoofdsom nu der dingen, 

waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanige Hogepriester, Die gezeten is aan de 

rechterhand des troons der majesteit in de hemelen, een Bedienaar des heiligdoms. 
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Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de Apostel 

en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus. Dewijl wij dan een grote Hogepriester 

hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, Jezus, de Zone Gods, zo laat ons deze 

belijdenis vasthouden; want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden 

hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, 

doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, 

opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden 

ter bekwamer tijd. Want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; maar 

Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en 

het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizedek.”  

Eindelijk heet het: “Wij hebben een grote Hogepriester over het huis Gods. -  Als 

iemand de Wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 

twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht 

worden, die de Zone Gods vertreden heeft en het bloed des Testaments onrein geacht 

heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 

Vreselijk is het, te vallen in de handen des levenden Gods. Werpt dan uwe 

vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Ziet toe, dat gij 

Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien deze niet zijn ontvloden, die Dengene 

verwierpen, Welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet 

ontvlieden, zo wij ons van Die afkeren, Die van de hemelen is.” 

Wat is dat dan, het priesterschap van Christus verloochenen, of er in grijpen? Wij zullen 

het kort beantwoorden. Twee zaken hebben wij hierbij in het oog te houden. Vooreerst: 

het priesterschap van Christus, ten tweede: het een en ander omtrent het verloochenen 

of verminderen van dit priesterschap. 

Jezus Christus is de ware Hogepriester en bedient het waarachtige priesterschap. 

Grotendeels heeft Hij het voleindigd. Wat wil dat zeggen? Hij heeft Zijn volk met het 

enige Offer Zijns lichaams verlost, heeft het met God verzoend. Hij heeft Zichzelven 

voor hen, die de Vader Hem gegeven heeft, geheiligd, opdat ook zij geheiligd worden in 

waarheid. 

Hij heeft, als het Lam Gods, de zonde der wereld gedragen. Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Hij heeft voor de 

onrechtvaardigen geleden, en onze zonden gedragen op het hout, en het volk daardoor 

geheiligd, dat Hij leed. Hij is de verzoening voor onze zonden. Hij heeft een offer 

aangebracht voor de zonden, dat eeuwig geldend is, en met één Offerande heeft Hij in 

eeuwigheid volmaakt allen, die geheiligd worden. 

Hij heeft een eeuwige verzoening aangebracht en alles betaald. Hij is daardoor onze 

gerechtigheid geworden. Door Zijn offerande, welke Hij in de diepste vernedering aan 

het kruis heeft volbracht, is Hij een oorzaak der zaligheid geworden allen, die Hem 

gehoorzaam zijn. Dat gedeelte van Zijn priesterschap heeft de Zone Gods volbracht 

gedurende de drie en dertig jaren Zijns levens op aarde, bijzonder in de achttien, 

voornamelijk in de zes, en het allermeest in de drie laatste uren van Zijn verzoenend 

lijden in Gethsémané,voor Zijn rechters, aan het kruis en het meest gedurende de drie 

uren lange duisternis.  



 241 

Op die ene onvergetelijke dag is de zonde des volks weggenomen. (Zach. 2) Zij is 

verzoend, de gerechtigheid verzegeld en de eeuwige gerechtigheid aangebracht, op die 

grote dag, op welke de Messias werd uitgeroeid; maar het zou niet voor Hem zijn. (Dan. 

9.) 

Een voornaam gedeelte van Zijn priesterschap bedient de Zone Gods nog tegenwoordig; 

het bestaat in de voorbede; want Hij leeft gedurig om voor ons te bidden. Hij is ook 

daar onze Plaatsbekleder, wij hebben een Voorspraak bij den Vader. Door die 

voorbidding bewerkt Hij voor de Zijnen de rechtvaardiging en wat meer tot hun heil 

dient, zoals Hij voor Petrus beschikte, dat zijn geloof niet ophield. 

In dat enige Priesterschap ligt nu al ons heil, van het begin tot het einde. In dat 

priesterschap zijn de gelovigen volmaakt. Dat Offer behoeft alzo geen herhaling, spoedig 

na de voleinding daarvan hield de voorbeeldende dienst in de tempel op, en deze kan of 

zal nooit weder opgericht worden. 

Wat nu de aanhang van Korach geschiedde, met betrekking tot het voorbeeldende 

priesterschap, dat zij wilden veroveren, wedervoer hun tot voorbeeld en dient ook ons 

tot waarschuwing, niet slechts in het algemeen tegen de zonde, vanwege de 

verschrikkelijke, strafoefenende rechtvaardigheid en heiligheid van het Goddelijk 

Wezen, maar ook in het bijzonder tegen de verloochening van het priesterschap van de 

Zone Gods en tegen het aangrijpen in dat priesterschap. 

Hoe kan men zich daaraan schuldig maken? Op een grove en op een fijne wijze. Zelfs de 

namen der mannen, die zich tegen het van God verordineerde, afschaduwende 

priesterschap kantten, bevatten aanwijzingen. Want Abiram betekent: hoge, zichzelven 

verheffende vader, die toch slechts een worm is. Ziehier de Farizeeër, die zich boven de 

om genade biddende tollenaar verheft; die niet God, maar eigenlijk zichzelven dankt, 

dat hij niet is gelijk andere mensen. 

Dathan betekent: wettisch man. Ziehier de rijke jongeling, die wel tot Jezus komt, maar 

niet als een kranke tot de medicijnmeester, als een arme tot de weldadige rijke; maar als 

een, die gerechtigheid gedaan heeft, die spot met een Jezus, die zondaars aanneemt; die 

alles vermag. Een derde heet On, dat is: kracht en genoegzaamheid. Wat ontbreekt mij 

nog? Wat moet ik doen, zo vroeg die jongeling, vol inbeelding, dat hem bezwaarlijk iets 

zou kunnen geboden worden, dat hij niet zou kunnen volbrengen, hetgeen nochtans op 

louter ijdelheid en niets uitliep, waarop de letters van het woord wijzen; - hoewel deze 

mensen als de voornaamsten en aanzienlijksten in de gemeente worden beschreven. 

Zulke denkbeelden zijn het, waaruit de verloochening van het priesterschap van 

Christus, der door Hem gestichte genoegdoening en verzoening ontspruit. Voorheen 

waren er slechts enige secten, namelijk: de Pelagianen en later de Socinianen, die 

rechtstreeks naast de Godheid van de Zone Gods, ook Zijn priesterschap, alsmede de 

verdorvenheid der menselijke natuur, de onmogelijkheid om door de Wet 

gerechtvaardigd en zalig te worden, en de noodzakelijkheid van de mededeling des 

Heiligen Geestes betwistten en loochenden. 

Daartegenover roemden zij de waarde en de krachten der menselijke natuur, verhieven 

zich er op, dat zij de plichten van ’s mensen recht uit elkander zetten, dat het naar hun 

mening genoeg was, om die plichten als men slechts wilde, te beoefenen; zij gaven Jezus 

slechts de eer van een goede Leraar en van het Voorbeeld, zonder te erkennen, dat de 
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mens nog iets meer dan dit tot zijn heil behoeft, en spraken over het geloof zeer 

verachtelijk, in zoverre daarmede niet slechts trouw in de gehoorzaamheid bedoeld werd 

– rechte Dathans, zedemeesters; On’s, die aan zichzelven genoeg hadden, en Abirams, 

opgeblazen wormen. 

De Protestantse kerk scheidde zich van deze dwaalleraars, die nauwelijks in Polen een 

nest vonden. Maar hun woord en leer werd verbreid en at door als de kanker, verpestte 

daar, waar men het ’t minste had vermoed, bijzonder in de Engelse kerk, en voorts door 

overzetting hunner schriften in onze taal, ook in de Duitse. Verloochent nu de Rooms-

katholieke kerk het enige Offer van Christus aan het kruis, door het misoffer, zo doet de 

Protestantse het in het algemeen op een veel erger wijze door de met hare 

belijdenisschriften strijdige en de Heilige Schrift als niets achtende leer. Wat is in het 

algemeen Christus, wat Zijn Offer, Zijn verdiensten, wat de Heilige Geest! De mens is 

een On, is zichzelven genoeg. Hij is gezond en behoeft geen medicijnmeester; hij kan 

zijn weinig betekenende zonden gemakkelijk zelf goedmaken en boeten; dat is het 

Nieuwtestamentische rot van Korach. Het moge al zeer aanzienlijke, wetenschappelijke 

en overigens beschaafde en begaafde lieden tot aanvoerders en hoofden hebben, ons is 

geboden hun leer, evenals hun opgeblazen trots en zin te verafschuwen, en ons met onze 

belijdenis en zin geheel en al van hen af te scheiden. 

Want, “indien wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid hebben 

ontvangen, zo blijft er geen offer meer voor onze zonden; maar een schrikkelijke 

verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.” Deze 

mensen dunken zichzelven genoegzaam, vragen onbeschroomd: Wat hebben wij met uw 

Jezus te doen? Zij versmaden Zijn bloedige verdiensten en willen niet daardoor, maar wel 

door zichzelven gerechtvaardigd worden. 

Dat zal hun echter kwalijk bekomen. Al verslindt hen de aarde niet levend, zo worden 

zij toch eindelijk zoveel te meer door het vuur der Goddelijke Majesteit verslonden; 

dewijl zij het enige middel tot redding, de Gekruiste, versmaadden; want God zal komen 

om “met vlammend vuur wraak te doen over allen, die God niet erkennen en over hen, 

die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” 

De Abirams, de opgeblazen wormen moeten zover komen, om met David te zeggen: 

“Ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijne moeder 

ontvangen. Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?” De 

met zichzelven tevreden On’s moeten leren, dat zij ellendig, blind, jammerlijk en naakt 

zijn; de ogenzalf hebben zij nodig, en als zij die ontvangen, o hoe begerig zullen zij dan 

worden naar de witte klederen, om zich daarmede bekleed te zien; opdat hun schande 

en naaktheid niet openbaar worde, en naar het goud, dat in het vuur is gelouterd. 

Anders zullen zij zich hoe langer hoe meer behagen, totdat zij als vijanden onder de 

voetbank van Christus zullen gelegd worden en het bevel over hen uitgaat: “Brengt hen 

hier, die niet gewild hebben, dat Ik Koning over hen zij, en slaat ze dood voor mijn 

voeten.” 

Maar gij verootmoedigden, die erkent, hoe groot uwe zonde en ellende is, onttrekt u aan 

het priesterschap van Christus en Zijn bloedige verzoening niet. Hebt gij volstrekt geen 

gerechtigheid te tonen, dat is ook niet nodig. Houdt u zoveel te vaster en ootmoediger 

aan de bloedige gerechtigheid uws Priesters. Moet gij uw volkomen verdoemelijkheid 
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belijden en mishaagt gij uzelven, houdt u zoveel te meer aan de Gekruiste, Die 

Zichzelven Gode heeft opgeofferd tot een liefelijke reuk, door welke gij aangenaam zijt 

in Hem. 

Zijt gij uit On’s een ellendig Niet geworden: Hij kan u zoveel schatten geven, dat gij 

onbeschrijfelijk rijk zijt. Uwe versaagdheid wegens uw gebrek is louter een fijne 

verloochening van het priesterschap van Christus, en een bewijs van uwe blindheid 

aangaande dat priesterschap. Verstond en zaagt gij het recht in, dan zoudt gij ook 

zingen: 

 

Ik mag bouwen, 

Vol vertrouwen, 

Op het Offer van Gods Zoon; 

Ik mag komen 

Tot de stromen 

Die daar vloeien uit de troon. 

 

Ach, zo opene ons dan de Heilige Geest, Die het alleen vermag, het heerlijk begrip van 

het geloofwaardige verzoeningswerk van Christus, Wiens wonderbare geschiedenis wij in 

de lijdenstijd beschouwen. Hij verhoede genadig, dat er velen onder ons gevonden 

worden, die het met de daad, door ongeloof, lichtzinnigheid, liefde tot de wereld en de 

zonde versmaden, maar dat het getal meer worden van hen, die de heerlijke vruchten 

van dat grote werk Gods deelachtig worden. Amen.      
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RIMMON - PEREZ 
 

 

Numeri 33:19 
“En zij verreisden van Rithma en legerden zich in Rimmon-Perez.” 

 

Laat ons dit jaar in onze vroegpredikatiën voortgaan, om de kinderen Israëls op hun 

tocht door de woestijn met onze beschouwingen te begeleiden, en met hen te gedenken 

al den weg, dien de Heere onze God hen de veertig jaren lang heeft geleid, gelijk hun in 

Deut. 8:2 werd geboden, hetgeen ons aan menigen weg herinnert, dien ook wij afgelegd 

hebben, of nog hebben af te leggen. 

Ongeveer twee jaren zijn zij op reis naar een land, dat zij in zoveel weken met veel 

minder ongemak hadden kunnen bereiken, ware het hun vergund geworden hun weg 

naar het verstand zelf te kiezen en in te slaan, inplaats te volgen, waar de wolkkolom hen 

heenleidde. Dan hadden zij ook niet nodig gehad nu een honger, straks weder dorst te 

lijden; dan had geen brood van de hemel behoeven te regenen, noch water door een 

voortdurend wonder uit een geslagen rots behoeven gegeven te worden. 

Dan hadden zij niet nodig gehad, zo afhankelijk van den Heere te leven; zij hadden 

noch Hem, noch zichzelven zo leren kennen. Dan waren zij niet zo getuchtigd, als nu 

geschiedde; maar dan waren ook duizenden Goddelijke doeleinden niet bereikt 

geworden, van welke velen in het bovengenoemde hoofdstuk worden opgenoemd. Hoe 

vreemd en onbegrijpelijk het ook naar het aanzien toeging, zo lag dit tot grondslag, wat 

de grootste profeet van het Oude Verbond in Deut. 32 zong: “Hij voerde hem (Israël) 

rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem, als Zijn oogappel. Gelijk een arend 

zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, neemt ze en draag ze 

op zijn vlerken, alzo ook de Heere. -  Want des Heeren deel is Zijn volk. Jakob is het 

snoer Zijner erve. Zo leidde hen de Heere alleen!” 

De grenzen van Kanaän zijn wij nu nabij gekomen, en deze vijftiende legerplaats ligt met 

de zestiende, en met Rithma, de veertiende op gelijke afstand van het beloofde land, 

zoals al de legerplaatsen ook even ver, dat is drie uren van elkander liggen. 

Vraagt men wat dit te betekenen had, waartoe dit diende, of welke bedoelingen zulke 

geringe plaatsverwisselingen hadden, daar zelfs aan de kleinste afwisselingen grote 

zwarigheden wegens het opbreken en weder oprichten van het leger verbonden waren, 

dan moeten wij ons met het antwoord van Elihu vergenoegen: “Hij geeft geen 

rekenschap van zijn doen,” en onze geleerdheid in de belijdenis onzer onwetendheid 

alsook onze vroomheid daarin openbaren dat wij ons Hem geheel en zonder tegenspraak 

toevertrouwen, zonder ooit te vragen: waarom en met welk doel?  

Laat uwe ogen mijn wegen welgevallen. Alleen liefde is het, die de christen regeert, en 

hem nu eens zo, dan weder anders leidt. Alles moet tot het doel brengen. 

Steeds was Kanaän in het gezicht, de hoop was bij hen voortdurend levendig; de 

wolkkolom zou hen, door een kleine wending rechts, volkomen in het hemels erfdeel 

leiden. De weg des christens is ook menigmaal als het ware aan de grenzen van Kanaän. 

Hij geniet onbeschrijfelijke invloeden en werkingen des Heiligen Geestes. Hij wordt 
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bestraald door licht, zodat hij met Jakob kan zeggen: “Ik heb God gezien van aangezicht 

tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest!” 

Zelfs aan Zijne voeten is het als een schone saffier, als de gedaante des hemels in zijn 

klaarheid. Een vrede Gods doortintelt hem, die wezenlijk alle verstand van mensen en 

engelen teboven gaat, en zijn hart en zinnen bewaart in Christus Jezus. Hij gevoelt zulk 

een overeenstemming met God, dat zijn ganse ziel op alles ja zegt, en als een onmondig 

kind in Zijn armen, ja, in Zijn schoot ligt en zich door Hem laat dragen en koesteren. Er 

is bij hem zulk een geloof, een vertrouwen door Christus tot God, dat hij met de dichter 

durft zeggen: 

 

Eer wordt de zon stinkdonkre nacht, 

Eer ik vergeefs mijn Jezus wacht! 

 

Elke schaduw van twijfel verdwijnt voor dat licht. De heilige gezindheid voert 

heerschappij in het inwendige huis, en stoot de dienstmaagd uit met de zoon. De oude 

mens moet zich onder het juk buigen en bloeden onder het offermes, ja, de voet van 

Jozua treedt de koningen van Kanaän zo op de nek, dat zij zich nauwelijks meer 

bewegen. De liefde doortrekt als een zachte olie het ganse gemoed en oefent haar tedere 

en machtige kracht in de terugkaatsing van alle hardheid. 

Zij vergeeft en verdraagt alles. Is hij in lijden -  het hart buigt zich onder alles met 

blijmoedige onderworpenheid. Het ganse juk van Jezus wordt zacht en al Zijn last wordt 

licht. In Zijn ganse dienst is niets zwaar of bezwaarlijk, en zo zweert het ganse hart met 

blijdschap, dat het de rechten Zijner gerechtigheid onderhouden zal en ze inderdaad 

bewaart. De wereld met alles, wat daarin is, wordt geheel onbeduidend, maar het 

verlangen, om bij den Heere tehuis te zijn, neemt toe. 

Zo vindt men het menigmaal bij kranke christenen niet alleen, maar ook bij gezonde. 

De eersten zien dan wel met verlangen hun aanstaande ontbinding tegemoet. Zij 

verheugen zich, dat zij nu haast hun pelgrimsstaf nederleggen en het hulsel kunnen 

afwerpen, waarin zij op menigerlei wijze werden bezwaard; dat nu spoedig het lichaam 

der zonde ophoudt, dat hen zo dikwijls deed uitroepen: “Ik ellendig mens!” dat het nu 

weldra zal kunnen heten: “Wij zijn de strik des vogelvangers ontgaan, de strik is 

verscheurd, de vogel is vrij.” 

En ziet, dan heet het: Terug! -  De lichamelijke genezing komt en zij moeten weder in de 

arme wereld terug, ja, terug in de strijd, terug in het worstelperk. Het schijnt hun dan 

wel toe een harde zaak te zijn, dat zij van het nabijgekomen Kanaän weder afscheid 

moeten nemen, en hun scheepje bij de ingang der haven weder in openbare zee wordt 

teruggeslagen. 

Deze rijkelijk getroosten en begaafden rekenen er ook wel met Job op, om voorts in hun 

geschikt nestje, dat de zwaluw vond, te blijven. Zij denken niet anders, dan dat het 

standpunt der boetvaardigheid is doorwandeld, en de vrede, dien zij thans genieten, zou 

zijn gelijk een waterstroom, daar hun gerechtigheid is als de baren der zee.  

Maar ziet, het luidt: terug onder de wet, in de staat der boetvaardigheid, in de armoede 

des geestes; terwijl zij er rekenden, dat het steeds voorwaarts zou gaan, uit geloof tot 

geloof, van kracht tot kracht. Nochtans gaat het steeds voorwaarts. Minder worden is 
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ook wasdom. Terwijl men zwak wordt, kan men in sterkte toenemen. Overigens gaat 

men op ene geheel andere plaats Kanaän binnen, dan men het vermoedt, en er 

openbaren zich gans andere dingen, dan men in het begin verwachtte. 

Zoals wij zeiden, twee jaren zijn de kinderen Israëls op hun pelgrimsreis. Gedurende 

deze tijd is er bijzonder veel en hoogst merkwaardigs voorgevallen, en zij zijn tot op de 

grenzen van Kanaän gekomen; maar nu verwijderen zij er zich weder van, wenden zich 

rechts opwaarts, alsof zij op de rechte weg het beloofde land zouden intrekken; maar 

verder gaat het weder links, alsof zij naar Egypte moesten. 

Zij komen te Thabat, dwars over de weg, dien zij reeds eens hadden afgelegd, naderen 

voorts weder het beloofde land, maar verwijderen zich er ook weder van, en dalen af tot 

naar Ezeongeber bij de Rode zee. Vandaar komen zij weder een weinig nader tot het 

geliefde land, tot naar Hor, waar Aäron sterft en de Moabieten hen noodzaken terug te 

keren. Zij trekken al weder tot nabij de Rode zee, en dan gaan zij uiteindelijk in tamelijk 

rechte richting naar Kanaän, dat zij dan, nadat tot op Jozua en Kaleb nu allen waren 

gestorven, die uit Egypte waren getrokken, door de Jordaan -  dat is Stroom des gerichts -  

na een veertigjarige wandeling gelukkig binnentrekken. 

Wonderbare, raadselachtige leiding! Wie kan haar doorgronden! Veel is er te vragen, 

weinig te antwoorden. Niet minder wonderlijk is het, dat van nu af, door achttien 

legerplaatsen tot naar Hor, van de wandelingen Israëls, met betrekking tot hun 

ontmoetingen en gedrag volstrekt niets wordt gemeld dan de legerplaatsen, hoewel 

onder dat alles een tijdruimte van tenminste vijf en dertig jaren is verlopen. 

Zekerlijk gebeurde er ook niet opmerkelijks. Alles ging naar de gewone gang van zaken. 

Het volk was door de laatste gebeurtenis te Rithma, toen de aarde zich onder hun 

voeten opende en het rot van Korah verslond, voor enige tijd verootmoedigd. Anders 

viel dagelijks het nodige manna van de hemel, dat hun iets geheel gewoons werd; het 

water stroomde reeds uit de rots, die mede volgde, welke was Christus; zij verwonderden 

er zich ook niet meer over, zoals de Goddelijke weldaden door het gedurig genot 

gewoonlijk weinig of niet worden geacht. 

Hun schoenen versleten niet, hun klederen verouderden niet. Het was een hoogst 

eentonig leven, waarin zij zich schikten, zo goed zij konden. Bijzonder nieuws viel niet 

voor, dan dat zij van tijd tot tijd op de wenk der wolk- en vuurkolom hun tenten 

opbraken, hun legerplaatsen veranderden, hun hutten weder oprichten moesten, zonder 

te weten waarom en tot welk doel; zonder te weten, of zij Kanaän nader kwamen of er 

zich verder van verwijderden. 

Zij moesten zonder wil, zonder keus, zonder inzicht zijn, zich nergens vastzetten en zich 

ook nergens heenspoeden, maar in volkomen afhankelijkheid leven, rusten en reizen, al 

naardat het de wil des Heeren was, afbreken, inpakken, voortdragen, uitpakken en 

weder oprichten, om zo den Heere naar Zijn en niet naar hun goedvinden te dienen. 

Wij letten daarbij op het volgende: 

1. De gelovigen schijnen als vergetenen te zijn; eensdeels door andere christenen, die 

hen niet bezoeken, niet naar hen omzien, geen deelneming en geen medelijden 

betuigen, dat valt smartelijk; of zij gevoelen zich ook eenzaam, dewijl zij niemand 

vinden, wien zij hun hart kunnen openbaren. “Ik ben geworden als een eenzame mus op 
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het dak,” klaagt David, Ps. 102, of zelfs als een nachtuil, dien alle andere vogels 

vervolgen. Ik ben vergeten als een dode. 

Heman klaagt: God maakte, dat zijn vrienden, naasten en bloedverwanten zich verre van 

hem stelden, om zijn ellende. 

Zolang de christen nog met Asaf kan zeggen: “Nochtans is God de rotssteen mijns 

harten,” dan gaat het nog. Maar hoe smartelijk is het, als het er uitziet, alsof de Heere de 

ziel had vergeten. Zo klaagt Sion, Jes. 49, en David vraagt, Ps. 13: “Hoelang, Heere, zult 

Gij mij steeds vergeten?” En in Ps. 42: “Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het 

zwart vanwege des vijands onderdrukking?” 

In Psalm 44 klopt hij bij den Heere aan, en zegt: “Waak op, waarom zoudt Gij slapen, 

Heere? Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze 

onderverdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof nedergebogen, onze buik kleeft 

aan de aarde.” 

En als het in Gen. 8 heet: “God gedacht aan Noach,” dan klinkt dat immers even alsof 

Hij hem zolang hij in de ark was, vergeten had. Ziet, zo gaat dan alles over Jakob heen. 

Zijn muren zijn doorgebroken, zodat allen, die de weg voorbijgaan, hem plukken; gelijk 

Asaf in Psalm 80 getuigt, zodanig, dat het hart niet anders denkt, dan dat dit en dat niet 

kon en mocht gebeuren, indien de Heere Zich slechts enigszins om zijn omstandigheden 

bekommerde en ze regeerde. 

Hij schijnt zelfs, zoals de aangehaalde Psalm getuigt, te toornen over de gebeden zijns 

volks, en bittere dingen tegen hen te schrijven, zoals Job zegt. Maar de Heere spreekt 

aldus: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de 

zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten. Ziet, Ik heb u in 

de beide handpalmen gegraveerd!” 

Ter rechtertijd gaat het weder, zoals Deut. 2:7 zegt: “Hij kent uw wandelen door deze zo 

grote woestijn, deze veertig jaren is de Heere, uw God, met u geweest, geen ding heeft u 

ontbroken,” ja, ook het kruis niet, en des te zaliger is de herinnering aan die weg. 

2. Tot op een zeker tijdstip van hun leven kunnen vele begenadigde zielen alles uitvoerig 

vertellen en beschrijven, wat er in en met hen omgaat, zodat zij met Psalm 66 zeggen: 

“Komt, hoort toe, o, allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel 

gedaan heeft.” Zij waren instaat en gezind, hun leven en hun leiding van het ene tot het 

andere standpunt te beschrijven, om ook anderen daardoor te onderrichten en op te 

beuren. Zij zijn instaat hun strijdperk, de aard van de strijd, hun werkzaamheid, hun 

overwinningen, hun vertroostingen, hun misstappen, uitvoerig voor te stellen, hoe het 

een op het ander volgde. 

Maar in het algemeen verliest men deze vaardigheid in het vervolg; het Rimmon-Perez 

treedt weder tevoorschijn, wanneer er weinig meer voorvalt, en het menigvuldige zich 

eenvoudiger vormt; het zij dan, dat het zich niet meer zo openbaart, of meer geestelijk, 

of niet meer zo nieuw en opmerkelijk is. Men begint ook anders te rekenen en vele 

dingen anders in te zien dan vroeger. 

3. Met de tijd verdwijnen ook wel zekere gaven, die anders de christen sieren, 

bijvoorbeeld: de gave van herinnering en mededeling, waardoor iemand instaat is de 

inhoud van ganse leerredenen te vatten en op een aangename wijze weder mede te 

delen; de gave der vrijmoedige levendigheid, waardoor alles een belangrijke 
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verlevendiging en iets aangrijpends heeft, hetzij dan in weemoedigheid of in 

blijmoedigheid, zodat het gemoed op de ene of andere wijze krachtig wordt opgewekt, 

en het gelaat van blijdschap glinstert, of de liefde tot den Heere zich in zalige tranen 

lucht geeft. 

Het lezen, het horen van Gods Woord, het genot van het Heilig Avondmaal, de 

overdenking van het leven, lijden en sterven van Jezus Christus en het gebed kan de ziel 

in zulk een verrukking brengen, dat zij met Johannes zegt: “Ik was in den Geest op den 

dag des Heeren.” Maar dat kan ophouden, zodat de christen dit niet meer kan doen, of 

het niet meer zo geniet als vroeger en er ook zelfs geen smaak meer in vindt, integendeel 

meer dor wordt. 

Maar “Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Jezus 

wil het alleen zijn. Hij ontneemt ook niets, zonder het daarna geheiligd weder te geven. 

Men verlustigt zich ook vaak in de gaven, en vergeet de Gever. Aan Uwe genade, o 

Heere, hang ik! Israël trok zonder brood en water door de woestijn. De Heere was hun 

inplaats van dat alles, en zo hadden zij nimmer gebrek, of indien zij ooit gebrek leden, zo 

was het slechts opdat zij de algenoemzaamheid des Heeren in vernieuwde bewijzen 

zouden aanschouwen. 

Van nu af eindigt alzo de geschiedenis van de reizen der kinderen Israëls. Wij hebben er 

niets van dan namen, totdat wij te Kades komen, de twee en dertigste legerplaats. 

Nochtans kan ik niet van de verdere beschouwing afzien, hoewel ik die aan een woord 

en de betekenis daarvan moet vastknopen.  

Dat de rede onzes monds den Heere in genade welbehagelijk moge zijn, en Hij het 

heilige, ons door Zijn Geest daarbij leide, en het tot ons innig genoegen en verder tot 

onze opbouwing zegene. Dit behaagt ons nu eenmaal, en hoewel wij niemand opdringen 

ons hierin gelijk te zijn, zo laten wij er ons toch ook niet van afbrengen. 

Deze vijftiende legerplaats, die nog op de grenzen van Kanaän ligt, heet Rimmon-Perez, 

dat is: een opengespleten granaatappel. De granaatappel is een vrucht, die alleen in 

warmere dan onze noordelijke streken groeit, en die wij alleen bij afbeelding kennen; in 

de warme landen van Europa en Azië wordt hij gevonden. Het is een grote appel met 

een geel en groenachtige, dikke en harde schil, aangevuld met hoogrode, sappige beziën, 

die uitgedrukt, een verkoelend, de dorst lessend sap geven, en zowel kranken als 

gezonden een liefelijk genot verschaffen. 

Is hij rijp, dan vertonen zich de rode beziën door de spleet, hetgeen een zeer liefelijk 

gezicht oplevert. De granaatappel is alzo iets schoons en een beeld van de alleen Schone. 

Aan het kleed van de hogepriester bevonden zich kunstig bewerkte granaatappelen en 

daartussen gouden schelletjes, die bij zijn binnentreden van het heiligdom geluid 

maakten, opdat het volk voor den Heere in genade werd gedacht. Zij hingen beneden, 

rondom zijn hemelsblauwe mantel en waren uit hemelsblauwe, purper- en 

scharlakenrode wol vervaardigd. Zij waren voorbeelden van de vrucht der gerechtigheid 

van de enige Hogepriester Jezus Christus. 

Gelijk de granaatappel in zijn harde, maar welriekende schil zijn liefelijke vrucht omvat, 

die bekoorlijk uit de spleet tevoorschijn treedt, zo ligt in het bittere lijden van Christus 

een welriekend offer, een geestelijke spijs, waardoor de ziel in het geestelijke leven wordt 

gesterkt, een verkwikkende drank, die het smachtende hart krachtig laaft.  
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De gerechtigheid van Christus, die ons door de gouden schellen des Evangelies wordt 

aangeprezen, brengt ook bij hen, die hun geklank vernemen, vruchten voort van de 

liefelijkste geur en smaak. Het hemelsblauw herinnert aan de hemelse fontein, het 

scharlaken aan de hemelse oorsprong en het bloed van Jezus Christus; het purper aan de 

hoge waarde en waardigmakende kracht. Als de hemelse Bruidegom de schoonheid 

Zijner bruid en kerk wil schilderen, en haar eerst in het algemeen en dan in de 

bijzondere delen als schoon prijst, dan zegt Hij in het bijzonder van haar wangen: “Zij 

zijn gelijk een spleet aan de granaatappel.” 

Op de weg naar Kanaän komt zekerlijk veel schoons voor, al is het, dat het de pelgrims 

niet altijd zo helder in de ogen valt. Hoeveel schoons ligt niet reeds in hun menigvuldig 

lijden, zodat zij ook in de verdrukkingen roemen en, tenminste als zij voorbij zijn, 

zeggen: “Ik dank U, dat Gij toornig op mij geweest zijt en mij wederom troost; dat Gij 

mij uit getrouwheid verdrukt hebt.”  

Dienen zij er niet toe, om een gelijkvormigheid met de hoogste Schoonheid, met 

Christus Jezus tevoorschijn te brengen, zodat Paulus de gelijkvormigheid Zijns doods en 

de gemeenschap Zijns lijdens niet minder begeert, dan mede te komen tot de 

opstanding der doden, en als het ware zegt: “Ik heb meer geleden dan anderen, en draag 

de littekenen van Jezus Christus in mijn lichaam.” Wat ziet men dikwijls veel schoons 

aan kinderen Gods: 

Gij weet, mijn Heer’, hoe ’t mij verkwikt, 

Wanneer mijn oog op zielen blikt, 

Die onbepaald met U zich wijden. 

Ja, ‘k voel mij met Uw volk vereend, 

Dat al zijn kracht aan U ontleent, 

Ik zal mij steeds met hen verblijden. 

 

Welke geestelijke schoonheden ontdekt de ziel niet in het Woord Gods! Van vele zijden 

gevoelt zij zich op de aangenaamste wijze aangetrokken, en vindt dikwijls achter de het 

minst belovende bladeren de heerlijkste vruchten. Wat daar gezegd wordt is haar niet 

slechts kostelijk, maar ook de stijl en de wijze, waarop het gezegd of aangeduid, klaar 

getoond of bedekt wordt, is haar bewonderenswaardig en verrukkelijk. 

Geen wonder dat een zekere kamerling ook in zijn wagen de Schrift las; en welke 

schoonheden ontdekte hij niet in dat hem vroeger zo donkere 53ste hoofdstuk van Jesaja, 

toen Filippus hem de spleet van de granaatappel liet zien. Welke verrukkelijke 

schoonheden schitteren in de Verbonds-God voor zijn ogen; in Zijn liefde, die alle 

verstand teboven gaat, en die niet in haar volle glans in ons gemoed kan stralen, zonder 

dat de adem ons zou begeven; in Zijn trouw, die ook dan voortduurt, als wij ontrouw 

zijn, zodat veeleer bergen wijken en heuvelen wankelen, dan dat Zijn genade van ons 

wijkt en het verbond Zijns vredes wankelt; in Zijn barmhartigheid en genade, die de 

misdaden, overtredingen en zonden vergeeft.  

“O gij oude en nieuwe Schoonheid!” riep Augustinus uit, “waarom heb ik U zo spade 

leren kennen!” En welke schoonheden bevat Zijn verbond der genade, waarvan David in 

2 Sam. 23 zegt: “Nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel 

geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het 
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nog niet doet uitspruiten.” Een verbond, dat niets eist en alles schenkt, dat uit louter 

beloften bestaat en nooit kan verbroken worden! O open mijn ogen! Laat mij Uwe 

heerlijkheid aanschouwen! Gaat heen, beschouwt de heerlijkheid der aarde, de pracht 

der gebouwen, de schoonheid der schilderstukken, verlustigt u aan de pracht der 

kleuren, aan de schoonheid der wanden, als wij slechts Hem zien en Zijn verbond, dan 

zijn wij verzadigd eeuwiglijk.  

En wat is het, de Schoonste onder de kinderen der mensen te aanschouwen! De bruid 

in het Hooglied roept over Hem uit: “Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Wat kan 

men schoner zien, dan de kribbe en daarin het hoogste Goed, de ons gegeven Zoon, het 

ons geboren Kind, wiens heerschappij op Zijn schouders is, en Die Wonderlijk, Raad, 

sterke God, Vader der eeuwigheid en Vredevorst heet. 

Waar is iets zo schoons te zien, als de Man van smarten aan het kruis, waar Hij een 

vloek werd voor ons, om ons de zegen te verwerven, waar Hij ons met God verzoende en 

het handschrift onzer zonden uit het midden werd gedaan, waar onze oude mens 

gekruisigt en gedood en de eeuwige gerechtigheid werd aangebracht. Verbindt zich niet 

ook daaraan de schoonheid Zijner opstanding en hemelvaart, die ons Hem openbaart, 

als Degene, Die wezenlijk alles en ons in Zichzelven volmaakt heeft? 

Wat kan er schoner uitgedacht worden dan dat deze Ene onze gerechtigheid, onze 

kracht, ons Alles is? Wilt gij iets schoner zien, zo gaat uit en beschouwt, gij dochters 

Sions, de Koning Salomo in Zijn kroon, volgens Hoogl. 3. - En hoe voortreffelijk is het 

gewichtig standpunt van Zijn gemeente, die in zichzelf zo wanstaltig, in Hem zo 

volmaakt, zo zonder vlek of rimpel, zo heilig en onstraffelijk, zo schoon is, dat Hij in het 

genoemde geheimnisvolle boekdeel tot haar zegt: “Gij zijt alleszins schoon en zonder 

vlekken;” en zijzelf moed genoeg schept om in een gelovige echo te herhalen: “Ik ben 

liefelijk.” 

O ja, iets dergelijks valt te Rimmon-Perez voor, waar zich de spleet in de 

hogepriesterlijke granaatappel vertoont. Wie legerde zich daar niet gaarne in?  

Granaatappelen zijn iets kostelijks en voortreffelijks, vandaar dat de verspieders ze ook 

nevens de kostelijke en voortreffelijke wijndruiven uit Kanaän de kinderen Israëls als 

bewijzen der kostbaarheid van het land medebrachten; vandaar ook dat zij dienden tot 

sieraad aan de mantel des hogepriesters. Als de bruid in het Hooglied hare Vriend, Die 

zij haar Broeder noemt, het allerkostbaarste wil voorzetten, dan noemt zij hoofdstuk 8:2, 

de most harer granaatappelen.  

En hebben wij niet hierboven juist de kostbaarste goederen genoemd? Hoe duur zijt gij 

gekocht! Voor welke prijs van onbeschrijfelijke waarde is u vergeving, gerechtigheid en 

leven geworden, namelijk door het bloed van Jezus Christus. Hoe kostelijk is daarbij de 

Heilige Geest, Die ons dit toepast, daar wij het anders nooit zouden verkrijgen; dat Hij 

ons eerst toont, hoezeer wij het behoeven; dat Hij ons voorts zo hongerig daarnaar 

maakt, dat wij volstrekt daarin delen willen en moeten; dat Hij ons eindelijk het geloof 

schenkt, waardoor wij het aannemen; en dat Hij voorts bij ons blijft eeuwiglijk. 

Hij maakt het heil in Christus Jezus en het bekwaammaken tot het erfdeel der heiligen 

in het licht zo kostbaar, dat men zich zeer gaarne verloochent, zijn kruis op zich neemt 

en Jezus volgt. Zijn de granaatappelen verkoelend, verkwikkend, verversend voor het 

lichaam, o welk een lafenis kan de Heilige Geest der smachtende ziel geven, en geeft Hij 
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haar van tijd tot tijd wezenlijk, zodat zij kan zeggen: De dorst is voorbij, hoezeer ben ik 

verkwikt! 

O ja, zulke granaatappelen zijn nog voorhanden, om u te laven, gij bekommerde zielen! 

Moet gij u enige tijd te Rithma onder de jeneverstruiken ophouden, of lang aldaar 

vertoeven, de wolkkolom komt toch weder in beweging, om u naar Rimmon-Perez te 

leiden, waar gij most van granaatappelen vindt. Zijt gij daar gelegerd, verblijd u, maar 

weet, het is nog geen Kanaän. Er volgen nog andere legerplaatsen. Gij moet naar de 

Rode zee van het bloed van Jezus Christus. Granaatappelen zijn voor een ieder dienstig, 

en zij mogen in elke omstandigheid worden genoten. Dat geldt in de hoogste zin van de 

Hogepriesterlijke granaatappelen der verdiensten van Jezus Christus, zij zijn voor allen 

heilzaam, ja noodzakelijk en onmisbaar. Zonder deze kan alle gezondheid, rijkdom en 

eer op den duur u niets baten, maar met hen wordt u alles tot zegen. Gij moogt zijn wie 

en wat gij wilt, verzuim deze kostbare vrucht niet, wat gij anders ook mocht willen en 

moeten verzuimen. Het is waar, in het begin zal u de harde, samentrekkende, dikke schil 

enigszins hinderlijk zijn en wellicht uwe tanden stomp maken. 

 

Maar schuw dit niet. Wat heeft men zonder moeite? Word boetvaardig, strijd de goede 

strijd, worstel met God in de gebeden. Laat Hem niet gaan, tenzij dat Hij u zegene. Al 

moet gij in die toestand enige tijd treurigheid ondervinden, of al wordt gij benauwd en 

beangst, het zal u nooit berouwen; maar berouwen zal het u, indien gij dien weg niet 

leert kennen en inslaan. Hoewel de schil bitter smaakt en de zoete kern van binnen zit: 

hebt gij genoeg getreurd, gezocht en aangeklopt, gij zult de spleet van de granaatappel 

zien en de verkwikkende vrucht zal u worden toegediend; gij zult ontwaren wat de 

legerplaats Rimmon-Perez betekent. “Hij versterkt mij met de appelen,” zegt de bruid in 

het Hooglied, en zij ziet meermalen uit, of de granaatbomen bloeien. Hij wasse voor alle 

bekommerde zielen en verkwikke hen onder dorst, strijd en hitte. Het geklank der 

gouden schellen des Evangelies verkondigde ons de Hogepriester, Wiens gerechtigheids-

boom de granaatappelen draagt, en Zijne vrucht zij ons gehemelte zoet.    
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LIBNA 
 

 

Numeri 33:20 
“En zij verreisden van Rimmon-Perez en legerden zich in Libna.” 

 

Ook de zestiende legerplaats ligt nog nabij de grenzen van Kanaän, dat aan de 

rechterzijde ligt. De tocht gaat nog steeds in een rechte richting op de grote heirweg 

voort, alsof hij niet naar de Rode zee, (waarheen zij toch moesten) maar rechtstreeks 

naar Egypte leidde. Want wij moeten immers terug. Libna zal ongeveer drie uren van 

Rimmon-Perez liggen.  

Is dan zulk een kleine plaatsverandering de moeite en al dat afbreken en oprichten der 

legerplaatsen waard? Kan dat ook enige betekenis hebben? Ja zekerlijk. Het kan voor de 

eigen wil een slagboom zijn, en de eigenwijsheid terugwijzen, die niet om raad gevraagd, 

haar inwilliging niet afgewacht, haar afwijzing ook niet geacht heeft. 

De nieuwe mens heeft gelegenheid om zijn lijdzaamheid en volgzaamheid te bewijzen; 

de oude, om zich in zijn ontaarding te tonen. De nauwkeurigheid der Goddelijke 

regering, die zich tot op het tellen der haren uitstrekt, hoe weinig men dit ook gelooft, 

wordt openbaar. Dit voorrecht hadden de kinderen Israëls, dat zij steeds de verzekering 

hadden, dat zij juist daar waren, waar de Heere hen hebben wilde; en die verzekering 

kunnen wij ook hebben, als wij niet eigenwillig en eigenmachtig handelen, maar 

biddende ons door Zijn Geest en Zijn Woord laten leiden, in twijfelachtige dingen ons 

liever onthouden en onze hoop op den Heere vestigen, opdat Hij ons onderwijze en de 

weg tone, die wij hebben te bewandelen. 

Dan hebben wij met een barmhartige God te doen, Die de misdaden vergeeft en Wiens 

lankmoedigheid en geduld wij tot onze zaligheid moeten aanwenden. De nabijheid van 

Kanaän, het zien van het land was inderdaad een marteling, daar zij het niet mochten 

binnentrekken. Zij zouden het op een geheel andere plaats binnengaan, maar vooraf nog 

door menige weg geleid worden en onderscheidene ervaringen maken, ook veelvuldig 

sterven. 

Laat ons nu de zestiende legerplaats van nabij beschouwen. Zij heet Libna, en dat is alles 

wat er ons van wordt vermeld. In onze taal zou zij Wittenburg heten. Zij heeft haar 

naam van wit zijn, wit worden, of wit maken. Zo vinden wij in Daniël 12:10, dat er van 

de laatste, bedrukte tijd gezegd wordt: “Velen zullen er gereinigd, en wit gemaakt, en 

gelouterd worden.” De maan heeft er ook haar naam van, evenals wierook, dakpannen 

en populierbomen. De betekenissen leveren ons de stof tot onze verdere beschouwing, 

namelijk die der witte kleur. 

De witte kleur was de heersende bij de Oudtestamentische godsdienstplechtigheden en 

naast deze: purper, scharlaken en hemelsblauw; maar volstrekt geen zwart. De priesters 

waren in het wit gekleed. Herodes bekleedde Jezus met een wit blinkend kleed en zond 

Hem alzo tot Pilatus terug. 

De engelen verschijnen in het wit gekleed; witte klederen worden, Openb. 3, aan hen 

beloofd, die overwinnen; die het waardig zijn, zullen met Hem wandelen in witte 

klederen, vers 4.  
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Vers 8 wordt ons geraden witte klederen te kopen, om daarmede bekleed te worden, 

opdat onze naaktheid en schande niet openbaar worden. In het eerste hoofdstuk wordt 

de Heere Jezus geschilderd als Een, Wiens hoofd en haar wit als wol is. Volgens het 

negentiende hoofdstuk verschijnt het ganse heir des hemels in wit, fijn lijnwaad, en op 

de berg Thabor werden Zijn klederen wit gelijk sneeuw.  

David bidt: “Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw,” Ps. 51. In Jes. 1 belooft de 

Heere: “Al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.” Uit al 

deze Schriftuurplaatsen blijkt, dat de witte kleur het beeld van heiligheid en onschuld is, 

en wit worden alzo in geestelijke betrekking zoveel is als heilig worden. Alzo moet een 

ieder naar Libna, ja, het ware het best, dat wij wezenlijk daar gelegerd waren. 

Van natuur zijn wij allen zwart, het tegendeel van wit; wij zijn vlees, het tegendeel van 

geest; wij zijn vijanden Gods en het tegendeel van Hem: onheilig en melaats. “Wie zal 

een reine geven uit den onreine?” vraagt Job. “Wij allen zijn als een onreine,” belijdt de 

kerk; zij zijn onrein, die rondom liggen, zo oordeelt God van het ganse volk. 

Wij hebben het oorspronkelijke beeld Gods verloren, zijn Hem gans wanstaltig, zijn 

zwart, daar wij wit, en duisternis, daar wij licht moesten zijn. Zo worden wij ontvangen 

en geboren, en David vindt de bronader zijner zware zonde juist in deze 

betreurenswaardige omstandigheid. De wortel van alle kwaad ligt reeds in ons, eer wij 

het daglicht kunnen aanschouwen. 

Het zaad des onkruids ligt reeds daar en wacht slechts op de begunstigde nevel en 

zeedamp, om uit te botten. Een slechte opvoeding, kwade voorbeelden, verpeste 

leerwijzen, onmiddellijke verleidingen, enz. brengen het boze niet in de mens, alsof het 

niet vooraf aanwezig ware geweest, maar zij wekken als het ware het slapende kind op, of 

helpen het ei uitbroeden. Een doelmatige opvoeding, goede voorbeelden, heilzame 

leerwijzen, het bewaren voor kwade invloed, het gewennen aan alles goeds is op en in 

zichzelven niets dan het opschilderen van een vervallen huis, of het behangen van een 

slechte wand, al is het, dat deze wereld dergelijke dingen veel hoger schat! 

In de grond der zaak moet men zich over dwalingen, ketterijen, bestrijding der Heilige 

Schrift, over allerlei trouweloosheden, zonden en schanden zo bijzonder niet 

verwonderen, daar dit alles ook bij hen aanwezig is, bij welke het niet ontbreekt, hoewel 

het soms gebeurt, dat ook zulke personen, van welke men het niet verwacht, die het ook 

zelven niet van zich gedacht hadden, in zulke zonden vallen, die men van hen het minst 

vermoed had, zoals Petrus; opdat niemand zich voor onschuldig houde. 

Het is een verootmoedigende, maar gegronde waarheid, dat de harten aller mensen in 

gelijke mate bedorven zijn, ofschoon het zich bij allen niet in gelijke mate openbaart; en 

wij vinden ook in anderen een spiegel, waarin wij onszelven kunnen zien, hetgeen 

inderdaad de goedkoopste wijze is, om zichzelven te leren kennen. 

Deze erfzonde is het in het bijzonder, die ons verontreinigt; zij is de melaatsheid, die ons 

mismaakt. Deze boze boom openbaart zich ook in meerdere of mindere mate op een 

meer of min in het oog vallende, soms op een bijna van iedereen verafschuwde wijze in 

vergiftige vruchten van gedachten, lusten, begeerlijkheden, hartstochten, woorden en 

werken, als zovele bewijzen, hoe vergiftig de boom is, waaruit iets dergelijks wast; hoe 

boos het hart is, waaruit dergelijke dingen voortkomen. 
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Deze ondeugd scheidt God en ons van elkander. Wij passen niet bij elkander. Want 

“wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis; wat mededeel heeft de gerechtigheid 

met de ongerechtigheid, en wat samenstemming heeft Christus met Belial?” 

Wij haten God, en God haat onze boze natuur, dewijl haar gezindheid vijandschap 

Gods is. Hij verafschuwt haar en wil haar uit een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig 

straffen. Zijn heiligheid is ons een verterend vuur. Riep eens Jesaja bij het zien daarvan: 

“Wee mij! ik verga” -  wat zal er van ons worden, wat zal ons wedervaren, als er voor ons 

geen Libna is, waar wij wit worden? 

God zij eeuwig lof, prijs en dank, er is een Libna, er bestaat er één voor ons, waar wij wit 

worden. God is barmhartig, dat is waarheid. Hij is barmhartiger dan wij het weten, 

verstaan en bevatten kunnen. Maar dat geldt ook van Zijn heiligheid, en deze moet 

noodzakelijk eerst bevredigd worden, eer gene zich kan openbaren; want de uitvloeisels 

der barmhartigheid zijn vrij, die der heiligheid en gerechtigheid noodzakelijk. 

Maar Zijn ontfermende wijsheid vond een wondervol middel, om voor zondaars een 

Libna te bereiden, waar wij wit worden, ja, om ons een fontein te openen tegen alle 

zonden en onreinheden, waar wij met rein water besprengd, rein worden van onze 

zonden en verlost van onze afgoden. Daar staat ook een boom, al is het ook slechts een 

eenvoudige populierboom; daar staat een kruis, op zichzelven een teken des vloeks; daar 

hangt er Eén aan dat kruis, als de grootste Vervloekte, en daardoor, dat Hij aan het 

kruis hangt, en een vloek wordt, verlost Hij van de welverdiende vloek en verwerft de 

verbeurde zegen. Hij, de Heilige, wordt uit kracht ener wonderbare verwisseling in het 

Goddelijk gericht tot zonde, tot onreinheid gemaakt; Hij ging, gelijk David zegt, “de 

ganse dag in het zwart.” 

Onder de misdadigers gerekend, als een kwaaddoener behandeld, hoewel Hij geen 

zonde kende en geen bedrog in Zijn mond werd gevonden. Op Hem lag de straf, die wij 

verdiend hadden. Als een onreine werd Hij van het aangezicht Gods verlaten. -  Maar nu 

heet het ook in de volste zin, wat eens in een zeer beperkt begrip van de afschuwende 

Verzoendag werd gezegd: “Want op dien dag zal Hij voor u verzoening doen, om u te 

reinigen; van al uwe zonden zult gij voor het aangezicht des Heeren gereinigd worden,” 

Lev. 16. 

Hier stroomde een bloed, het bloed van de Zone Gods, dat van alle zonden reinigt. Hier 

werd een volmaakte verzoening gesticht, die van alle zonden reinigt en eeuwig geldend 

is. In een door de maan helder verlichte nacht werd zij begonnen, en de volle maan was 

als het ware met een mensengelaat de zwijgende getuige van zijn grote angst; in de nacht 

werd zij voleindigd, daar de zon met de maan zich in duisternis omsluierden, en hun 

glans weder aannamen, toen Hij had geroepen: “Het is volbracht!” 

Daar werd God volkomen met de zondaar verzoend; daar werd de macht des satans 

verbroken, de ingang tot het leven geopend, de reiniging der zonden door Zijn eigen 

bloed teweeg gebracht; daar zijn walgelijke zondaars aangenaam gemaakt in den 

Geliefde. 

Maar nu heet het ook: “Wandelt naar Libna, waarheen de wolk- en vuurkolom wijst, 

opdat gij wit wordt; ik wil zeggen: “Jaagt naar de heiligmaking, zonder welke niemand 

den Heere zien zal.” “Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen voor des 

Heeren ogen weg, leert goeddoen, zoekt de gerechtigheid en het recht.” Die naar Libna 
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gaat, ziet hoe onrein hij is. In de tijd van Salomo waren er reeds mensen (volgens Spr. 

30), die zich rein waanden, en nochtans van hun drek niet waren gewassen. 

Ten tijde van Jezus’ omwandeling waren er personen, die zich aanmatigden vroom te 

zijn, en vraagden: “Zijn wij ook blind?” Dat soort is nog niet uitgestorven. Kent en 

belijdt uwe misdaden, wordt gans zwart in uw eigen ogen, gelijk gij het in de ogen Gods 

zijt, alzo, dat gij uzelven mishaagt, dan hebt gij de eerste schrede naar Libna gedaan, en 

zult de tweede doen, als gij de noodzakelijkheid der afwassing belijdt.  

Zoals gij zijt, kunt gij geen gemeenschap met God hebben, kunt gij Hem niet behagen, 

kunt gij Hem niet dienen. Blijft gij zoals gij van natuur zijt, dan bestaat er voor u geen 

hemel, geen zaligheid. Er is zeer veel, dat in u sterven, dat uitgedelgd moet worden; zeer 

veel, dat gij nog niet hebt, dat nochtans in u gewrocht moet worden, dat niemand 

anders dan de genade Gods, die de dingen, die niet zijn, roept alsof zij waren, uit louter 

barmhartigheid in u moet scheppen. 

“Voorwaar, voorwaar,” bevestigt Christus, “tenzij dat iemand wederom geboren worde, 

hij kan het koninkrijk Gods niet zien.” Er bestaat een erfdeel, maar het is een erfdeel 

der heiligen in het licht, en de bekwaammaking daartoe is iets groots en noodzakelijks. 

Er bestaat een hemel, maar niets gemeens noch onreins zal er ooit ingaan, het wordt er 

eeuwig buiten gesloten. 

Welgelukzalig gij, indien u dat alles gewisse waarheden zijn, als gij met Johannes belijdt: 

“Mij is nodig van U gedoopt (gewassen) te worden;” en met Petrus zegt: “Heere, niet 

alleen de voeten, maar ook de handen en het hoofd!” 

De derde schrede naar Libna zult gij doen, als gij de reiniging der ziel van al haar zonden 

van harte begeert en zoekt. Zo was het met David. “Was mij wel van mijn 

ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Ontzondig mij met hysop en ik zal rein 

zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en 

vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.” Zo bad hij Ps. 51. 

Wat verdient meer door ons gezocht te worden, dan het witte kleed der onschuld en 

heiligheid, dan de reiniging onzer ziel door de wedergeboorte en de vergeving der 

zonden. Dat kleed gerechtigt tegelijk tot deelneming aan het hemels bruiloftsmaal. 

Zullen wij ons lichaam versieren, het met zorgvuldigheid omhangen, en onze ziel 

verwaarlozen? Zullen wij zeer ongaarne de onreinheid aan ons lichaam, of een 

misvormend litteken dulden, en onze ziel bedekt en mismaakt willen laten blijven met 

allerlei vlekken en walgelijkheden?  

Zou dat niet ten hoogste onverstandig zijn en verschrikkelijke gevolgen hebben? Hij, die 

verstandig is, zoekt met de grootste ijver de reiniging zijner ziel van al zijn zonden; hij 

beschouwt de vergeving der zonden en de vernieuwing des harten als de allerkostbaarste 

schat. 

Is een ziel zover gekomen, dat zij haar zwartheid en onreinheid met leedwezen ontwaart, 

dat zij de noodzakelijkheid der reiniging levendig inziet en haar hartelijk begeert en 

zoekt, dan wordt haar het Libna gewis, gewoonlijk tot een Lebena, Tichelsteen. Het gaat 

haar als de kinderen Israëls in Egypte, waar zij een buitengewoon getal tichelstenen 

moesten leveren, en mishandeld werden, als zij dat niet volbrachten. 

Zij bekomt gebod op gebod, regel op regel. Dat mag zij niet bedenken, dit niet begeren, 

het ene niet willen, het andere niet nalaten; alzo moet zij gezind zijn, zulke gevoelens 
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hebben en alzo zal zij handelen. Raakt niets onreins aan, en Ik zal ulieden aannemen -  

en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, en Ik zal uw God zijn. 

Laat ons voortvaren tot de heiligmaking, en ons reinigen van alle besmetting des vleses 

en des geestes. Laat ons afleggen alle last en de zonde, die ons lichtelijk omringt en traag 

maakt. De oude mens afleggen, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der 

verleiding; opdat wij vernieuwd worden in de geest des gemoeds, en de nieuwe mens 

aandoen, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.  

Deze gewichtige geboden brengen de ziel tot een vurige werkzaamheid, en houden haar 

aanhoudend bezig. Maar wat is de uitkomst? De klaagstem van Job 9:30: “Indien ik mij 

wasse met sneeuwwater, en mijn handen zuivere met zeep, dan zult Gij mij in de gracht 

induiken, en mijn klederen zullen van mij gruwelen. Ik zal toch goddeloos zijn, waarom 

dan zal ik ijdelijk arbeiden?” Ja wel is hier werk, daar men ijverig met de oude mens 

worstelt, om hem onder de voet te krijgen, al weten het ook geen anderen, dan zij, die 

met deze arbeid bezig zijn. Maar deze worden het gewaar. 

Al is het ook een uitgemaakte zaak, dat het witmaken van ons zwarte hart, dat de 

reiniging van de zonde een werk is, dat onze krachten verre overtreft; ja al is het 

waarachtig, wat er in Jer. 2:22 wordt gezegd: “Al wiest gij u met salpeter en naamt gij 

veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aangezicht getekend, spreekt de 

Heere, Heere!” Nochtans bestaat er ook een Libna, waar zelfs Moren wit worden. 

Bij dezelfde profeet heet het toch ook enige hoofdstukken verder, namelijk in het 30ste: 

“Zo zegt de Heere: uwe breuk is dodelijk; uwe plaag is smartelijk; er is niemand, die uwe 

zaak oordeelt aangaande het gezwel; gij hebt geen heelpleisters. Ik zal u de gezondheid 

doen rijzen en u van uwe plagen genezen, spreekt de Heere!” “Waar de zonde meerder is 

geworden, daar is de genade veelmeer overvloedig geworden.” 

Wij hebben een Christus. Hij is in de wereld gekomen, om de werken des duivels te 

verbreken, en het gelukt Hem ook volkomen. Zijn bloed en Zijn Geest zijn tot een en 

bewerken de grote reiniging en het witmaken der ziel. Door het ene wordt zij 

gerechtvaardigd, maar door het andere tot Zijn beeld vernieuwd; door het eerste wordt 

zij in het gericht Gods van alle zonden vrijgesproken en in het verloren recht ten 

eeuwigen leven weder hersteld, maar door het tweede Hem gelijkvormig.       

Het bloed delgt de zonde uit, de Geest reinigt van de inwonende zonde. Nochtans 

geschiedt het eerste opeens en volmaakt, maar het andere van lieverlede, trapsgewijze, en 

blijft op de weg gebrekkig. 

Als nu de ziel deze vrije, open Fontein tegen alle zonden en onreinheid in het licht des 

Heiligen Geestes in haar tweeledige kracht ontdekt, dan werpt zij zich in het kinderlijk 

vertrouwen, dat zij daarvan alles en niets van zichzelve te verwachten heeft, goedsmoeds 

in die Bron en ondervindt met verbazing haar wonderbare kracht. 

Zij wordt opeens de grootste verandering gewaar, een verandering, van welke zij vroeger 

geen beeld had. De zonde is als weggevaagd. Zij is wezenlijk als een nevel voor de Zon 

der gerechtigheid verdwenen. Zij is niet meer aanwezig, noch in haar knagend 

aandenken, noch ook in haar verzoekende aanvallen. “Gij zijt afgewassen, gij zijt 

geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd door de Naam des Heeren Jezus en door den Geest 

onzes Gods.” 

Zulke wonderen geschieden te Libna. Nu wordt het ook tot een Lebona: wierook. 
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Want al blijven ook in de Hebreeuwse taal de medeklinkers dezelfde, zo bekomen zij 

toch telkens naar dat de klinkletters worden veranderd, een andere naam en wederom 

een andere betekenis, en zo wordt uit tichelstenen wierook. Er verheft zich een 

dankoffer, de ene rookwolk van lof stijgt na de andere opwaarts. Voorheen was ik blind, 

nu zie ik. Eertijds was ik dood, nu leef ik, doch niet ik, Christus leeft in mij. Voorheen 

was ik zwart als de nacht, nu wit als sneeuw, schoon als de zon, liefelijk als de maan, 

schrikkelijk als slagorden met banieren.  

Dat is Libna aan de grens van Kanaän. Is het daar niet goed gelegerd te zijn? Willen wij 

niet daar tabernakelen bouwen? 

Maar wat lezen wij in Ezech. 24:13? “In uwe onreinigheid is schandelijkheid; omdat Ik u 

gereinigd heb en gij niet gereinigd zijt, zo zult gij van uwe onreinigheid niet meer 

gereinigd worden, totdat Ik Mijne grimmigheid op u zal hebben doen rusten.” 

Letten wij nog op andere Schriftuurplaatsen: “Ik zal uw schuim op het allerreinste 

afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen. Hij zal zitten, louterende en het zilver 

reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud 

en als zilver; dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.” “Maar 

deze (de Vader) kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig 

worden.” 

Ja, “door vele verdrukkingen moeten wij in het koninkrijk ingaan;” want “deze zijn het, 

die uit de grote verdrukking komen; zij hebben hun klederen gewassen en hebben hun 

klederen witgemaakt in het bloed des Lams,” zo zag en zegt Johannes. Op dergelijke 

wijzen gaat het ook toe te Libna, en daarom is het daar dikwijls kwalijk wonen. 

Soms is een ziel bijzonder te Libna gelegerd, daar zij wit wordt. De Heere troost haar op 

een zeer liefelijke en versterkende wijze, zodat zij de weg Zijner geboden loopt, en zo al 

niet opvaart met vleugelen, gelijk een arend in die hogere gewesten, waar geen wind 

meer waait en geen nevels zijn, toch loopt zonder mat, of wandelt zonder moede te 

worden -  daar zij de levende invloeden van de levendmakende Geest geniet, en zowel de 

geruststellende kracht van het bloed als de reinigende kracht van het water rijkelijk 

ondervindt, daar zij bij voorkeur door de heilzame genade onderwezen, de ongoddelijke 

dingen verloochent en de begeerlijkheden des vleses vliedt, en “matig, godzalig en 

rechtvaardig wandelt in deze wereld, en wacht op de zalige hoop en verschijning van 

onze grote God en Zaligmaker Jezus Christus, Die Zichzelven voor ons heeft 

overgegeven, opdat Hij ons verlosse van alle ongerechtigheid, en zichzelven een eigen 

volk reinige, ijverig in goede werken.” 

Daar heeft men een lijdzaamheid, overgegevenheid en liefde, over welke zich de ziel 

zelve moet verwonderen. “Toen was ik in Zijn ogen als een, die vrede vindt,” zegt de 

bruid, Hoogl. 8:10. 

Het is nochtans gelijk de maan. De gemeente wordt, hoofdst. 6:10, bij de maan 

vergeleken, “schoon gelijk de maan.” Gelijk zij al haar licht van de zon heeft, zonder 

welke zij, zoals genoegzaam blijkt, een duister bol zou zijn, alzo heeft de gemeente alles 

van de Zon der gerechtigheid Jezus Christus, die haar ook tot een helder schijnend licht 

maakt, dat over de nacht zegepraalt.  

De maan is aan verandering onderhevig. Dan eens is zij volstrekt niet te zien, dan weder 

neemt zij af, dan weder toe; nu is zij slechts een smalle streep, dan haar ganse schijf 
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verlicht; zij wordt ook soms verduisterd. Nochtans blijft zij vast. De kerk is ook aan 

menige afwisseling en zelfs aan vele vijandelijke aanvallen onderhevig; maar zij is op een 

rots gegrond. Al is zij dan ook hier beneden de maan gelijkvormig, zo zal zij nochtans 

gelijk de zon lichten in het huis des Vaders. 

Welaan dan! Vliedt naar Libna, opdat gij moogt wit worden. Laat u wassen en wast u, 

opdat gij sneeuwwit moogt worden. “Doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn 

ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht. Komt dan en 

laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen 

worden als witte wol. Indien gij willig zijt en hoort, zo zult gij het goede des lands eten. 

Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; 

want de mond des Heeren heeft het gesproken.”    
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RISSA 
 

 

Numeri 33:21 
“En zij verreisden van Libna en legerden zich in Rissa.” 

 

Deze legerplaats begint zich van de grenzen van Kanaän in de richting naar Egypte te 

verwijderen in een rechte richting naar de eerste legering te Suchot, zonder de Rode zee 

tussenbeide te hebben. Zij ligt zeer nabij de zestiende legerplaats en ongeveer slechts drie 

uren vandaar. Maar dewijl de wolk- en vuurkolom zich in beweging zette, moesten zij 

opbreken en volgen, hoewel het niet blijkt, waarom zij al de moeite, die aan het 

afbreken en wederopbouwen van de tabernakel en het leger verbonden was, zich 

moesten laten welgevallen. 

Zij moesten het nochtans. Moesten zij toch eens naar de Rode zee terug, dan ware het 

immers aangenamer geweest, achter elkander belangrijke gedeelten van de weg af te 

leggen, dan zulke kleine vorderingen te maken. Maar het verstand werd niet te rade 

genomen; want het ging van schrede tot schrede. Of zij bij dag of bij nacht trokken, weet 

ik evenmin, als hoelang zij op een plaats moesten vertoeven. 

In elk geval was het woest, al was het ook op de ene plaats woester dan op de andere. 

Maar zij maakten het zich zo gemakkelijk, als zij vermochten, waartoe Hobab, de zwager 

van Mozes, hen behulpzaam was, die op zijn dringend verzoek was medegetrokken, 

dewijl hij in de woestijn bekend, hun aanwijzingen kon geven, waar zij zich het best 

konden legeren. Daarom zeide Mozes tot hem: “Gij zult ons oog zijn.” 

Hobab betekent: lief; in den boezem dragen; en dat doet immers de hemelse Herder en 

verlicht daardoor menige bittere schrede; daarom zegt Mozes, Deut. 33:3, waar hij dit 

woord gebruikt: “Immers bemint Hij de volken, al Zijn heiligen zijn in Uwe hand.” 

Maar het is toch zeer merkwaardig, dat Mozes zijn zwager zo dringend en om de 

bovengemelde reden verzoekt mede te reizen, hoewel de wolk- en vuurkolom hen leidde.  

Overigens zorgt de Heere er voor, dat het zijn volk in het lijden nooit geheel aan enige 

verlichting ontbreekt, hoewel Hij de pers alleen moest treden en geheel zonder 

verlichting leed. 

Ook van deze legerplaats Rissa weten wij verder niets, dan haar naam, die in onze taal: 

Besprenging betekent. Zij staat in een schone betrekking met de vorige legerplaats, als 

oorzaak met gevolg; want de vrucht der geestelijke besprenging is het wit of rein worden. 

Onder het Oude Verbond kwamen in de godsdienst vele besprengingen voor. Zij 

geschiedden met bloed van de geofferde dieren, met olie en water, dat besprengd werd 

tegen de tempel en tegen de troon der genade in het Heilige der heiligen, op het altaar 

en over de mensen. Bijzonder opmerkelijk is het bloed van het eerste offerlam, waarin 

de kinderen Israëls een bundeltje hysop doopten, en daarmede de bovendrempel 

hunner huisdeur moesten besprengen, opdat de engel des verderfs voorbijging. 

Ook David ziet daarop Ps. 51, waar hij daaraan een geestelijke betekenis geeft, en bidt: 

“Ontzondig mij met hysop,” hoewel deze ook bij de reiniging van een melaatse werd 

gebruikt. Dit Paaslam is een der grootste voorbeelden van onze verlossing door Christus. 

Derhalve zegt Paulus: “Ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.” 
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Het bloed, dat ter bevestiging van het verbond te Horeb werd vergoten, is ook zeer 

opmerkenswaardig; want het volk werd er mede besprengd tot een teken en onderpand 

van hun aandeel aan de goederen en weldaden van dit verbond. Van niet minder belang 

is de besprenging met het bloed door de Hogepriester op de grote Verzoendag, waardoor 

de reiniging der zonde van Israël op een voorbeeldende wijze werd bewerkt.  

Deze plechtige besprengingen zijn enkel grote voorbeelden der verlossing, 

rechtvaardiging en heiliging van de gemeente door Christus’ bloed en Geest. Nevens 

deze was er ook nog een dagelijkse besprenging onder de morgen- en avondoffers voor 

de zonde, zoals in bijzondere omstandigheden de besprenging met de as van de rode 

koe, die een Levietische reiniging bewerkte. Allen tezamen zijn beelden van de heerlijke 

uitwerking van het bloed en de Geest van Jezus Christus. 

Op die geestelijk betekenis zinspeelt Ezechiël, als hij zegt: “Dan zal Ik rein water op u 

sprengen en gij zult rein worden; van al uwe drekgoden zal Ik u reinigen. Dan zult gij 

gedenken aan uwe boze wegen en uwe handelingen, die niet goed waren, en gij zult een 

walging van uzelven hebben over uwe ongerechtigheden en over uwe gruwelen. Ik doe 

het niet om uwentwil, spreekt de HEERE Heere, het zij u bekend.” Ezech. 36:25, 31, 32. 

In het Nieuwe Verbond komt ook een uitwendige besprenging voor, namelijk die met 

het water des doops, waardoor de inwendige reiniging der ziel door de vergeving der 

zonde en wedergeboorte wordt afgebeeld en verzegeld. De spreekwijze van besprenging 

komt in de Schriften des Nieuwen Verbonds niet zelden voor; Hebr. 10:12 leest men: 

“Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 

harten gereinigd zijnde van het kwade geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 

water.” 

In hoofdstuk 12:24 telt de apostel dit onder de Nieuwtestamentische voorrechten, dat 

dit volk gekomen was tot de besprenging des bloeds, “dat betere dingen spreekt dan 

Abel.” En 1 Petr. 1:2 gebruikt de apostel de uitdrukking “naar de voorkennis van God 

den Vader, in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des 

bloeds van Jezus Christus.” 

Offer en besprenging vormden eerst een geheel, en de besprenging is niet anders dan de 

toeëigening en werkelijke mededeling der kracht en werking van het volbrachte offer 

aan de ziel. Het offer heeft betrekking op God, de besprenging op de mens, die 

daardoor in gemeenschap met het offer komt. 

De besprenging plaatst hem in het werkelijk genot der verworven weldaden en 

goederen. De Joden zelf vinden in de besprenging een grote verborgenheid, en beweren, 

dat zij het voornaamste bij het offer geweest is, en dat wel niet zonder oorzaak; want 

daardoor werd afgebeeld, niet alleen hoe Christus Zelf, met Zijn bloed besprengd, toen 

Hij Zich door het vergieten daarvan, en door Zijn gehoorzaamheid voor Zijn volk heeft 

geheiligd, steeds voor het aangezicht Zijns Vaders staan en aangenaam voor Hem zijn 

zou, maar ook hoe de kracht er van door de prediking des Evangelies aan alle 

uitverkorenen onder alle volkeren der aarde zou medegedeeld worden. 

Gelijkerwijs de besprenging met de vinger des priesters geschiedde, alzo heeft Christus 

door Zijn Goddelijke kracht Zijn bloed den Vader toegebracht, en door de vinger Zijns 

Geestes eigent Hij hetgeen Hij heeft verworven, te allen tijde de uitverkorenen toe. De 

besprenging geschiedde kruisgewijze, en duidde daardoor aan, hoe Christus als de 
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Gekruiste zou gepredikt en als de zodanige aan het geloof van alle volken als het enige 

Voorwerp er van voorgesteld worden. 

Zij geschiedde meestal met een wijkwast, gevormd uit een stok van cederhout en een 

bundeltje hysop, dat met tweemaal geverfde scharlakenwol aan het cederstafje werd 

vastgemaakt. De cederboom is het hoogste en prachtigste onder alle gewassen, een beeld 

der heerlijkheid van ons Hoofd, van Christus, Die Zijn hemelse goederen in ons Zijn 

leden uitgiet. 

Cederhout riekt aangenaam, en deze gaven zijn voor God welbehagelijk; het is 

olieachtig, en dat is de ware zalving; het is kostbaar, en wat is er dat zo hoge waarde heeft 

als de gaven van Christus; zij zijn evenmin aan bederf onderhevig, als het cederhout aan 

de knaging der wormen. 

Hysop is het laagste van alle stengelgewassen, en van een liefelijke geur, een beeld van de 

ons verzoenende nederigheid van Jezus, van Zijn ootmoed, in welke Hij Zich een worm 

noemde, en die Hem ook zozeer behaagt, dat Hij de ootmoedige genade geeft. De 

tweemaal geverfde scharlakenwol is een beeld Zijner Borggerechtigheid, der vrucht, die 

uit de vereniging Zijner nederigheid en hoogheid ontspruit. Al deze drie stukken worde 

in het Evangelie voorgesteld en tot grond van alle troost voor de arme zondaar 

opengelegd. 

Geen vergeving geschiedt er zonder bloedstorting. Het Oudtestamentische 

bloedvergieten heeft opgehouden en moest afgeschaft worden, nadat het onvergetelijke 

bloed van Jezus Christus vergoten is, en wel, zoals Hij Zelf getuigt, tot vergeving der 

zonden. Het heeft de hoogste waarde en de heerlijkste kracht. De hoogste waarde, want 

het is het bloed eens mensen, hetwelk zulk een grote waarde heeft, dat het alleen met 

bloed kan betaald worden; want die dat vergiet, diens bloed moet naar Goddelijk bevel 

weder vergoten worden. 

Het is het bloed van een Onschuldige, zoals niemand onschuldig is; van een Heilige, 

zoals niemand heilig is, en dat reeds daarom een dierbaar bloed, zoals Petrus het noemt, 

verdient genoemd te worden. Maar dat is nog niet alles. Het is het bloed des 

Zaligmakers. Het is het bloed van Christus, de hoogste Profeet, de enige Hogepriester, 

de Koning der koningen, van een met de Heilige Geest zonder mate gezalfde Persoon.  

Een Persoon, Die naar het lichaam van een zeer hoge afkomst was, en uit een koninklijk 

huis afstamde; nog meer: Dien alle engelen Gods, geen uitgezonderd, moeten 

aanbidden, Dien allen moeten eren, gelijk zij den Vader eren; kortom, het is het bloed 

van den Zone Gods, Goddelijk bloed, zoals de apostel, Hand. 20:28, zegt, waardoor Hij 

Zijn gemeente heeft gekocht. 

Wie is nu in staat de waarde van zulk bloed te kunnen berekenen? Wat is al het goud en 

zilver bij dezen geschat? En wat zullen wij zeggen, als wij bedenken, dat wij, die geloven, 

voor zulk een prijs van al onze zonden en uit alle macht des duivels gekocht, verlost zijn! 

Daarom mag het wel heten: “Gij zijt duur gekocht!” 

Heerlijk is de kracht en werking van dit bloed. “Wij hebben de verlossing door Zijn 

bloed, namelijk de vergeving der zonden, naar de rijkdom Zijner genade,” Ef. 1:7; 

hetwelk de apostel in Col. 1 herhaalt. In Rom. 5 zegt hij: “Zijnde nu gerechtvaardigd 

door Zijn bloed;” “door het geloof in Zijn bloed, heeft God Hem voorgesteld tot een 

verzoening der zonden.” 
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Johannes zegt: “het reinigt van alle zonden,” en in de Openbaring heet het: “Zij hebben 

de grote draak, de oude slang, welke heet duivel en satanas, overwonnen door het bloed 

des Lams,” waardoor de grote kracht van dat bloed duidelijk wordt aangetoond. 

“Door Zijn eigen bloed is Hij eenmaal in het heiligdom ingegaan, en heeft een eeuwige 

verlossing teweeggebracht. Hoeveel meer zal het bloed van Christus, Die Zichzelven 

onstraffelijk door den Heilige Geest Gode geofferd heeft, ons geweten reinigen van 

dode werken, om de levende God te dienen.” 

En als Christus Zelf bij het toereiken van de drinkbeker in het Heilig Avondmaal, het 

eeuwig Verbond door Zijn bloed instelt, dan leert Hij daardoor, dat alle goederen van 

het Verbond der genade in Zijn bloed liggen, of daaruit voortvloeien. Maar wat is Zijn 

bloed anders, dan Zijn verdienstelijk leven, lijden en sterven? Met het meeste recht mag 

de christen zingen: 

 

Een levensfontein is, o Heiland, Uw bloed, 

Een balsem voor doodlijke wonden, 

Een reinigingsbad voor ’t bedoezeld gemoed, 

Een loog voor de afschuwlijkste zonden. 

Hier kniel ik, verloorne, aan de voet van Uw kruis; 

Ai, was mij, vernieuw mij, en breng mij tehuis! 

 

Dat bloed heeft een tweeledige werking, vooreerst ten opzichte van de hemel en de 

hemelse dingen. Zij zijn ons daardoor toegankelijk geworden. Spuwt reeds een land, 

gelijk de profeet zegt, zijne inwoners om hunner zonden wil uit, hoeveel meer de hemel 

en de hemelse dingen ons, die naar onze geboorte zulke walgelijke zondaars zijn; en 

welke zondaars wonen niet in ons midden! Zij zouden alle gemeenschap met ons 

weigeren, en de hemelse duif zou niet in zulke stinkende rotsspelonken willen nestelen. 

Maar nu zijn zij door het bloed van de Zone Gods verzoend, en de toegang tot dat bloed 

is geopend. Daarbij betoont dat bloed ook aan de geroepenen zijn herscheppende 

kracht; want het is een levend bloed. 

Ons leven is in dat bloed, en zo hebben wij dan nu, geliefde broeders, “vrijmoedigheid, 

om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, 

welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is Zijn vlees.” Hebr. 10:19, 20. 

Met dit bloed nu moeten wij besprengd worden, zoals de Schrift zich uitdrukt, en zoals 

het in het Oude Verbond werd afgebeeld; dat is: de geruststellende, reinigende, 

levendmakende kracht er van moet zich aan onze harten en gewetens door de Heilige 

Geest betonen. Het is dus niet genoeg, dat wij daarvan weten, en een letterlijke 

wetenschap van de lijdende en werkelijke gehoorzaamheid van Christus bezitten, of ons 

verwerven; het is niet genoeg, als wij er schriftmatig over kunnen spreken, of 

toestemmen, wat anderen daarvan verkondigen; het is niet genoeg, als wij in eigen 

kracht en verstand de verdiensten daarvan op onszelven toepassen, en door een 

zelfgekozen geloof om die reden de zaligheid verwachten; het is niet genoeg, dat wij het 

woord gretig aannemen en enige tijd schijnen te geloven, als het woord geen wortel in 

ons heeft; het is niet genoeg, als wij veel doen, lijden en nalaten. 
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Besprengd, besprengd moeten wij worden met het bloed van Christus en het water van 

den Geest tot onze reiniging; besprengd in het verstand, opdat het een geheel ander 

inzicht van de waarheid, van zichzelven, van God, van Jezus Christus en de weg der 

zaligheid bekomt, dan het tot nu toe bezat, al ware men ook nog zo geleerd; een inzicht, 

waardoor men een nietswaardig zondaar, maar Christus het voornaamste, ja, het enige 

voorwerp van het verlangen en vertrouwen wordt; besprengd in het hart, opdat het met 

nieuwe gewaarwordingen van leedwezen over de zonde en treurigheid naar God, met 

liefde tot God in Christus, met een gezindheid vervuld wordt, die alles vaarwel zegt, om 

Christus te gewinnen; besprengd in het geweten, zodat het van de dode werken, van de 

aanklachten en verdoemenis wegens de zonde gezuiverd, en met blijdschap in God 

vervuld wordt; besprengd in het willen, dat men zich met de Goddelijke wil verenigt, en 

als was zich in elke vorm laat kneden; besprengd in de bewegingen des gemoeds, zodat 

haat en liefde, verlangen en afschuw de rechte voorwerpen treffen; besprengd aan de 

leden des lichaams, die tot wapenen der gerechtigheid moeten ten dienste staan; 

besprengd naar de ganse persoon, zodat iedere engel des verderfs, elk kwaad ons evenals 

de met bloed besprengde huizen van Israël moet voorbijgaan, zonder ons te genaken, 

zodat de zonde, satan en dood ons, als een andere heer toebehorende, moeten loslaten, 

welke aanvallen zij ook nog mogen bewerkstelligen; besprengd, eens voor altijd en voor 

eeuwig, totdat de besprenging in haar zevenvoudige herhaling haar hemelse voleinding 

bekomt. 

Zij verschaft een krachtige vrijbrief, een heerlijke oorkonde, een hoge adel en een eeuwig 

heil. Het is waar, zij heeft haar trappen, zij vangt hier aan, en gaat door, totdat zij ginds 

het stukwerk afdoet en tot de volmaaktheid komt.  

Dat is het nu, wat men in beeldspraak te Rissa vindt, waar een liefelijke dauw valt, 

waarop ook dit woord wijst. Naar Rissa gaan, of zich in Rissa legeren is alzo de 

besprenging deelachtig, door het bloed en den Geest van Jezus Christus bewerkt te 

worden. Daar raakt Jezus de melaatse aan, en hij wordt rein, en zelfs onder het getal der 

priesters geplaatst. 

Daar raakt een ellendige en verarmde vrouw in het geloof de zoom Zijns kleeds aan, en 

wordt gezond. Daar raakt Hij de ogen van de blinde aan, en hij wordt ziende; steekt den 

vinger in het oor van de dove, en hij hoort; doet Zijn speeksel op de tong van de 

stomme, en hij spreekt. 

Laat ons zien wat er te Rissa gebeurt, namelijk in de beginselen. Het woord des kruises 

wordt gepredikt; blijft het voor duizenden als een dode letter, de uitverkoren zondaar 

wordt besprengd, hij wordt onder de verkondiging des Woords bewogen, om aan de 

verandering van zijn toestand met ernst te denken; hij wordt geroepen van de duisternis 

tot het wonderbaar licht, van de macht des satans tot God. Met de verloren zoon komt 

hij tot nadenken en neemt het vast besluit: “Ik verga van honger, ik zal opstaan en tot 

mijn vader gaan, en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor 

u.” 

Onder het gehoor van Gods Woord in of buiten de kerkgebouwen, door middel van het 

Woord, zet zich iets geestelijks bij hem vast, waarvan hij niet weder los kan worden, 

hoewel hij het met alle kracht beproeft. Er vestigt zich een gedachte in zijn ziel: gij kunt 
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als zodanig niet zalig worden. Het zal eindelijk met u niet goed aflopen. Hebt gij wel 

reeds ervaren wat de Schrift wedergeboorte, wat zij een nieuw hart noemt? 

Hebt gij vergeving der zonden? Zijt gij vroom, of veeleer juist het tegendeel? Kunt gij zo 

sterven? enz. Het is als het ware nog slechts gras. Soms schijnen deze gedachten als 

geheel verdwenen, dan weder worden zij krachtig en levend. Er verheft zich ook niet 

zelden een zwerm van bedenkingen en hinderpalen, dan eens vanbuiten vanwege de 

oude verbintenissen, waarin men met anderen staat, en die men bemint; dan weder 

vanbinnen. 

Het schijnt hard, moeilijk of zelfs onmogelijk te zijn, om zalig te worden, en men zou 

het werk gaarne tenminste uitstellen. Maar men is besprengd; men is geraakt, de pijl 

heeft het wit getroffen. De mens is opgewekt. Hij begint naar den Heere te vragen. Het 

wordt hem een behoefte, eens in de eenzaamheid te gaan en te bidden, en hij bidt op 

een geheel andere wijze dan voorheen. 

Hij kan noch zijn oud gezelschap, noch zijn oude gezindheid vasthouden. Wat voorheen 

zijn blijdschap was, stemt hem nu droevig. De wereldse verstrooiingen kan hij zeer goed 

missen, ja, hij wil ze niet meer horen of zien. Maar het woord Gods kan hij niet meer 

ontberen, hij verenigt zich gaarne, hoewel ook nog op een bedekte wijze, met hen, die 

den Heere kennen, die hij nu liefkrijgt.  

Dat is als het ware de eerste besprenging. Maar zij worden tot zevenmaal herhaald. De 

ziel wordt verder gebracht. Zij gevoelt zich gedrongen, met de zaak meer tevoorschijn te 

treden. Zij belijdt, ook vroom en zalig te willen worden, en vraagt: wat moet ik daartoe 

doen? Zij begint haar ellende in te zien, zij moet, zij wil en zal aan het licht treden, het 

koste wat het wil, als slechts Jezus haar wil aannemen.  

Zij wil bidden totdat zij ontvangt, zoeken totdat zij vindt, kloppen totdat haar wordt 

opengedaan. Het bloed, waarmede zij is besprengd, trekt haar met een krachtdadige 

trekking door alle hinderpalen en zwarigheden heen, tot Hem, Die het voor haar heeft 

vergoten. 

Zij is te Rissa: Besprenging. Ja zekerlijk, de wereld wil daar niet heen. Zij heeft het 

hoogst ongaarne, als het Woord der waarheid zich indringt, als gezalfde leraars of ware 

christenen optreden, uit vrees voor deze geestelijke aansteking. Maar zij kan het niet 

verhinderen! En hoe vaak worden ook zij door deze gelukkige aansteking aangegrepen, 

van welke men het geenszins had gedacht, die zich wel met vlijt ook daarvoor dachten te 

wachten, maar zich nu ook gelukkig rekenen. 

En o, welk een grote oorzaak hebben zij om dat te doen. Want door de besprenging met 

het bloed van Christus verkrijgt de ziel wezenlijk deel aan al Zijn verlichtende, 

troostende en heiligende werkingen. 

Zo betoont zich deze reeds hier beneden, niet alleen in de vordering, waarbij het zou 

kunnen schijnen alsof de ziel een zekere waardigheid daartoe had verworven, hetgeen 

nochtans niet het geval is; maar reeds spoedig in het begin, waar zij dat volstrekt niet 

vermoedt, wordt zij naar Rissa geleid, naar de voorzienigheid des Vaders, door de 

heiliging des Geestes, tot de gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Christus.  

Over haar wordt uitgegoten de Geest uit den hooge. Wat nog nimmer in haar hart was 

gekomen, wedervaart haar thans. De nood en het gedrang waren tot het uiterste 

geklommen. Zij zag geen doorkomen en zuchtte alleen: Heere, zult Gij het niet doen? In 
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ons is geen kracht! Zij dacht wel haar gehele leven lang zo te moeten voortstrompelen en 

voorthinken, en besloot er reeds toe, als de Heere haar slechts eindelijk barmhartigheid 

wilde laten geschieden; en ziet, eer zij het vermoedt, ziet de Heere Zijn ellendige 

dienstmaagd in genade aan, verlost haar oog van tranen, haar voet van aanstoot. De 

hemel opent zich boven haar, en het regent gerechtigheid. Welk een wonderbaar licht is 

het, waardoor zij Jezus ziet zitten ter rechterhand Gods des Vaders.  

De geheimen des Evangelies, de verborgenheden der verlossing, o hoe worden zij haar 

ontsloten! Welk een volheid der zaligheid aanschouwt zij aan de kribbe van Jezus, aan 

Zijn kruis, op Zijn troon, in Zijn plaatsbekleding, Zijn bloed, Zijn wonden, in Zijn 

gehele Hogepriesterlijk werk! Hoe rijk is zij in Hem, zo dat zij geen gebrek heeft! Hoe 

sterk is zij in Zijn kracht, hoe volmaakt in Zijn gerechtigheid, hoe zegepralend in Zijn 

almacht. 

Thans hoort men woorden als deze: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Of, wie 

is het die aanspraak op mij heeft? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars! Welk een 

kinderlijk ootmoedige vrijmoedigheid ontwaart men tot God den Vader door Christus 

in de kracht des Heiligen Geestes! Welk een heldhaftige moed in betrekking tot het 

naderend lijden ten opzichte van de dood, hetzij een natuurlijke, of wat haar wel het 

meest wenselijkste zou zijn, een geweldige, om den naam van Christus en in betrekking 

tot het toekomstig gericht! 

Welk een diepe zelfvernedering en zalige met tranen vermengde schaamte over zichzelf, 

welk een eerbiedige, kinderlijke aanbidding en onvoorwaardelijke overgave aan God, 

welk een verloochening van de wereld en van zichzelf en welk een liefde openbaart zich! 

Nu kan de ziel de grote belijdenis afleggen: Ik geloof; en zo dringt zij door de dood tot 

het leven. Zij vermag te zeggen: “Ik leef, doch niet meer ik, Christus leeft in mij.” Zij is 

bevrijd van het kwade geweten. Zij is vol des Geestes, vol gerechtigheid, vrede en 

blijdschap in den Heilige Geest. De zonde heeft moeten wijken, zij is uit de ziel 

verbannen. Christus’ bloed en Geest hebben haar geboden te vlieden, en zij is 

verdwenen als de nacht voor de zon. 

Dat heet dan te Rissa te zijn gelegerd. Nu gevoelt de ziel met kracht, wat het bloed en de 

Geest van Christus betekenen, hoe men het drinkt, en daarvan dronken wordt, hoe al 

het kwaad er voor wijkt en alle heil in het hart stroomt. Thans beklaagt men zich niet 

meer, dat men voorheen onder de stekende jeneverstruik te Rithma gelegerd was en in 

Libna een bijtend loog moest verduren, dewijl het diende, om naar Rissa te leiden. 

Wij hebben reeds menigmaal opgemerkt, dat de besprenging dikwijls werd herhaald. 

Het gaat er mede zoals Christus zegt: “Die gewassen is, heeft niet van node dan de 

voeten te wassen.” Er hecht zich zeer licht allerlei stof en onreinheid van het eigen ik, de 

ijdelheid en zonde aan. Er openbaren zich veelvuldige gebreken. De ene kastijding volgt 

op de andere. Duisternis bedekt ook wel het aardrijk weder; donkerheid, dorheid en 

onvruchtbaarheid worden openbaar. Het hart gevoelt zich bezwaard. Zo dorst dan de 

aarde naar een vruchtbaarmakende dauw en genadige regen. 

 

Als ik neergebogen 

Zit, met wenende ogen, 

Als mij ’t hart ontzonk. 
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Wilt Gij tot mij komen, 

Laaft Gij me uit uw stromen 

Met een levensdronk. 

 

Alzo is dan het verlangen, dat steeds ter rechter ure vervuld wordt, zodat er gebeurt, wat 

van Jakob wordt gezegd: “Toen werd zijn geest in hem levendig.” Met vernieuwde 

liefelijkheid wordt de ziel gewaar, dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in 

eeuwigheid. 

Maar wij moeten ten hoogste begerig en vlijtig zijn, dat de besprenging met het bloed en 

den Geest van Jezus Christus gans volkomen aan ons wordt voltrokken, dat wij de 

werking van beiden in volheid hoe langer hoe meer in ons ervaren, voor zoverre dit op 

de weg en in het land, waar alles stukwerk is, kan geschieden. Ja, zekerlijk zal zij zich 

eerst aan gene zijde in haar geheel heerlijke rijkdom betonen aan hen, die haar hier 

beneden in haar eerstelingen deelachtig zijn geworden, en uitzien naar het kindschap en 

wachten op de verlossing des lichaams. Want wij zijn wel zalig, maar in hope. 

Och, dat de enige Hogepriester beginne, wijd en zijd te besprengen, zodat de druppelen 

op christenen, heidenen, Joden en Mohammedanen vallen en zich vasthechten. Hij 

stelle Zich zulk een Gemeente zonder vlek en zonder rimpel en gebrek, die heilig en 

onberispelijk is voor Hem in de liefde. Amen.    
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KEHELATHA 
 

 

Numeri 33:22 
“En zij verreisden van Rissa, en legerden zich in Kehelatha.” 

 

Wat wij van de ligging der voorgaande legerplaats gezegd hebben, geldt ook van deze. 

Wij weten ook van deze niets meer dan de naam Kehelatha, dat is: Vergadering, kerk. 

Dat woord wijst niet alleen op burgerlijke, maar ook op godsdienstige vergaderingen, de 

gemeente, de kerk. Het kan wel zijn, dat hier menige vergadering en beraadslaging over 

allerlei gewichtige onderwerpen plaatshad, bijvoorbeeld: hoe er op de beste wijze kon 

gezorgd worden, dat de jeugd onder het gedurig rondtrekken niet geheel in 

onwetendheid en verwildering opwies, maar behoorlijk onderwezen werd, enz. 

Zonder twijfel werden ook godsdienstige vergaderingen gehouden, waar men zich onder 

de leiding van geachte, bekwame, geoefende en vrome mannen in grotere en kleinere 

getalen verzamelde, zong en bad, elkander opbouwde, troostte, bemoedigde, leerde en 

vermaande. 

Is iemand, gelijk gesproken is, te Rissa geweest, is hij met het bloed en den Geest van 

Jezus Christus besprengd geworden, dan is het eerste, ja zekere gevolg daarvan dit, dat de 

zodanige zich ook voegt tot hen, die met hem hetzelfde geloof en dezelfde ontferming 

deelachtig zijn geworden. En hier geldt inderdaad het spreekwoord: Soort zoekt soort. 

Het is iets zekers, dat men een nauwkeurige kennis met andere, gelijkgezinde zielen 

zoekt, dat als iets dierbaars acht, en zich gaarne met hen onderhoudt. Er ligt ook een 

onloochenbare zegen in, vooral als het niet iets gemaakts, wettisch en vormelijks is, maar 

de wind des Geestes hen samen blaast, de liefde, de wederzijdse waardering, achting, 

bescheidenheid en ootmoed, waardoor de een de ander uitnemender acht dan 

zichzelven, hen samenhoudt, en men elkander niet alleen onderwijst, maar ook 

vermaant, bestraft, troost en openhartig berispt en laat berispen. 

Minder talrijke vergaderingen zijn in het algemeen daartoe meer geschikt dan talrijker 

bezochte; dit is in de regel alzo, hoewel er uitzonderingen zijn. Reeds uit de tegenstand, 

die de kleine christelijke vergaderingen dikwijls ervaren, uit de lasteringen, die niet 

zelden er over worden uitgestort, de openbare schelding en belediging, die zij op vele 

plaatsen ondergaan, uit de haat, die men er tegen heeft, vloeit voort, hoe gewichtig zij 

moeten zijn, daar de duivel zich zozeer er tegen opmaakt, dat hij reeds dikwijls een 

vormelijk verbieden er van heeft bewerkt. 

Ook dit is openbaar, dat de schijnvroomheid reeds dikwijls tot dekmantel van allerlei 

boze vergaderingen moest dienstbaar zijn, en dit is dan ook in dweperij en geestdrijverij 

geëindigd. Maar deze gevallen zijn zo zeldzaam, dat het een grote ongerechtigheid zou 

zijn, een algemeen vonnis daarover te willen vellen. 

De wereld bewijst ook daardoor haar vijandschap tegen het christendom, dat zij geen 

hinderpalen in de weg legt van zulke vergaderingen, die een krachtig middel zijn tot 

bevordering van wellust en armoede, en dikwijls op een bloedige wijze eindigen; en 

daarentegen bij vergaderingen, die een christelijke opbouwing ten doel hebben, meent 
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niet omzichtig en genoeg met argwaan vervuld te kunnen zijn, of ze geheel wil 

verhinderen, alsof de gruwel van oproer overal spookte. 

Onloochenbaar hebben de eigenlijk godsdienstige vergaderingen haar schaduwzijde. Zij 

zijn niet doelmatig, niet aan te prijzen en nuttig, als zij voor een kenteken van het ware 

christendom moeten dienen, en allen, die ze bezoeken reeds als goede christenen 

worden aangezien. Dat is een soort Farizeïsme. Als enigen, of een enkele regeert en zijn 

denkwijze als de ene ware wil doen gelden, en zich als rechter opwerpt; als men zich 

gaarne zelf hoort spreken; als men hen napraat, die het hoogst in aanzien zijn, zonder 

nochtans hun ervaring te hebben; met één woord, als het doel niet uitsluitend is, om in 

de gemeenschap met Jezus Christus te vorderen, dan loopt men gevaar, een hoorder en 

spreker, maar niet een dader des Woords te worden, en een gezwets over geestelijke 

dingen, inplaats van het wezen er van zich toe te eigenen; of enkele 

godsdienstoefeningen, waarbij de oude mens toch, zo al niet zijn voedsel vindt, dan toch 

ongekrenkt blijft, als hoofdzaak beschouwt, en iets anders, dat toch veel wezenlijker is, 

op de achtergrond plaatst. 

Maar waar twee of drie in de Naam des Heeren samen zijn, daar is Hij in het midden 

van hen. Het is inderdaad een liefelijk gezicht, volgens Pred. 12:11: “De woorden der 

wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der 

verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder,” in het Israëlietische leger, met 

het hoopje vrome, leergierige en heilbegerige zielen rondom hen velen te aanschouwen, 

die hun vrede en hun blijdschap in onzichtbare dingen zoeken, die de woestijn hun niet 

verschafte. Het kan zijn, dat zij deze legerplaats vanwege de aldaar ontvangen zegen 

daarom die naam gaven, en haar Kehelatha noemden. 

Willen wij deze legerplaats geestelijk aanschouwen, dan vinden wij de verklaring in de 

woorden van de apostel, Hebr. 12:22: “Gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des 

levenden Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de 

algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn.” 

Door al deze woorden wordt de ene hoofdzaak, het ene begrip uitgedrukt: “Gij zijt leden 

der ware kerk.” Onder de benaming kerk verstaat men in een uitgestrekte zin alle 

belijders der waarheid, goede en kwade, gelovigen en ongelovigen, wedergeborenen en 

onbekeerden onder elkander gemengd, totdat zij op die grote oordeels- en oogstdag 

gescheiden worden. 

Zo stelt de kerk zich zichtbaar voor, menigmaal als een roos onder de doornen. In deze 

stal is nochtans Christus, onder het kaf, onder dat overspelig en verkeerd geslacht, een 

heilig Zaad. Ginds zijn secten, partijen, dwaalleringen, die als waarheden voorgesteld 

worden, maar waarheden die naar het gebied der dwaling worden verwezen. Maar onder 

alle secten en partijen kunnen nog enige weinige schapen van Christus gevonden 

worden, uitgezonderd zij, die alle grondwaarheden loochenen, alzo ophouden 

uitwendige belijders der waarheid te zijn, en daarom in geen betrekking meer tot de kerk 

zijn te rekenen. 

Tot de eigenlijke kerk behoren geen anderen dan zij, die te allen tijde, uit alle volkeren, 

door den Geest en het Woord van Christus geroepen, afgezonderd, verlicht, geheiligd 

en gereinigd worden. De eigenlijke kerk is de uitverkoren gemeente, die de Zoon van 
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God uit het ganse menselijk geslacht ten eeuwige leven in enigheid des waren geloofs 

van het begin der wereld tot aan het einde vergadert, beschut en onderhoudt: alzo, dat 

alleen zij eigenlijke christenen zijn te noemen, die door het ware geloof leden van 

Christus, en alzo Zijn zalving deelachtig zijn, dat zij Zijn Naam met woord en wandel 

belijden, zich Hem, Die hen heeft gekocht, tot een levend dankoffer voorstellen, in deze 

wereld met een vrij geweten tegen zonde en duivel strijden, en daarna in eeuwigheid met 

Hem over alle schepselen heersen. 

Een waar christen is bijgevolg de heerlijkste persoon, en een christen te zijn, of te 

worden, is het hoogste geluk en de hoogste eer. Daarom noemt de apostel in de 

bovengenoemde woorden het een verheven voorrecht: gekomen te zijn tot de gemeente. 

Hier beneden is en blijft zij een strijdende, ginds een triomferende, die alle 

wederwaardigheden achter zich en onder de voeten heeft, dewijl zij ginds met Christus 

heerst, hier worstelt en overwint. Van deze beide betrekkingen spreekt de genoemde 

tekst; want de berg Zion, de stad Gods, het hemels Jeruzalem hebben betrekking op dat 

gedeelte der kerk, dat nog op het slagveld is, zoals de meeste volgende uitdrukkingen op 

haar heerlijkheid daarboven zien. Laat ons dit wat nader beschouwen. 

Het Hoofd der kerk, Die alles omvat wat heilig, zalig en Gode gewijd is, is God Zelf; 

haar Fondament is Jezus Christus, in Wien alle dingen tesamen onder één Hoofd zijn 

vervat, beiden wat in de hemel en ook op aarde is, door Hemzelven. Ef. 1:10. Dat Hij, 

“door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem alle dingen 

verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op aarde, hetzij de dingen, die in de 

hemelen zijn.” Col. 1:20. Zij is daarom onoverwinnelijk, wat ook tegen haar aansluipt of 

aanstormt, zij is ten allen tijde overwinnares, ook in het onderliggen. Zij zal de laatste 

boven het stof staan, en evenals Simson kunnen zeggen: daar liggen zij bij hopen. Hoe 

het haar hier ook moge gaan, toch wordt van al haar leden gezegd: “Gij zijt gekomen tot 

den berg Sion.” 

Sion in de letterlijke zin was een berg in Jeruzalem, die twee toppen had. Op de een, die 

eigenlijk Sion heet, stond de burg, het Koninklijke paleis, op de andere, Moria 

genoemd, verschijning des Heeren, waar Abraham zijn zoon Izaäk offerde, bouwde 

Salomo op Goddelijk bevel de tempel; beiden beelden van Christus in Zijn priesterlijk 

en koninklijk ambt. 

Daarom spreekt de Schrift ook zeer heerlijk van Sion, bijvoorbeeld Ps. 48:3: “Schoon 

van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion!” enz. “Gaat rondom Sion 

en omringt ze, telt haar torens;” vers 13. “De Heere bemint de poorten van Sion boven 

alle woningen Jakobs. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods!” Ps. 

87. Want onder Sion wordt ook het volk van God verstaan, daarom staat er 

bijvoorbeeld Ps. 69:36 “God zal Sion verlossen;” en Ps. 99:2: “De Heere is groot in 

Sion!” en Ps. 129:5: “Laat ze beschaamd en achterwaarts gedreven worden allen, die 

Sion haten.” 

Jes. 2:2: “Het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des 

Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven 

de heuvelen, en tot Hem zullen alle heidenen toevloeien.” Ook het 60ste hoofdstuk bevat 

een zeer heerlijke beschrijving van Sion, van het volk Gods in zijn glansrijke gedaante, 
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hoewel Sion ook wel volgens hoofdstuk 49 klaagt: “De Heere heeft mij verlaten, de 

Heere heeft mij vergeten!” 

Sion is alzo de kerk, de gemeente Gods in haar Nieuwtestamentische volmaaktheid, 

bijzonder hier op aarde. Tot de berg Sion te zijn gekomen, betekent alzo, in de ware 

kerk te zijn ingelijfd, en deel te hebben aan al de heerlijke beloften, die haar zijn 

gegeven; deel te hebben aan al de liefde en zorg Gods voor Sion; aan alle heerlijkheid, 

die van haar wordt gemeld, bijgevolg hoogstgelukzalig zijn. 

Hieromtrent zegt Petrus: “Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, 

een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, 

Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” In overeenkomst met 

deze belofte moeten al de burgers te Sion met God handelen zoals David deed, toen hij 

zeide: “Gij zegt: zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, o Heere.” 

Welke ook hun uitwendige toestand moge zijn, al zijn zij nog zo arm en gering, verdrukt, 

vervolgd en bespot geworden, al zou niet alleen de duivel, maar ook zelfs God voor korte 

tijd hun schijnbaar tegen zijn: zo zijn toch alle heerlijkheden van Sion de hunne, en in 

de ogen Gods reeds aan hen vervuld. Zij zijn allen koningen, en al moeten zij hun 

koningschap hier beneden meestal in het krijgvoeren betonen, nochtans moet hun alles 

ten beste dienen: nederlaag zowel als zegepraal. 

Daarom vreest niet, gij wormpje Jakobs, en gij arm hoopje Israëls. 

Groter heil kan alzo niemand deelachtig zijn, dan dat hij tot Sion komt, al werd hij de 

geringste onder de koninklijke burgers van die stad Gods, en al moest hij ook een 

aanzienlijk deel der lasten er van dragen. Evenwel, de smalle weg der boetvaardigheid en 

zelfverloochening alleen leidt er heen, en de enge poort der nieuwe geboorte; en 

weinigen zijn er, die ze vinden. Het gaat niet zonder strijd, droefheid, smart en offer. 

Maar zijt gij door de genade Gods daartoe gekomen, wandelt dan waardiglijk en steeds 

waardiger het Evangelie en zijn voorrechten; zijt dankbaar voor de ontferming, die u is 

wedervaren; verblijdt u over uw gelukzaligheid, en laat u daardoor tot alle 

gehoorzaamheid bereiden. “Verblijdt u in de hoop; zijt geduldig in de verdrukking; 

volhardt in het gebed.” 

Dat voorrecht drukt de apostel nog met andere woorden uit, als hij er bijvoegt: “En tot 

de stad des levenden Gods, het hemelse Jeruzalem.” Wat hij zoëven een berg genoemd 

heeft, noemt hij nu een stad. Zo zag ook Johannes de heerlijkheid als een stad, wier 

straten van goud waren, doorstroomd van een kristallen stroom, aan beide zijden met 

vruchtbomen beplant, welke bestendig twaalf soorten van vruchten dragen, met 

fondamenten van edelstenen, met poorten van paarlen, zonder zon en zonder tempel, 

dewijl beiden de Heere is.  

De benaming der stad doet denken aan grootte, zekerheid, orde, schoonheid en 

overvloed. De gelovigen zijn door de genade in een stad verplaatst, die dat alles in de 

hoogste mate bevat en voorstelt. In de stand der genade is alles wezenlijk groot, ja in een 

gewenste zin groot. De inwoners van die stad zijn klein, en juist daarom groot. Groot is 

de vergeving der zonden, die het volk heeft, dat daarin woont. Die vergeving is groot 

vanwege de grootheid der zonden, die hun ganselijk zijn vergeven, vanwege de grootheid 

van de prijs, die daarvoor werd betaald, vanwege de goederen, die daarmede zijn 

verbonden.  
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Groot is de stad, want zij reikt van het begin der wereld tot aan het einde; zij omvat alle 

eeuwen en natiën, want over alle volkeren gaat de verkiezing Gods, en “die God vreest 

en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam;” zij strekt zich uit van de aarde tot in de 

hemel, en er is nog ruimte over, en gewis geldt van deze stad, wat Philo, bisschop van 

Jeruzalem, opmerkt: dat het aldaar nimmer iemand aan herberg heeft ontbroken, welk 

een menigte er ook mocht binnen zijn gekomen. 

Deze stad verschaft volmaakte zekerheid en rust. Buiten haar woedt de vijand, worgt de 

dood, dondert en bliksemt de wet, brandt de toorngloed, heerst de ellende, ja hagelt en 

stormt het. 

Maar al ware het ook dat de zee woedde en bruiste, en door haar onstuimigheid de 

bergen instortten, nochtans zal de stad Gods zich verblijden; want “God is in het 

midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van de 

morgenstond.”  

Zij is een vrijstad, en die binnen haar is, is verzekerd tegen de bloedwreker, tegen de 

vloek der wet, tegen de toorn Gods en tegen dood, duivel en hel. O verlaat daarom uw 

vesting niet, blijft steeds te Kehelatha. Al zou het ook menigmaal schijnen alsof die stad 

niet zeker was; zij is het nochtans; want hoe sterk zijn haar bewoners! De zwakste is, als 

David, van wie de vrouwen zongen: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David 

zijn tienduizenden.” 

Zij zijn in alles meer dan overwinnaars. Hoe wijs zijn zij, daar zij alles weten. Al zijn zij 

gedurig zwak, zij zijn juist dan sterk; al zijn zij onmondig, zij zijn juist dan wijs. De Heere 

is een vurige muur rondom hen, zij zullen nimmer omkomen, en niemand kan ze uit 

Zijn hand rukken. 

Deze stad is een stad van orde. Buiten haar is louter wanorde en verkeerdheid; haat en 

liefde, vleselijke begeerlijkheid en afschuw daarvan is er in afgrijselijke wanorde met 

verkeerde meningen en neigingen. Wat de mens moest zoeken, dat ontvliedt hij; wat hij 

moest ontvlieden, dat zoekt hij; wat hij geloven moest, loochent hij; wat hij 

verloochenen moest, dat gelooft hij. Hier is orde en alles wel geordineerd en bewaard, 

zoals David in 2 Sam. 23:5 zegt. Alleen door zich te laten schikken in de orde van 

boetvaardigheid en geloof, van wereld- en zelfverloochening, van gehoorzaamheid en 

onderdanigheid komt men door de poort, die alleen onder deze voorwaarde openstaat 

en doorlaat.  

Want daar is de orde des kruises, waardoor men getrouw verootmoedigd wordt. Die iets 

wil worden, moet het zich laten welgevallen eerst niets te worden. De orde is, om onder 

de vloek te blijven, zolang men met de werken der wet omgaat, maar gerechtvaardigd te 

worden, zodra men in Hem gelooft, die de goddeloze rechtvaardigt; zwak te blijven 

zolang men zich sterk waant, en niets te weten, zolang men meent iets te weten; het 

vallen nabij te zijn, zolang men meent te staan; zalig te zijn als men arm, treurend, 

zachtmoedig, barmhartig is, naar de gerechtigheid hongert en dorst, rein van harte is, 

vrede sticht en om der waarheid en der gerechtigheid wille vervolgd wordt. 

In deze stad geldt die heerlijke orde, dat niets op eigen kracht en bekwaamheid der 

inwoners berekend is, maar alles door den Heere wordt geschonken, ja door Zijn 

Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de Godzaligheid dient. Hoe gebrekkig ook 

in zichzelven, zo zijn zij toch volmaakt in Hem. 
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Deze stad is de allerschoonste. Schoon is zij als de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk 

als slagorden met banieren, en zij ziet er uit als de dageraad. Hatelijk en misvormd is 

alles buiten haar, krom en verdraaid, melaats en vol walgelijkheden. Maar hij, die in 

deze stad Gods komt, wordt wel geformeerd, rein en schoon. In haar heerst de gewenste 

overvloed, zodat de inwoners geen gebrek hebben. 

Buiten is wel gewaande rijkdom, maar wezenlijk en ganselijk gebrek aan de 

allerwezenlijkste goederen. Hij, die in deze stad komt, is verborgen. De armen worden 

daar bijzonder rijk, en hoewel zij niets in handen krijgen, zo bezitten zij toch alles. De 

verscheurden en naakten van klederen worden in gouden stof gekleed en in 

geborduurde klederen tot de koning geleid. 

Tot de hongerigen wordt gezegd: “Eet, mijn geliefden, en drinkt, mijn vrienden, en 

wordt dronken;” daar is alles te verkrijgen, wat men behoeft, en wel om niet, zonder 

geld; en de Heere doet wat de godvuchtigen begeren. Die haar benauwt, vergrijpt zich 

aan Hem. Hij is in al hun noden mede gevoelende. Hij is gekomen, opdat Zijn schapen 

het leven en overvloed zouden hebben. 

Doch hoe zou men zich over de heerlijkheid dezer stad kunnen verwonderen, daar zij 

immers de stad Gods is? Hij heeft van eeuwigheid af het plan er van getekend. Hij heeft 

haar door Zijn Zoon gebouwd. Hij heeft haar door Zijn Geest met inwoners gevuld, die 

Zijn werk zijn. Hij regeert in haar, hoewel wonderlijk, nochtans heerlijk. Alles wat in 

deze stad is, is Zijn werk. Daar zijn bijvoorbeeld: harpen Gods, en welke werktuigen 

zullen dat niet zijn, die door zulk een hand zijn gevormd!  

Van Hem heeft Zijn bruid haar ontslag en vrijheid, die haar daarom door niemand kan 

betwist worden, zodat zij kan vragen: “Wie is het, die verdoemt?” Wie zal tegen ons zijn? 

Wie is het, die recht op mij heeft? Hij woont en wandelt in haar, Hij openbaart Zich aan 

de inwoners, laat zich zien, spreken en horen. Hier worden al Zijn kinderen tot een 

gezelschap verenigd in Hem, medeburgers met de heiligen, huisgenoten en 

gunstgenoten Gods. 

Waar is een stad, waar is een burgerschap als deze? Blinken sommigen als de zon, 

anderen als de maan, en nog anderen als de sterren, de ene met nog groter heerlijkheid 

dan de ander, zo zijn zij toch allen één in ootmoed en liefde. 

Zij is de stad des levenden Gods, die almachtig genoeg is, om haar te onderhouden en te 

bewaren, Hij heeft alleen onsterfelijkheid, Hij is het, Die levendmaakt, Die van het 

verderf verlost, en Wien geen nood of behoefte te groot is. 

De apostel tekent haar nog nader, als het hemels Jeruzalem. Gericht des vredes. Het 

aardse Jeruzalem, met al zijne Salomonische pracht, “daar hij het zilver in Jeruzalem 

maakte te zijn als stenen en de cederen maakte hij te zijn als wilde vijgebomen, die in de 

laagte zijn in menigte,” (2 Kron. 9) was nochtans niets vergeleken bij dit hemels 

Jeruzalem, waarvan het slechts een schaduw was, terwijl het reeds lang in puin ligt. 

Dit is het nieuwe Jeruzalem, dat Johannes zag van God uit de hemel nederdalen, 

toebereid als een versierde bruid voor haar man. “Hij hoorde een stem van de troon, die 

zeide: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen,en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. God zal alle tranen van hun 

ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal 

meer zijn.” (Openb. 21). 
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Dit is een beeld der gemeente van Jezus Christus; besluit daaruit, wat zij reeds hier op 

aarde in Hem is, en wat zich in de toekomst nog nader zal openbaren, daar het thans 

nog maar in het geloof wordt waargenomen. Het is hemels, want een niet minder, zo 

niet zelfs het grootste gedeelte is reeds in de hemel, hoewel er nog een getal uit alle 

volkeren zal worden toegebracht, dat niemand kan tellen, “als Hem kinderen geboren 

worden gelijk de dauw uit de dageraad.” (Ps. 110). 

Hoewel hier op aarde verkerende, heeft zij toch haar oorsprong en wortel, haar 

burgerrecht en vaderland met haar schat in de hemel; daar ligt ook haar verlangen en 

het anker der hoop; vandaar verwacht zij ook de verlossing des lichaams. Ja, met 

Christus is zij reeds in de hemel gezet, hoewel zij nog op aarde als pelgrim verkeert en 

treurig is onder menigerlei aanvechtingen; nochtans zo, dat de God aller genade haar zal 

volmaken, sterken, bekrachtigen en grondvesten. 

Zo heerlijk is het standpunt der gelovigen reeds hier op aarde. Zij zijn gelegerd te 

Kehelatha. Zij zijn wezenlijk gekomen te Sion en tot de stad des levenden Gods. Hun 

namen zijn in de hemel opgeschreven. Verblijdt u daarover! Het blijft toch daarbij, al 

worden hun ook nog zoveel hinderpalen in de weg gelegd, die zij niet instaat zijn, zelven 

weg te ruimen; al is er ook nog zeer veel in hen weg te nemen en op te bouwen, en al is 

men alleszins slechts door Libna en Rissa naar Kehelatha gekomen. 

O, welgelukzalig allen, van wie het kan heten: Zij braken onder voorgang der wolk- en 

vuurkolom op, en legerden zich te Kehelatha. Welgelukzalig, ja gelukkig zijn zij, van wie 

kan gezegd worden: Gij zijt gekomen. “Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God!” (2 

Cor. 5). 

Gekomen zijn zij tot de vele duizenden der engelen, die met de gemeente onder één 

Heere staan, die “als gedienstige geesten uitgezonden worden tot dienst van hen, die de 

zaligheid zullen beërven,” vrienden en beschermers van hen. 

Zij verhinderden de gevallen mens de ingang tot het verloren paradijs; maar sedert het 

hem op Golgotha weder geopend is, verblijden zij zich over elke zondaar, die zich 

bekeert, en bij het sterven dragen zij gaarne hun zielen in de schoot van Abraham; en 

waar het op de weg nodig is, staan zij voor God gereed, en snellen reddend toe, zodat de 

jongen van Elisa, als hem de ogen worden geopend, de bergen vol vurige paarden en 

wagenen ziet, ja ziet dat zij, die met ons zijn, meer zijn dan zij, die tegen ons zijn. 

Hoewel nog hier op aarde strijdend en lijdend, staan zij toch in het innigst verband met 

de gemeente in de hemel. Want “zij zijn gekomen tot de algemene vergadering en de 

gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot de geesten 

der volmaakt rechtvaardigen.” Zij zijn met hen, de uitverkorenen, wier namen 

geschreven zijn in het boek des levens des Lams, en in Christus, Gods Eengeborene, 

Zijn natuur deelachtig, en daarom eerstelingen Zijner schepselen. (Jak. 1:18.)  

Zo zij anders “ontvloden zijn het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” Zij 

zijn koningen en priesters, erfgenamen Gods en medeërfgenamen van Christus. Zij zijn 

rechtvaardig, hoewel nog niet in werkelijkheid, naar het bezit en het genot gemaakt.  

Met een gedeelte is dit het geval, maar het bevindt zich in de hemel. Met dat gedeelte 

zijn zij zeer nauw verbroederd, en wat dezen voleindigd en bereikt hebben, dat zullen 

ook zij zekerlijk bereiken, alsof zij reeds werkelijk ginds waren aangeland, zoals zij het 

ook in Christus Jezus zijn.  
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De toebereiding is even zeker als het sterken, bekrachtigen en grondvesten al moeten zij 

hier ook, indien het nodig is, een weinig tijds bedroefd zijn door menigerlei 

verzoekingen. 

O hoe zalig is het, zich te legeren te Kehelatha, al is het ook, dat het in de woestijn ligt! 

Welgelukzalig, gij Israël, dat daar woont. Gij woont in tenten, en zijt intussen bezwaard 

en zucht. “Maar wij weten, dat zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij 

een gebouw van God hebben, en huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 

hemelen.” Trek mij, trek mij, zo zullen wij U nalopen; schone kroon der blijdschap, 

vertoef niet lang, verlangend zie ik naar U uit. Amen.  
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SAFER 
 

 

Nog verder van Kanaän, nog dichter naar Egypte, hoewel slechts twee uren! Slechts twee 

uren? En al die moeite en omstandigheden? O ja; worden onze tranen geteld, gewis ook 

onze onderscheidene toestanden. 

 

Slechts liefde is ‘t, die ons regeert 

En leidt dan zo, dan anders leert; 

Van haar komt wat ons ooit bejegent. 

Geen haartje wordt ons ooit gekrenkt, 

Of liefde is het, die ons wenkt. 

’t Wordt alles tot zijn doel gezegend. 

 

Petrus noemt de gelovigen levende stenen tot een geestelijk huis, tot een tempel Gods. 

Stenen moeten vooraf gehouwen, en als zij tot een prachtig gebouw moeten dienen, zeer 

zorgvuldig behouwen worden, vooral als zij met allerlei bloemwerk en figuren versierd 

moeten zijn. De eerste hamerslagen, die er op worden gegeven, zijn wel de hardste, maar 

dezen geven ook nog de minste vorm, en er zijn geen fijngeoefende handen nodig, om 

ze aan te brengen, en aan het ruwe blok enige gedaante te geven; evenwel zijn zij voor 

een gemeen gebouw wel geschikt, maar niet als zij voor een prachtig paleis moeten 

dienen. 

De kerk Gods is een prachtig gebouw, enig in zijn soort. Alzo volgt er op die ruwe 

bewerking een fijnere, door geoefende handen, voorts nog een fijnere door nog 

bekwamere, en eindelijk de fijnste door de kunstigste meester. De werktuigen worden 

steeds fijner, de slagen zachter en onmerkbaarder in werking.  

Dat kan geestelijk worden toegepast, hetgeen ik aan uzelven overlaat. De steen, al is hij 

ook een levende en alzo gevoelig, een verstandige, en alzo overleggende, kent nochtans 

zelf de gedaante niet, die hem zal worden gegeven; hij weet niet, of hier of ginds het een 

en ander nog moet worden aangebracht; hij weet ook niet, waar hem een plaats aan het 

gebouw wordt aangewezen; maar de meester, Hij, “Die alles gebouwd heeft, is God,” 

(Hebr. 3) Hij weet het, en doet het alzo. 

De levende stenen zouden alzo goed doen, als zij de doden nabootsen, en zich zo en niet 

anders lieten kiezen en wenden, slaan en bearbeiden en zeiden: “Heere, wij zijn leem, 

Gij zijt onze Pottebakker,” inplaats dat zij zo licht tegenspreken, kermen en vragen: 

Waarom dit en tot wat doel? Iets dat hun zeer kwalijk staat. 

Als men zo gedurig vragen en daarop antwoorden zou, dan zou men om uit duizend 

slechts één te nemen, ook vragen en antwoorden: Waarom bracht men Paulus te Lystre, 

volgens Hand. 14, bekranste ossen, om die hem als een god Jupiter te offeren, terwijl 

men kort daarop hem stenigde, als een dood dier buiten de stad sleepte, en hem daar 

voor dood lieten liggen? 

Behoorde ook dat in zijn weg? En als dat zo ware, wie is in staat te berekenen, waarom 

en het doel waartoe het geschiedde? Evenwel, wie zal niet moeten instemmen, dat ook 

dit even goed zijn heilzame bedoeling had als later de vuistslagen des satans?  
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Vele christenen zijn wel geneigd te vragen: waarom overkomt mij toch zoveel, waarvan 

anderen niets ervaren? Maar wat anders zal men daarop antwoorden, dan dit: Daarom 

ontmoet het u, dewijl uw roeping en verkiezing, dewijl uw bestemming het alzo 

vereisten, dewijl gij de steen zijt, die de plaats innemen, het beeldwerk dragen zult. Hij, 

die zich hiermee niet kan vergenoegen, moet zien, dat hij een ander antwoord bekomt. 

Zekerlijk verordende de Goddelijke wijsheid het alzo, dat de kinderen Israëls dan eens 

hier zo en zolang, dan weder een mijl, een andermaal zes, acht, tweemaal zelfs twaalf 

mijlen verder moeten legeren. Kan iemand ons nauwkeurig de bedoeling der Goddelijke 

wijsheid opgeven, dan zullen wij hem met genoegen aanhoren, maar wij verwachten het 

niet. 

 

 

Numeri 33:23 
“Zij verreisden van Kehelatha, en legerden zich in het gebergte van Safer.” 

 

Wat de naam van deze legerplaats betreft, deze is Har Safer, in het Nederduits: Schone 

berg. Dat woord staat ook in Gen. 49: “Nafthali geeft schone woorden;” Job 26: “Door 

Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd (schoon gemaakt;)” Ps. 16: “Ja, een schone 

erfenis is mij geworden.” Dat Safer volgt zeer natuurlijk op die voorafgenoemde 

legerplaatsen. Is iemand te Libna witgemaakt, heeft hij te Rissa de besprenging des 

bloeds ontvangen, is hij zo een waar lid der Kehelatha, der gemeente Gods, dat Hij in 

Ps. 16 schoon noemt, anders dan Zijn gemeente? Hebben wij niet gaarne gehoord, dat 

van Nafthali, waar Jezus het meest verkeerde, schone, liefelijke woorden uitgaan, en het 

niet toegestemd, als Job zegt: “Door Zijn Geest wordt het schoon!” 

Ik vermoed, dat deze legerplaats was wat zij heet: Schoon, liefelijk, zoals wij er zulken 

reeds enigen hebben gehad. Gaat het op de weg door de woestijn niet altijd naar onze 

wijze van zien even heerlijk, het is toch ook niet onafgebroken kommervol en ellendig. 

Men ontmoet ook, zo al niet maanden, dan ook weken, zo al niet weken, dan toch 

dagen of ogenblikken, dat de lucht helder, dat men vrolijk is en het tenminste lijdelijk 

heeft. 

De discipelen hadden niet altijd honger, zodat zij, niettegenstaande het sabbat was, aren 

uittrokken, wreven en aten; zij moesten toch niet atijd op de vraag: “Kinderen, hebt gij 

niets te eten?” neen antwoorden. Soms tenminste hadden zij een lam op tafel en wijn er 

bij, of zij werden zelfs op een bruiloft verzocht.  

Zo gaat het nog niet in het geestelijke. Ook in de woestijn zijn hier en ginds groene 

weiden. Wie zou het ook anders daar kunnen uithouden! Davids ziel weigerde eens zich 

te laten troosten; maar de Heere trok hem zijn treurgewaad weder uit. De ziel meent dan 

wel eens, dat zij nu nooit meer zal twijfelen, en het gaat haar geheel anders; maar het 

wordt ook anders gemaakt, als zij denkt dat zij zich nooit weder zal verblijden, geheel 

vertroost en bemoedigd zal zijn, niet meer zal twijfelen, standvastig zal geloven.  

“Gij hebt mijn klachten in een rei veranderd,” zegt David. Israël mag de pinnen niet vast 

inslaan, geen huizen, slechts tenten bouwen, niet wonen, maar alleen herbergen; want 

het gaat gedurig weder anders. O ziet toch, van Safer trekt het volk, dewijl het moet, 

naar Harada, en dat betekent: Verschrikking.  



 277 

Geef uw eigen wil, geef uw eigen keus gans in de dood, dan hebt gij rust. Weest in goede 

dagen vrolijk en dankbaar, gedraagt in boze dagen u lijdelijk, ootmoedig en stil. 

“Verkondigt des morgens ’s Heeren goedertierenheid en Zijn getrouwheid in de 

nachten.” Ps. 92. 

Dat Har Safer ligt geheel rechts op de weg door het land der Filistijnen, die zoals in Ex. 

13:17 staat, de naaste was, langs welke zij niet de helft der dagen nodig hadden, om naar 

Kanaän te komen, terwijl zij nu jaren daarop moesten doorbrengen. De reden, die 

opgegeven wordt, waarom God hen zo ver omleidde, is even zeldzaam als de handelwijze 

zelf. Want, zo staat er: “God dacht, het mocht het volk berouwen, als het de strijd zag, 

en wederkeren naar Egypte.” 

O, hoe wonderbaar! En ziet, nu schijnt Hijzelf hen daarheen terug te leiden? 

Binnen weinige dagen kunnen zij weder in Gosen zijn! “Wie heeft toch de zin des 

Heeren gekend, en wie is Zijn raadsman geweest?” Kunt gij, o ziel, de leidingen Gods 

niet meer begrijpen, sluit dan uwe ogen geheel, volg blindelings. Gaat het met u naar 

het schijnt inplaats van voorwaarts, zoals gij anders gewoon waart, zoals gij het 

begeerdet, zoals gij er naar streefdet, tegen uw wens en wil terug, leg met Jeremia uw 

mond in het stof, en verwacht met Paulus, door den Geest, uit het geloof, de hoop der 

rechtvaardigheid, Gal. 5:5. 

Ziet, Jozef liet op zijn sterfbed met een eed verzekeren, dat Israël zijn beenderen uit 

Egypte zou medenemen, als God het volk uitleidde, zoals Hij beloofd had, en hierna 

heeft Mozes zich ook getrouw gehouden. Hoelang moesten zij nochtans wachten, en ook 

nog al deze kruis- en dwarswegen door de woestijn medemaken, totdat zij eindelijk door 

Jozua te Sichem, honderd en tachtig jaren nadat Jozef gestorven was, te Salem, dat is 

vrede, begraven worden. 

Welk een krachtige prediking, hoezeer het geloof nodig heeft standvastig en 

onbewegelijk te zijn, waarom dan ook zo dikwijls geloof en lijdzaamheid samen worden 

gevoegd; welke een krachtige prediking van Gods trouw in het vervullen Zijner beloften, 

al duurde het ook nog zolang, en al ging alles scheef en dwars, wordt ook ons door deze 

beenderen verkondigd, en hoezeer konden zij, hoewel zij zwegen, de bekommerde 

Israëlieten tot bemoediging dienen! 

Abraham verstond het, daar hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. 

Ziet de gehoorzaamheid en volgzaamheid van Israël. Hoewel zij de gebaande heirweg 

zeer nabij waren, zo zijn zij er nochtans verre van, die naar eigen keus in te slaan om alzo 

op de kortste en geschiktste wijze uit de woestijn, hetzij in Kanaän, of in Egypte te 

komen.  

Hoe heilzaam is hun de harde tucht onder de jeneverstruiken te Rithma geweest. Hoe 

tam en buigzaam zijn zij geworden! Hun gedrag is naar de woorden van David, die 

sprak: “Ik weet Heere, dat Uwe gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit 

getrouwheid verdrukt hebt.” Want des Vaders liefderoede is ons altijd slechts ten goede. 

Lijdzaamheid, volharding en hoop zijn voor ons noodzakelijk, en deze schone vruchten 

wassen, volgens Rom. 5, aan de boom des kruises. Ik bedoel, dat deze legerplaats niet 

slechts door haar bekoorlijke ligging, maar ook om de gezindheid en buigzaamheid der 

gelegerden, de naam Safer, schoon en liefelijk, kreeg. 
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Want hoe gebrekkig het ook hier en elders somtijds bij christenen toegaat, zodat een 

apostel reden heeft hun te zeggen: “Uw roem is niet goed; ik vrees, dat ik u niet 

enigszins zal vinden, zodanigen als gij niet wilt, dat er niet enigszins zijn twisten, 

nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap,” enz. en dreigend vraagt: “Zal ik met de roede 

komen?” nochtans geven enigen hem aanleiding om te bekennen, dat hij zich opgewekt 

gevoelt, om hunnentwege God door Jezus Christus te danken, dat hun geloof en hun 

liefde in de ganse wereld geroemd worden. 

Het is toch ook waar, dat er enigen gevonden worden, die zich door hun eendracht, 

liefde en andere deugden echt christelijk gedragen. Al moet deze of gene christen 

somtijds over dorheid, onleidzaamheid en andere ondeugden klagen, zo heeft hij toch 

ook weder zulke heilige en zalige tijden, dat hij, zoals de Bruidegom in het Hooglied, 

zeggen kan: “Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter!” en de ziel 

zelve David volgens Ps. 101 kan nazeggen: “Ik zal verstandelijk handelen in de oprechte 

weg; ik zal in het midden mijns huizes wandelen in de oprechtheid mijns harten.” 

Zo moest het bij allen zijn, en “die de naam van Christus noemt, sta af van van alle 

ongerechtigheid,” en lope de weg van Gods geboden, worde rijk in goede werken, 

waarmede hij de leer van Jezus Christus versiert. Israël legert op een berg, en het is een 

stad op die berg. Laat alzo uw licht schijnen, niet slechts met schone woorden, maar ook 

in goede werken, opdat de Vader in de hemel verheerlijkt worde. Geef, o Vader, dat wij 

al onze gedachten, woorden en werken zo inrichten, dat Uw Naam om onzentwil niet 

gelasterd, maar geëerd en geprezen worde! 

Wij hebben ook menige Har Safer, menige schone berg, vooral de berg Golgotha en de 

Olijfberg; die bergen, vanwaar verlossing komt. Zijn wij christenen, zo zijn wij schoon, 

en hebben iets schoons, dat ons daar verworven is. Is het niet merkwaardig, dat hoge 

bergen juist het toneel der bijzonderste openbaringen Gods waren, gelijk ook de 

antichristelijke hoer op zeven bergen zit? 

Daar is de berg Horeb en Sinaï, waar God Zijn heiligheid, Moria en Sion, waar Hij Zijn 

genade en barmhartigheid openbaart. Van de berg Nebo zag de stervende Mozes 

Kanaän. Thabor was het, op welke hij en Elia met Christus spraken. Jezus Zelf verkoos 

dikwijls een hoge berg, om daarop een nacht in den gebede met God te onderhandelen. 

Op de Olijfberg vertoefde Hij bijzonder dikwijls, begon daar Zijn lijden en Zijn 

heerlijkheid, en Hij zegende daar Zijn discipelen als de eerstelingen Zijner nieuwe 

Gemeente. Op de berg Golgotha voleindigde Hij Zijn offer, en had in de nabijheid Zijn 

graf. Ten tijde van de grote strijd zal men, volgens Zach. 14, Zijn voeten weder zien staan 

op de Olijfberg. Met recht mogen wij alzo met David zeggen: Ps. 121: “Ik hef mijn ogen 

op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” 

Op bergen is ons het heil verworven, en slechts in en uit de hoogte wordt het verkregen. 

Zoekt dus niet de dingen, die op aarde zijn, maar de dingen, die boven zijn. Zijt gij 

christenen, dan zijt gij uit God, vanboven, en kunt u met aardse dingen niet verzadigen. 

Heft uwe ogen hemelwaarts! Vandaar verwachten wij redding en de verlossing van ons 

lichaam. Wij richten onze blik opwaarts, als ons het verleidelijke dezer aarde lokt en 

onze harten wil verstrikken; want onze schat is boven. 

Op deze vergelding zag Mozes, en wilde daarom liever met het volk Gods verdrukking 

lijden, dan voor een tijd de genieting der zonde hebben. Tegenover het gewinnen van 
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Christus was de apostel alles schade en drek. Wil de verwarring dezer wereld met haar 

moeiten ons verlammen, de blik opwaarts, naar gene zijde der Jordaan; het land der rust 

stilt en versterkt. 

Ben ik in nood, “zo hef ik,” met David, Ps. 123, “mijn ogen op tot U, Die in de 

hemelen zit. Ziet, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de 

ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw, alzo zijn onze ogen op den Heere 

onze God, totdat Hij ons genadig zij. Wees ons genadig, o Heere! wees ons genadig, 

want wij zijn der verachting veel te zat.” 

Welgelukzalig is dat Israël, dat op het gebergte Safer, het gebergte der schoonheid legert; 

want daar wordt men schoon. Van natuur zijn wij het niet, maar mogen wel heten 

Ikabod, de heerlijkheid des Heeren is verdwenen. “Mijn vader,” moeten wij met Israël 

zeggen, “was een Amoriet en mijn moeder uit de Hethieten,” Ezech. 16:45, “alzo was de 

walgelijkheid uwer ziel, ten dage toen gij geboren waart.” 

Maar de zondige mens begint schoon te worden, als hij zijn hatelijkheid begint te zien 

en te gevoelen. Zolang hij vraagt: ben ik ook blind, om het van zich af te wijzen; zolang 

hij waant, niet te zijn gelijk andere lieden, en bijzonder gelijk deze tollenaar; zolang hij 

zegt: “Ik ben rijk en heb geens dings gebrek,” staat het zeer bedenkelijk met hem. Maar 

kent en belijdt hij eerst zijn zonden, dan ziet de Heere reeds iets schoons in hem, dat 

Hem behaagt, zoals wij in Jer. 3:12 lezen: “Ik ben goedertieren, spreekt de Heere, Ik zal 

de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uwe ongerechtigheid.” 

De eerste schrede, die de verloren zoon deed, om op het schoonst versierd te worden, 

bestond daarin, dat hij inzag, hoe ellendig de toestand was, waarin hij verkeerde. “Ik 

verga van honger,” zeide hij. “Want al wat openbaar maakt, is licht,” zegt Paulus, Ef. 

5:13. Er openbaart zich alzo dan reeds een Goddelijk kiempje in de ziel, zodat de Heere 

haar behaagt; want bij Hem is louter licht. Er openbaart zich een vonkje waarheid in de 

ziel, zodat zij God niet meer wederstreeft door te zeggen: zonden heb ik niet; een vonkje, 

dat wel doorbranden zal en de ziel zal vrijmaken. Dat is alzo de eerste schrede uit het dal 

der duisternis op het gebergte Safer, waar men schoon wordt. 

Daarop volgt de tweede schrede: wanneer de zondaar zijn zonden boetvaardig betreurt. 

Zulke tranen zal de getrouwe God en Vader zekerlijk afdrogen. Vader Jakob worstelde 

en overmocht met deze wapenen. Hiskia “weende gans zeer;” toen geschiedde het woord 

des Heeren tot Jesaja, die nog niet halverwege terug was gekeerd, en hij moest de koning 

zeggen: “Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien.” 

Toen allen, die Jezus bij het graf van Lazarus omringden, weenden, kon Hij Zich ook 

niet onthouden, weende Hij ook en riep: “Waar hebt gij hem gelegd?” Met deze 

wapenen overmocht de grote zondares, die aan Zijn voeten lag en ze nat weende en 

weder met haar haren afdroogde, met dat gelukkig gevolg, dat Hij tot haar zeide: “Uwe 

zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede.” Toen Maria, die waarschijnlijk dezelfde was, 

van wie Luk. 7 spreekt, bij Zijn graf weende, kon Hij haar niet langer laten wenen, Hij 

openbaarde zich aan haar zodanig, dat haar tranen in een uitroep van blijdschap en 

verbazing veranderden.  

Toen zelfs eens Zijn lieveling weende, moest terstond een der hemelse ouderlingen 

heengaan, om hem aan te zeggen: “Ween niet, zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda 
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is, de Wortel Davids heeft overwonnen.” Niets is schoner dan een boetvaardig wenende 

zondaar. Over zuk een plantsoen verheugen zich zelfs de engelen.  

Hoe zalig is het, zijn hart aan de voeten van de Heiland wenende uit te storten, 

liefelijker dikwijls dan een eigenlijke vertroosting. De buigende ootmoed, de 

verbrijzeling, de weemoed des harten, waarvan deze tranen de vrucht zijn, dat is iets zeer 

liefelijks. Hoe gaarne werden zulke tranen gestort door menige ziel, wier benauwde geest 

geen lucht kan scheppen, geen adem kan halen, die zich hard, dor en als verstijfd 

gevoelt, uit wier borst slechts beklemde zuchten voortkomen. 

Maar ook dat zuchten is den Heere een aangenaam geluid. Hij hoort het zuchten der 

ellendigen, en ziet de nood en het gekerm, Ps. 10. Het angstig en verslagen hart zal Hij 

niet verachten, het is veeleer een offer, dat Hem behaagt. Het gaat bergop. De treden 

zijn moeielijk en vallen zwaar. Menige zweetdroppel rolt van het vermoeide aangezicht. 

Het hart klopt sterk. Maar het gaat de berg Safer op, en boven is de schoonheid. 

De vurigste pogingen leiden niet tot het doel en wekken slechts het bederf nog meer op; 

de voornemens laten zonder kracht en vermoeien; de wet geeft geen verpozing of rust, 

met welke werkzaamheden dan ook. Eindelijk verneemt de afgematte ziel, dat in geen 

ander heil is, dat ook onder de mensen geen andere Naam is gegeven, waarin zij kunnen 

zaligworden, dan Jezus; dat Deze raad weet voor alle schaden en alle ziekten geneest. Nu 

weent zij naar Hem. 

“Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw 

aangezicht vervloten.” -  “Trek sterkte aan, gij arm des Heeren, als in de verleden dagen.” 

“Hebt gij Hem niet gezien, Die mijn ziel liefheeft?” -  “O zeg Hem, dat ik krank ben van 

liefde.” -  “Tot U, o Heere, hef ik mijn ziel op! Wanneer zal ik daar verschijnen, waar ik 

Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouw?” “Wien heb ik nevens U in den hemel? 

Nevens U lust mij ook niets op de aarde.”  -  Gij, Gij zijt immers de sterkte der zwakken, 

de kracht der armen in hun ellende.  

“Tot U roep ik, Heere!” en zeg met David, Ps. 142: “Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel 

in het land der levenden. Let op mijn geschrei; want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van 

mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis, om 

Uwen Naam te loven.” 

De Heere Jezus laat de ziel niet beschaamd worden, Hij openbaart Zich aan haar als vol 

van genade en waarheid. Zij wordt het geloof meer deelachtig -  een nog verder 

opklimmen op het schone gebergte, een vierde schrede. Zij wordt Goddelijk verzekerd, 

dat Jezus zondaars zaligmaakt, en zo vindt ook zij rust. De last der zonde drukt en kwelt 

haar nu niet meer, hoewel hij diep vernedert; tegelijk gevoelt zij zich daardoor te meer 

gedrongen naar Jezus.  

En wat is er schoner om te zien, dan een recht gelovig en toevluchtnemend hart, dat 

geheel door Christus op God vertrouwt, gelijk een lief kind zijn lieve vader, en niets 

meer te zorgen heeft; niet vanwege de in de onwetendheid begane zonden, terwijl het 

bloed van Christus ze heeft afgewassen; niet vanwege de aanklevende verdorvenheid, die 

met het verdienstelijk lijden en sterven van Jezus bedekt is, totdat zij gans wordt 

weggenomen; niet vanwege de geestelijke vijanden, dewijl zij alle dingen vermag door 

Hem, Die haar kracht geeft; niet vanwege allerlei verdrukking, want Hij, Die de last 

oplegt, draagt ook haar met de last; niet vanwege het doorkomen, want Hij is getrouw, 
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Die ons heeft geroepen, Die het ook doen zal; niet vanwege de zaligheid, want “uit 

genade zijt gij zalig geworden, door het geloof,” daardoor is zij verzekerd, dat haar “niets 

kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.” Nu komt de 

vrucht als vanzelf uit de goedgemaakte boom, terwijl anders al het kwellen niet vermocht 

iets goeds voort te brengen. Thans is alles schoon, en de ziel legert zich te Har Safer. 

Hoe schoon zijn die zielen, welke daar lijden. Wat kan schoner zijn, dan om der 

gerechtigheid wille vervolgd te worden? De mond der waarheid prijst hen zalig en noemt 

hen bezitters van het Koninkrijk der hemelen en zegt in het algemeen troost toe aan 

hen, die treuren. Wat kunnen zij schoner aanschouwen, dan de schaar van heilige 

martelaars, die hun leven niet hebben liefgehad tot in de dood, en welk een eer moet 

het ons zijn, dat ook onze kerk, bijzonder in Frankrijk en Holland, is verwaardigd 

geworden, een aanzienlijk deel daartoe te mogen leveren. 

En mogen wij niet met achting de eerste, als vertegenwoordiger van de andere 

martelaars, Anne du Bourg in Parijs gedenken, die goedsmoeds het vuur tegemoet ging, 

terwijl hij bad: “Verlaat mij niet, mijn God, opdat ik U niet verlate.” Al werden zij 

gestenigd, aan stukken gehakt, of gezaagd, door het zwaard of door het vuur gedood, of 

op de onmenselijkste wijze gefolterd, de apostel noemt hen, Hebr. 11, “lieden, welke de 

wereld niet waardig was.” -  En, in het algemeen: “Zalig is de man, die verzoeking 

verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen.” 

“Wij roemen ook in de verdrukking (Jak. 1 en Rom. 5). 

Hoe schoon is een biddende ziel. God ontleent daaraan een naam, als Hij Zich, Ps. 65:3, 

den Hoorder der gebeds laat noemen. “Ziet, hij bidt,” zegt Hij van Paulus. Daarop ziet 

de Heere, terwijl anders alles, wat voor de wereld hoog en groot schijnt, Hem een gruwel 

is. Maar het gebed trekt Zijn genadige opmerkzaamheid, daar het een werk Zijner 

handen is; daarom doet het wonderen; want “alles wat gij bidt, gelovende, zult gij 

ontvangen,” zegt de Heere Zelf.  

Hoe welbehagelijk is Hem daarom de dankbaarheid Zijner kinderen; want, die 

dankoffert, eert Hem, en dat is de weg, waarin Hij hem Zijn heil toont. Welk een 

gewicht hecht Elifaz de Themaniet aan de voorbede, Job 22:27. Ook vooral Jakobus 

5:13-18. “Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel,” enz. “Toon Mij uw 

gedaante, doe Mij uw stem horen,” zegt de Bruidegom, Hoogl. 2, “want uw stem is zoet, 

en uw gedaante is liefelijk.” 

Men is te Safer, als men zichzelven verloochent, en dat is schoon. Hoe hatelijk is hij, die 

overal zijn verstand wil laten gelden, die zijn wil doordrijft, zijn plannen volvoert, zijn 

eer tot zijn doel maakt. Maar hoe schoon verschijnt Mozes, als hij aan de smaadheid van 

Christus een hogere waarde tekent, dan aan al de schatten van Egypte; David, als hij 

zich geheel aan de Goddelijke wil overgeeft, hetzij Hij hem op de Koninklijke troon 

bewaren, of daarvan verstoten wil; Abraham, als hij vaderland en maagschap verlaat, en 

volgt, waar de Heere hem ook leidt. 

Te Safer heeft men lief. De liefde geeft het schoonste sieraad, dewijl zij Gode evenaart. 

Te Safer strijdt men tegen duivel, wereld en zonde, schaart zich zo in de gelederen der 

goede strijders van Jezus Christus en worstelt en strijdt de goede strijd des geloofs. 

Te Safer wordt men schoon; want zij, die daar legeren, worden van God “bekleed met 

de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid omhangen, gelijk een 
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bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar 

gereedschap;” zodat zij zich verblijden in den Heere en zich verheugen in hun God. 

Daar kan men dan ook heerlijk sterven, dewijl het slechts de steile overgang op de kruin 

van de berg Safer is, waar verzadiging van vreugde is en liefelijkheden in Gods 

rechterhand eeuwiglijk. 

Zo legere de Heere ons allen te Safer, en geleide ons door de wolk- en vuurkolom 

daarheen! Amen.     
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HARADA 
 

 

Numeri 33:24 
“Zij verreisden van het gebergte Safer en legerden zich in Harada.” 

 

De twintigste legerplaats heet Harada, en ligt van alle legerplaatsen weder het naast aan 

Egypte. Haar naam heeft een kwade betekenis, want zij betekent: Verschrikking.  

Wonderbaar! De vorige legerplaats heette: Schone, liefelijke berg, en die daarop volgde 

Harada: Verschrikking. Gaat het dan ook wel op dergelijke wijze in het Koninkrijk van 

God? Ondervindt men nog dusdanige leidingen? Zij zijn nabij Egypte; maar David zegt: 

“Mijn leven raakt tot aan de hel!” Welk een uitdrukking! Maar overviel niet ook 

Abraham een grote verschrikking! Zegt niet Heman, dat hij de verschrikkingen des 

Heeren zo gevoelde, dat hij bijkans vertwijfelde; en David: dat hem de angsten der hel 

hadden getroffen; en Job zegt, dat de verschrikkingen Gods op hem waren. 

Vreselijke uitdrukkingen! Hanna zegt, dat God in de hel leidt. Zo richt zich het kompas 

in het scheepje der uitverkorenen wel eens zelfs zo hellewaarts, als het bij menige 

verworpene naar de hemel wijst. Harada is het uiterste punt terugwaarts. Daar ziet het 

allerellendigste en als verlaten uit met het uitverkoren, het heilig en geliefd volk, het 

volk des eigendoms. 

Het gelijkt Christus in Zijn diepste vernedering, vol smarten, zonder gedaante en 

schoonheid. Laat ons ook dat treurbeeld van de Kehelatha, de kerk, de Safer, de schone 

beschouwen, zoals zij van het gebergte der liefelijkheid nederdaalt, van haar schoonheid 

beroofd en zich te Harada in de plaats der verschrikking legert, en aldaar een, met de 

eeuwigheid vergeleken, kleinen, maar voor haar zelf veel te lange tijd legeren en 

verduren moet. Aangenaam is zekerlijk dat gezicht niet. 

Wij vinden een verklaring van deze legerplaats in de woorden van Christus, Jes. 50:10, 

waar Hij zegt: “Wie is er onder ulieden, die den Heere vreest, die naar de stem Zijns 

Knechts hoort? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op 

den Naam des Heeren en steune op zijn God.”    

In deze woorden wordt ons een waar christen in zijn ellendigsten toestand voor ogen 

gesteld. Ziet daar een waar gelovige; de stralen der heerlijkheid Gods in het aangezicht 

van Jezus Christus hebben als een zon zijn gemoed beschenen; God heeft een helder 

schijnsel in zijn hart gegeven. Zijn vreugde daarover was zo groot, dat zijn hart, voor 

eeuwig aan alle ijdelheid onttrokken, besloot voortaan alles op te geven en te wagen, al 

zijn gelukzaligheid alleen in het licht van het Goddelijk Aangezicht te zoeken, en een 

opzettelijk beledigen van dat Aangezicht hem zo vreselijk was als de hel zelf, waarom hij 

vurig tracht, de stem van den Knecht des Heeren te gehoorzamen. 

Oordeelt zelf, wat zulk een boven de eeuwige verdoemenis nog erger kon overkomen, 

dan dat de reet de opening, waardoor eerst het licht tot hem doordrong, geheel gesloten, 

het zalig lichten van het Goddelijk Aangezicht hem onttrokken, en het bewustzijn en 

genot der hem reeds werkelijk geschonken genadegaven wordt onthouden, en alles met 

een duistere wolk bedekt, zodat hij “in het duister wandelt, geen licht heeft,” noch het 

licht der zon, noch der sterren, noch enige fakkel hem voorlicht. 



 284 

Voegt er bij, dat zijn ziel wordt omringd door de verschrikkingen des Almachtigen, dat 

hij, in duisternis wandelende, met het benauwende wantrouwen wordt geplaagd: God is 

mijn Verbondsgod niet, Jezus is mijn Middelaar niet, en zal het ook wel in eeuwigheid 

niet worden! Alles, wat hij tot dusverre heeft gehad, gekend, genoten, geloofd en 

gehoopt, was niets anders dan ijdele verbeelding, zijn vermeende genadestaat een 

verschrikkelijk zelfbedrog, zijn gebed zonde, en zijn eindelijk deel in de poel, die brandt 

van vuur en sulfer.  

Ik ben verstoten van voor het Aangezicht Gods. Maakt na dit alles de slotsom op, welke 

een verschrikkelijke legerplaats Harada is, waarheen wel niet allen op dezelfde wijze of 

even lang, maar toch enigen zich moeten begeven, en dat wel nadat zij op het gebergte 

Safer waren en van de hoogte af Kanaän zagen. Vraagt iemand: Kunnen dan kinderen 

Gods in de hier aangeduiden toestand geraken, die alleen op verworpenen schijnt van 

toepassing te zijn, dan kunnen wij dit zonder aarzeling met ja beantwoorden.  

Gij hebt immers de uitspraak der heiligen en de woorden van Christus uit Jesaja 

gehoord. Roept niet de Bruidegom in het Hooglied als er over de liefelijkste zaken wordt 

gehandeld, in hoofdstuk 4:8, Zijn bruid van de hoogte Senin, dat is: koud 

sneeuwgebergte, en Hermon, dat is: verbanning, van de woningen der leeuwen, van de 

bergen der luipaarden? Roept Hij niet in vers 16 de noordenwind, die volgens Spreuk. 

25:23, onweder brengt, op, om door zijn hof te waaien? 

In Psalm 104:20 zegt David: “Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in dewelke 

al het gedierte des wouds uittreedt.” Daarvan vindt men ook de toepassing in het 

geestelijke. In die toestand, waarvan wij spraken, verlaten ook de wilde dieren hun 

holen en spelonken, waar zij de slapende verborgen lagen zolang het dag was, 

verspreiden door hun gebrul en geschreeuw afgrijzen en verbazing, en verscheuren wat 

zij kunnen machtig worden. 

Wee dan de arme, weerloze schapen, als de herder hen niet beschermt, of zelfs, wee ook 

de herder zelf. Dat beeld zal voor de zielen, die te Harada zijn geweest, verstaanbaar zijn. 

Daar zijn allerlei verschrikkelijke, monsterachtige lasterlijke gedachten, verbeeldingen, 

afgrijselijke beelden: haat, toorn, begeerlijkheden, twijfelingen, boosheden, geen geloof, 

geen liefde, geen verootmoediging, geen behoefte, louter dood. Job zegt, dat hij gelijk 

een dood aas verging, ja, als een kleed, dat de motten aten. Dat is iets, wat in deze 

woorden ligt: “die in de duisternis wandelt.” 

Wat is er nu, dat de arme zondaar in zulk een radeloze en troosteloze toestand vaste 

grond en kracht geeft? Slechts een enig middel. En welk is dit? Christus noemt het in de 

aangehaalde woorden: “Dat hij betrouwe op de Naam des Heeren, en steune op zijn 

God.” Beiden, de Naam van God, zoals Hij die, Ex. 34, uitsprak, als: “barmhartig, 

genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid,” en de Naam van 

Christus, Die in Jer. 23 “de Heere onze gerechtigheid” wordt genoemd, vormt een stok 

en staf, die de in het duister wandelende godvruchtige met de naakte hand des geloofs 

aangrijpen mag en moet, om vastelijk daarop te steunen en zich te verlaten.  

Dat is de enige, maar ook de algenoegzame steun in deze legerplaats Harada, totdat hij 

eindelijk het Aangezicht Gods aanschouwt in gerechtigheid, en de Heere het nooit 

weder voor hem verbergt. 



 285 

Wat betekent dan wel de naam der eerstvolgende legerplaats? Dat zullen wij ter rechter 

tijd horen. Laat ons eerst nog een weinig in Harada omzien. De woorden van Christus 

in Jesaja, die ons het verblijf aldaar ophelderen, betekenen in het algemeen, dat iemand, 

die den Heere van harte vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort, in een toestand 

verkeren, en enige uren, dagen of jaren blijven kan, dat hij in de duisternis wandelt en 

geen licht heeft, en dat sommigen werkelijk in zulk een toestand geraken, doch eindelijk 

gelukkig daaruit verlost worden. 

In de duisternis wandelen betekent hier niet, wat men verstaat onder goddeloos zijn en 

willens in de zonde leven. Hoe kunnen de zodanigen tot het vertrouwen op den Heere 

aangespoord worden? Er staat uitdrukkelijk: “Wie is er onder ulieden, die den Heere 

vreest?” En door het wandelen in de duisternis kan onmogelijk een volstrekt 

tegenovergestelde zin worden bedoeld. Evenmin betekent het onwetendheid in 

Goddelijke of geestelijke dingen; maar deze duisternis betekent hier gemis van licht, 

lering en leiding in vele omstandigheden, gemis van troost, vrede en blijdschap, 

heiligheid en levenskracht in God. 

En hoewel uitwendige rampen niet uitgezonderd zijn, zo is toch hier voornamelijk 

inwendige troostelijkheid der ziel bedoeld, die ontstaat uit gemis van het genot of gevoel 

der Goddelijke genade, der zekerheid, dat God mijn God is, en mijn zonden vergeven 

zijn. Dat bedoelt Heman, als hij in Ps. 88:7 zegt: “Gij hebt mij in de onderste kuil 

gelegd, in duisternissen en diepten.” Dat zijn klachten, die voor uitwendige nood veel te 

hoog zijn. 

Ook het verband van onze uit Jesaja aangehaalde tekst met het voorafgaande leert ons 

dit. In het voorafgaande had hij namelijk van de rechtvaardiging gesproken, waardoor 

God de zonde vergeeft en tot kinderen aanneemt. De profeet, of liever Christus, in de 

naam Zijner uitverkorenen, spreekt Zijn volledige verzekering daarover uit, als Hij zegt: 

“De HEERE Heere helpe mij. Wie is het, die verdoemt? Wie zal beschuldiging 

inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?”  

Wie is het, die enig recht op mij heeft, die trede op; alle werktuigen zullen verbroken 

worden. Woorden, met welke ook Paulus, Rom. 8, de triumferende verzekering der 

gelovigen van hun gerechtigheid, om der wille van de dood en de opstanding van 

Christus bezigt. Maar dewijl er zeer licht enige arme zielen konden gevonden worden, 

die wel den Heere oprecht vrezen, maar wie deze zalige verzekering ontbreekt, en die als 

zij zulk een tiumferende geloofstaal horen, nog angstiger worden, dewijl het hun, 

tenminste in die ogenblikken, onmogelijk is, zo voegt Hij teder en medelijdend de 

bekende woorden daarbij: “Wie is er onder ulieden!” enz. 

Hij handelt geheel overeenkomstig hetgeen Hij in vers 4 zegt: “De HEERE Heere heeft 

Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met de moede een woord ter rechter 

tijd te spreken.” Hier zijn vermoeiden, vermoeid door het langdurig wandelen in de 

duisternis.  

Hij spreekt hen bemoedigend toe, en toont hun tevens het middel, om uit die 

verschrikkelijke, tenminste vermoeiende toestand gelukkig te geraken, of er niet in te 

bezwijken. Als wilde Hij zeggen: Gij vreest den Heere, Die naar de stem Zijn Knechts 

hoort, gij hebt alzo recht en aanspraak, deze triumferende taal ook te bezigen, hoewel gij 

het, althans nu, niet kunt, en geen gevoel of genot daarvan hebt. 
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Welke is die toestand, waarin zich de godvruchtigen bevinden, die in de duisternis 

wandelen en geen licht hebben? Door licht wordt alles aan het zintuig des gezichts 

openbaar. Licht hebben, aanschouwen en geloven wordt in de Heilige Schrift 

onderscheiden, en het geloof beschreven als een niet twijfelen aan hetgeen men niet 

ziet. “Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Zalig, die niet zullen gezien 

hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.” Hij heeft geen licht, van een gelovige 

gesproken, betekent niet: hij kent zichzelven en zijn ellende niet; want juist over dat 

gedeelte zijner gemoedsgesteldheid is het openbaarmakende licht zeer helder opgegaan; 

maar het betekent: hij mist voor het tegenwoordige alle gevoelige getuigenissen, dat God 

hem liefheeft, en hem om Christus’ wil genadig is. 

God sterkt veeltijds en gewoonlijk het geloof door een drievoudig licht. Vooreerst door 

het onmiddellijk licht Zijns Aangezichts. “Laat Uw Aanschijn lichten, zo zullen wij 

genezen worden. Heere, zij zullen in het licht Uws Aanschijns wandelen.” Dat is de 

verzegeling des Geestes, waardoor de ziel krachtdadig wordt verzekerd, dat zij in de staat 

der genade is en eeuwig blijven zal.  

Wordt haar dat zalige licht onttrokken, dan wandelt zij in de duisternis, dewijl de Heere 

Zijn Aangezicht verbergt. Geen wonder als zij verschrikt. Zo zeide Jona, hoofdst. 2:4: “Ik 

ben uitgestoten van voor Uwe ogen;” en zo had David reeds vóór hem geklaagd, maar 

ook gesmeekt: “Verwerp mij niet van voor Uw Aangezicht;” hij kon als het ware geen 

vriendelijke blik verkrijgen. Zo handelde God dikwijls en menigmaal lang met de 

godzalige koning, zodat deze ook vroeg: “Hoelang, Heere, zult Gij mij vergeten, hoelang 

zult Gij U zo gans verbergen?” Ja, riep de Heere niet Zelf aan het kruis: “Waarom hebt 

Gij Mij verlaten!” Maar kan zulk een handelwijze met de liefde Gods bestaan? Ja 

zekerlijk. Want Hij noemt Zich immers in Jes. 50:14 de God van hem, die geen licht 

heeft. “In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar 

met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen,” Jes. 54:8. God handelt als 

een vader, die zijn zoon wel gevoelig kan tuchtigen en hem verbieden voor zijn ogen te 

komen, zonder nochtans een ogenblik op te houden vader te zijn; en als anderen 

opstonden, om de zoon te mishandelen zou hij spoedig weder de partij van zijn zoon 

tegenover zulke onbevoegde en ongeroepen tuchtmeesters kiezen. 

“Doet mijn zoon Absalom geen kwaad,” beval David, hoewel hij hem wegens zijn 

opstand tegen zijn vader met een leger vervolgde. En als de hemelse Vader Zijn geliefde 

kinderen Zijn zalige vertroostingen onthoudt, dan duren toch Zijn heiligende, 

bewarende en versterkende invloeden voort, waardoor zij tot een Godzaligheid worden 

aangespoord, die des te reiner is, naarmate zij minder van enige troost wordt vergezeld, 

zoals Christus Zijn grootste gehoorzaamheid betoonde in een tijd, toen Hij van God 

verlaten was.  

De tekenen der wedergeboorte treden dikwijls, zonder dat de ziel zelf het ziet, in 

geestelijke dorheid het helderst tevoorschijn, evenals de sterren in de duistere nacht het 

helderst lichten. Als Job, nadat hij alles had verloren, verklaarde, dat hij zijn vroomheid 

niet had verlaten, en Asaf in het midden van de nood zeide: “Nochtans is God de 

Rotssteen mijns harten,” dan bewijst dit de echtheid en de kracht van hun godzaligheid 

veelmeer, dan dat zij in goede dagen nog veel heerlijker proeven hadden aan de dag 

gelegd, waarvan de satan zegt: “Is het om niet dat Job God vreest? Hebt Gij niet een 
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betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor alles, dat hij heeft rondom? Het 

werk zijner handen hebt Gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. 

Maar toch, strek Uwe hand uit en tast aan alles, wat hij heeft, zo hij U niet in Uw 

Aangezicht zal zegenen!” 

Een ziel, die in haar verlatenheid nochtans haar God standvastig aankleeft, hoewel zij 

Hem ziet noch geniet, is iets groots, veelmeer dan een ziel, die hetzelfde vertrouwen 

oefent in rijke, inwendige genietingen der blijdschap. In de nacht groeien de planten het 

meest. 

2. God versterkt het geloof door de gewaarwording Zijner genadegaven in de ziel. Zij 

gevoelt het, dat zij met oprechtheid des harten de zonde haat en het goede liefheeft, dat 

zij lust heeft in de wet Gods naar de inwendige mens; dat zij den Heere Jezus liefheeft 

met al de Zijnen; zij bemerkt meer vruchtbaarheid des Geestes, en maakt daaruit het 

besluit, dat zij een erfgenaam des hemels is.  

Al heeft zij dan ook de zon niet, zo heeft zij toch de regenboog; aanschouwt en geniet zij 

God niet door een openbare mededeling, toch tonen zich Zijn gaven der genade als 

bewijzen Zijner gunst. Ook dat versterkend licht, waardoor deze genadegaven zich 

vertonen, kan een ziel ontbreken, die nochtans den Heere vreest, die naar de stem Zijns 

Knechts hoort, zodat zij alleen met haar blik op haar hart staart, en niet anders ziet dan 

dat het ledig is van al het goede.  

Zo klaagt de kerk, Jes. 63: “Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen?” Zij 

vreesden, dat er geen vreze Gods in hun harten ware, dewijl zij die niet zagen, omdat zij 

waanden geen licht te hebben. Ja, kan niet het tegendeel zich vertonen, zoals David zegt: 

“Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij,” of hadden mij overweldigd! 

3. Op een gewone wijze sterkt de Heere het geloof door het licht op het Woord Zijner 

beloften. Geniet de gelovige niets bijzonder troostrijks en verkwikkends, zo kan hij 

daarentegen zulk een vertrouwen, zulk een duidelijk inzicht in de Goddelijke beloften 

hebben, die in Christus Jezus ja en amen zijn, dat hij dit inzicht niet voor gevoel zou 

willen ruilen, dewijl dit veel duurzamer is. Dat licht kan hem zozeer verblijden, dat hij 

ook anderen aanraadt om, evenals hij, vast op het Woord te vertrouwen. Deze weg is 

zeer recht. Wat de Heere belooft, dat bevestigt Hij in eeuwigheid. Men kan zich vast 

daarop verlaten, er moge gebeuren wat er wil. Hebben wij een woord Gods voor ons, 

laat het dan gaan, wat er wil. Wat Hij beloofd heeft, dat kan, wil, zal en moet Hij 

houden. Maar wat zal men met de beloften doen, als men in de duisternis wandelt en 

geen licht heeft? Want in de nacht ziet men dikwijls de hoogste bomen en torens niet 

eens! Als Abraham na de ontvangen belofte van een zoon, toch bezorgd is te zullen 

sterven voordat hij die zoon ziet, zo werkt de belofte niet zo krachtig op zijn ziel, dat hij 

behoorlijk daarmede kan werkzaam zijn. En kan men niet ook een wettisch karakter 

aannemen, zich op zulke voorwaarden beroepen, die alle troost roven, die anders in de 

belofte opgesloten zou zijn? In het algemeen moet men de Geest ontvangen, om ons te 

leren, wat ons van God is gegeven. 1 Cor. 2:9, 10. 

Wij vinden in de woorden van Jes. 50:10 niet slechts dat het een godvruchtige misschien 

aan licht ontbreken kan, maar dat hij ook werkelijk in de duisternis wandelt. Deze 

uitdrukking betekent voornamelijk drieërlei. 
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1. In de duisternis wandelen is zoals Christus, Joh. 12, zegt: niet weten, waar men 

heengaat. Een godvrezende ziel kan met bekommernis worden aangevochten of God 

haar wel genadig is, en haar weg wel naar de hemel leidt. Hartverscheurende 

bekommernissen! Maar kan dat een kind Gods wedervaren? Waarom niet? Vraagt niet 

Asaf in Ps. 77, zeer twijfelachtig: “Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn 

barmhartigheden door toorn toegesloten? Dit krenkt mij,” voegt hij er bij. Heman, 

hoewel een begenadigd man, bevond zich, volgens Ps. 88, in een beklagenswaardige 

toestand der ziel, vol van angst en nood, en daarbij kwam het hem twijfelachtig voor, of 

de Heere hem wel wilde verlossen, als hij vraagt: “Zult Gij wonder doen aan de doden, 

of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij U loven? Zal Uwe goedertierenheid in het 

graf verteld worden?” Jeremia zegt in zijn Klaagliederen op een verschrikkelijke wijze: 

“Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere.” Hoofdst. 3:18. 

2. Die in de duisternis wandelt, stoot zich overal en aan alles. “Wij zijn in de duisternis 

en stoten ons,” staat er Jer. 59. Men stoot zich op een smartelijke wijze en wordt dikwijls 

kleinmoedig door alles wat men hoort of ontmoet. Ach! zo denkt men, dat er zulk een 

heerlijkheid bestaat, is gewis, maar is zij wel voor mij? Hier stoot men zich aan een 

moeilijke plaats in het Woord, ginds blijft men in allerlei twijfelingen en voorwendsels 

verward, gelijk een vogel op het lijmstokje; daar stoot men zich aan beschikkingen van 

de Goddelijke voorzienigheid, en miskent dikwijls het troostrijkste gedeelte van Gods 

Woord tot zijn eigen nadeel; want de ziel wil zich niet laten troosten. 

3. In de duisternis te wandelen brengt licht verschrikkingen teweeg, en verschaft aan de 

verbeeldingskracht gelegenheid, zich allerlei spoken van angst te vormen, waar niets 

wezenlijks te wachten is, en het wezenlijke te verstoten. Grote verschrikking en 

duisternis wordt in Gen. 15 als iets genoemd, dat Abraham tegelijk overviel. Heman 

klaagt in zijn duisternis, dat hij de verschrikkingen Gods leed, en dat hij bijkans 

versaagde.  

In zulk een treurige toestand kunnen ware kinderen Gods geraken, en een tijdlang, ja 

zelfs een lange tijd daarin verkeren, zodat hun leven nabij de hel, ja, als het ware in de 

hel is, zoals David zich dikwijls uitdrukt. Maar het is de moeite waard, verder te 

onderzoeken, waaruit zulk een bedroefde toestand der ziel ontstaat. Er zijn voornamelijk 

drie bronnen, waaruit dit voortkomt: de Geest Gods, het menselijke hart en 

lichaamstoestanden, en de vorst der duisternis. Voorwaar zeer ongelijke oorzaken. 

Wat de Geest Gods als de oorsprong der duisternis Zijner kinderen betreft, daarvan zegt 

wel de apostel in Rom. 8:15: “Gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid, 

wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, 

door Welke wij roepen: Abba, Vader!” Maar deze tekst bewijst niet, dat iemand van die 

tijd af nimmermeer door een knechtelijke vrees voor God als een vertoornd Rechter kan 

worden aangevallen, sedert hij de kinderlijke Geest heeft ontvangen, en dat hem dat 

slechts eens, en wel bij zijn bekering kon gebeuren. Als deze Geest getuigt met onze 

geest, dan weten wij gewis, dat wij kinderen Gods zijn. Maar Hij kan deze getuigenis uit 

wijze oogmerken enige tijd terughouden.  

Hoewel David zijn zoon Absalom zeer liefhad, verbood hij hem nochtans, hem onder de 

ogen te komen. Een vader kan zijn zoon wel buiten de deur zetten, of hem zelfs hard 

tuchtigen, zonder op te houden hem lief te hebben. God kan iemand zijn bewijs van 
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begenadiging wel weder afhandig maken, en het, evenals het vat, dat Petrus werd 

getoond, in de hemel terugtrekken, om het daar te bewaren, zonder dat het nog in de 

vakken des gewetens wordt gevoeld, hoewel het nochtans voor eeuwig volkomen blijft. 

Wat zal de aanklager der broeders, die hen zelfs des daags verklaagt, niet des nachts 

wagen, om de ziel met valse getuigenissen te beangstigen, terwijl ons eigen hart ons 

mede verdoemt, vooral als de Heilige Geest daarbij zwijgt, of zo zacht getuigt, dat het 

onder al dat geraas niet wordt gehoord. 

Ja, niet alleen dit, maar hij kan ook God aan de ziel voorstellen als met Zijn kind 

toornende, terwijl Hij niet alleen Zijn liefde verbergt, maar ook Zijn ongenoegen laat 

gevoelen, niet slechts door een uitwendig kruis, maar ook inwendig. In Jes. 57 lezen wij 

niet alleen: “Ik was verbolgen en sloeg ze,” maar ook: “Ik verbergde Mij.” 

Hoewel Hij vooraf zegt: “Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk 

verbolgen zijn.” De Heilige Geest kan Gods kinderen een indruk geven en dit als 

gloeiende droppelen op het geweten laten vallen. De pijlen des Almachtigen kunnen, 

zoals Job spreekt, zodanig in het hart van een begenadigde steken, dat hun grimmigheid 

de geest uitdroogt, dat de verschrikkingen Gods op hen zijn gemikt. Aardse vaders 

tuchtigen hun kinderen, terwijl zij hun lichamen gevoelig treffen; maar de Vader der 

geesten geselt de inwendige mens. 

Dat is zeer smartelijk. “Zijn Woord is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 

tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 

samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen 

des harten.” Nochtans, terwijl Hij alzo kastijdt met een harde roede, toont Hij daarbij 

geenszins, dat dit een eeuwige toorn is, maar slechts een tijdelijke ongenade, een 

verbergen Zijns Aangezichts in een ogenblik Zijner verbolgenheid, terwijl Hij Zich met 

eeuwige genade wil ontfermen. Jes. 54:8. 

Het is een Vaderlijke onmin, geenszins een rechterlijk toornen, er is een heiligen, een 

geenszins een verderven bedoeld; hoewel de ziel daar deze hoop nog zacht smeult dit 

onder zulke verwarrende omstandigheden niet goed kan onderscheiden, en het 

ongelovige hart de wanhopigste plannen en besluiten daaruit afleidt, en twijfelend 

vraagt: “Heeft God vergeten genadig te zijn?” 

Nochtans kan de Heilige Geest voortgaan met de ziel zelfs met de eeuwige toorn te 

bedreigen, vooral als zij den Heere met zonden en een lichtzinnige wandel beledigt, en 

daarbij nog zelfs trots en onhandelbaar is geworden; zich niet laat gezeggen, leren of 

leiden. Opdat zij op deze weg niet verder voortga, bezoekt haar de Heere met de staf 

bitterheid, en verkondigt haar allerlei bedreigingen, bijvoorbeeld deze: “Indien gij naar 

het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des vleses 

doodt, zo zult gij leven. Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid 

ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde; maar een 

schrikkelijke verwachting des oordeels en een hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal 

verslinden.”  

Daarbij behoren ook de waarschuwende voorbeelden van hen, die om hun gehechtheid 

aan de zonde van God werden verworpen, het ganse Joodse volk, Ezau, in hun mate 

zelfs Mirjam, Mozes, Aäron, zoals de apostel de Hebreeën en Corinthieërs, hoewel zij 
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gelovigen waren, daarop wijst. Maar als de ziel in haar angst denkt: alzo zal het u ook 

gaan, dan is dat niet recht geoordeeld, want dat volgt daaruit nog niet. 

Ziet, geliefden, zo ziet het er in Harada uit, en op zulk een wijze gaat het er toe; en ziet, 

daar is Israël gelegerd, in de nabijheid van Mizraïm, het land der beangstiging; in de 

nabijheid en in de rechte richting naar het land van de vervloekte Kanaän, alsof het daar 

moest intrekken. Evenwel zie ik geen moeite in Jakob en geen arbeid in Israël; gij hebt 

het toch goed, en zijt zalig, ook midden in Harada, en temidden van angst en nood. 

Spoedig wendt de zaak zich weder. Eindelijk wordt gij uit de nood en angst en aan het 

gericht onttrokken, en wie kan dan de lengte uws levens uitspreken! Verlos ons Heere, 

zoals wij het van U vertrouwend verwachten, opdat wij U loven en verheerlijken. Amen.   
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HARADA 
(slot) 

 

 

Numeri 33:24 
“En zij verreisden van het gebergte Safer en legerden zich in Harada.” 

 

Laat ons nog een poos in Harada vertoeven en in haar duistere spelonken rondzien. Wij 

zien personen, die den Heere vrezen, die de stem Zijns Knechts hoort, maar die zo in de 

duisternis wandelen, dat zij geen licht hebben. Eén oorzaak daarvan hebben wij reeds 

aangegeven. Laat ons thans ook een tweede en derde beschouwen, en deze is eensdeels 

de mens zelf, anderdeels de satan. 

De natuur des mensen is een bron van duisternis. Er zijn lichamelijke bezwaren, die ook 

het gemoed kwellen door allerlei beklemming, benauwdheid en pijnlijke 

gewaarwordingen. Een stremming in de gewone loop der levenssappen kan 

verschrikkelijke angsten veroorzaken, die ophouden, zodra de gestoorde orde hersteld is, 

waardoor alsdan een menigte duistere voorstellingen verdwijnen. Deze lijders worden 

meestal als gewaande kranken beschouwd en behandeld, vooral omdat zij zelden recht 

kunnen zeggen, wat en waar het hun schort; maar zij verdienen inderdaad het grootste 

en tederste medelijden.  

Het is kwaad genoeg met hen gesteld, zodat voor hen bijkans nimmer een blijdschap 

bloeit, en alles voor hun gezicht in donkere sluiers is gehuld, en zij, anders de 

opgeruimdsten, thans de meest bekommerden zijn. Hoe hard valt het hun, als men zelfs 

om hun lijden hun verwijtingen doet, en gebiedend van hen eist wat niet in hun macht 

staat. Dat lijden vindt men niet uitsluitend bij bekeerden, maar ook bij onbekeerden. 

Van de laatsten spreken wij hier niet, maar alleen van hen, die den Heere vrezen, die 

naar de stem Zijns Knechts hoort. Zijn er onder hen, die in de duisternis wandelen en 

geen licht hebben, zo kan een groot gedeelte van hun lijden voortkomen uit de slechte 

staat van hun lichaam, waardoor allerlei benauwdheden ontstaan, die ophouden, zodra 

hun lichaamstoestand gunstiger wordt. Niet zonder oorzaak heet dit lichaam een 

lichaam des doods, een lichaam van verootmoediging, een tent, in welke wij bezwaard 

zijn en zuchten. 

Maar ook vindt men onder de gelovigen menigeen, die op de geheime pijnbank ligt en 

zelden een vrolijk uurtje heeft. Nochtans valt geen haar van zijn hoofd zonder de wil des 

Vaders in de hemelen. Ook dat verborgen lijden moet medewerken ten goede. De 

oefening is zwaar, maar gewichtig. 

Het is geenszins te verwonderen, dat ons eigen hart de duisternis en benauwdheid 

vergroot, als de Heere Zijn aangezicht verbergt, en zich niets goeds voorstelt, maar 

veelmeer het ergste vermoedt, dewijl wij als schepselen zo zwak zijn. “Is mijn kracht 

stenen kracht?” vroeg Job, “Is mijn vlees staal?” -  “Ben ik dan een zee of walvis, dat Gij 

om mij wacht zet?” Van de nabijheid des Heeren hangt zowel ons bestaan als onze troost 

af, en verbergt Hij slechts een weinig Zijn aangezicht, dan zijn wij geneigd om te 

verschrikken. 
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David zegt van alle schepselen, Ps. 104: “Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden 

verschrikt; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.” Zijn eigen Zoon 

verschrikte onder dergelijke omstandigheden, en met de ganse hemel zou dit het geval 

zijn, hoeveel meer geschiedt dit bij de mens, die een handvol stof is! Maar wij zijn niet 

allen zwak, omdat wij schepselen, maar omdat wij zondige schepselen zijn; er woont van 

nature duisternis in ons, ja, wij zijn voor de wedergeboorte niets dan duisternis (Efez. 

5:8).  

De apostel vergelijkt in 2 Cor. 4, deze natuurlijke toestand des mensen met die der 

aarde in het begin der schepping, toen zij woest en ledig was en duisternis zweefde op de 

afgrond. Zoals God nu in het natuurlijke licht deed voortkomen, zo heeft Hij Zijn licht 

in onze harten doen schijnen. En deze heldere schijn behouden wij slechts zolang als 

God voortgaat dien in ons te laten lichten. Onttrekt Hij ons de toevloeiing van Zijn 

troost, trekt Hij de gordijnen toe, zodat de heldere stralen van het licht niet in de 

kameren onzer harten vallen, dan keren wij tot onze natuurlijke duisternis terug, uit 

wier schoot menige kwaal als rook opwaarts stijgt en de oppervlakte van de wereld des 

gemoeds ontsluiert.  

Is het hart verduisterd dan is het ook in al zijn doen ijdel, zoals Paulus, Rom. 1:21, van 

de heidenen zegt, en zo ontstaan een menigte verkeerde beoordelingen over God, Zijn 

wegen en de toestand der ziel. Inplaats van daarover naar Gods Woord te oordelen, dat 

ons ook de kastijding als bewijs van liefde leert beschouwen, en de verdrukking van een 

zijde leert kennen, die haar als hoogst voordelig kenmerkt en oorzaak tot roemen geeft, 

waardoor wij op den Heere te vertrouwen, ons te verlaten op onze God als wij in de 

duisternis wandelen, laat het ruimte aan een menigte van eigene gedachten en oordeelt 

naar het gevoel en naar de ingeving der bedorven rede en niet naar het onbedriegelijke 

Woord, dat men vast moest geloven, en daarin de regel vinden, die ons door de meest 

verwarde dwaalwegen heenleidt. 

Vandaar dat Gideon het waagde tegen het woord van de Engel, die niemand anders dan 

de Heere, dat is Christus was: “De Heere is met u,” de bedenking te maken: “Is de 

Heere met ons, waarom is ons dan dit alles wedervaren?” (Richt. 6.) En hij vond in de 

lotgevallen en de verdrukking des volks een wederlegging van het Woord des Heeren, 

inplaats van zijn eigen beoordeling daarnaar te richten. 

Zo plotseling en beslissend gaat nog menige ziel in haar beoordeling tewerk en denkt: 

het is onmogelijk dat de Heere mij kan genegen zijn, anders zou het een en ander geheel 

anders gaan en zijn; terwijl zij nochtans haar gronden slechts uit eigen gedachten en niet 

uit Gods Woord afleidt, of als een blad door iedere wind wordt gedreven, juist omdat zij 

geen vastigheid in het Woord heeft. -  In welk een menigte ijdele, teugelloze gedachten 

liet Asaf zich in Ps. 73 verstrikken, door zijn vleselijke gedachten over zijn uitwendige, 

onaangename omstandigheden, die hij met de blinkende toestand van goddeloze 

mensen dezer wereld vergelijkt! 

Hij dwaalt zover van de weg, dat hij in vers 13 rechtuit belijdt: “Immers heb ik tevergeefs 

mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen!” Een taal, die zeer duidelijk 

bewijst, hoe slecht zijn wassen en reinigen hem gelukt is; spreekwijzen, die een menigte 

dwalingen en zonden bevatten. Kon die geliefde man in zulk troebel water geen grond 

vinden, zodat hij bijkans het ganse geslacht der vromen als dwazen veroordeeld had, wat 
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zou er van hem geworden zijn, als hij zulke wegen had moeten bewandelen als Job, of 

zijn vriend Heman? 

Wij zijn daarenboven vol van ellendig wantrouwen en argwaan tegen de zozeer 

betrouwenswaardige God, zodat indien zich slechts het geringste voordoet, dat het 

schijnt te rechtvaardigen, er geen einde is aan al de kwaaddenkende redeneringen. Is het 

dan ook al niet: “Zou God wel gezegd hebben?” dan is het toch: “Zou God wel woord 

houden?”  

Is het niet: “Kan Hij het wel?” dan is het toch: “Wil Hij het wel doen?” “Twijfelt men 

niet met betrekking tot anderen, men doet het zoveel te meer ten opzichte van 

zichzelven, en het valt ons veel gemakkelijker, in weerwil van alle verzekeringen van het 

tegendeel, den Heere slechte, dan goede gezindheid jegens ons toe te schrijven. Dat is 

een groot gedeelte en een rijke put van onze ellende. En wanneer vindt dat aangeboren 

wantrouwen meer voedsel, dan wanneer de ziel in duisternis wandelt? 

Maar ook in die toestand hebben de gelovigen geenszins alleen met vlees en bloed te 

worstelen. Hoewel ook reeds deze strijd alleen hun natuurlijke krachten verre teboven 

gaat, zo hebben zij ook de listige omleidingen des duivels en het geweld der geestelijke 

boosheden in de lucht (Efeze 6) te verduren. Wat is sterker dan een leeuw, wat is 

vreselijker dan een leeuw? En zo gaat de duivel om, zoekende, wien hij hier of ginds zou 

kunnen overvallen en verslinden. Moet hij, die den Heere vreest, ook wel in duisternis 

wandelen, zonder licht; in die toestand door de dikke nevels van allerlei twijfelzucht en 

wantrouwende gedachten, aanklachten en veroordelingen dringen, dan maken de boze 

geesten zich dit als het geschiktste tijdstip ten nutte, om de arme, troosteloze ziel de 

volledige nederlaag te bezorgen, zelfs het laatste vonkje hoop uit te blussen en het leven 

ter aarde te vertreden, zoals David in Ps. 143 zegt en klaagt.  

Gelijk de satan eens begon met de onschuldige mens mistrouwen tegen God in te 

fluisteren, zo is hij er nog steeds op uit, de heiligen met twijfelingen te kwellen, of God 

wel hun God is, en dit zoverre te verdrijven als hij maar kan, zodat hij zelfs het 

fondament van het Woord Gods tracht te schudden en menigmaal de ziel doet twijfelen 

aan het bestaan van God. 

Al zijn overige verzoekingen tot zonde zijn als het ware slechts het aanleggen der mijnen 

en het vullen van die mijnen met buskruit, om te zijner tijd alles in de lucht te doen 

springen. Zo verzocht hij Petrus, om zijn Meester te verloochenen. Maar hij wilde het 

daarbij niet laten; neen, zijn hoofddoel was op zijn geloof gemikt, en hij hoopte de arme 

apostel door zijn zware zonde in vertwijfeling te storten. 

Jezus zag dit vooruit, en verhoedde het door Zijn voorbede, zodat zijn geloof niet 

ophield. Ook bij Christus Zelf legde hij de pijlen zijner verzoeking op het geloof aan. 

Want Hij is in alles verzocht geworden als wij! Nadat Hij bij Zijn doop van het 

Goddelijk Zoonschap op de nadrukkelijkste wijze was verzekerd geworden, kwam de 

satan, en trachtte Hem deze ontvangen getuigenis twijfelachtig te maken, alsof het een 

ijdele inbeelding was, en hij ried Hem, in Zijn grote nood, toen Hem hongerde, een 

door die dringende omstandigheden gerechtvaardigde proef te nemen, of Hij de Zoon 

van God was of niet, en wel door die stenen te bevelen, brood te worden, hetwelk Jezus 

niet zou hebben kunnen doen, zonder het geloof te verzaken, hetgeen juist des satans 

doel was. 
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De satan is bij voorkeur een vijand van het geloof, dewijl het de wortel van het ganse 

geestelijke leven is. Het geloof is het schild, waarmede de vurige pijlen des bozen worden 

uitgeblust; zou hij het dan niet der ziel trachten te ontwringen? Door het geloof wordt 

hem alle tegenstand geboden, die hem tot de vlucht noodzaakt. Gelijk het geloof bij 

voorkeur het werk Gods wordt genoemd, zo is de wanhoop de voleinding der werken 

des satans.  

Daarom vond Paulus met recht oorzaak, om bijzondere gezanten tot de 

Thessalonicenzen af te vaardigen, om naar hun geloof te vernemen, of niet wellicht de 

verzoeker hen mocht verzocht hebben, 1 Thess. 3:5. Hij bestrijdt alle werkingen des 

Heiligen Geestes, en tracht zowel de troost als de verkwikking, die de ziel uit het 

gewaarworden van de werken en vruchten des Geestes schept, bijzonder daardoor te 

verhinderen, dat hij alles, wat er in haar omgaat, voor schijn en verbeelding uitvent en 

haar alle aandeel aan God twijfelachtig maakt. 

Wij zijn van nature duisternis, en hij is de vorst der duisternis. Welke bewegingen 

moeten er niet ontstaan als hij verlof ontvangt, om als een jachthond de ziel op te jagen. 

Hoe ging het Paulus, toen hij een engel des satans kreeg, om hem met vuisten in het 

aangezicht te slaan! Hoe kermt en bidt hij! Hoe ging het in het algemeen Job, toen God 

tot de satan zeide: “Hij zij in uwe hand, alleen aan hem strek uwe hand niet uit.” Gelijk 

zijn lichaam met boze zweren, zo kwelde hij zijn ziel met angst en verschrikkingen. 

Laat ons nog eens onderzoeken, in welke gevallen de Heere enigen van hen, die Hem 

vrezen, in zulke droevige omstandigheden leidt, dat zij in de duisternis wandelen en 

geen licht hebben? Vooreerst doet Hij zoals Hij wil, beiden met de krachten in de hemel 

en met hen, die op aarde wonen. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is Job, wien God 

Zelf de voortreffelijke getuigenis gaf, dat er zijns gelijke in het ganse land niet werd 

gevonden, en zegt tot de satan: “Hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te 

verslinden zonder oorzaak.” (Job 2:3) 

Job had tot zulk een behandeling geen reden gegeven. Maar God wilde daardoor 

verheerlijkt worden, dat Hij deze uitmuntende dienstknecht Gods tegen de satan in het 

veld bracht, om met hem te strijden, en hem te schande te maken. 

De Heere kan ook een der Zijnen zo oefenen, om hem wijs, verstandig en sterk te 

maken. Aanvechtingen met gebeden en overdenkingen waren de onderwijzingen van 

Luther, en hij was gewoon te zeggen: “Dat hebben mij mijn aanvechtingen geleerd.” 

Ware hij niet in zijn klooster zo geoefend, en ware niet al zijn gerechtigheid en kracht 

vernietigd geworden, hij had nimmer dat inzicht in het Evangelie der vrije genade 

bekomen, dat wij in hem bewonderen. De schrijver van de 88ste Psalm was van zijn jeugd 

af in deze school der aanvechting, en kreeg zulke zware lessen, dat hij bijna zijn leven 

opgaf.  

Zware aanvechtingen volgen ook menigmaal op uitmuntende vertroostingen. Nadat 

Paulus in de derde hemel was opgetrokken, kreeg hij vuistslagen van de satan, en 

Christus Zelf moest van de Jordaan in de woestijn. Somtijds is het omgekeerd. Gelijk wij 

vele verdrukkingen in Christus hebben, zo worden wij ook rijkelijk vertroost.  

God gaat in het algemeen niet met allen dezelfde weg, en Hij maakt Zich Zijn regelen 

Zelf. Velen geraken tijdens hun bekering, of spoedig daarna in grote duisternis, angst en 

nood. Hun zon gaat als het ware verduisterd op en blijft lang alzo. Heman zegt, dat hij 
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van zijn jeugd af doodbrakende was geweest, en wij vinden niet, dat hij ooit als de 

Moorman, zijn weg met blijdschap heeft kunnen voortzetten. 

Anderen daarentegen genieten terstond na hun bekering een gans uitnemende troost, 

een uitbundige blijdschap, en in het vervolg nooit, tenminste niet in die mate, zonder 

dat zij daarna door een langdurige en grote dorheid en troosteloosheid worden 

overvallen. Enige kinderen Gods ervaren noch van het een noch van het ander iets 

treffends. Hun weg loopt langs zacht vlietende wateren, zij zijn als het ware Nathanaëls-

zielen, zonder valsheid. 

Voor sommigen verbergt Zich de Heere en leidt hen in het donker en duisternissen, 

dewijl en nadat zij een zonde gepleegd hebben, die vergelijkenderwijze niet eens zeer 

opmerkelijk is, en kastijdt hen daarvoor met een onbarmhartig harde roede, stoot hen 

van Zich, alsof Hij Zijn barmhartigheid door grote toorn gesloten had en voortaan geen 

genade meer betonen wilde. 

Bijna als Ezau zoeken zij een plaats des berouws tot boetvaardigheid met tranen.  

Enigen worden nimmer krachtiger getroost dan na een erkende en berouwde 

overtreding, zoals Petrus. En zo komen er nog meer gevallen voor, hun getal is zo groot, 

omdat de vertroostingen niet tot het leven hier beneden beperkt zijn. Daarom kan een 

hoogbegenadigde Paulus als een vloek, uitvaagsel en pest voor het oog der mensen staan, 

terwijl de gebrekkige Corinthiërs heersen als koningen.  

Toch komt deze duisternis gewoonlijk een kind Gods overvallen, als het in enige grove 

zonde valt, en als het ware zichzelven een been verlamt en anderen tot aanstoot wordt; 

als het in het algemeen een trage, der wereld gelijkvormige, aardse en lichtzinnige 

wandel leidt, als het over alles lichtvaardig heenloopt, zich nooit wil laten terechtwijzen, 

noch vermanen en bestraffen, dan komt eindelijk God met een zoveel harder roede, en 

handelt, zoals Hij in Ps. 50 getuigt: “Deze dingen doet gij en Ik zwijg; gij meent, dat Ik 

ten enenmale ben gelijk gij! Ik zal u straffen en zal het ordelijk voor uw ogen stellen.” 

Hij kan ook wel onbuigzame zielen, die zich vermanen noch leiden laten, in een 

inwendige ban doen, zodat zij licht, noch troost, noch kracht, noch moed behouden, 

hen schelden en kastijden en tegen hen toornen, als wilde Hij in eeuwigheid niets meer 

van hen weten; Hij kan hen de satan overgeven en hen in een duistere kerker werpen en 

daarbij nog laten zeggen: Om uwer boosheid wille wordt gij alzo geslagen, en gij zult het 

ondervinden, welk een leed het veroorzaakt tegen den Heere, zijn God te zondigen, en 

wat het is, als Hij Zijn hand terugtrekt. 

Dan wordt men gewaar, dat men vlijtig wordt om boetvaardigheid te zoeken. Een kind 

Gods wordt ook door duisternis overvallen wegens een vleselijke vertrouwen, hoe 

geestelijk het ook moge schijnen. 

Koesteren wij zulke gedachten, dat onze troost en onze genadegaven zo vast in ons 

geworteld zijn, ja dat wij ze als het ware zo van den Heere in bezit gekregen hebben, dat 

wijzelven daarmede kunnen woekeren en God niet meer nodig hebben om ze te 

onderhouden, oefenen en vermeerderen, dan onttrekt Hij gewoonlijk dat licht, opdat 

wij zouden leren, ons nabij de Fontein te houden, en ons niets als het onze aan te 

matigen. 

Was het vertrouwen van Petrus op de kracht zijner onafhankelijkheid van Jezus de 

oorzaak, dat Jezus hem aan de macht der zonde overgaf, zo kan ook een niet 
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verootmoedigd vertrouwen op de kracht der genade een oorzaak zijn, dat God de ziel 

overgeeft aan de schuld der zonde en haar verschrikking. Zijt nooit trots, verheft u niet, 

maar zijt ootmoedig en voegt u tot de nederigen, opdat God niet alzo met u handele, dat 

gij meer een worm dan een mens zijt. Bedroeft den Heilige Geest niet, blust Hem niet 

uit, anders zal Hij u wederom bedroeven en uitblussen. Dat Hij uw vrees en 

verschrikking zij, ook eer gij te Harada wordt gelegerd. 

Tot besluit nu nog enige aanmerkingen over de reden en het doel, waarom God enige 

Zijner kinderen, in zulke droevige omstandigheden leidt. Zij zijn een krachtig middel, 

om de zondaar te verootmoedigen. In deze school worden grote mannen klein, gelijk 

aan Petrus is te zien; daar vergaat alle eigen roem.  

Men mag zich niet op natuurlijke en geestelijke gaven beroemen, maar men gelijkt een 

verbroken vat, dat zichzelf niet aan elkander kan houden. Daar verdwijnt alle 

zelfvertrouwen en alle redding en verlossing wordt toegeschreven aan den Heere, Die 

hemel en aarde heeft geschapen. Men ziet zich genoodzaakt alleen op God te steunen en 

te hopen, maar op een God, Die doden levendmaakt, Die goddelozen rechtvaardigt, en 

roept wat niet is, opdat het er zij. 

Men verliest zijn eigen leven, opdat Christus ons leven en alles zij. Ja, in deze zalige 

school, waar men alles tot schuldgeld moet nederleggen, wordt men voor alles bedorven, 

wat niet de onvervalste melk van het Evangelie is. God wordt in ons oog alleen wijs, 

alleen groot en heilig, Hij wordt het geheel en alleen. Is dat niet een gewichtig, is dat 

niet het laatste en hoogste doel van God? Nog meer: dit zielelijden beoogt een 

gelijkvormigheid van de ziel met Christus. Bestaat er een lijden om Christus’ wil, zo 

bestaat er ook een lijden van Christus, en niet zelden maakt Hij de Zijnen beiden 

deelachtig; van buiten strijd,van binnnen vrees, waardoor ook de ziel van Christus werd 

overvallen; daarom wordt er van Hem gezegd: “dat Hij verhoord is uit de vrees.” (Hebr. 

5:7). 

Zijne ziel was bedroefd tot de dood, en welk een bittere klacht uitte Hij aan het kruis! 

Heeft nu Christus uit- en inwendig geleden, zo worden ook de Zijnen geroepen, zich 

met dezelfde doop te laten dopen en uit dezelfde beker te drinken. Deze eer is groot. Zo 

leert men ook enigszins verstaan wat Christus voor ons heeft geleden; en wij zullen 

mede tot de heerlijkheid verheven worden, indien wij anders met Hem lijden. 

Het laatste is een onderpand van het eerste, en de heerlijkheid zal groter zijn, naarmate 

het lijden zelf zwaarder was, dat daaraan voorafging. Zijt dus goedsmoeds! Gij moet ook 

het grote onderscheid tussen deze en gene zijde, tussen de woestijn en Kanaän, tussen 

hemel en aarde leren kennen en uwe ziel in lijdzaamheid oefenen. Gij begeert grote 

dingen, doe er afstand van; want gij zijt nog uitwonende van den Heere, in het land der 

vreemdelingschap. (2 Cor. 5:7). Gij moet Zijn nabijheid dikwijls ontberen. 

Hoewel Hij naar waarheid met ons is al de dagen tot aan de voleinding der wereld, zo is 

Hij het nochtans niet altijd naar het genot, maar naar het geloof. Hier is de tijd nog 

niet, om zich met Zijn beeld te verzadigen en Hem te zien gelijk Hij is. Verdraagt hier de 

donkere wolken, ginds zijn er geen meer. Verduurt de afwisseling van dag en nacht, 

want het duurt niet lang, dan is er geen nacht meer. Alles overkomt u, om u in lijdzaam 

wachten te oefenen, want lijdzaamheid hebt gij nodig; opdat gij de wil van God doet en 
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de belofte ontvangt; hoewel Hij vertoeft, zo verbeidt Hem; want Hij zal zeker komen en 

niet vertoeven. 

Ziet, wij prijzen hen, die verdragen. Hebt gij niet gehoord van de lijdzaamheid van Job? 

Ja, wie heeft meer geduld geoefend dan de Heere Zelf? Wordt niet God Zelf de God der 

lijdzaamheid genoemd? En hoe is niet de Gemeente des Heeren gedurig in het lijdzaam 

wachten geoefend geworden! 

Welk een tijdperk verliep er na de uitroep van moeder Eva: “Ik heb de Man, den 

Heere!” (naar de grondtekst), tot op de boodschap der engelen: “Ik verkondig u grote 

blijdschap,” enz. Wat gebeurde er niet al in die veertig eeuwen, dat die eindpaal niet 

naderbij scheen te brengen, maar wel te vernietigen! En zoudt gij u niet in de 

lijdzaamheid oefenen, en u zo gedragen, alsof die menigvuldige eisen tot wachten niet 

ook voor u in de Bijbel stonden? Dat zou u niet gelukken. Het Hoofd zou onder de 

geseling bloeden, en gij zoudt een lid van het lichaam zijn en geheel verschoond willen 

blijven? 

Deze wegen leren ons een bijzondere waarde aan God, Zijn genade en troost te hechten. 

Het gaat in het natuurlijke zo, dat gebrek eerst opmerkzaam maakt op de waarde der 

dingen, die men zonder dat weinig acht. De gezondheid, een gewenste toestand, wordt 

door hen, die haar voortdurend genieten, niet hoog gerekend, maar zij achten haar van 

grote waarde, die haar ontberen. “Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem, maar 

aan een hongerige ziel is al het bittere zoet.” 

En zo is het ook in het rijk der genade. O hoe dierbaar worden kruimkens, die van de 

tafel des Heeren vallen, voor die zielen, welke zich onder de hondekens laten rekenen. 

Men kan wel zo arm zijn, dat men een penning met dankzegging ontvangt, en zo 

ellendig zijn, dat reeds een schemering van hoop vertroost. God wil, dat wij ieder 

kruimke der genade zeer hoog, en ons hetzelve gans onwaardig zullen achten; maar dat 

leert men op ongemakkelijke wegen. 

Hij kan ons in het stof leggen, enige tijd alleen laten, zodat wij moeten gewaar worden 

wat wij zijn, kunnen, weten, hebben en zo klein worden als een worm. Dan leren wij uit 

de diepte der ellende tot God roepen. De lijdenswegen zijn ook rechte scholen en 

oefeningen tot gebed. Het is wel waar, in de donkere wegen schijnt ook de Geest des 

gebeds van de arme ziel te zijn geweken, maar het is slechts schijn. 

Al kan de geperste ziel ook maar zelden in een uitvoerig smeken behagen scheppen en 

haar gebrek voor God brengen, nochtans zijn de onuitsprekelijke verzuchtingen zoveel 

te meer. Hoewel Mozes aan de Rode zee geen woord sprak, zeide de Heere nochtans tot 

hem: “Wat roept gij tot Mij?” Gelijk voor een moederlijk hart iedere blik, ja elke diepe 

zware zucht een verstaanbare taal is, zo is voor Hem, Die ver boven een moederlijk hart 

verheven is, iedere zucht van bedrukte zielen verstaanbaar. Hoe medelijdend worden 

ook zulke zielen met de druk van anderen, die in deze vijzel vergruisd zijn geworden; 

zoals ook onze Heere Zelf juist door Zijn lijden tot een medelijdend Hogepriester is 

geworden, Die met onze zwakheden medelijden kan hebben. 

Juist daarom waren Jobs vrienden zo hard, omdat zij nooit in het lijden waren geoefend 

geworden. Gezonden weten niet hoe het kranken, en zij die nooit gebrek hadden, weten 

niet hoe het armen temoede is. Maar God wil ook, dat wij hartelijke ontferming als een 

kleed zullen aantrekken, en Hij leert het ons door eigen ervaring. 
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Eindelijk letten wij nog hierop, dat de Heere Zich door deze banden, doding en 

vuurvlammen een zoveel schoner en vollediger lofoffer toebereidt. Ziet Hij de ellende 

Zijner dientsmaagd, Zijns dienstknechts aan, gelijk Hij bij Maria deed, dan verheft hun 

ziel den Heere op een uitnemende wijze. De wierook moet eerst op de vuurgloed 

smelten, dan dampt hij welriekend opwaarts. Nimmer is de dank vuriger, nimmer 

eerbiediger, heiliger en zaliger, dan wanneer hij opstijgt uit een geheel verbroken en 

verbrijzeld hart, dat nu weder door den Heere wordt getroost. 

Dat is dan een overvloeiende beloning. Eindelijk zullen allen, die uit de grote 

verdrukking komen, ondervinden, dat het lijden, dat tijdelijk is, een gans zeer 

uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid werkt. 

Zo zijt dan lijdzaam, geliefde broeders! Weent de u bestemde maat vol. “Wie is er onder 

ulieden, die den Heere vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in duisternis 

wandelt, en geen licht heeft, hij late zich daardoor niet afschrikken, maar veeleer 

aansporen, om te betrouwen op den Naam des Heeren en te steunen op zijn God.” Dat 

is niet gering, maar wel iets groots, dat alle krachten der natuur verre overtreft. Want in 

deze duisternis woont de Heere, Hij is nabij, hoewel Hij schijnt verre te zijn. 

Hoezeer ook alles zich in duisternis moge hullen, toch is het volstrekt niet noodzakelijk 

of raadzaam, dat gij het ongeloof ruimte geeft; strijdt veelmeer er tegen in de 

mogendheid des Heeren. Zegt met Job: “Indien Hij mij doodde, zou ik niet hopen?”  

Maakt met Asaf het besluit op: “Ik zal dan gedurig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand 

gevat; bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn 

Deel in eeuwigheid.” Gelooft met Abraham op hoop tegen hoop. Die God, Die u in de 

duisternis heeft gebracht, zal op Zijn tijd Zijn lichtglans in uwe harten geven, en over 

hen, die in de duisternis zitten, zal het licht opgaan.  

Laat dan Uw aangezicht over ons lichten, o Heere! zo zullen wij verlost worden. Amen.        

 


