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Jcrejr SS: 2'Want Fi ig ale eÊ-n rijsje voor_Ziln aangezicht
qrgeschoten, en als een wortol utt e€Èr dorre
áfoe; Irij had geen gedaante noch heerlijkheid;
en als wij IIem aa[zagen, zo ]flas er geerr gestalte, dat rdj Hem zqrden begeerd hebben'r.
ttZíe de Mens". Op dit woord va:r Pilahrs moet men goed acht gevên.
Hetduidtin het kortprecies hetzelfde aan als wat Jesaja zeg!in onze
tekst.
Toen Pilahrs zaghoe gewond Hij was, hoe erg IIíj bloedde vanwege de
doornenkroon en hoe bespuwd Hij wàs, zodat IÍiJ niet neer geleek op
eenmens, barsttehij losineenedelmoedig maar ruw medelijden, zlch
uitend in deze woorden: Zie de Mens . Als witde hij zeggen: Zíe zelÍ of
Hij nog op eeu mens gelijkt
Gog geve ons, dat wij Christus teaminste aamzien zoals Pilatus
Hemaanzag, datweHemaanzienmet de ogen der ziel, diep getroffen,
en met gtote verbij stering en rnee s uitroepen : Z ie toch, welk e en Meng.
Een christen zou ten zeerste moeten vrezen, zícb diep getroffen
moeten voelen en zich moeten verwonderen ats bij bedenlct of hoort
welkeensmaadenpiJnzijnHeere voor hem heeft geleden. En wa$egr
hij niet verschrikt en in zijn biunenste ale wegsmelt in dit rnrur, ja in
deze bakove[, dan heeft hij waarlijk reden om zeet tn vrezet en leed
te gevoelen vanwege zijn hard en gevoelloos hart. En wie niet weest
enhierover geen leed gevoelt, laat die in elk geval dan daarover leed
gevoelen, dat hii dit alles mist. Want bet zijn slechte tekenen, en bewiJzen dat de ziel dood is, dat niet Chrishrs maar de duivel ln haar
woont.

llànneer namelijkCbrishrsin eeu mens woont, zou hij dan niet wenen
a1s Christus weent, erl gee:r leed dragen als Chrisfrrs leed draagt?
Zou hrj niet sidderen als Chrishrs siddert en niet sÊ'nen pet IIen
lijden?
EengeestelÍjk mens immers is verblijd met de blljden, weent met de
wenenden, is gew:ngea met de gevangenen, vetwond met de venvon'
den, lijdtsamenmetdelijdenden, iamaakÍzich alles eigen wat audere
meneen voelen of lijden. En waar anders zou een discipel van Jezus,
die Zijn lleere llefheeft anders s14slr rtan naast Jezus' Knris ? ïyie
daaroá het lijden van Chrisàrs inet zegen wil horen, overdenken eD.
lezen, moet alzo gezind zijn dat hij eeu medgezel vaa Chrisfus wil
wezen in Zijn lijden. lvat hij van Christrst lijden hoort moet hij zich
zo inleven, dat ook hiJ zelf dit lijden ondergaat. Afe hii hoor{ hoe
Chrishrs op de kaken is geslagen en in boeien geklonken werd, dan
moethethem zijn alsof hij oolc zelf op de kaken geslagen.en in boeien
gekloalcen wordt. En afs hem dat piJn doet, dan moet hij weten en geloven, dat het Christus nog onvergeliJkelijk veel meer pljn doet, en
dat hijzelf naar recht, maar Chrishrs slechts voor hem en anderen
dit alles lijdt. Zulk mede-Iijden heeÍt de moordenaar aan het kruis
zeer goed gevoeld.
Daatrramoetmenvan Chrisfirs zelf leren noÍí meer te wenen. Immers
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als Chàehld iri ZtJn liJden onze p€rsoon heeft eangenoubn; dan moetin
4e
menqenisgetveest. DatbetuigtlÍij zelf in het boek Openbaring (Openb.

wlt voor God zulkê mensen zijn ale IIii er een om onzeuturil voor

1 : 7): "Alle geslaclrten der aarde zullen over Ëem rouw bedrijven".
Qnze zaak zotr het zitn rouw te bedrijven, om Chrisfuswil zou mell
rouw rloeten bedrijven, zoals HiJ geheel alleen rouw bedreven heeft
overons. ÍrVij allenmoeten ons beklagen, Eén voor allen ea allen voor
Eén, of nu of in de toekomst. ZaUg ztln'zii die leed dragen en nu met
Chrishrs ldagen, zij zullen met Chrisfus vertroost worden. Maar onzalig zijn zij die nu getroost worden, want ze zullen met de duivel ln
eeuwigheid klagen. Godheeft het Kruis opgericht - en wie wil het rl^n
neerleggen? IIij heeft Zijn eigen Zoon d,aaraan ge[angen - en welk
schepsel mag dan lachen? De Onschuldige heeft geleden - en zullen
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Kruis van chrish,s in verget",,,],u
is. Ofisdat niet een vergeten van het KnrÍs nan ChrÍshrs als
niemand meer i,ets rrdI lijden, als ieder genot en weugde wil hebben
en het lanris ontwiikt? Of is het niet tegen alle orde en gewoonte als
geraakt.

de ledematen in eeÍr lichaam waarvan het hoofd gewond is, weugde
willen genieten ? Daarom willen wij het lijden van Chrishrs op tweeërlei
wiJze bezien, namelijk als een sacra^ment en ale een voorbeeld.
Alseen sacrament : Christus' Iichutmelijke dood betekent onze gêêstelijke dood, ja Hij maaK ons dood en levend. Hij heeft de oude meng
die zo slecht geleefd heeft, gedood, en de nieuwe mens - die helaag
dood was - opgeweld. ZoaIs Chrishrs in Ztjn Uchaam \ilas, zo waren
enzijn wií in de geest en wat onze geesteliJlrc mens aa^ngaat. Daarom
moeten wij over onszelf zuchten en klagen, opdat wij, die ten dode
etaan opgeschreven, met de stervende Chrigfus sterven. Alle kwaad
dat over de innerlijke mens komt, is aan Chrishrs uiterlijk zichtbaar
geworden. Zoals lÍij gebonden, bespot, vervloekt, bespuwd, gekroond,
doorstoken, gelmrisigd, dood en veracht geweest is, zo waren en zijn
ook wil wat onze ,isl qan$aat gebondenn bespot, vervloekt, bespuwd;
doorstoken, geknrisigd, doodenveracht. Een ieder zie toe of hij weet
en gelooft, dat hij zo is. Er valt niet aan te twijfelen. Maar zou men
daa nfet voor zevenvoudig waanzinnig moeten houden wie onder ztrlke
eetrwlge ranpen nog lacht en niet klaa$t?
Het eergte dug wat Christrs ons met Zijn lijden toont, is, dat IIij ons
self,remleleerten ong aántoont hoe wÍj inwendig voor God zijn, opdat
wltdlterkennen en daarom zonder ophouden klagen, leed dragen, weD€o s! boete doen, totdat we voor eeuwig,,bewijd worden. Als deze
konls ln one de overhand behield en zwaarrler woog dan onze gebrelcm, da'. zou het ons gemaklcelijk vallen, zacht, geduldig, oofuoedig,
gerlngenmtldte worden en een verachter van de wereld en het voórbeeldvan het Lltden van Christus na te volgen, ja ook te bidden zoals
Prelm 64 (vs 7) doet: Werp mitn lcrvaad op nijn vijanden (Iltherse
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vortaltng)-dat wil zeggen bevrijd mitngeeet van dit lcw,aad eu weTp'
het op het vlees en de erde nene,4s miln,rrifauden'ziJn, verstoor h6 'i
zoalsrGii beloofdhebt. Wantwij verstaán het Lijden van Christus niet,
we hebben het vergeten, ja wlj verstaan ook obsaelf niet ln dit Liiden, . .
Zor een ziel, die de gelcuisigde Christus heeft aangedofln en nu haar
ell,ende ziet, hoe vol zij is van alle lcwaad en van alle vertwijfeli'rg, t
ntet de bitterste tranen wenen of op z In mfirstva^n harte zuchten moef,en ? \
IlierinChrishrs' liiden hebben we namelijk een onbedriegeHjk bewiJs
van onze ellende. Wie niet weet wie hij is of daaromtrent in twijfel
verkeert, mdet Chrisfus aanzien, dan záI hiJ het bemerken.
Orsbeshritis, wie niet zlchzeH in Chrishrst liJden afgebeeld ziet, dle
heeftditLijdennognietbegrepen. En wie nlet met zietlzell medeltjden
krijgt door het Lijden van ChristuB, die heeft tevergeefs medelijden
met0hrisfus. Wantals Chrishrs leed draagt en lijdt omwille van u en
grjsaatopsronddaarvan zelfverzekerd uw weg, als moest ge ook niet
medelijden met uzelf hebben, dan bent ge,ee.n dwaas. Het medelijden
metChrishrsmoet u een persoonlilke zaak zíjt: Hij lijdt omwille van
u, en$3 zoudt slechtsomZipentwilennietooti om uzeiï willen lilden?
Als waart ge beter, wÍulneer ge Hem beklaagt ln u als uzelf in Hem?
Entochmoetenwijallóenonszelf in Hein beklagen, zoals IIlj zegt: GiJ
dochters van Jemzalem, weentnietomMij,
dochtersvanJemzalem,
weent niet om
maar om uzeU, en eveÍ.zo
in Openb. 1 : 7: Alle geslachten der aarde. zu$en
rotrw be$en over IIem rouw
driJven. Zo spreelÉ ookde rvViJsheid (Jezus Silach
lilach 10.
10, 32v): Achtuw
ziel hoog eu houd uzelf in ere zoals het betaant, aldus: Bewaar in de
eergteplaats uzelf. Metzulke woorden schilnt Chrisfus te ve*ieden,
dat wij IÍem bewenen. Maar IIij keert zlcb slechts tegen het kinderlijkè
enwouwelijkeklagen, waarbijde mensen in vleseliike zin medelijdtilr
met Christrs hebben en Hem als het ware met hun medicijn en hulp
troostelrwillenendaarbij zichzelf over het hoofd zien en zichzelf niet
bewene,n. Wanneer Chrisfus ons medeliiden zoekt, dan $rit IIij dat wit
aan Hem smart ervaren over onszelf, en daarom lrif IIij niet dat vleselijke klagen waarbij de mens zichzelf over het hóofd ziet en iets
weemdsbeklaagt. Een recht gevoelig mens beklaagt in elk lcwaád d8t
hlj ziet, in alle ellende steeds in de eerste plaats zicbzeH; want htf
weeet en weet dat hij zelf al dat hilàad en nog veél meer verdiend heeft.
IVIaar waar lqrnnen we beter onszelf leren kennen en beklagen dan lu
Chrtsfirs? Nergene. Ilier ziet de meng zijn ganse ellende, waarln ztt
bestaat, van welke aatd. ze is en hoe groot zij is, wa^nneer namelttk
de eniggeboren Zoon van God, deze oqvergeliJkeliike Persoon, de
onschuldigste en allerwaardigste omwíIle van-onze ellende dtt alle;
Uidt. En II$
Ujdt.
IIll zou ook onze
onze ellende niet hebben lnrnnen
lunnen wegnemen
wesnemen alr
elc
IIij ntet deze oneindige en onovertrefbare Persoon was geweest. lttlel
zotr niet schrikken en geheel verslagen worden, wanneer zÍjn ellende
zo groot, namelijk oneindig en eeuwig is?
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We daarom in Chrtshrs ziehzelÍ zlet, zal tnt in zijn binnenste
getroffen worden en klagen. Daarom moet men deze regel keruren en
in gedachtén houden: lVat Christus wedervaart, zijn wonden, en onheilen die de zonde en de duivel onzezielaandoen, hetbeduidthet
eeuwig. onheil dat wij naar Gods oordeel zouden moeten drage_n. En
waarin-Christrrs door de Joden onschuldig aangeklaagd werd, daarin
ktaagtdeórivelonsaan voor God in ons geweten en met recht. En van
dezevreselijkeaanklachtworden wij slechts bevrijd door de onrechtvaardigheidvan de aanklacht tegen Christrs. I:r de Joden moet ge dus
de duivel zien, in Christus de oude adarnitische mens, de ziel, die in
zondengeboren is en leeft, inde rechterstoel van Pilahrs het Oordeel
Gods. Arme zieL, ge wordt er dus van beschuldigd, dat gij u tot Gods
Zoon gemaalct hebt, het volk verleid hebt, u tot koning hebt laten uitroepen, gelasterd hebt en een misdadiger waart. En zo is ook inderdaad ieder mens buiten Chrishrs. Wat wilt ge er tegenin brengen als
zij u ào beschuldigen en in het nauw drijven? Ge zult wenen en toegeven, dat het zo is. Maar zie dan ChrÍstus aan, Hij neernt het alles
vooruopZich, geheelonschuldig. Dankunt ge uw benauwers antwoorden: het is waar, ikheb mij tot Gods Zoon gemaaK enzovoorts ) maar
doorChristusis het alles overwonnen. Het heeft nu niets meer te betekenea, het behoort tot het verleden. Door zulk geloof zulf, ge zahg
zijn, ma"ardanz6 dat ge uzelf steeds zo ziet als Chrishrs u maaK, en
altijd in een lvaar geloof tot Hem vlucht, bij uzelf vandaan en daarbij
ziet hoe al het uwe in Hem vergaat en tot niets wordt.

t

Tekst: Psaln 45

: 3 rtGij -zij-t veel schoner dan de mensenkinderen;
uitgestort op Uw lippen; rlaarom heeft
U God gezegend in eeuwigheid't.

genade is

br het hebreeuws staat in plaats van "veel schoner" tweemaal het
woordie ?tschoonrr. Daarmee is een overrrloed van schoonheid uitgedmkf , als wilde de Psalm zeggen: AanU is een heerlijke en uitgelezeq
schoonheid; aan anderen is een afsctruwelijke schoonheid, maar aan
U is een schone schoonheid, zodatook het afschuwelijke aan U nog
schoonis. Ditis iets zeldzaams, dat wat aan anderen afschuweliik is
aan U schoon is. Zo overvloeiend is Uw schoonheid. Wat bij anderen
schoon enbij U af schuwelijk lijlÍ, is het bij U toch niet. Hoe wonderlijk
isdat, daartochGijbespuwd zijt en wij bij U slechts striemen, bloed
en wonden zien.
Omdit te verstaan moet men er op letten, dat de Schrift beide voofzegd heeft, de hoogste schoorÍreid en de ergste afschuwelijkheid.
Jesaja zegt: 'tHij had geen gedaante noch heerlijkfeid't (Jes 53 : 2).
Zo moe,t men het dus alles anders opvatten dan gewoon. Voor vleselijke ogen was Hij de geringste der m.ensenkinderen en een spot, en
dat bedoelt de Schrift als zij van Hem zegt, dat Hij venvorpenen
zonder alle schoonheid zou zijn. Voor geestelijke ogen daarentegen
isniemandschoner dan Hij. De ogen des vleses en de zielen die vleselijkgezind zijnlnrnnen aàt niet áien en toch is Hij de schoonste der
mensenkinderen. Waarin bestaat dan zijn schoonheid? .Aatwoord: In
wij sheid en liefde, ja ook licht in het verstand en alle innerlijke lracht.
rWantinde lijdende Chrisfrrs schittert alle wiisheid en waarheid, waarmee een verstand verlicht kan zijn. Alle schatten vÍul wijsheid ep
kennis ziin in Hem verborgen. Verborgen ziin ze indie zindatze
slechtsvoófgeestelijke en innerlijke ogen zichtbaar zljn. En in Hem
isook de bron van alle licht en liefde, $/aarmee het bart des mengen
versierd kan zijn. En omwille van deze beide dingen zegl de apostel
in 1 Kor 1 : 30: "Christus is ons tot liefde gemaakt voor het hart en
totwijsheidvoorhetverstand, maar de Joden is Hij.een ergemis dee
harten en de heidenen een dwaasheid van het.verstand (Luthers vertaling). Daarom stel u de gerechtigheid voor ogen, overweeg alle
schoonheid en gestalte, die ook maar ergens gevonden zou lsunen
worden, Iaat tesamen vloeien alle wijsheid, kennis, begaafdheid en
wat het verstand van de mens sieren kan, en tegelijkertijd ook alle
deugden: ootmoed, hoop, geloof , liefde,,zachtmoedigheid, gerechËgheid, barmhartigheid, vrede, geduld, bescheiderÈeid ea al wat eo
mensenhart sieren kan - dat alles is in Chrisfus, behoort tot Ztln
schoonheid

Wanneer nu zoveel schoorfieid te zien is, Iaat ons de ogen va,D
ons hart, opendoen en haar aanschouwen. Het is alles ln Hem, nlet
slechtsindodelettersenplaatjesdie men in boeken vindeu kan, malr
in de werken die llif gedaan, de tekenen die Htl verilcht beeft. lVant
zovele bloeddnrppels, scheldwoorden en slagen de Heere verdragm
heoft, zoveledeugdenwordonÍnde lettere va,n de naan Chrlrtr! l$l-
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gèdutd. ln eike afzonderltjke letter of in het hele woord wordt u als
lneen teken zijn ootqroed, mildheid, liefdê en'ge&rld aangetoond. Ga
nueens heel zijn r.iiden, stukjebij beetJe na en leer daarin te lezen.
lVat mag het toch betekenen, dat Hij bloed zweette? Wel hierin moet
ge zien Zijn allerhoogste liefde tot u, zijn ootuioed, ileduld, barmhartigheid, gerechtigheid, vrede, zaligheid - om u. En weet u wat
het betekent dat lÍij kinnebakslagenlijden moest? Ook daarin kunt ge
zienZiin allerhoogste liefde, gedulden ootrnoed. En wat betekent het
bloedvanwege de geselstriemen, de doomeer van de doomenknoon en
de nagelen van Knris? De allerhoogste liefde. Zo moet, ge alle bijzonderheden van het Lijden van Chrishrs nàgaàn. Dit zal voor u niet
anders betekenen dan dat ge hetzelfde lijden zult, aan lichaam en
geest. Daarom moeten wij - zoals ik al zei - de geestelijke ogen
opendoen en deze schoonheid van alle deugden in Christrs zien;want
ze zijn ons met heldere, levende woorden en tekenen afgebeeld err
voorgesteld. Wanneer in onze tijd de liefde zozeet verkoelt, alle
christendengden zozeer verminderen, de wijsheid afneemt en de
egptische duisternis toeneemt, dan komt dat daardoor, dat wij niet
komen tot deze Gestalte, haataxtzien en ons door haar laten onderwlj zen, maar haar geheel vergeten. Zoals hetbedenken van het Lijiien
van Christus veel vmcht draagt, zo brengt ons het vergeten van
Chrlshrsr Lijdenveel scbade. Dit laatste kan men nagaan in een boek
ale I'De Rozentuin'r (Noot: Een stichtetjk boek uit de late middelesu$/en, gedmkt teBazel in 1504).
Er moet echter op gelet worden, dat de Schrift ons voor alles
vermaant in Chrishrst Lijden acht te g€ven op de liefde. Ofschoon
lmmers de menswofding en het Lijden van Christrs nut heeft voor
het hele hart en voor heel het verstand, narnelijk wÍulneer men er
over mediteert, ze bevorderen toch in de eerste plaats de liefde Gods,
$'anneer wij haar in de Schrift betrachten. Vandaar Joh 3 : 16:'rAlzo
llef heeftGoddewereldgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het
ezuwlge leven hebberr. En Joh 15 : 13: "Niemand heeft meer liefde
dendeze, datiemandzijnlevenzette voor zijn wÍendenr'. Of Ef 2:4:
tfMaa"r God, die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde,
waarmede Hij ons liefgehad heeft". En tot de Galatiers zegt Paulug:
f fDe
Zoon Gods, dte mij liefgehad heeft en Zichzelve voor mij overgogevên heeftrr (Gal 2 : 20 ). Daarom moet men vóór alle dingen dit
gevoelenvande liefdeGodsin Chrishrs' Lijden oefenen, en at watH{
gel€den heeft daartoe aanwenden dit te versterken. Stel u voor een
rlfk, edel, wlts en machtig man, die een zoon heeft - zo moet men
zloh verplaateen in het gevoel van de Vader en dan ook in dat van de
Zoon.

Zulkmedlteren ls vaak nuttiger dan vele andere dingen; want áe
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vereterlÉ het gevoel. En iuist het gevoel van de liefde jegene God ts
onder al wat wlJ gevoelen bet beste, het is de ',zalvingi'die one.alle
dnge4,leert. Deze zalvlng wordt echter zo toebereid dat het is alsof
Chrishre dit alles alleen voor u gedaan heeft. Men moet mediteren
zoalseenapostel of zoals Maria of zoals Simeon gedaan hebben. Immers warneer ge gelooft, dat dit alles voor anderen en niet voor u
geschiedis, danhebt ge Chrishrs reeds verloochend. Ook u bent toch
met ziin Kmis getekend en ook u draagt toch Zijn náárrr.
Het Lijden van Christus te bedenken ontvangt in de Schrift de
hoogste lof. Dat vindt u onder andere in het Hooglied. Cbrishrs is de
Vriend, die door het venstet zíet (Hoogl. 2t91, hetbloedvanhet
lam aan de deurposten van de kinderen Israels (Exod. 12), decc*arlakenroden lippen (Hoogl. 4 : 3), de bloeiende ivangen, de purpurkleurige haarband (Hoogl. 7 z 61, hetzegel op het hart (Hoogl. 8 : 6).
Daarombidookik u, dat ge uit deze prediking van vandaag en van dit
jaarditene behoudt, alleen op Chrishrs te zien en Ziin liefde hoog te
achten en ten:ninste elke dag éénma.al Hem voor Zijn allerhoogste
liefde dank te zeggen. Want hoe geringer Ziju gestalte, hoe groter
Zijnafschuwelijlifieidenhoe smaadvoller Zijn lijden is, des te groter
en wonderbaarlijker is de liefde die Hij ons toedraagt. En dit moet
nu ieder naar eigen ervaring leren hoogachten op deze wijze: wanneerhetreedsgroteliefde is een verrnogen $reg te schenlcenn hoeveel
groter is dan de liefde met eigen lichaam een ander te dienen. En hier
geeft onze Heere, de Schepper \ran alle dingen het alleruitnemendste
aan ons, IIii schenld Zich;zelÍ. \Vaarlijk, God heeft bo..ren alle menseliJkdenlcenietsgeweldigs aim ons gedaan, het kan niet hoog genoeg
gewaardeerd worden. Hoe schandelijk dan ook onze snflqnkbsar'foefd,
hoe verdoemenswaard onze vergeetachtigheid, hoe vloehvaardig de
verachting van Zijn bamhartÍgheid. Laat het woord van de apostel
qPaulus: "Crod heeft Zrjn eigen Zoon niet gespaardr' (Rom 8 : 32) u tot
'emstig nadenken brengen en voel althans één vonlc van de goddelijke
liefde. Alsgezelf maar één zoon bad, een wijze, goede en lieve jougen en ge zoudt hem niet verschonen terwille van een vreemde, slechte
knecht, die bij u bovendien in de schuld staat, maar ge zoudt het zo
beschiklren dat hij de dood zotr ingaan voor die knecht, om hem te
redden - zoudt ge dan geduld lqrnnen hebben me! de ondankbaarheid
vandie ftnecht tegenover u en uw zoon? Zou het bij erod en ZiJn Zoon
anders zijn?
Verrrolgens, ook hier moet ge acht op $even: zoals wij hler God
leren kennen uit de bewilzen van Zijn liefde, zo leren we hier ook
onszelf kennen. Nergens leren we belde beter kennen drn lulst bler.
rvVant,Christrst schone gestalte behoort geheel bii Hem en $'tl leren
Hem daarl kennen. Maar Zgu onasn2fsnltjk:held en Zltn Utdenbeboro
btf ons en urtt leren da^a,rln onszglf kennen. Want wat Htt utterl{k ael
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hetlichaamlijden moest, dat zijn wij inn€rfijk in onze ziel. Hij heeft
het onze nameliJk op Zich genomen, om ons het ZiJne te geven. Hij
heeftiuwaarheidonze smarten gedragen. Hier ziet ge dus in een onzegfu.t heldere spiegel in de geest uzelf. Als u niet inwendig zo
waart als Christus er uiterlijk uitzag, dan had Hij dit alles niet op
Zich genomen of IIij had het voor niets op Zich genomen. Ge moet
weten, dat gij door uw zonden zo onzegpaar lelijk en gemarteld gewordenbent als ge aÍm Hem ziet. Daarom ween, klaag over Hem en
klaagdaarbij over uzelf. Daartoe vermaant de Heere immers ook de
dochteren van Jeiuzalem: Weent niet over Mij, maar uzelf enuw
kinderen; zo ook in Openbaring: En alle geslachten der aanle zullen
overHemrouwbedrijven. tt Isnietvoldoende alleen maar de lijdende
Chrisfus aante zien, men moet aan Hem een voorbeeld nemen, Gods
liefde daario zien en er zeUkennis uit opdoen. Daarom zegt Petnrs:
Wapeat gij u ook met dezelfde gedachte (1 Petr 4 : L) en staat er in
Hebr 12 : 3: rAanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de
zondaren tegen Zich heeft verdragen".
tt IswaarwÍulneer wij de waardigheid der personenvergelijken,
dan zoudenwijduizend en nog eens duizend maal meer moeten Ujden
dan Hij. Want IÍij is God, wij zijn maar stof en as. Maar nu gaat het
net andersom: Hij die het tienduizendmaa-l minder nodig zou hebben
gehad, heeftveleduizenden maal meer op Zich genomen dan wij, opdatHij ons geheel en al verootrnoedigd en tot volledige overgave zou
brengen. Ge moet weten, dat enze ootrnoed en onze overgave, ook al
zouden we nog zo ootnoertig leven nauwelijks een dnrppel uitmaakt
van Zí1n oofunoed en overgave, ja dat nog niet eens. Het eindige en
oneindige laten zloh niet met elkaar vergelijken.
Hetzelfdegeldtvóor alle andere deugden. Wie zou ooit hebben kunnen
weten, dat een mens, ook al is hij nog zo schoon, rijk en machtlg
naar het vlees, desniettemin zo ellendig en afschuwelijk van binnen
is, alsGodhetniet aan dit voorbeeld aantoonde en ons deed geloven?
Wantmenkandezeellendederziel, welke God irl Hem zichtbaar heeft
aangetoond naar het woord van Jesaja' rrOnze smarten heeft Hij gedragenr' (Jes 53 :4) slechts inhet geloof kennen. Op dezelfde wijze
kunt ge in IÍem ook het loon leren keruren. Immers deugd is loon en
zonde is straf. Wanneernuhet onschuldige groene hout zulk een straf
UJdt, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Oneindig is HÍj die
llidt, oneindig wat Hij lijdt, niet minder oneindig zal ook zijn wat
anderen lijden. En zo ook het loon. t!
De Schrift vermaant ons ook meer tot het voelen dan tot het begrlJpen van Christusr Lijden. Want het gevoetr zal ons alles lerqn,
toÊlsgeschrevenstaatin 1 Joh 2 : 2?:"Ende zalving die gij van Hem
ontvangên hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u
ler€... rrMetde ttzalving" is bedoeld de kracht van het gevoel, daar-

Chrisfrrs geleerdheeft. Chrishrs is wetswaar deugd, waarheid, wÍ!sheid en Woord, maar er is nog een andere Troogter nodig, die Let
Woord en de lMaarheid en de Wijsheid doet gevoelen en errraïeL h
dat doet nu deze zalving. Zijgeeft in Chrisfrrs ten allen tijde gevoel,
tot wasdom y2a fls innerlijke mens. Zonder dit gevoel zou het verstand
alleen spoedig verzadigd en zat worden en afnemen. Bijvoorbeeld:
warmeer u iemand hoort of ziet, die vandaag onschuldig ter dood gebrachtis, àalu dat innsrlijL schoklcen. En wanneer grj áan bovendlen
hoort, dat hij een zachfunoedig en rechtschapen mens was, daq zal
het u nog meer schokken. En nóg meer als ge hoort dat hij de allergeleerdstemensrilas; ennógmeer als ge hoort dat hij een onmisbaar
mens was; en nóg meer wanneer ge hoort dat hii een edel mens wag
van koninklijke bloede; en nóg meer w4nneer ge hoort dat hij alleen
om uwentwil gedood is, ofschoon hij het had lsmnen ontgaan; en zo
steeds n6g meer, telkens wanneer ge iets nieuws of anders van hem
hoortwatuwgevoel tot bewondering brengt en in liefde doet ontbranden. Zulke oneindige dingen zijn hier in Chrisfus, want IIij is een
Persoonvanoneindige waarde, zodat zij niet alleen de heiligen in dit
leven, maar ook all.e engelen en zalJgen eeuivig opnizuw in bewondering
brengt en vÍruwege Zijn Hefde boven Íy4fe fosruinnenswaardig maalÉ.
En deze verwondering over de zin en betekenis van Chrishrsr ï.ijden
zal eeuwig onui@uttelijk zijn, omdat de Persoon die geleden heeft,
oruifuuttelijk bewonderingswaardig is. ïmmer blijft nog iets nieuws
qtn Hem te zien, iets waarom men zeggen moet: zo groot is IIij die
voormij geleden heeft. Daarom kan geen verstand het vatten en geen
tong het uitspreken eu geen boek het beschrijven, maar alleen het
gevoel kan het begrijpen wat het betekent, dat Christrrs geleden heeft.
lVant het onelndige verslindt alles.
Wanneer gli op één punt slechts u ooho.oedig, zachfunoedig en
gedutdig gedraagt bewonderen de vleseUjke mensen u, en weUicht
doet gii dwaas er ook zelf. aan mee. Maar warneer ge aan Chrishrs
denkt, dan zult ge gevoelenfi at ookuw a.llerbeste ootr.oed en overgave
niets zijn. Waarom? Wel vergeleken bij Zijn overgave heeft de uwe
niets te betekenen. Ook onder de mensen is het aI zo. Wanneer de
enebedelaar de andere draagt of wast, is dat wellicht in de ogen der
menseniets. Maar als een koning of vorst dit of zelfs iets geringefs
doet, danpraten alle mensen er over als iets waarbij vergelekeu dle
bedelaar niets te betekenen heeft, de waarde van de persoon die het
doet is hier in het geding. Daarom is ,blsr de wortel van alle ware
ootmoedte vinden, wanneer ge u na:rrelitk met Chrishrs en ZiJn verdiensten en lijden vergelijliÍ. Al zoudt ge de verdiensten van alle
heiligen hebben, zo hebt ge nog niets. IVant zoals we al zeiden mên
kan het onelndige niet vergelijken met het eindige.
Maar zo nemen ook onze hoop en ons vertrouwen toe, en verdwltnt
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alle aanfeidiqgtotvertvriJfetrqg. Srantéênepkelednrppelvan Chrisfrrst,
bloed, ja slechts een deel van een dnrppel is meer dan genoeg voor
at mijn zonden, hoeveel temeer dan heel Ziin Hlden. Ilr vqrtWijfel
niet meer vanurege mijn zonden, zegt.Augustinug, want ik denk àan
de yonden van mijn Heere. Wee hen die vertndjfelen en in dwaling
menen, dat de hoge prijs die Chrisàrs betaálde voor hen niet genoeg
is; onzalig zijn echter ook zij die op kosten van ztrlk een hoge pfijs
durven te zondigen.
Leeruithet lijden van Chrishrs de wereld kennen. Zoale zij met t
Christus omging, zo gaat zij met de deugd en de gerechtlgheid Gods
om. Daarom áegt Chrisfrrs voor Pilahrs terecht, dat Zijn koninlsilk
nietvandezewereldis. Wantde wereld is het land van Zijn vija:rdeu,
zoalsZílnlijden aantoont. Maar er staatvan Hêrn geschreÍen: i'Heers
in het midden Uwer vijanden" (Psalm 110 : 2). Daarom zegt Hij ook
tegen de zijnen: "Indien u de wereld haat, zoweetdat zij Mij eer dan
u gehaat heeft. {ndien grj van de wereld waart; zo zort de wereld het
hare lieÍÏrebben; doch omdat gtj van de wereld niet zijt, maar Ik u uit
de wereld hebuitverkoren, daarom haatu de wereld't (Joh 1 5 : 18 -L9).
Zo trebt ge hier dus een uitstekende spiegel waarin ge zien lnrnt wat
de wereld is.
Tenslotte, ge moet ook weten, dat men in heel het Lijden van
Chrishrs steeds op Hem ziea moet, zoals ook IIij steeds op óns zag.
Nooit heeft IIij zich boos gemaakt over hen, die op Hem gezlen hebben, maar ten allenr tijde heeft Hij voor hen leed gedragen en allerwegeheeftHij ze vaF diengt willen zijn. Dat bEjkt allereerst hienrit:
als Hij niet om hen leed had gedragen, dan kon IIij het ook niet om
ons;wantzijwarendienarenderzonde, en $raren het niet onze zonden
geweest, danhadllij ook niet onder hun zonden geleden. Tentweede,
HiJ heeft aan het Knris voor hen gebeden: ttVader, vergeof.het hrrn
wantzij weten niet wat ziJ doeurr. Zoals al in Jesaia 53 : L2 geprofeteenl was: "enllij velerzondeugedragenheeften voor de overtreders
gebedenheeft". Tenderde, Hif heeft hen ook de vergeving der zonden
gegeven, doordatflijdeze vergeving door het ambt der apostelen Liet
ultdelen. Wanneer IIij hen vijandig gezind zou ziln geweest en hen ln
ZÍfn Ltjdeneen lqilaad hart zotr hebben toegedragen, dan zor Hij zich
nlet daarna zoveel moeite gegevenhebben omze doordeprediking
der aposteleu zalig te maken. Ten vierde, hier komt biJ het gezag
van de hetlige Petnrs: ttDie als IIij geschotrrlenwerd, niet wederschold,
a als IIiJ leed nlet dreigde, maar gaf het over Íuln Dien, Dle rechtvaanttgUtk oordeelt't (1 Petr 2 :251. Hg leed dus in grote oohnoed
o met veel zachfuoedigheid. Weliswaarscbold de Geest dle in Hem
was de hogepr{,ester (Matth ?/L :641, maar ofschoon ZiJu woorden
ha^rdklonkenenofschoonln Ztjn profetie het tegendeel van zachtuoedlgbetdmootuoedte beluisteren viel, Hij zei immers dat IIii komen
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:45.50 'rEn van de zesde ure aan werrd er duistenris over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Enomtrent de negende ure rlep Jezus met een grote
stem, zeggende: Eli, Eli, Lama Sabachthaai, dat is:
.
Mijn God, mijn God, waarom hebt GU Mij verlator.
En sommige,n van die daar stonden, zulks horende,
zeiden:Deze roept EIia. Enterstond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edlk gernrld hebbende, stakze op een rietstok, en gaf Hem te drinlcen.
Doch anderen zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia
komt om Hem te verlossen. En Jezus wederom met
een grote stem roepende, gaf den geesttt.
Mijn vrienden, ziehier Christusr Lijden waarover ge reeds vaak gehoord hebt. De Schrift wil dat we ons daardoor oefenen in het geloof
eninde liefde. lVij moeten het Lijden en de woorden daarover hiertoe
benutten. We moeten er dus niet bij blijven staan dat het de Heere
zoveetrpijn gedaan heeft. Men moet niet alleen maar daarop zien, dat
hetlemandgeweest is, dieGod ïvas en een Jong, teer mensenkind, die
ookzelfsnietéénklap verdiend had, maar men moet ingaan in ChrisfusthaÉenzienwatllii wil. Men mag niet alleen maar, zoals zovelen
doen, op de Joden schelden. Zie liever in Chrishrst hart, dan ziet
men geloof en liefde.
EU, EU, lama sabachtlani - deze schreeuw lnvam voort uit Zijn
hartenwas afschuwelijk. Niet alleen dat Hij dit lijden moet, maar de
schande doet IIem pijn, dat zij zeggen: 'rHij heeft op God vertrotrwd:
dat IIij Hem nu verlosse, indien IIij Hem wel wil; want IIij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoontt (vers 43). Dat zijn giftige woorden, die niet
slechts Zijnorenmaar ook Zijn hart getroffen hebben. Juist wat deze
woorden uitdnrkken heeft Hij in Zijn hart gevoeld, na:nelijk dat Hij
van God verlaten was. Het was Hem alsof er gezegd werd: God is
rechtvaardig. Hij laat een zo heilig man niet in de steek, derhalve
moetgij'een vijand van God zijn. Dit is de conclusie waartoe de rede
van de mens komt, omdat zij altijd oordeelt naar de uiterlijke schijn
der ílingen. De iloden waren et zo zeket van dat ze er wel honderd
geloofsartikelen van hadden lannnen maken: God laat hem daar aÍul
knris hangen, dds hij moet een venrloekte kette.r zijn.
Deze woorden nu snijden Chrishrs door het hart. Men moet Hem namelijk een waar mens latcn zijn. Voor mij zouden het ook bittere en
hardewoordenzijnalsdeduivelzei: jobent van mij. Dan zou ik gewis
allevertrouwen verliezen. De smart dieChristus hier geleden heeft,
ontpersten Hem de woorden: Mijn God, waaromhebt Gij Mij verlaten?
ZoeJE een mens, als men hem het zwaard. op de keel zet, :u7t, angst en
uood moord en brand schreeuwt, zo laat ook Christus Ner een noodkredt horen. lVant IIij is een mens geweest zoals andere mensen.
Heolderegt staat tn het grieks geschreven, maar juist deze woorden
lfln onr lu het hebreeuws overgeleverd. De evangeli sten hebben daarmcË wlllon aantonên, hoe afschuwelijkdeze noodkreet geklonken heeft.
Tekst: Mattheuc 27

.eilu i lL^aa4litulJ,.ur,--

Als u/ij de schreeuw van een mens die vem.óord wordt horen, bliift;

zij ons bij. lVe lsrnnen haar niet zo weergeven als de evarrgellst bet
beschreven heeft, maar wel lilnnen we de woorríen vasthotrden. Het
lijdendat0hrisfusdoor woorden is aangedaqn is het allerbitterst geweest. Metons christenen gaat het precies zo, als de goddelozen ong
giftige woorden in bet gelaat weryen ên ons dreigen met de toom Gods.
Zij praten dan altijd zo, dat het net is alsof het ook werkelijk waar
is;'De
en dat doet piin.
drieuren'driisternis waren voor Chrishrs ook weseliik. Weliswaar rvaren zij een wonder. Maar als de mens ln nood is,-dan is htj
b4ng voor alle schepselen. Hij zou ongetwiifeld liever gehad hebben
dat de zon had geschenen. Irr Zijn hart is het geweest alsof -God on
Hemde zon had weggenomen. De Joden van hun kant leefden zeker tn
dezewaanr, zijwarenineigen oog heilig en stonden in hun recht, doze
rover moest gedood worrclen. Zo ervaren de women het. De zon schijnt
nietendaardoorwordt 4s angst slechts groter en dan komen de spotwoordendervijandener nog bovenop. Daarom moet Christre schrteuwen. De Joden hadden vaníege deze noodkreet wel mogen verstijven
van schrik. Maar nee, ze werden nog meer verblind, en zeiden: De
levendeGodmoethemaietennu vlucht hii tot de dode EIia. "Hij roept
Eliarf - deze woorden hebben Chrishrs meer kwaad beroklrend dan
heel Zijn lijden; want IIij heeft alles gevoeld als een mens.
En terstond nam één van hen een E)ons, rnrlde hem met edik eÀ
stak ze op een rietstok en gaf Hem te drinken. Wat een spot enhoe
giftig. Ze hadden Hem moeten troosten in Zijn grote nood. Maar de
duivelheeft al zijn toorn over deze mens uitgestort. Lees alle sterfbedverhalen, ge zult er niet één vinden die weselijker is. lVat zotr
er vreselijker lqrnnen zijn dan dat Íemand die van God en alle schepselen verlaten is met edik getroost wordt.
i
Nog één keer schreeuwde Jezus en toen stierf IIij. Itkas zegt,
datHij riep: "Vaderinuwehanden beveeL lk Mijn geest" (Luk 23 : 46),
Zo sterft Chrishrs in de allergrootste smart. Ieder die zoiets aqu
zien, zorJ. het door merg en been gaan, ook al was het maar een hond
die het overkwam. Temeer echter warneer het een onsclurldig mens
is, envooralvoorhendiegeloven dat Hij Gods Zoon is. Als een meue
daan goed over nadacht zou zijn hart vaneen gereten worden: Gods
Zoon, die alles geschapen heeft, laat een doodskreet horen, zo eÍg
dat zè a7 onze verbeelding overtreft. W,e kunnen er niet over uitgedacht raken ons leveu lang.
;
Ditdanwat Hemzelf betreft. Maar waartoe is dil alles gesctrtedt?
Niet opdat gepreekt zou worrlen, hoeveel pijn het Hem gedaanr heeft,
ofschoon men ook daarover niet zwijgen mag, maar zie tooh vooral
in Chrishrst hart, rvaarom IIij het ged:ian heeft en deze belde kretm
heeft laten horen - namelijk om mijnentwil. Als ik op miJn zdnden
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zle, dan benr fk voor God slechter dan Chrigtus aan het Knris. tk bern
het die door mlin zonden verdiend,heb, datGod miju Vijand zor zlJn,
dai IIfi met mij zol spotten, ook als lk schreeuwde, dat de zon mij
niet meer zor beschijneo, dat de aarde mij niet meer zou dragen en
dat de rotgen saheurden. Als de zonde openbaar enhet geweten getroffen wordt dan rdndt de mens alles wat Chrishrs hier voelt. Dan
noeptookhtj:waaÍom hebt Gij mij verlaten? En dat niet alleen, maar
dan zaL htj ook woorríen van hoon horen. Dan zijn maan en zon mif
virardig gezlnd, niets bltift miJ over dan het lmlis, dat wil zeggen de
eeuwige verdoemenis. En als ik mij wil oprichten dan keert de arnvechflngfurdubbelematetemg, edik met gal vemengd, want de zonde
heeft het verdiend. Nu voelen wij het nlet, maal tezijneÉijd zullen
we het verstaán. Wij hebben het niet gevoeld en weten het niet, hoe
schandeliJk het er met ons voor staat. Chrishrs echter weet het en is
er in gegaan, IIii heeft de plagen op zich genomen en om onzentwil
dek.elk leeg gedronlren. Daarom ls alles wat Chrishrs gedragen heeft
toe te passen op onze ziel, Hoe heerlijker wij het lijden van Chrisfus
malen des te duidelijker zien we onze eigen verdoemenis. tffant als
IIij hulp zoelÉ wordt Hem edik gêgeven. Vandaar zijn noodgeschrei.
Laten we rlan Chrisfus daJoken, eenblikwerpen in Ziinhart en bedenken
welke liefde Hij ons betoond en hoe Hij geloof beoefend heeft. Als wil
Hij zeggen: Om u heb Ik dit alles gedragen, wantgij hadhetin eeuwigheid noeten lijden. Qdat nu gij niet ten all'en tijde in zulk een noodgeschrei zou moeten blijven, heeft IIij het één keer geleden voor u.
Endaar ZijnPersoon van eeuwigheid is, is ook zijn werk eeuwig. Zie
hier de liefde die Christus gedreven heeÍt.
Alsiknuopdieliefde zie dan ben ik et zeket van, dat ik niet meer'
behoef tewezenvoor wat ik mijn geweten hoor zeggen.Ik schrik niet
meer voor de gnrwel van de nacht (Ps 91 :. 5), want ik bezit het geloof, dat Christrs alles weggenomen heeft. DaÍ noemt men het lijden
van Christus in geloof aanrnerhen, als ik mij met Zijn lijden troost,
dat het niet sleqhts aan de Persoon van ChrÍshrs m aa* aan mij geschied
ls. Enbeschijntmij de zonnieten,verkeer ik in scbaftrwen des doods,
het geeft geeu nood, want Gij zijt bij mij. En keert de aarde zich
tegenmlj, ikvreeg niet want ik weet, dat Christrs overwonnen heeft.
EenangstiggewetenvreestzelJsvoor een ruisend bfad (Exod 26 : 36),
enwatmoethetdanbeginnenalsde zonbraat licht verliest en de aarde
beeft. Alg ik zou moeten denken, dat dit om mii geschiedt, dan besflerf lk het wellicht. Opdat ik echtar tegen zulke verschrikkingen
gevrtlwaard zou zijn, bezit ik Chrishrs. Er zijntegenwoordig in de
wereld vele wonderbaarlijke díngen, zon en maáJr verliezen vaak hun
ghns. Datbetekent niets anders dan dat zij ons verschrikken wlllon.
En dle het tn hu hart gevoelen worden ook verschrild. Miin zonden
noston wèg zljn, willen zulke dingen mii niet verschrikken. En dat
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ispas zo warmeer ik bedenl( dat Christus Zijn lijden om mij g"a*f".
heeft. Dat is uu van C{hrisfusr lijden gebruik maken" Er is naÍnelÍJk.
ondèrscheidhrssenhet prediken van CUristusr Lijden en het prediken
van het recht gebnrik van dit Lijden. Christrrsf lijden prediken, dat
doet ook de duivel. Maar het tweede, het prediken van het rechte gebnrik van dit Lijden is het werk van de Heilige Geest.
Zoals de lleere mij aan de zonde ontrukt heeft, zo Legl Hij ru de
straf der zonde op de oude Adan, hoewel het pijn doet. Een onchristetijk hart meent dat dat niet recht en billijk is. Een christen is eelr
zoonvanGodnaarhetgeloof , zoals Chrisfus Gods Zoon is van nahre.
Maar zoals Chrishrs aan het Krui s Zíjn godheid niet voelt, maar liJden
moet als een mens, zo gaat het ook de christen naar zijn uiterliike
nahrur, dat hij nanelijk het geloof niet voelt, dat hem tot kind Gods
gemaakt heeft. Dit geloof onderwerpt zicb. aan het lijden en laa.t de
'zonde in mii toe, zcd;at ik troost noch hulp zie, ma:l lorter zonden,
zoals ook Chrlsfus eens verlaten scheen van zijn godheid. rt Geloof
verbergt zicb-, zdat.men het niet ziet. Dan geschiedt het dat zon e4
maarr niet schijnen en dat grftige woordeu mij een noodgeschrei ontpersen. Zo moeten ook wij heden ten dage de smaad dragen dat wtj
ketters zijn. Als zij ons aanpakken doden zij ons niet slechts zoals
men rovers en dieven doodt, maar zonder euig erbarmen. Zij bespotten
dechristenenen zeggen, dat zij niet één frisse dronk waard ziin. Dat
overkomt zelfs dieven niet. Maar Gods Zoon moet het aldus vergaan,
dat {Iij niet alleen gedood, maar ook nog gesmaad wordt. Dan zucht
het hart menigmaal : Ach Heere, waanom duldt Gij het dat bij hen allee
zo zeker en bij mij alles zo onzeker is, zodat ik ook zelf twijfelen'
moet? Zo moet de christen alleen zijn, zoals Chrishrs alleen was.
Dan voelt ge in uw hart wat Christtrs met zijn lichaneliike ogen ge-/
zien heeft, namelijk dat de zon niet meer schijnt en moet ge zeggen:
alles is mij vijandig gezind. En toch gaat het goed; want het geloof
wordtgeoefend. Deredekanhetniet doorstaan als ze luid en duideltJk
hoort hoe de aarde zich beweegt. Zij die in zulk ssn qngSt Christrs
niet hebben, moeten alleu vertwijfelen. Zulk lijden enraart de christen, opdatdeoude Adarn sterft en de kracht van het Woord en van het
geloof inhemhlijK. Menkrijgt dan de zekerheid dat het geloof macbtiger is dan alle schepselen, ja dat het een kracht van God is en nlet
van mensen, die immers zelfs voor een nrisend blad wezen. Deze
kracht van God grijpt de dood bij de keel.
Ditatlesis beschreven opdat wij het wezen dés geloofs leren keunen, en temiddeu van alle aanvechting niet zullen vertwijfelen, mal,l
lerendoorhet geloof de aanvechting te doorstaan. Men moet zlch dqn
Chrishrs voor ogen stellen en Hem in het hart zien. Wanneer ge sleohtt
dewoorden wilt aanrzien, dan is Chrishrs voor u vergÍft, dan denlÉ ge
namelijk: als Christus, Gods lÍeve Zoon, dit alles geleden heeft, wat
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zal Croddan mij wel niet doen? Maar Chrishrs zou dit allee ntet hebbengeledeaalsllijhetuiet om u gedaan.had; IÍij heeft door Zijn bloed
uw dood overwonnen. IÍier kan men leren wat geloof is. De een leert
er meer van, de ander minder. Daarom wordt ook de een meer aangeíochten dan de ander. Conclusie: Wij moeten Chrishrst lijden behandelen als een sacrarnent, dat plaatsgevonden heeft mij ten goede.
Maarbetisookeenvoorbeeld. Dezijnen moeten lijden zoals IIij leed.
De oude Adan moet lijden. Zo maken $/e v4n het eeuwige lijden van
Chrishrs een tijdeUJk lijden der gelovigen. Ik had eeuwig moeten lijden
wat Hii leed, maar nu behoeft dat niet meer. En als nu mijn tiidelijk
lijden pijn doet, het is toch goed. Het is beter nu gedurende een zekere tiJd te lijden dan straks eeuwig. Daarom, naar de oude Adam
moet ge lijden.

Tekst: Mattheus 2? : 51-d6 " Ed, zie, het voorhbngsel.deg tempelc ,
gcheurde i:rtweeën, vanboventótbeupden en de aarrde
beefde en de st€enrotsen scheurden. En de graven
werden geopénd en vele lichamen der heiligen, dle
ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven
uitgegaan zijnde na Zíin opstalding lsn'a:nen zij in de
heilige staden zijnvelen verschenen. En de hoofdman
over honderd en die methem Jezus bewaarden, ziende
deaardbevingende dingen, die geschied \tra.ren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was
Gods Zoou. En aldaar waren vele vrouwen van verre
aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea
om Hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena,
en Maria, de moeder van Jacohus en Joses, en de
moeder der zonen van Zebedeustt.
Ge hebt reeds gehoord hoe de evangelisten de dood van Chrishrs beschreven hebben en hoe IIij uitwendig met grote smarten en inwendig
door giftige woorden gestorven is; ge hebt ook gehoord dat de christenenHemmoetennavolgen. Datleestu in Rom 6 : 6: tronze oude mens
is met Christus gekruisigd't, of in Rom 8 : 10 "het lichaam is wel
doodomder zondenwil, maarde geest is levend om der gerechtigheid
wilrr, of in Gal 5 : 24'rMaar die van Christus zifn hebben het vlees
gekmisigd met de bewegingen en begeerlijkheden". Dat ldinkt alsof
het al gebeunl is: de christenen zijn gekruisigd, het lichaa^m is dood
- hoewelheter nog verre vandaan is. Maar het is er toe bestemd gekruisigdteworden; de zaakis al - met Chrisfrrs - aan de gang. Christus heeft er aarvang mee gemaakt en is er wat Zijn deel betreft nee
klaargekomen. Enwijhebben er ook een aánvang mee gemaalrt, mÉLar
zijn er nog niet mee klaar gekomen. Het vonnis is echter al geveld,
de beul heeft de dief al in de strik, d.w.z. de knrisiging is s,l eqn dg
gang. WeI is er nog het verzet van de oude Adan en var het vlees,
maar toch moeten ze steeds weer aán het knris. Laat ieder toezieu
of Nj aan het kruis is. Anders is hij geen christen.
En ziedaar, het voorhangsel van de lsmpel scheurde in twee shrkken van boven naar beneden. Chrishrs is dood. Daarom gesóhieden
deze tekenen zonder dat Hij er iets van ziet. Waren ze nog tijdens
Zijn leven geschied, dan was Zijn schrik nog groter geweest. Nu is
Hemdit lijden althans bespaard gebleven, zoals trouwens ieder mens
niet alles te verduren krijgt, maar aan I'eder gegeveD wordt zoveel
hij dragen kan.
Zo heeft dus Christus Zijn deel al te pakken. Hij heeft de zonde tn
Zijn lichaam gedood. Nu worden alle dingen anders. Ten eerste scheurt
nuhetvoorhangselinde tempel, de rotsen breken uit elkaar, de aa,rde
beeft, de graven gaan open, de hoofdman over honderd beliidt dat Htl
rechtvaardig en onschuldig is. AIle schepselen doen zlch nu anders
voor dan tevoren. Tevoren heeft alles gelasterd, nu beliJdt een heldense hoofdman Chrishrs, die de Joden ttJdens ZlJn leven ntet hadden
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willem a^armemen.
Het voorhangsel schzurt. Er waren twee voorbangsels. Het ene
was v66r het Heilige der Heiligen. Dit waS het mooiste. Er was geenr
deurmaarslechtseen voorhangsel om ln deze nrimte te komen, waal
de ark stond. Niemand mocht hier binnenkomen dan alleen de hogepriester één keer per jaar en dan slechts met bloed. Overlgens was
het er attijd donker. Het andere voorhangsel was aán de hritenkant,
het was de deur van het voorhof van de lsmpel.
IIet eerstgenoemde voorhangsel scheurde. Daamee verdween de duistemisinhet Heilige der Heiligen, ze maakte plaats voor het Hcht. De
Heilige Geestzeglz en mr zal het nooit meer donker ziJn. In de tijd dat
het voorhangsel er nog was, was het Evangelle verborgen, het werd
nietopenlijkgepredilrt. tt Volk verkeerrle nog onder de wet, zoals ook
hedennogde goddelozen. Er was een ander, nl. verbor$en Testa.ment.
InhetOudeTestamentwaagde niemand het het Evangelie van Chrigtits
openlijkteprediken. Aldus is ltij de Hogepriester die uit dit zichtbaar
leven in de hemel is ingegaan en de harten der gelovigenmet Zijn
bloed besprenkelt. Nu gaan alle gelovigen de hemel in, waanràn men
tevoren niets wist; want niemand wist tevoren waar de ziel terechtlq,vam. Chrisfus besprenlrelt het bloed met Zijn vinger, d. w. z. met
de Heilige Geest en breidt het uit over heel de wereld door de prediking. Want dit bloed reinigt ons vÍul alle zonde. Maar niemand wordt
ln waarheid daamee besprenkeld als hij het niet in geloof aangrijpt.
Met de dood van Christus is tegelijk weggestorveu alles wat de oude
Ada.m heet, alles wat in de wet geboden werd; alles werd nieuw. De
gerechtigheid van de wet was slechts mooi schijnend; nu wordt een
andere gerechtigheid openbaar, d. de gerechtigheid Gods. Die ziet
men niet met de ogen, maar met het hart. Orndat ik geen toornig
Rechter meer ken, maar God Zijn Zoou voor mij gegeven heeft, zie
lk aan het Knris brandende vaderliefde. Wie God niet 26, nl. als een
Vader aanziet, voor die is er nog het voorhangsel, die heeft geen
verzoend geweten en vreest God als iemand die de knoet in de hand
heeft. Daarom moet men het lijden van Chrishrs zo prediken, dat het
voormij geschied is en mij geschonken is. Dat betekent het scheuren
van het voorhangsel van boven naar beneden. Het is niet slechts half
gescheurd, maar geheeJ, opdat niets mii meer hlnderen zou om te
komm tot de kennis van God, maar dit alles rijkelijk gepredikt zou
wotden.
En de aarde beefde. Zoale in het liiden en de dood van Chrisfirs heel
de aarde zlah bewoog , zo zal als nrrcht rlàn dit lijden heel de wereld
bewegen. Alshetvoorhalgselscheurt, zodat men God als Vader kent,
dan beweegt zich de hele aarde, zoals wij hedeí zien: het evangelie
wordt gepredlkt, de wereld woedt en vervolgt ons; wij kunnen niet
zwltgen en zlf lsrnnen niet ophouden te vervolgen; de evangelischen
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nemenhetevangelie aaa, de anderen niet. Dtt is het wat Chrishrs zel:
'rMeent niet dat Ik ge$omen ben om wede te brengen op de aarde; Ik
ben niet gekomen on vrede te brengen, maar het zwaárdil (Matth 1 0 : 34)
en: 'ïk ben gekomen om vuur op de aarde te werlremt' (Lnk 12 : a9).
lVaar het Woord gepredikt wordt is de ftrivel in de \ileer, daar wif
men horwen en steken. lVij hotrden ooh niet op en de ftrivel is toonoig
en verbitterd.
En de rotsen scheuren. De rotsen dat zijn de harten die tevoren door
de wet bezwaard qraren, De Schrift spreel* van stenen harten. Tqyoren
was de wet op stenen tafels geschreveu, Dtr ep vlesen tafels. Het zijn
dus steenachtige, harde harten, esvyillig teu aanzien van de wet. Want
hetmensenhartwil de wet niet, als God niet hem met Zijn vinger, dat
wil zeggen met de Heilige Geest, in het hart schrijft. I)rrs door de kracht
van het Evangelie, wanneer de genade gepredikt wordt, dat Chrisfus
gestorven is, worrÍen de harten gebroken.'Want deze prediking is zo
kraohtig, dat ze zelfs met de liefde alle harten breeK.
En de graven qlenden zich. Patriárchen en profeten zijn lichameliik
opgestaan, maaïpas na Chrisfust opstanding. Dat is gebeurd oF vriSdag toen de Heere stieï{. En wel daaron, dat Chrishrs het Hoofd
moest zijn, dat Hij als eerste moest opstaan, en dat niemand eerder
zou opstaan dan Hij. Zo zuLlen ook wij opstaam, maar eerst zullen wij
stérrren. Degravenwaren wetswaar qpen, maar er uit gegÍralr is niemand vó6r de opstandingsdag van Christus. Hierbij komt een vraag
op: dezeverschijning heeft zeer zeker plaatsgevonden, wa[t het staat
in het evangelie beschreven. Het waren niet slechts visioenen. Maar
waan de doden gebleven zijn, dat weet alleen God. Wij mogeu geloven
dat zii in leven gebleven zijn. Ze ttziln verschenenr', dus moeten ziJ
nog in Leven zijn. Maar God weet waar ze ziJn, Dat wij het niet begrijpen, daarisnietsaan gelegen. Het wordt ons tot onze troost meegedeeld, als een bewij s dat Chrishrs door Ziju dood de dood ovenvonngn
heeft, opdat wij de rioude zak" (tt sterfelitk lichaam) er a4n wagen.
Dank zij Chrisfrrs dood gaan de graven qren; Zljn dood heeft de dood
verslonden; zij is een begin van het leven.
De hoofd:nan echter en die bij hem waren verschrokken zeer en zeiden:
Íffaar1ijk Deze is Gods Zoon geweest. Johannes en Lukas vertellen
meer over de moeder van Jezus. Dit hier is een teken van de lcacht
van Chrisfrrst dood. ÍIiJ is een wonderbaarlijke l(oniug. Andere konlngm
zijn sterk in hun leven, maar IIij in Ziin dood. Zolang Hij leefde gtng
het met Hem steeds meer bergafwaarts, tot Ziin viianden Hem het
leven onha.uren. Daama werd Hij sterker dan ooit, want de dood bad
een Onschuldige verslonden en die moest hij weer uitspuwen. Nlet
zodrais Christusdoodof de hoofdman versohrilÉ en beglnt een chrletenteworden. Hetbloed van Christus wek* niet slechts dode ltobs,mo
qp, maar ook zondaarszielen. Deze hoofdman beglnt Chrletrs te b€-
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I$denzorderenigpwees yoor ureilte hogepriester ook. Eu dat tepwiJl
dediscipelentevoren al gevlucht rvarel. IIiJ is ook niet baqg dat Pilafus en de Joodee Raad dit horeh zullen. Chrisfusr dood geeft deze
heidenmoedeneennieuwharb, zodat hij Chrishts belijdt ten aanrhoren
van alle machten. Dit is de kracht van Zijn lijden, dat zij de mensen
moedig maakt om zijn naam te beliJden. De dood van Hem die zichzelf niet verdedigt, maakt anderen moedig. Dit staat daarom beschreven, opdat wij zouden zien hoe Hij ons beschermt temldden van
Zijn vijanden. Door Zijn dood is Hij een Heere van dood en leven
geworden, opdat zij die in de dood zijn niet sterven zouden. Hetzij
wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren (Rom 14 : 7). Wij
zijn er zeker van dat wij van God zijn en Ín Zijn schoot, hetzij wij
leven of sterven. Dat belijdt ook hier deze heiden. Al bedoelt hij n[et
dat Chrisfus Gods Zoon is naat Ziln $rezen, maar dat IIij een rechtvaardig mens is.
Er waren daar ook vele vrouwen, die Hem gevolgd waren uit Galilea. Wilt u weten waarom dit beschreven staat? Om de vmchten
van Chrishrst dood aan te tonen. Vrouwen die anders zeer vreesachtig
zijn, vrezen nu niet, ma^ar hangen Hem aatt, tonen met de daad hoezeer zij Hem Uefhebben. IIij die in Zijn leven zich;zelf niet reddeu
kon, beschermt in Zijn dood de vrouwen. Het lijden van Christus
geeft zovedl moed dat wij in alle wederwaardÍgheden des levens toch
niet vrezen. Want een hart dat vol is van het geloof kan niet vrezen.
En als het toch vreest dan is dat een bewijs dat het niet gelooft of
zwak is in het geloof. Deze grote genade heeft Chrishrs ons bewezen
dat Ífii alle vrees voor zwaard en dood heeft weggenomen. Hij zegt
tot de zijnen: Ik wil u doden, maár ook weer levend maken. Totzover
over de geschiedenis van Chrishrst lijden endevmcht daarvan.

Teket: Mattheus 27 z 37-6l"Enalshetavondgewordenwas lrwa^m eedijÏ
rijk man van Arimethea, niet narne Jozef, die oo& ;,
'
zelf eendiscipel van Jezus was; deze kwnm tot Pil,al',/
tus en legeerde het liohaam van Jezusl*" ["".at lii
Pilattrsdathem het [chaa"rn gegeven zou wotden. Etl ,i]
Jozef , het lichaa:rr nemende, wond hetzelve in eêo ,; if
zuiver fijn lijnwaad, enlegde dat in zijn nieuw Braf, t'il
hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en gen . i
grote steen tegen de deur des grafs gewenteld heb- '
bende ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena
en de andere Maria, zittende tegenover het graftt. li
Gij hebt van de wonderen gehoord die na Chrishrs I dood geschied zÍtn,
dat IIii machtiger was in Zijn dood dan in Zijn leven, zodat ook de
heidensehoofdman zonder vrees beleed dat Hem onrecht was aangêda,an. Zo groot was de'kracht van Christust lijden, opdat wiJ zto
zouden, dat wij in de dood niet verlaten zijn, maar veel machdger
zijn als we dood zijn dan rvanneer we leven. Want zolang wij ouge
krachtnogbezitten zijn wij tegen God, maar als we dood zijn wordm
' wedoodGodbedwongen. Daniser een einde gekomen aÍut onze krachi
enplannen en onfferrnt God zich over ons. Zo leesf, men immers vqtl
Abel, dat hij na zijn dood zo sterk was, dat niets voor hem bestean
kon. Een schande is het dat er in de Schrift zovele teksten staán dic
onsgebiedendedoodteverachten - en dat we desniettemin ye6l algftg
zo bang zijn als voor de dood.
Zo was hèt ook bij Jozef van Arimethea, die een discipel van Jeztu
ïvas, maar eerst zeer weesachtig was. Johannes zegf, dat htf ed
discipel in het verborgen was, dÍe uit vrees voor de Joden er det
voor uit duyfde te komen (Joh. 19 : 38). Hij \ryas een raadsheer ult
Jenrzalem, geboren in Ra^rra, r,Maar eens Samuel woonde, en daang
verhrisd naar Jeruzalem. Marlqrs zegft, dat, hij niet meedeed toen de
Raad een besluit nam tegen Jezus,(Mark 15 : 43).
Hij durfde niet rc zeggen: ge handelt onrechtrraardig. Maa.r terr
stond na Christrsr dood, zegt Markus, vatte hij moed en vroeg hl,
om Zijnlijk. Dat was een gloot waagshrk, om dat tiik te aanvaarden,
wantmenzagdaarineen verdoemd mensenkind. Jozef ldest nu eohtêt
partij zowel tegen de geestelijke als tegen de wereldlijke overheld
enbelijdtChristusniet slechts met woorden, zoals de hoofdnran over
honderd, maarookmet de daad. Als dat fur onze djd eens lemand zott
doen teu overstaan van de keizer.
ttGeschiedtechter alles tot smaad en schande voor hen dte Chrtcfrrr
gedood hebbbn. Jozef kon Hem geen gïoter eer aandoen dan Herh tn
zijn elgen graf te begraven. Deze grote moed ls utt de dood van
Cbrlsfus zeU voortgekomeu. Dat is tot onze troost besohreven, wult
zo zal het ook met ons gaan.
IIiJ nam hoderd pond mlrre, zeg:l" Johannes (Joh. 19 : S0). Drt rd
de iÍoden geËr3crd hebben en het ls dan ook een wolder dat se bm
nlet er om rrtvlclon. Ik $'eêt det er Elr! dle bewcrm, drt h{ hltr
;
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gev4ngen is genomen en dat men toenr hern schandeliik behaldeld
heeft. De Schrift spreekt daar niet over, maar het is inderdaad heel
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goed mogeliJk, want zij verdroegen niet dat hii een veroordeelde en
verdoemde zo boog vereerde.
n" Uii wikkelde Hem in eem zuiver liinwaad. rt Is alles geschied ter
ere vÍur Christus. Wellicht hebben de Joden dit gebruik bij begrafenissen indertijd meegebracht uit Egpte. De mirre kon het lijk beschemen tegen ontbinding. Itr Egipte was dit gebruik in zw4ng.
En zo behandelden ze hier ntr ook de lfeere, opdat zijn lichaam niet
zou gaan stinken. Eoewel het eigenliik niet nodig was, want Chrishrs
bezat een andere zalf , naneliJkde Heilige Geest, die kon Zijn lichaam
wel bewaren. Het is alles echter erg mooi geweest voor de mensen.
Zo lezen we ook dat hierna de worwen lwa:nen en Hem nogmaals
wilden zalven. Want men moest het n6g eens doen. Wij moeten am
Chxishrs niet vertwijfelen: als wij stervén vallen wij in Zijn schoot,
in de schoot van Hem die alles in Zijn hand heeft. T6lqngik leef zijn
mij alle ledematen, ook de rede, eeu hindernis. Maar als ik dood
ben ondermt Ohrishrs zich over mii. Dan zullen wii op de Jongste
Dag zien, boe IIij hen behqrden heeft, die thans nog slapen de slaap
des doods. Dan zal Hii ze meevoeren en ze zullen schitteren als de
zon. Nu echter geloven wii dat God de christenen in Ziin schoot bewaart.
DaarwarendanMariaMagdalena en de andere Maria, die zich zetten
tegenover het graf. Zij bleven ter$/iil de anderen af en aa'' liepen.
Des anderen dangs, lcwanen de hogepriester en de farizeeën gesamsnlijk bij Pilahrs, ze zeiden: Heer, wij hebben bedacht, dat deze
verleider toen hij nog leefde gezegd heeft: ikzal na drie dagen opetaan. Ziehier'Eet laatste stukie uit het lijdensverhaaf. Op vriidag
werdChrishrs gelcuisigd, aan de avond daan'an begon de sabbat. Op
deze sóbat kwamen de Joden bii Pilatrs. Hoewel z4 Zlinmianden
waren wisten zIJ van Zijn lijden en dat llij zou opstaan. Dat is aIle
christen€n tot sterkte en troost. God onffemt zich niet alleen over
ons, maar ook moeten alle schtpselen ons bijstaan; een heidens
hoofdman legt een getuigenis af, Jozef van Arimethea begraaft Hem,
maarookzelfs Zijnvijandenmoeten belijden dat Hij zou opstaan. God
laat uiet alleen goede schepselen ons dienen, maar ook de vijanden
moeten huns ondanks er bii komen en zichzeU weerleggen. De Joden
meenden dat, zii Chrisfrrs goed bewaren konden in zijn graf , en zii
zsgeu niet dat God al hun plannen iruZijn hand had en ze gebruilÉe
tegen henzelf.
Hàtzegelendàwachters getuigen ervÉur dat het waar is, dat Christtrs
nlet gestolen werd, zcd,at Zijn opstanding door hun eigen getuigenis
bekrachttgd werd. Onder de ogen der wachters moest Chrishrs opgtaar. Isdatnletvertroostend? ZozalGod ook ons doen a1s we maar

zijn. rrilie zict aan ffi overgeeft onraart dat allpn hem
dtenenÀoeteor, zelf.s de vijanden. Al willen ze niet, zij moete'n. Ilier
ziet ge hoe Crod aI hun plannen gebnrild heeft tot hun eigen schande
en tot eer vÊ! Zijn Zoon. Op dezelfde m4nier zullen ook de keizer,
a1s hij ond doodt en de paus als hij ziin edilÉen maald, niets andêrs
uitriohten .dan dat zij tegen zichz'elÍ. gehrigen. God is onze Vader en
draagt ons in Ziju schoot. Zij kunnen niets uitdenlren dat God niet
weet. Vriendeuen vijanden moeten zich schameu, de vrienden omdat
zij God njet vertrorwen, en de vijanden omdat zii tegen God en de
waarheid handelen. Zo n;aal*, God nog heden hen die tegen het evangelie strijden door hun eigen gedachten te scbande. Zii hielden het
voor onmogeliik, dat Hij zou opstaan, omdat IIij een verdoemde was
en aan het Knris hing. De uitroep van die beidense hoofdman, het
beven der aarde en de daad van Jozef van Arimethea,'het raakte heu
niet. Pitatus heeft gedaan wat zij \rroegen, het was alsof hii tegen
hen zei: jullie dwazeu, je meent dat Hij zal opstaan...
'Wij hebben genoeg'troost, als wii er maar toe komen op God te vertrouwen. De duivel en zijn rijk moeten ons aanvallen, maa.r wapenen
hebben we genoeg.
gedutrdig

i,

.\.1ï

il l,'j

,

,rf

,t

í i)i;iiil

f,i"'' ,'

,

'
."1ir',

1

..i.:j-,..:t

l

,i.r

i,',

,

\',
Tclct: Mattheus 28 : 10.20
Gaat heen, boodschapt het Mijn broederen - dit is het eerste vroord
dat de vrouwen van Chrishrs horen na Zljnopstanding uit de doden.
Daamede bevestigt IIij al watlÍiJ tevoren gepredilit had en alle weldaden die Hij tevoren bewezen had, opdat zij,ons die in Hem geloven
gelden zouden. Hii is ons voor en noemt de christenen ttbroedergtr,
nl. wanneer zij inHemgeloven. HiJ wacht ook niet eerst tot wij bidden
en Hem aanroepen en daarrloor broeders woillen. Zo n'aal*, Hii al
onze venliensten te schande. Petnrs heeft Hem drÍemaal verloochend,
allediscipelenzijngevlucht. Verraders had men hen lqnÍren noemen,
maar niet throeders". Daarom is hen dit woord door de wouwen uit
lqrter genarle en barmhartigheid thuie gestuurd. Ze zrtllen het wel ,
gevoeld hebben. En wij voelen het ook, als wij ola6ngd zijn van zonden en verdoemd zijn en toch dit woord hebben, dat vol troost is, nl.
dat Chrishrs zulke vertwijfelde boeve,n aanneemt en hen "broeders"
noemt: AlsChrisàrsmijnbroeder is, dan zou ik weleens willen weten
wat mij nog ontbreelÉ. Broeders hebben gemeenschappeliik bezilt,
eenzelfde vader eu eenzelfde er{enis, anders zotrden het geen broeders
zijn. En deze er{enis wordt door verdelen niet minder maar groter,
ondat het èen geestelijke er{enis is. Wie van een geestelijke er{enis
een deel ontvangt, ontvangt alles.
Wat is nu Chrisfust erfenis? Van Hem zijn leven en dood, zonde ea,
genade en wat in hemel en op aarde is. IIii is de eeuwige rvVaarheid
en Wiisheld en regeert over alle dingen, honger en dorst, niet alleen
eeuwigmaarooklichametiik; IIij heeft allee tur Zijn lund, het eeuwige
en het tijdelijke.
Als ik aan Hem geloof heb ik deel aan al ZiJn goederen en niet
elechts aan een deel enran, maax dan verkrijg ik eeuwige gerechtigheld, wordikheeren meester en regeer ook ik in ezuwige kracht. De
brutk zal ook geen honger liiden en het zalmii aan niets ontbreken.
Dan begrijpt men de woorden der profeten: Die ql de Heere vertrqrwen
hebben geen gebrek aan euig goed (Ps 34 : 11), 'rlkbeu jong geweest,
ook ben ik oud geworden, maarbebniet gezieu de rechtvaardigê veÍ:
laten, noch ziin zaaA zoekende brood" (Ps 37 : 25). Dat brengt het
met zich mee als we "broedergtt heten, niet om onze verdiearsten,
ma"ax alleen uit genade. Als de Heere ZiJn genade Ír het hart gaf, dat
wtJ het zo voelden, dan waren wii genezen. Maar het gaat het ene ogr
Ín en het andere uit. Dit is het ook waar Paulus in roemt: "trlíant glj
hebt niet ontvangen de geest der dankpaarheid wederom tot vreze,
m&ar gtl hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door
welke wlt roepen: f'Abba, Vader", I'en indien wij ldnderen zlin, zo
ztlnwlf ook medeërfgenamen'r, erfgenamen Gods en medeêrfgenarneD
van ChrlgtrBtr (Rom 8 : 15 en L7). Deze etetitel is zothoog, dat geen
menehetvatten kan. Als de Heilige Geest deze genade niet geeft, kan
nlemand zeggesr: Chrishrs is miju Broeder. De rede &rrft het niet; en
ook al zoa zlt het zeggen met de mond, dan is het nog niet zo. Àls ge
t! bril er de spot mee drllft, dan ls het louter misdaad. Voelt ge het
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echter waarachEg in uw hart, d,an zalhet u iets groots zhln, zo groot
datgeerrn€erover zwltgen dalr over spreken ztrlt. Wegens de grootheld enrau zult ge hviffelen of het wel waar is. Wle het er zornaar
uitblaft "Chrisfue is Ynlin Broeder'r, is een dwaas, mist de Geest.
Want het gaat er met mrlk een erast aán toe, dat het vlees er zich
over verbaast, en ontzet wordt eer het ''anwelijks durft te belijden.
WiJmoeteu toezien, dat wij het nieb slechts met de oren horen, maar
ook in het hart gevoelen. Dan zullen we niet zo vriipostig worden,,
maa.r ons verwonderen. De ware vromen leven fur oofuoed en vrées.
Zij denken: Dat ik arm, stinkend mensenkind, die in zmden verloren
ben, GodskindenChrishrsr broeder mag zijn, wat is het een wonder.
Dewarewome schriltdaarvoortenrg en bijt er i:r en heeft er moelte
mee om het te geloven. Als een mens zou voelen wat het allemaal
inhandt zor hij terstond sten/eu. Maar zolang hlj vlees en bloed is,
vathij het niet. Tijdens dit leven is het mensenhart te elrg daarvoor,
maar als bet in het toekomsdge leven wijder zal worden dan zullen
we het ervaren, wat we mr in het Woord horen.
Bij Johannes (Joh 20 zLTl beveeltChrisfrrs Maria Magdalena: "Ga
heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vanr op tot Mijn Vader en uw
Vader, en tot Mijn God en uw fu,'r. Dazt staai, het nog duidelijker,
enhierhebbenwe dan ook een van de meest troostriJke woorden: Zeg
het Miin zelfzuohtige discipelen, die straf en eetrwige verdoemenis
verdiend hebben, verkondig hen, dat MiJn opstanding voor hen geschied
is, door, Mijn opstanding heh ik bewerkt dat Mijn God en Vader ook
uw ffi en Vader is.
De woorden zijn wel weinig en kort, maar het is lets groots, dat
wiJ hetzelfde vertrqrwen in ffi mogen hebben als Cbrlshrs. Wie kan
de weugde uttdnrldren, dat een zondaat God zijn God en Vader mag
noemen zoals Chrisfus? Íffaf kan ons dan nog ontbreken? Je lsut er
wel honderdmaal mee sterven. De sehrijver van de Brief aan de IIebreeën heeft dit woord goed begrepen en ter harte genomen: ttlk zal
Uw Naem miin broeders verkondigen - IItj schaamt zlch oiet hen
broeders te noemen" (Hebr 2 :.tL v). Als een wereldlijk heer zieh zo
diep zcu nederbuigen, bv. tot een dief of iemand die de franse zielte
heeft, em zon zeggen: je bent toch mijn broeder - dai zou al iets geweldigs zijn. Maar hier is een l(oning, dle ia de heerUjkheid en aaa
de rechterhand Gods zit en toch tegen een ellendig zondaar zegt: dta
ig miin broeder. Voor de wereld zou het een scbande zijn. Het wereldlijke regibent kan zulks niet drlden, w&t dan zqlden Jan en Alfemante vrtlpostig worrlen. Als wij vlees en bloed zijn en blootgesteld
aanalle kwaád, ook dan is IIij onze Broeder, anders was Htl one nlst
f in alles geliik gewordent', zoals daar in Hebr 2 : LT sta^at. Elt heeft

alles geproefd zoals wij, opdat Hij een ware broeder van ons zou
worden en ons zou redden, en dat wij op onze beurt Hem gelltk zor-

1'

2S

"i
'

'1.

den worrlen. We willen het aan ieder overlaten hierover nóg meer te
mediteren. Als een mens dit voelt, dan is de Heilige Geest in hem.
Maar'misbruikt deze woorden niet tot eigen roem; iie We dat ge rÉet

vooranderen u er op beroemt. Prediken nnoet men het, maar roemen
moogtgéniet; ge hebt wel de rook gezien, máar waar het vuuf brandt
weet ge niet.
MaardeelfdiscipelengÍngennaarGalilea op een berg (Matth 28 : 16).
Hler hebt ge het bevel dat Christus Z4n discipelen heeft nagelaten,
opdat ze Zijn opstanding en wat Hij ennee vefworven heeft zouden
ultdelen. Hetisniet genoeg de geschiedenis van de opStanding te vertellen, men moet het ook hebben over de vrucht van de opstanding. Ik
moet niet alleen weten dat Christus opgestaan is, maar dat het mijn
opstanding is, zoals reeds tot Maria gezegd was: zeg het'Mijn broederen. Christusgebiedt dit in de hele wereld te verbreiden, opdat het
woord aan Abraham vervuld zal worden,: Door uw zaad zullen alle
volkerenderaarde gezegend worden. Dit is de zegen die Hij hier laat
ultgaan, nl. dat het evangelie en de genade van Christus verkondigd
wordt. Zegenen betekent dat de een de ander iets goeds toewenst.
Deze zegeí vangt hier aan.
Ztj gÍngen een berg qp - zij baden aan, zoals het gewoonte vr'as bij de
Joden. En toen zii Hem zager vielen zij voor Hem neer, maar sommlgentwijfelden (Matth 28 z L?l. Waaromtwijfeldenzij ? Markus zegt,
dat Christus bij de elven kwam toen ze aan tafel lagen en dat Hij heu
hun ongeloof verweet. Zulke mensen zijn wij nu ook. Het is o zo gemakkelijk gezegd: Christus is opgestaan en mijn Broeder. Maar als
lkhetop mijzelf ga toepassen dan wordt het anders. Dat zie je aan de
geestdrijvers, als ze in de gevangenis zullen worden geworpen lopen
ze weg. Maar als het waarheid bij u is, dat Chrishrs uw Broeder is,
dan loop je niet weg. Een christen denkt: alles is in Christust hand,
dÍemiJn Broeder is, ook keizer, dood en hel, die mij verslinden willen, zljn tn Ziin hand. Zb denkt een christen en hij weest niet. De
geestdrijvers echter zijn niet zo gezind,. Dat is evenwel de duivel als
wll het evangelie gebruiken tot onze r@em en niet tot o:rs nut en onze
zallgheid. Toon aan welk voordeel ge van het evangelie hebt, dan
zulleneranderenkomen en van u zeggen:hij heeft gewis de Geest van
God. Ik vermaz[r u niet voor niets. Ik ken er ettelijken die warmeer
zll dtt horen preken het dadeUjk op de tong hebben en er op pochen,
maarhunhartvoelter niets van; zij [jken op mensen wier morrd lacht
terwtJlhun hart er niets van weet. En die wi,llen dan iets nieuws preken, wat ze zelL niet weten. De eU apostelen hebben zoveel prèken
gehoord en verschijningen gehad, en toch hebben ettelijken onder hen
getwlJfeldenheefthethengeen nut gedaal. De roem dat Chrishrs onze
BroederÍsvindtbezwaarlijkeenplaats in ons hart. Maar zij die altijd
over grote dirgen praten kururen dat nafirurlijk ook hierover. '

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aapde (Matth 28 : 18). Vergelijk dit nu eens met wat we zojuistbehandelden: zeg het Mijn broe*
ders. Wat hebben wij toch voor een Broeder? ïÍel zulk een die eenr
Heere is over alle dingen. Want IIij zegt: Mij is gegeven alle macht
-endaaíomheblk ze ook. Maar kán Christrs dit wel zeggen, immers
velenwederstaanHem? Antwoord: IÍijheeft alles op tweeërlei manier
in Ziin hand. tx Zijn genaderijk regeert Hij met zachtmoedigheid; zij
die in dat rijk zijn doen alles wijwitlig; zij ziin,Zijn kinderen, broeders, vaders, zusters zoals llijzelf heeft gezegd, in Matth L2 : 48 tr:
Bovendien heeft mij ook daardoor in Zljn macht, dat IIii mij in dood
en leven miin vervolgers beschermt. Zo roemt Christus dat Hem alles
inhandenis gegeven-, ook paus en keizer. Dat is een grote roèm.
Daarom, gaat heen in heel de wereld en leert alle volkeren en doopt,
hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
Matth 28 : 19). Er zou veel over te zeggen Zijn hoe hier drie Personen aangeduid worden en er toch maar één God is. Chrishrs beveelt
datmen in één naam dopen zal, niet in meerdere nannen. En deze ene
naarn geeft IIij aan de Zoon en de Hellige Geest evengoed als aart de
Vader. Dus lcnrnen Christus en de Heilige Geest onmogelijk minder
zijn dan de Vader. God is een naijverig God, I{ii geeft Zijn eer aan
geen ander, rllra.at aam Christus geeft llij zowel Zijn Na^am als Ziin
eer, opdat men daarin dopen zal. Zo moeten er dus drie Personen in
Godzijn. Enalbegrijpt men dlt niet, Hijzelf zeglhet en daarom lrro€-,
ten wij het'geloven. Dit is een krachtig woord tegenover hen die de
HeiligeGeestnietGodwillenlaten zijn. Ons geloof en onze sacrarnenten zijn niet op mensen gegrond, maa,r op God. En daarom, als de
doopgegrond is op de Zoon en de Heilige Geest, dan moet er één God
zijn.
En leert hen onderhouden aI wat Ik u bevolen heb (Matth 28 : 20). Dat,
zijn de geboden van geloof en liefde, vooral van de liefde. De doop
brengt het geloof met zich, omdat wii in de Naarn des Vaders, des
Zoons en des Heiligen Geestes gedoopt worde:l, daanna volgt de vergeying der zondeg en dat wij deel hebben a€m het lijden en de opstanding
vanChrishrs; wantdaardoor is het verdiend dat IIij de doop gaf. Over
de.liefde zegt Chrisfirs in Joh 13 : 34:'rEen uieuw gebod geef Ik u,dat
gij elkander lieÍhebt".'Er zijn er velen die in deze tekst meer lezen
dan er staat. Zij zeggen: Ilier wordt in'de Naam des Vaders, des
Zoons en des Heiligen Geestes gepreelit, maa{ Paulus doet het in de
Naam van Jezus (Hand 19 : 5). Hieruit concluddfen zij; ats Paulus de
macht heeft gehad om de inzetting vanChristus niet na te volgen, zou
dan de kerk deze bevoegdheid niet hebben? En zo leggen zij dan de
aïïnen en eenvoudigenallerlei wetten op. Ik zou wel willen da.t iedereen hier het rechte pad hield.
Zij zeggen: alshetevangelie niet door de kerk aanvaard was, dan zou

ntemarid het voor het'evangelie lqrnnen hotded. MaaÍ de ketk gplóoft\ '
aan het Woord en daaron heet zij lerk omdat zii aan het Woord gèlooft. Datkan niemand loochenen. Nlemand wordt een chligten a.ls bi,
ntet ln het Woord gelooft. Het Woord is dtrs de moeder der kerk, zoals we lezen in Jes 49 : 1: zoals een moeder baar kind ií haaÍ schoot
draagt, zodtaagl God de christenen in Ziin schoot, dat wil zeggeD in
Zlin Woord. Zeg mij: staat het Woord boven de christenheid d de
christenheidbovenhet lVoord? Moet het Woord in de christenheid geloven of de christenheid in het Woord? Het lVoord kan er ziin zonder
de kerk, maa.r de kerk niet zonder het .trtroord. Door het Woord wordt
de kerk versels. Dus móet ge zeggen, dat de kerk minder is dan het .,..
Sloord. 'Waarom zegl ge dan dat de kerk boven het Woord staat? Dat
staathiermeegelijkdatu zou zeggen: hetkind staat boven de moeder. '
Ertochis het tegenovergestelde waar: de moeder draagt en voedt het
ldnd. Zo is ook de chrÍsteDheid zonder het Woord slechts een kind,
door het Woord wordt zii geoonleeld en geregeerd, daarom kan niet
zij het \4roord oordelen. Doet zii dat toch, dan is zij niet een moeder
maareenhoer. Maarditkanze wel doen, nl. wat hier stáat: gaat heen
eu onderwijst. Ik kan God niet maken maar wel Hem onderwiizen en
verkondigen. De kerk kan niet zelf wetten en de waarheid voortbren- .
gen, maar ze kan wel leren wat God bevolen en geqlenbaard heeft.
Doorhet Woord ontstaat de kerk, en watmeer zli er is dan predilt zii
ook anderen. Dekerk is de klank die door het Woord gevormd wordt.
Maardatkanmendepapistên nlet biibrengen, dat de kerk alleen a,aar
preekÍ enonderwiist, endat zii ni"Xo"_3qrdsninge.n ge9$ mqgr sl9glts
zegt, wa* verorrlend ie en daarvan beliidents aflegt. Vooral met 1 Kor
L4 z 23 kan men ze de mond stoppen. Als zii op de kerk pochen, poch
gtj dan op het Woord. Pallus zegft: als we hier sarnen zouden komen
o allen door elkaar heen zqrden praten, ik grieks, een ander latiin
en er zou een heiden binnenkomen, hii zor zeggqn: ziin iullie gek ? Maar
ale er een uitlegger aanwezig zan zijn enr die heiden zou luistereu en
vergtaan wat er gezegÉ wonit, dan"zou hii op ziinaangezicht vallen,
God aarbidden en beliiden dat God waarliik in ons is. Als dit waar is
.lqr,heeÉt een leek er &rs genoeg aan de predtking te horen. Men herkmt de christeoheid alleen aan het Woonl, zegt Panlus. Daarmee is
aangetoond dat de kerk niet voortkomt ult het alleen maar bii elkaar '
komear, maar uit het Woord clat we hebben. Daarom als het Woorrí er .
ntet ls kan niemand van een chrtstelijke kerk spreken. Het Woord
maald de kerk, enhetis niet zo dat de^$erk over het Woord beschÍ}it.
Ale u dat niet raald, dan raakt niemenilal u.
Putlushe€ftettelijkekeren in Chrishrsr naam gedoopt. Maar Chrisfue
had dot ook nlet verboden. De apostelen hebben het bevel gehad de
grqndsfu te leggen, een grondslag waarop de kerk staan moet. De
aportelo zfin groter dan anderen. Ik heb thans het bevel om voort te
.
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ga&Íít+etwat0hrtstrs en de aposteleu gebredil* hebben, zoals Chrishrs hleizegt: Leerthen onderhqrden al wat Ih u bevolen heb. Chrtsfire
zegt niet: zo en zo alleen mag je dopen. Al werd alleen ln Chrlsfrrgt
naarn gedoopt dan was de doop nog even krachtig, want de drie PersonenzijnéénGod. Of ik één Persoon neem of alle drie, het is gelÍilc
Als gq maar God zelf door ZiJn Naam aangriÍpt dan is het goed.
Enzie, Ikben met u alle de dagen tot aan het einde der wereld (Mattb
28 :'201. Dit is qr het heerlijke regi:nent van Chris:hrs. Je vindt het
bij de 'christenen en niet bi! àe pill, al beroemt hi3 zicn er wel ql.
ZIJ zallen het eerst nog moeten bewijzen dat zij tot de christenh€id
behoren. De paus zegt wel: ik zit op de plaats van Petrus - maar hij
is een duivel op de plaats van God. tt Is dtridelijk te zien dat hiJ een
boef is, ook al rrif hij met zoveel wborden het tegendeel bewiizen.
Iaten ze l<azai'vels, bisschopsmutsen en spitse hoedies drageu, alÍ
zullenerniets mee uitrichten, de kennls van Chrishrs zal niet ophfltdentotaanheteindeder weretrd, maar men verloriJgt haar alleen door
het Woord. Waar dat is, daar is God, daar is'Chrisfrrs, daar is ge*
nade en barmhartigheid. Wij hebben het Woord en weten dat Chrisfiis
daar is. Wij zien niet, maar wij geloven. Bij hen die geloven is de
genade; door dit bevel is voor de christenen de zon van het errangeli.q
opgegaan. Maar gelooft niet hen die zich op de Geest beroemen en
God en Christus broeders noemen, want de duivel verkleedt zich ale
een engel des lichts (2 l(or 11- : 14).
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Hij aanhoe het er irÍ de -christenheid Tïar toe gaat enhoe IIij ook hedenuogzoumoetenzeggen; waarom zíit,grj beáeesd, gep geest heeft
goenvleqs en geen benen, zoals g{j ziet dat Ik heb. Daaroi'rn predikEu
wij, omdatwij ervaren dat er mensen zijn die net zo bang ziJn als de
discipelgnwarenen Hem niet kennen zoals Hij gekend wil wezen. Dit
woord geldt dan ook nog steeds: Waarom zijt gij beweesd, daar Ik
toch de dood en de zonde - waardoor de dood regeert - overwonnen
heb en u deze zegepraal geschonken heb? De troost en het geschenk
zijn er, maar het hart is zo klein dat het hen niet bevatten kan. Hit
hordt hen de littekens, die IIij aan het Knris heeft opgedeum, voor
ogen, opdat wij voor altijd zouden leren geloven. Wanneer de angst
u overva-lt, hoor dan dit woord: waa^rom zijt giJ bevreesd? en zie,
dat Hij is opgestaan, en betast Hem, dat wil zeggen let er op hoe het
men een mens. gaat die van harte gelooft dat Chrishís opgestÍLan is,
nl. hoe hij zonder vrees is.
Maar gij zegt: ik ben te gering. Christus bestreedbij zijn discipelen
een tweevoudige angst, nl. de angst die zij hadden vanwege de Joden
en de angst die zij hadden vanwege hun geweteu. Daaraan ziet ge dat
het Christusr ambt is allerwegen te troosten.
Zijn tweede werk is, dat Hij hen niet alleen handen en voeten toont,
maar ook gebiedt te eted. Dat doet ltij opdat.zij zieu zouden dat IIij
het werkeUjk is, dus opdat ze volkomen zekerheid zouden hebben.
Daar"is ook inderdaad alles aan gelegen, dat wij Hem waarachtig
kennep. Zo doet Hij altijd, IIij eet en drinkt met ons. Als ik preek
dan preekt Hij in mij. Als u hoort dan hoort IIij in u. Voor zichzelf
had IIij niet nodig te eten; want de opstanding heeft Hem uit dit leven
weggenomenenovergezet in een ander leven. Op dezelfde wijze hebben ook wij wat ons geweten betreft geen wettea en regels me€r Dodig. Het is niet meer een taak van de wet mij beter te maken, zoals
demonnikenmeuen. Om geweten is vrij, want wij leven in ChrÍstus,
dat $,il zeggen met als Hii in een onzichtbaár leven, hetwelk Paulus
een nieuw leven noemt (Rom 6 : 4). Chrisfus rvas het niemand verschuldigd, dat Hij zich hier liet zien en nog veel minder dat Hij met
ziin discipelen,at. Hi! heeft op geheel nahrurlijke wijze met hed gegeten. IIoe HiJ echter het voedsel verteerd heeft, dat laat ik rusten,
Ilij'is de discipelen ter wille geweest. Tevoren was het zo geweest
datHiJ moest eten. Hij wilde God niet verzoeken en deed daarom ale
ieder mens. Zo moeten ook wij doen. Ik heb niets met de wet te maken, want mijn hart is vrij, maar terw'ille vaa anderen kan ik mtf
aan hem houden. Als de monniken grauwe rokÍ<en dragen, kan ik dat
ook; n:ietdat ik er iets mee verdien, mÍlar terwille van mijn naagt€,
zoals ook Christus zich liet zien en aantakeu, hoewel Hit het ntet
nodig had, Ten eerste stelt Hij ons daarmee het geloof voor ogenf
doordatHij ons troost, opdat wij niet vertrndjfelen, ten andere ook de
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'rEn IIij zeide tot hel: Dtt ztJn de woorden dte Ik tot u sprak, als Ik
nog met u wÍ18, naïne[ik dat het alles moest vennrld wordem, wat
vatr Mij gesohreven ls in de Wet van Mozee en de pfofeten en de
Pg4ltnsutt (h* % : 44). Het moet begrepen worden en daarom qrent
Chrighs voor hen de Schrift. Hij zegt: Ik heb het u tevoren gezegd,
maar ge hebt het nog niet begrepen toen Ik bij u was.
\tlatstaateruu in de ïVet, btj de Profeten en in de Psalmen geechreven? Dat leegt u in de versen 46 en 47 tttrJzo is er geschreven, en
alz.o moest de Chrlstus lljden, en van de doden opetaan ten derden
dagen en tn Ziin Naan gepredikt wonf,en bekerlng eu vergeving der
zonder onder alle volken, beginnende van Jenrzalemrt. lVtl hebben
hierZijuoverwinnlng, die IIij ong schenld en uitdeelt, dat wll zeggen
IIii laat trst f,yangelle predlken. Dat betekeut niet anderg dan dat
door het Evangelie de zegen uitgedeeld wordt. De zegen wordt nlet
metde hand uitged€eld, maar gaat door het Wootd ln tn het bart. De
Schrift heeft van Hem gezegd, dat HiJ een lknlng zor z$n dte ln gerechtigheid en gericht regeert.
t'In Zijn Naarn bekerÍng" - datis een naar wooml, wánt wt1 hebben er
biecht en genoegdoening in gevonden. Chrlstus echter heeft gezegd
dat de predildng aan alle werlcen voorafgaat. Waarom wllt u het de
omdraaien? Zie, hoe de woorden voorop gaanr.
llli zegf: Older alle volken, dat wil zeggen hst moet gepredlkt worden, dat alle volken boete moeten doen, want de wereld en vooral de
echiinheiligen menen dat zij God bij zich hebben door hun werken.
Ga heen en predik de monnikeu dat ztj boete moeten doen. lVat voor
eenboete ts het die de Heere gebiedt? Boete doen ls een teken daarvan, dat er niets goeds is. Als Chrishrs het zegl en dtt Woord laat
gelden voor heel de wereld $raartoe ook de monuilcen behoren, dan
worden dus door Woord alle mensen alg zondaars veroordeeld, dat
wll zeggeu men moetpredlken dat allen zondaren zltn, zoals gesahre ven staat ln Joh 16 : 8: De lteilige C'eest zal de wereld overtrÍgen
van zonde, eD van gerechtigbeid en van oordeel. Paulus.doet z{n
mond wljd open en zegt tqgen de Romelnen: Wij hebben allen gezondlgd en denren de heerltJkàeid Gods (8om 3 : 23). Enboveual tast btj
met dlt woord |tboete'r de sch$nbelltgen aan, die menen dat ziJ een
vrltewllhebben. Alsdatzo was was het ntet nodig boete te prediken,
datwll zegen, dat men een ander en beter hart moet hebben. Dit gesoht€dt wanneer de werken dle voorafg'r,en veroordeeld worden. AIF
temand vt$maat het Ouze Vader bidt en edir monntkekap opzd, terwtjl
zÍln bart hetzelfde bliift, dan ig dat nog geen boete. Het hart moet
aldetr, hethartmoet goed zijn. Als iemand boete wtl doen gecchÍédt
det Dfst daaldoor, dat hti dit of dat werk doet en daamee boete op
doh neemt, maá,r doordat btt van blnnen verstaat dat alles verloren

tc endnr€tbelaágl, Monnikekapp@, enz. gtaan hterbutten. Alg
bet haft verandend ió, danis et eÁ-ander meDs. óát;;"4;;;;;:
dikendatdehelewereld verdoemd is en voc. zonde hqrden moet]wat
?e mr-v9or-de hoogete heiHgheid aanzilet. Alb een mens dat ziet, dan
doet hij afstand van haar. lvat moet ik dan doen? Moet ik eerzarun
gaan leven? Moet ik een grauwe monnikskap drageu? Neen. \ilat uw
qerkookis, het Evnngelle zegt ten allen tijldat sé boete moet doen.
Moetlkdug niets doen? Neèn, want de boeie worr*t nu niet meer, zoals woeger, in de naam.van de paus gepreelt, maar in chri ghre r na a.m.
De werkheiligen richten hun werken naar de zin en smaák van de
mensen en zeggen: dit moet ge doen, want dlt is goed en daanm.ee
behaagt_ge God. Maar chrishrs zegt: doe boete. óeze boete echter
wordt alleea door christast ambt geprediliÉ: in Miju Naan dat wit
zegg_endoor-!ril moet men haar prediken, nl. dat in áe wereld louter
zonde is en alle meneen des duivels ziju dat moet men vaq MijnenÍI
wege prediken; en alg dat gebeurd is, dan
moet men daarna ii tvtiSn
Naa.rn prediken, dat Ik ds srqng overn'omen heb en de meusen deie
overwinning schenlc. Als er vergeving is dan is er geen verrilieuste
meer. we weten wat een schenlcing is. Als de Heere loon geeft, dan
ls het verdienste; als l{ij iets schealÉ ts het gave. chris'arË zegt zelt
v_an de vgrgeving der zouden dat ze door Hem géschonken is. oJboete
draagt bier dus niets toe bij. De kinderen op de etraat weten wat
t_rvergevingrt ig: waÍ vergeven
wordt, dat is omniet. Dat prent ik u
9qarom zogoed in omdat wij zodra wlj het woorrl ,'boete horen dengranwe rok, eeur gesel enz. Ze hebben niet geweten wat
F"
fq€en
ttboetett
iB, er uiets van begrepen. Met de'boete moet gó in uw binnenste-gaaa, uw hart moet erkennen dat alles zonde ig-wat ge doet.
En toch vraagt men nog steeds wat men d6en moet. Antwóord: ge
moet voor slecht houden wat ge tevoren voor heilig hebt gehoudei.
Hoor, wat chrisfus
de vergeving der zondenr preoit<eu in Miln
-zegt:
Naam. Niemand heeft
dus vergeving der zonden ,t"n alleen in Ziin
Naam. weliswaax hebben zij o-nder het pausdom btJ hun aÍtaten oó[
de naam van cnr-.shrs- gebnrilt, maar het was in naám van de paus.
Ge hebtde vergevlng der zonden gezocht in monnikskappen en áus ln
uw-elgen na!m. tffant ge hebt gedacht: ik wil dlt po daf àoen, Heere,
:olrdat Gli mti de zonden vergeeft. Zulke mensen willen ae vórgevtná
dgr zonden nlet h chrishrst naaïr, maar tn hun eigen naan veïtaiÈ
gen.
P". -t"FS z9-g$: he! moe! geprédikÉ worden. Bíj zegfiniet: men moet
Naam dóen-of geschi6den lateo, maai: men noet het pr6Bli"MJi"
dlken. Z,o steat het ook in Rom 10 : l?: het geloof komt ult de pridtHqg. qp bevel van Chrishrs moet men hel &rs prédlken, dÀt alle
mengen zondaren z,rin en van bart moeteu veranderen. nls aat gebeurt,
volgt dat ztt deze belofte van Cbrisfus ontvaDg€n.
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Het zífn maar weinig woortlen, maár ze bevatten de hoofdsom va:r
alles: Loete predikentn vergeving in Mijn. Naam.

Tekst:

Oru

Chriatue' opctanding

Wij willen het hebben over drieërlei opstanding; ten eerste de QstandÍng die reeds heeft plaatsgevonden, daarna over het gebruik
daarvan, en tenslotte hoe deze opstanding tot ons komt. Ten eerste,
willen we dus de geschiedenis vertellen, opdat iedern tenminste weet
hoe het gegaan is.
.
De apostelen waren bevreesd. Ze waren zo bevreesd, dat zij

niet naar het graf gÍngen. Mattheus zeg!, dal er een aardbeving plaats

-

vond, zodat de wachters verschrik*en. Daar ziet men ookde grote
liefde der vrouwen jegens de Heere. Ze gaan als in een droom naar
het graf , met grote liefde maar bedroefd èn weten niet wat zij tloel.
Zij nemen zaJf mee; pas daarna bedenken zij dat de steen verzegeld
is. Danzeggeuziji wiezalvoorons de steen wegweutelen; als wilden
zij zeggen: zijn wij niet dwaas? Nu gedenken zij Hem die zij tijdens
Zijnlevenlief gehad hebben. Als zij bij het graf komen ovenraÍt hen
een grote schrik. Aan een Opstanding denken zij niet, zij menen dat
deJodenZijnlichaamhebben gestolen, opdat zij het niet zouden kunnen zalven. Zij begirureu erg te \Menen, zoals Lukas zegl (24 :41: de
levende hebben wij niet en nu ook niet de dode. De engel troost ze
wel, maar dat is hen te ruw en te koud: zij horen wel de woordgn
maar zij geloven niet. Het is iets groots dat de vrouwen de eugelen hoorden spreken; de wachters hoorden hen niet.
Het eerste wat nu volgt is dat zij naar de discipelen gaam en het hen
verkond;igen. Daarna volgt wat we lezen van Maria Magdalena, dat
ze zei:. zij hebben mijn Heere weggenom€n en ik weet nlet waar ziJ
Hem gelegd hebben. Het was druk op de weg, een groot geloop en
heen en weer draven. De discipelen en de vrouwen liepen hierheen
endaarheen, zoals mensèn doen die geschrokken zijn, die iets kostbaars verloren hebben. Hetzelfde zègt wtaria magiaalena ook tegen
Christus zelf die zij voor de hovenier houdt: "Hèere, zo Sij Hem
weggedragen hebt, zegt mij, waar gij Hem gelegd hebt,, en ik zat
Hem wegnemenrf (Joh 20 : 15). Jezus zegt tot haar: rflUaak Mij,niet
aar" (Joh 20 : L?l. Uit de tekst blijkf dat zij op haar aangezicht was
gevallen en Zijn voeten wilde aqnraken.
Zij waren dus allen vol vrees. Dit was de laatste toeloop naar het
graf. Daarna volgt hoe Christus hen onhnoette.
Totzover voor vandaag over de geschiedenis der opstanding. De
evangelisten zijn kort in het meedelen eryan. Want vooral daar is
het hen om te doen, datde Opstanding neeffphatsgevonden en openbaar geworden is.
Ten tweede nemen zij dan ook de Profeten tot gehrlgen. Za
weten narnelijk dat er in de Profeten veel over te lezen staat. Er ls
geen Profeet die - sprekende over Christus - het niet ook over Zlln
opstanding heeft gehad.
Wijwillenechterteneerstede daad op zichzelf bekijken en besohrtlven. Toen wij het over het Lijden van Chrlsfus hadden hebt ge gehoord dat Hij onze plaats heeft tngenomen en onze dood op ZÍóh ge-
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Chrlstue loslafenr, wan! Dfe lrm ntet stervfn, hoewel Hft dood ÍAB, '
Precleszo ls hst,ook net dp zonde: dezonde heeft verríoemd S alte
metÊeD en ook Chrteàrs scbuldig gemaalÍ, want eqn Qpgebangene te
vervloelÉ bii Ciod (Drut. 2L z 231en de zonde zei: Christus ts dood,
lkbenkontng over Hem. MaaÍ eer zii het bemerlde krn'am IItj uÍt het
graf en wierp IItt de zonde.omner; en zo hvan aan de heerschappf
derzonde een einde. Zij wilde over Hem heersen, maar het was zoals we lezen in Pó 78 : 85: De Heere ontrvaalrte alg uit een slaap; of
zoalswelezen in Jes 22 z 17 v over Sebna: Zie, de Heere zal u weglwerpenmeteen nannelijke wegrverplng, otr Hij zal u ganselijk overdekken, IIij zat u gewtsselijk voortrolleu gelijk men een bal rolt, in
een land, wijd ván omvangt'. Christrs doet alsof IIij dood is, maar
Hij ts niet dood, HiJ slaapt en werpt zowel de dood als de zonde omver. Dat betekent-het dat IIij zobde en dood in en door ZtchzeÉ
overwoDnen heeft. Als IItj ntet God was geweest, had Htj dtt werk
nlet lfunnen voltooienr. Het is betde waar: Chrlsfrrs is dood en IIiJ ie
niet dood. Christus kan nlmmermeer st€rven. In Joh. L2 z $4 negft,
ookhetvolktegenHem: Wijhebbengehoord in de Wet dat de Chrishre
eetrwlg bEift, hoe zeg! Gij dan dat de Zoon des mensen moet verhoogd worrden? Uit de beide nahrren is één Persoon ontstaan, maar
naar Zip godheid is Chrlshrs niet dood.
Totzover over de daad en het werk, hoe ze hebbenplaatsgevonden;
de Profeten hebben er over geschreven, dat zonde en dood ntet alleen zullen ophouden, maar overwonnen zullq wordeu. lVie dat ge*
looft heeft de grondslag gelegd n'aarop med verder bqrwen kan: ik
geloof dat ChrÍstrs opgeetaan is utt de doden. fUJ is nlet alleen opgestaan uit de dood en verlost van de zonden, maar is boven heo
verhoogd.
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Te&st: Over ChristuE

oP*anding

:

Ge hebt vaqmolïgen gèhoord óver de geschiedenis en b_ovendien over
. het eerstewatwebehandelen willen, nI, de gebeurtenis der Opstanding
op zichzelf, hop ze .heeft plaatsgevonde1. Ge webt nu dus- dat door de
óstánding van Chrishrs allês oterwonnen is, dood,_ zonde en duivel.'
Nir gaan ile verder. Waar we het nliover zullen hebben is dit, dat de
Opsíanding openlijk verkondigd en uitgedeeld wordt; en tenslotte over
het geloof elr de vnrcht der Opstandtng
De áuivel bestriJdt dit alles,-allerwege, vooral de daad zelf heeft hij
aangevallen. IÍii leeft willen verhinderen dat de Opstanding nQ{9yon{,
Wait alles wat loed is en van God komt wil hii verhinderen. tUj h99ft
het niet l$nÍen- verdragen dat Chrisfus leven zou en ook niet Zijn
werk en Ziln leer. Graagzouhi! de opstanding hebben-verhinderd; hij
vatt haaq óok aan met Zi;n lqrnstenn met list en macht. Hii kent ook
terdegedeSchrift en verleidt tot een vegkeerd verstaan efvan. DaaromwiËthii ongetwijfeld dat Chrishrs komenen hem met voeten treden
zou. IIij wist wel wat de Profeten predikten en schreven. Hii was er
dan ooli geheel zeker van dat dooi Cod besloten was, dat er lemand
zor komá die zijn riik zou verwoesten - wat nog niet inhoudt dat hij
wist wie het, zou ziln en hoe Hii het doen zou. Daarom wil hij het
. graÀg tegengaan,
Aai CtrrisArs opstaat. Eerst valt hi,i IIem aan met
Iijo ït*lt. "rfij aenft: daar fig1 Hij; hii gaat naar Pilahrs en bestelt
wáchtersenneehtdehogepriester in de arm en de overheidspersonen
te Jeruzalem, opdat zií de steen verzegeten. Itii den\t: waar zou IIii
nunog lnpn-eu bnfsnapp èn? Zo listig zorgt hij voor alles; maar daarrra
beefihijwelbemerkt-dlathet graf met drek verzegeld was. Zou iemand
de steï hebben willen wegwentelen, hii zou het nlet gedurfd hebben
zonderverlofvan de kèizerfiike macht. Maar ook al zouden er 30.000
om het gfaf hebben gestaan,-dan was chrisfus Dog opgestaan. De hogepriesíers stemden ook overeen met de duivel; en daarom dacht hij:
is: als
íni er niet uit ontgnappen. Een tweede lqnst van de duivelgeval
te
"d
in
ieder
zal
Hem
ik
dan
lilaar
spegl,
gewold
niet
met
lk'het
gOhande *uÍ"o, door Hem te bèbster.en. Dit begon aI aan het Kruis, '
áaarlringltij temidden van moordenaais, daa-rom du{dg P"*ql$ T.9t
eerbiedlot ÍIem op te 4en. En al zou iemand gezegd hebbg,_ dat Ïij,
Jezuo, van de doáen zou opstaan, dan lrarl men hem a"4qUi! gedood
vanweg" zulke lastefiatul. ne duivel heeft het zo aangepaffi dat ook nu
nogntimand het hem zou lflrnnen verbeteren. Maar wat baat het hem?
Di Heere laat hem ziin vergif e.n macht gebnriken, en schriidt_toch
n"t kracht mldden dór onJ heen. IIii getsÍuili* Ziin-eigen paght en
Èokommertzichniet om die van Pilatus en die van de hogepriestg.r"e+
óvenmtn om het robpen en schreeuwên of de lsrade gemchten nii.le!
Iftuls. Enzoheeft daÀ ae daad plaatsgevondon gie de duivel graag had'/
wlllen verhlDderen
Teu tweede, de opstandrng wordt 4*t ook publiek gemaakt'en korirt
omt€ngodá. Datiqronsglen voordeel hebben opgeleverd als ChristUJ attËen voor Zlohzelf de dulvel zou hebben vertreden. Dan had IIij
'I
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ook wel dadelijk vanuit de kribbe reeds naar de hemel Inrnnen varen.
De,Opstariding heeft voor ons plaatsgevonden, daarom dat zij openlijk'
bekend zsu worden."Dat noem ik de Opstanding ultdelen, dat zij nlet
ltl Ziin Persoon verborgen blijft, want Hij had haar niet uodig, maar
ons - die gevangenen van de zonde zijn - ten goede komt. Daanrrree
strooit Hij ZícIweLf. uit zo wijd de wereld is, en laat Hij prediken dat
IIij de dood en de zonde overwonnen heeft, niet om Zichzell, maar om
ons. Ditnu betekent de Opstanding van Christus uitdeleu en aanbidden
aan de wereld, gevangen in zonde en dood. Zie daarom, hoe het gaat
nadeopstanding; Het is te doen om de Opstanding die door het Woord
plaatsvindt. Deze bekendmalcing geschiedt door het Woord, dat wil
zeggen door het Evangelie. Zij is de predildng van de Opstanding. Ge
Ziet dat reeds dadelijk aadat Hif is opgestaam. De engel komt en vat
de Opstanding terstond in het Woord, tot een teken dat de Opstandtng
inhetWoordgevat en openlijk aan de wereld verkondigd moet wonlen.
De engelea zeiden tot hem: Wat zoekt grj de Levende bij dedoden?

(Luk 24 : 5). De vrouwen dragen het verder en brengen het bij de
apostelen. Dat ls de bekendmaking van de Opstanding. En Chrishrs
zeII komtook en zeg!het Maria Magdalena,'Petms en de anderen. Zo
is de Opstanding een verkondiging van opstanding. Dat weet de duivel
ook, datmeu ovêr de Opstanding niet zwijgen kan. Daar hij nu de Qpstaading zelf ondanks zijn macht en list niet heeft lqrnnen tegenhouden,
vetzet hii zich thans met vuist en tong tegen de verkondiglng der Opetanding. 'En daarom wat doet hij als de vrouwen komen? Hij laat de
Joden naar Pilafus gaan eu zeggen: Heer, beveel dat men het gtaf
bewaa^lfrtotaandederde rrag, opdat niet Zijn discipelen komen en Hem
stelen en'zeggen tot het volk, dat Hij is opgestaan van de doden. En
tot de wachters laat hij ze later zeggen: zegt niets. En hii laat hen
met geld de mond stoppen van die wachters, gesteld dat het opentijk
bekendzouworrlen. Opzulkeensluwe wijze heeft de duivel geprobeerd
be_t Senrcht omtrent de Opstanding uit te roelen. Omdat hij de daad
zelf nietheeft kunnen verhinderen, wil hij op zrn minst voorkomen dat
erovergesprokeo wordt. En zo gaat het heden nog. Nog steeds neemt
de duivel mensen ln dÍenst, naneliik hen die zichzelf zoeken en uiet
Chrishrs, endie hitst hil op tegen de Qpstanding. Ge zlet immsrg 2elf
hoevelemensen gescbenken E nmemen en daaraa freken wat de duivel
wil. EntocbziJnhetlouter leugens; Zo doen alle Hnderen des duivels,
zoalsook ouze dwepers. Daar:na pakken zij het met geweld aan. En zo
zal-het bltjven tot het einde der wereld. Máàr Christus bekom.mert
zich daar niet om, schrijdt voort als een held. Nu weet ge hoe de Opstandlng openbaar geworden ls. Ook heden stelleu zlj zlc}n op allerlel
wijze daartegen.
Christrs deelt de Opstanding dus uit door het Woord, door het saorament nan de doop en van het avondmaal. Daaf,om ls het dulvelg werk
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overal deze mededeling, deze openbaring te weren. Hier duiken de
Dwepers opr, etrders valt iemand het sacra^ment a,an. Het is hen allen
er om begonnen te verhlnderen dat de lca.cht der opstanding bintien*
dxingt in ts meqsen hart, zoals ook de Joden deden, die zeiden: Ilij is
niet qÍgestaaa. Het Evangelie geldt dan slechts als iets uiterlijks. De
Dwepers zeggen: U moet het eerst in uw hart voelen, de lnuerlijtfieid
moet u gefuigenis gevetr. Weet u waar het hen'om te doen is ? Hierom
dat de openbaring der Opstanding niet onder het volk komt. Daama
komen daa ook nog de t5ranneu, en zo vetzet, men zich altijd met llst
eugeweldhiertegen. Daaromldjkde tekst eens aan. Zaals de geschiedenis waar gebleven is, zo is ook de verkondiglng gebleven. Vraag
het eens de grote Erostelen of zij het het eerstin de geest of door het
Wooqfl verstaan hebben. Tot Maria Magdalena zegt Christus: Ga heen
naar Mijn broeders en zeg het hen ( Joh 20 ; 17). Welnu, oordeelzelf
ofHijdaar geestelijk of licharnelijk gesproken heeft. ZÍjn het dan niet
boevendiehet anders leren? De discipeleR zeggen: Ja wel, Geest. Hij
heeft 40 dagen met ons geleefd en gesproken. En toch hebben zij niet
geloofd, maar hebben ze het voor een verzinsel gehouden. Als de
Geest er was geweest voor de prediking plaatsvond, dan hadden ze ex
niet om gelachen. Het begin en het eerste werk waardoor men tot de
Opstanding komt is het uiterlijke Woord. De duivel vecht daartegen,
omdathij een vijand der prediking is; endaarom verleidt en verblindt
hij de dwazen. Wie het Woord veracht, wie wil dat men eerst in een
hoekzit, alszouGod met u in uw hart spreken en niet in het uiterlijke
Woord. Als dat echter geschiedt, dan verschijnt God u in Zijn majesteit. Ikpraatniet uit een leeg vat: ik kan mij God niet voorstellen, als
ik niet steun op het uiterlijke Woord.
De paus zou nooit de antichrist zijn geworden, als hij niet aan deze
valse schijn gehangen had. Want de paus beroemde zich er op en anderen vleiden hem ook daarmee, dat hij een belichaming van de Heilige Geest was en de macht had de Heilige Schrift uit te leggen. Zo
heeft de paus zonder de Schrift geregeerd overeenkomstig zijn eigen
geest. Precies, zo doen ook de ni€uwe profeten (dwepers). Ikwil
echter niet dat de Schrift veracht wordt; houdt het er voor dat God u
daardoor helpen wil. Wilde Hij u op een andere marrier helpen, dan
had Hij geen engel behoeven te zenden. Hij zou de apostelen ool< wel
dadelijk de Heilige Geest hebben lilflxen geven, maar Hij wilde Hem'
aan hen geven door het uiterlijke Woord. De Opstanding ís dus ges chied,
de daad is er, Christus heeftde duivel veqfreeden en laat ors ru v€rkondlgen, dat deze overwinning voor ons is. Als dit gepredikt wordt
dan ts er een prediking van het Evangelie.
Daarvan roemen de Profeten nog meer dan Paulus . Zo zeg! Joel.: ríEn
hetzal ten dien dage geschieden, dat de bergen van zoeten wijn,zullen
dnrlpen en de heuvelenvanmelkvlieten, en alle stromen varr Juda vol

rgt"T.g.*{: (Joel 3 : L8). Is dat niet een heerliJke
IT
h9t uiterujke woord? Het zal overvloeien

Als

uÍtqpraalc over
vanzoei,e honin! enmerlk
wilden de Frofeten zeggen: Aan het Joodse
tand ber"""

loofd vloeietde va4 melk à honing - en zuIk "otttàrlc "*
t om"n
onder alle volken, zoda* de hele aarte overrloeieu
""q zal""t-ntr
van ilIk *
honiug. D{ is de zalige-p1eairyry der opstanding van christus, die ie
diegeesterijkemelk. rs het niet ióts ueei.tt;t<s aaï oe dood'àverwonnen
9n_dezoldep mii vergeven ziju endat mijn géweten niet áèer bezwaard
is? De duivel is aan handen en voeten geÈetend, zodat hij geen macht
meer heeft. rs dat niet zoete honing?baanra wordt het áo*k als melk
g_epredilt, als kinderspils,
wil áeggen: men moet hen dte geloven
dragen en behandelen als -{at_
kinderen AIé uog zwakziin. Dat ijlouter
ee^u prediking van genade en van de retre Èefde vanbhrishrs. En
nu
willgn ons diedomme Dwepers voorhouden dat het Evang;È"
t"gÀ
tafel is, terwijl het vol zoete viJgen is.
""o
Eenanderetekstvindtuinpsalm Tz,De bergen zullen den volke vredo
dragen, ool< de heuvels met- gerechtigheid'" (ps ?2 : B). De bergen
zullen vrede dlagen - zo zal hèt er aan toesaai. .loelheó,ft in
seujËenisse-g gesprokerr, maar hier wordt het róndweg gezegd. rn .riaea
groeiden de olijfbomen en vond men wijnbergen, áár dlár zuIlen de
À* a[errnesó
\r-senvledeengerechtigheid dragen. Iieze Ëergen
vinden- Dat is een_grote lofprijzing op het Evágetie
"J en
de openbde.
bekendmaking v?n càristust opsta::ding, want zij lredilt dat chrisfus
de dood vertreden heeft. Oat betekenÍ de vredden ae gerechflgheiá
prgdiken; wantalsde_dood weg-is, ítan moet de wede er àrin. \fiiech.
terdiedagerijkshet EvangeEJhelder en kráar horàn p"àË"o, hqrden
het- voor gering en doen net alsof het het woord is'van een gcboenmalcer; wij bedenken niet welke een grote zaak het ig. De profeten
zouden graag in deze tijd hebben geleefd, hrrn woordern ziin als ïyifd€n
ziJ zeggen: wat zou ik getukkig zi3n als ii< in die tijd zor Ísrnn"n tè-"èn
ïvanneer de- bergen ovenrloeien van melk en honing. Als zij ons nu
?ryeo, zóuden ze ons met verwondering aankijken.
zoweetgenu dus dat.de qp$anaung daartoe ueeft plaatsgevondeq, o5rin het woord gevat en oni voorgelegd ,àu *often en dat de
9!
"ii zich er tegen
duivel
te weer stelt.
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ToLeÍ: Ovcr Chrictus' opstan,ling
Tot nu toe hebben wij twee dingea beha:ndeld, nl. de geschiedenis van
tle Opstaading en daa.rma de openbare bekendmaking ervan door het
l{oond. God lyll dat d eze schat voor de wereld wordt opengelegd, daar,our heeft HiJ het predtlcambrt ingesteld en de Heilige Geesígegeven.
Hiertegen hitst dè duivel de Dwepers op.
lfrrwillen wij over het denle gaqn spreken. Als Chrishrs gepredikt en

bekend gemaakt wordt, dat IIij door Zijn dood en opstar-rding mijn
?onden overïyoqnen heeft en dat het aan de wereld gescbontr<en is, dan
volgt dat men het met dankzeggipg moet aannemen, opdat hetniet tevergeefs aalgeboden wordt. Want daar is een zwaré straf op gezet,
zoals Mozes geschreven heeft: Wie Mijn woorden niet horen àal, die
ryi i" Mijn Naam spreken zal, van die zal Ik het eisen peut 18 : 19).
Enln Micha 5 : 14 staat:'rEn Ik zal in toono en in grimmigheid wrake
doen aan de heidenen die niet horenil (Mieha S z I+1. Deá prediking
en bekendmaking van de opstanding van Christus is een groót [efdewerk. Als zij ons \iyordt aangeboden, moet men haar Àet het bart
aarnemen. Want als de op standing van Chrishrs mij geschonlcen wordt,
l<an ik haar niet in mijn zak steken. Men kan haar nergens anders
ontvangen dan in het hart; in het hart moet zij regeren. Dat noemen
wij een waar christelijk geloof, ats wij het in het hart ontvangen en
daarop vertrouwen. Wij zien het niet, slechts in het Woord woidt het
ons voorgesteld. In onze tekst vindt u dat ook, nameltjk waar Chrisf,rs zijn discipelen berispt: 'rO onverstandigen en tragen van.hart om
te..geloven al hetg_een de profeten gesproken hebbeu" (Luk 24 : 25).
Dit berispen en klagen over ons duurt tot het einde der'were1d. Ach
datwijertochbeter door zouden worden en niet behoorden tot hen die
het Woord verachten en vervolgen en niet dulden dat het gepredikt
wordt. Van zonden verlost worden wilde men graag, maar dit middel i
wil men niet aannemen, dat wil zeggen men wil niet geloven, maar
het met de handen lannnen vatten. Daarom zegt paulus:l'Daar gij hetzelve verstoot en uzelve des eeuwlgen levens niet waardig ooráeelt,
ziet, wijkerenoastot de heidene;r" (Hand. 18 :46). En Chrishrs zegt:
'fDaarom zeg fl< u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggeuomen
worden, en een volk gegeven, dat zijn vnrchten voortbrengt" lttlat&.
2L-:43), Daaromfutalles daaraan dat wij het aanrnemen en niet twi!felen, maar ons geheel daarop verlaten, zoals in 1 petr 1 : LB geschrevèn
etaat : t'Daarom opschortende de lendenen uws verstaads, en nuchteren
zijnde, hoopt volkomenlijk op de gen4de, die u toegebracht wordt in
de openbaring van Jezus christus'. Ëetms gebruild hier de mooiste
woorden:degenadewordt u toegebracht, aangeboden. Het is dns nodig
dat gtl haar aanrneemt.
Ik wildewel dat ge een verzekerd geloof had, dat zich zo op het
woordverlaatalshad ge het in uw lranden wat erin aangeboden wórrtt.
Maardaa,rhetverborgónis, is het moeilijk: ik moet mij op het naakte
Woord verlaten, waarln mij de genade aangeboden worUt. Dat Woord
[r het nameltJk, dat - zoals Ín de vorige preek is gezegd - als zoete
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Éetrk en honing door hoel de wereld vloeit. Als het zaád
trcrdt bloett het ook eens, m,aar asntgmaal valt het ook inÍe-t
indestnriken of in het reater. Zo gaat ook de predilidng van het
gelle wel doorheelde wereld. maaí zij nemen Ína1 aigfaan ea
haar niet. waarom niet? De tekst zegt dat wij een onverstandig ect 'l1
t'raag, hart hebben. De rmens kan het niet aanvaarden dat hÍi dooi d.€-,,i'
gerqchtlgheld van een Ander zalig
gerechtlgheld
2altg wordt en door
doorhetleverivane@."'';,
het levei van eo'.
Ander van de dood verlost wordt. En toch is àt'geen ander middel 'i
{egen de dood dan de Fersoon van ón"ist s. Als er"ecnter-r-áarngï,i
doordePersoon van christus, dan is deze redding-er niet door:uzilf.l;
Wilik de zonde wederstaa^n dan moet dus of Chrisfus in mij zijn of ftl
inHem en één met Hem zíln, zodat, ik verkrijg wat Chrtstui hèeft, cn
ik- zeggen kan: ik ben van U en Gij zijt van mij. Daarom staat ei tU,
Ef. 4 : 4 dat de hele christenheid-ééi Uchaaïi is eo dat al wat dC 'ii
Bruldegomheeft van miJ is en omgekeerd,. Zo moet het ga,Írx, ik moOtt 'l]
Tet CqTistus éénzijn. Er is geea andere ovenyinnins van de Aood {itn j
door Christus. Aan Hem ligt het niet. Hij gp.at als e'en minnaar aoof ii
de wereld en biedt ons Zijn vriendschap arrr, zendt predikers uit eL,
laat verkondigen dat Hij voor ons in de wereld gekomen is. Op dèrb
wijze stelt IIij er een onderzoek naar in wie Zijn bnrid wil wórdeo,
HetligtnietaanHem, maaraanots, dj willen niet Ztin bruid wordq.
Hosea zeg!: ttBn fl<'zal u Mij ondórtróuwen in geloof, en gii zutt do \')
Heere keDren" (Hos 2 :19). Wij zallen één zijn, zegt God, eu ïvatStr;;"
lral. zal rrar'r
ril*
ÍL-_.^L-r!,L-r.t
,:t
hózalvanu
^^- schat,
^^L^+
ziJn,
Ik L^L
heb een
-^-^r::t-^-^J^
namelijk gênade,
farmhartighet6, ,i'
verlossing van alle lsvaad, miju leven; dat is Mijn erfdeel, datb€lti
m,et ds, fosdo€ling dat het u ten goede korpt. Maar wat zijn wi! ? til ril":
{af schuweUjke,
bezoedelde en schandelijke bxuid. Maar Hij is de eerdtq
enbiedt zlch aan. wie Hem aámeemt, zegt: ikben in geloof de bnrrdi )il
Als Hij zo zan spreken dat wij het zagen met onze ogen, dan zoudm ,i
we het doen. Maar wij lu:rnen het niet zien met onzè ogen of tagteh ' l
aet d9 handen,_wi; moèten Hem vertróuwen. De Heere géeft ons Z1p 1i,
Woord. Wlj, geloven echter alleen mensen, hoewel zij liegen kunneí,, ,' .
','1
maar God, Aié oiet liegen kan, gelovenwij niet. Waarom
wiJ onverstandigen en tragen van hart zÍjn, wij verstaaÍr het nlet
'i,,
zijn blind.
,:
We zouden graagwlllendat de dood door onze wérken rrraegg€Dor
menwerd. Maar Chrlshrs zegt: KomtotMij en overwln de dood íí Utt.
,l
Maar wii ziin zo bedorven dat wij niet naan een vreemde wtilen saab
en niet al onze goedêren en gereèhtigheid willen verlaten. we wtllm "'
niet onze ellende aanvaarden en alleen op chrishrs vertrouwen dle mca
nietzlet. Entochdátishetwatde schrift bedoelt met'rallee verlntanfr. ',,r I
Onze slotsom is dat het onmoge"lijk is te geloven, we zlfn traag om ta ;
geloven. Maar kies wat ge wilt, ge hebt twee wegen íOOr u:-de ot
weg is ln christus, op deze weg overwint ge alle lcr^'a^sd door llenp
.

r

;

I

ti#t-ffifii
a

:

r

i,

'ix

1!,\

Hij is uw leven én'uw gerechtigheid, de

andere weg is dat ge zalíg
poogtte niorden.door uw rede en elgen gerechtigheid. Kies dan. BUjÍt
gebi,juwwerkeri, zie toe hoe ge van de zondeuverlost worrlt. Al zoudt
ge u dood tnartelen, toch bent ge verloren, want de tekst zegt, dat de
Christusai.zolijdenmoest (Ilk ?L z 26)endat Hij door ZichzelÍ overwonnen heeft (Col. 2 : L5). Is het Chrishrs dan bent u het dus niet,
tenzij ge zeggen lunt dat ge even goed en sterk bent als Chrishrs.
Dit is de, vêiUgstè en beste weg, dat ge vertrouwt op Christusr gerechtigheidenniet op uw kracht. Het is de kracht van Christus die de
dood overwonnen heeft, zij heeft gedaan wat ik moet doen. De ware
ondertrorw geschiedt volgens de Schrift daar waar a zeglz ik ben Uw
zonde, Gij zijt mijn gerechtigheid, Uw dood is mijn leven, uw kracht
ismijnzwakheid. Zovindt de zalige mil plaats. U wordt dan vgrsierd
met het mooiste wat er is, met goud en zilver; afle zonden ed' zwak-

heidworden u uiet moer toegerekend. Chrishrs heeft het graàg dat ge
dood meebrengt. Deze bmiloft viert de
Schrift allerwege doordatzij de heerlijke gemeenschap beschrijft die
de christenen in Christus hebben. Dat betekent de opstanding annnemen
zoals het behoort, als wij er op vertrourryen, datzij valr ons'is. Het
ligt aan ons als dat niet zo ls. En zeg nu niet: Als zulk een voortreffelijk Bmidegom naet zulke voortrefïelijke sieraden en gerechtigheid
totonskomtdanmoetmen ook zelf zall<e kostelijke goederen bezitten.
Meent ge soms dat l{ij zich geheel niet om ons bekodmert? Daarom
heeftllijvleesen bloed aangenomen, zoals u lezen lcunt in Hebr 2 : L4
tot een. oabedrieglijk teken, dat Hij de mensheid niet in de steek'rvil
laten. Dat ís onze troost. Dat wij het toch begrepen en in geloof aqnnaardden, wantopgeenandere wijze dan door de prediking lcunnen wij
het in ontvangst neriren.
Iliertegennuverzetzichde duivel; hij weert de Opstanding en de ver.r
koudiglng er:van. Maar wat hij ook doet, onze lleere gaat door. Het
meest fêl verzet de dulvel zich er tegen dat men dit werk van Chrisàrs, dat gepredikt wordt, aanneemt en gelooft. En hier richt hij de
grootste schade aan, Hij verleidt.vele "maagdentr dat zij niet tot
Christus komen, zoals Paulus schrijft in 2 Cor. lL z 2 v.: 'rWaat ik
hebutoebereidomuals een reine maagd aan een man voor te stellel,
narnelijk aan Chrishrs; docb ik vrees, dat niet enigszlns, geliJk de
slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, oÍr,àf te wijken van de eenvoudigheid die in Chrisfus
ÍEfr. De duivel heeft het voordeel dat wij dwaas en traag tot geloven
z{n. Onzenahrurstaatvijandigtegenover het geloof. nn obk al gelooft
lemand, dan wil het nog niet recht vorderen, omdat er zoveel tegenoverstaat. Ookzij die vroom-zijn en graag van Chrishrs horen; zoals
lk m de mlfueu, zijn toch dwazen en komen bezwaarlijk tot geloof.
Daarom genlet de duivel een groot voordeel. Aan Christus ligt het niet.

tot IIem komt eq zonden en
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bij ons vindt de duivel een rede die wijs wil zijn.
Y*I
christus maareeil. ander. De duivel komt

Ik ldes uiet
met'een n€ven-leer. paulug
heeft in al zijn brieven daarmee te stellen en'toont er de secten aán.
waar de duivel de opstanding en de prediling ervan niet verhindererr
kan, daar legt hij het er met al zijn kracht op toe secten in het leven
tê roepen, zoals wij ook nog heden in het pausdom zien, wa"a.rin lotrter
secten zijn. Daar is sleclÉs een schijn van heiligheid, en daarnee
voert de duivel zijn kunstjes uit, hij beroept zich op de.schrift en orp
een lange traditie. zo doen tegenwoordig dó paus en de Turken, Hoel
peer gepred:ikt wordt, des te meer woedt de duivel. Wij zeggen: Ik
laat Franciscus (van Assisi) een heilig man zijn, maar'zijZ-eggenrt
lvaarom'aanvaardt u dan niet zijn orderegel?-Ik antwoorá, È-t<an
nergens vinden dat Franciscus de dood overwonnen heeft en bevolea
heeft dat in de wereld te prediken. Insgelijks heeft ook Augustinue
niet eens zijn eigen zonden kunnen uitdelgen. Het Evangelie echter
v9rlondigt, dat christus dat gedaan heeft. Als ik iemand van dwaling
wil beschuldigen,. dan wil ik dat liever Franciscus en Augustinus dai
christus. Zij willen echter beide handhaven, namelijk áat chrishrs
gestorven is, maar dan inzoveme het hiet in strijd is met de heilige
vaderen. Gij echter, moet Christus kiezen. Als ge door uw eigóu
werken de dood overwinnen lannt, geloof dan aan uzelÍ. Als.ge ,het vindt
bij Franciscus, volg da:r zijn Regel en zijn leven. Wie belet het u?
Maar zie toe, dat ge u niet vergist. wij echter kennen buiten chrishrs
niemand die de dood wederstond; Hij alleen heeft de dood gedood en
verdelgd. Bij Hem willen wij blijven, ook al worden we daaiom voor
ketter gescholden. Noemen zij ons een verleider; dan heeft christus
o4s verleid. Ik zou mij graag door het Evangelie laten verdoemen,
als Augustinus ons in de hemel bracht. Als Èet Evangelie mij in dó
helweryt,-dan blijf ik niet lang daar in. IasgeliJks ook als de tréihgen
ons in de hemel brengen, ook dan blijf ik daar utet lang.
De opstandingvanchristus heeft de duivel niet kunnen verhinderen,
maaï nu wil hij toch het ware nut en het gebmik ervan verhinderen.
Paulus zegt (col. 2 : 1b): christus heeft dè dood door zièhzelÍ ov@rwo-nlne-nl Hii wil hem ook in óns overwlmen. Dat kan echter niet goschieden, tenzij wij met Hem één lichaam zijn, nàmelijk door Íet
geloof. De dood is alleen door deze enige peisoon, chrishrs overwonnen. Dat is de' waarheid, lees er de geschiedenis maar op na. All
datnuvaststaat - en dat staat zeer zeker vast'- dan volgt daarult dat
onze werken het dus niet doen. ookde mënselijke rede kan deze conclusie treld<en, dat christust dood niet mijn werk, mijn bidden oÍ
vastenis. Dat is ons argument, datniemand een christen wordt dgordat hij morurik wordt en dat geen martelaarschap u tn het stervm
helpen kan. Ditalles is niet de opstanding van chriittrs; allep ls verdoemd wat aangediend wordt als zou het de vergeving der zondeir kunnen
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schenken. lVaarom pijnigen zij zhchdan zo oder menselijke wetten?
Zijnhet niet de grootste verleiders'die ooit op aarde waren? Zii zltn
slechter dan de vroegere valse profeten en moeten het zelf belÍjden.
Hoe komt men tot vergeving van zonden en het eeuwlge leven? Zij
áeggen: als ge franciseaner wordt. Zo hebben wlj gepreeld. Wie zou
anders de kloosters geborwd hebben? Maar Sri zeg|. de Schrift zegt
dat wij door Chrisfus veÍlost zijn. Maar ge moet het woorrlje rïrt! er
a.an toevoegen: als Chrisàrst werk niet van mij is, dan is ook mijn
werk nÍet Chrisfust werk. Als Chrishrsr werk het doet, dan zal dus
mensenwerk het niet doen, nee geen enkel mensenwerk. En dit verh:ijgt u alleen door het geloof. Het is dus zo dat wij alleen door het
geloof de rechtvaardiging en vergeving der zonden ontvangen en de
dood ontgaan. Het geloo,f brengt Chrisfus in mij. Een christen hatgt
aan Chrishrs als een edelsteen. Het geloof zegfi: ga weg, zonde en
dood. Want het geloof heeft de opstanding van Chrisfus aangegrepen.
Maar wij bliiven demiettemin hard, ook al vatten en lezen wij het.
'$re geven
ons niet over a"an Chrishrs en Zijn werk. Men wil aan de
menselijke rede ook een vinger in de pap geven. Dan is de duivel er
bij eu,verhardt de mensen, zdat zij de waarheidtegenstaan. Moge

God ons daarvoor behoeden. Ook al zijn wij trggen van hart, toch
zouden wij het graag willen aarmemen. Men moet tot God roepen, dat
Hij het geloof fur ong vermeerdere.
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