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HET LAATSTE PASTORAAT AAN EEN STERVENDE

Samuël Rutherford, wie kent hem niet, de kleine figuur met zijn krullende haren? Een
machtige, vreselijke, en heerlijke knecht des Allerhoogsten, die nimmer vlees spaarde als het
ging om de ere Gods. Wandelend in duisternis en nochtans moedig voortgaande, betrouwende
op zijn Meester.
Wat zal hij in de dag der dagen met Christus vele predikers veroordelen, omdat zij de eer van
mensen liever hebben gehad dan de eer van God. Van hem zal gelden: "Gij zult zitten op
twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls."
In het kleine kerkje te Anwoth, dat een zekere Lord Gordon heeft laten bouwen, heeft hij op
ontzaggelijke wijze het Woord des Heeren bediend. Zijn roem in Christus ging door het ganse
Schotland.
Ook de oude John Semple preekte in die dagen. Op een keer werd hij uitgenodigd door één
van zijn ambtsbroeders, om in zijn plaats te prediken. En John Semple, een verschrikkelijke
getrouwe knecht des Heeren, preekte eens het Woord des Heeren in een zekere gemeente en
riep uit: "Lieve Heere, verlos deze gemeente van deze dode luie leraar, want zij zullen nooit
enig goed van hem genieten."
Wat is het tastbaar dat wij nu in een tijd leven, dat de meeste predikers elkaar liever naar de
ogen kijken en elkaar de handen opleggen, dan elkaar vanwege de ere Gods en het belang van
de gemeente eerlijk te behandelen, zoals de oude John Semple mocht doen, en zoals Samuël
Rutherford mocht doen, en zovele anderen.

In dit artikel vragen wij uw aandacht voor: "Het laatste pastoraat door Samuël Rutherford
bij de stervende Lord Gordon".
Gordon lag op sterven. En hij was in een ontzettende benauwdheid. Hij moest sterven, maar
hij kon niet sterven. Sterven, God ontmoeten, te moeten staan voor de Rechter van hemel en
aarde. Eeuwigheid!
Eens ontmoette de oude John Semple, Lord Gordon. Hij hield hem staande en sprak tot hem:
"Gij zijt een grote schavuit, de Heere zal u uitschudden boven de hel, en toch zal de
Allerhoogste u uw ziel als een buit geven."
En zo is het geschied, naar het woord van John Semple, het was een profetie.
Een jaar voor zijn sterven komt Lord Gordon uit Edinburgh. In die stad moest het parlement
stemmen over de aanneming van een nieuwe wet, een wet die de Kerk in haar vrijheid zal
beknotten. Lord Gordon wenst daar niet aan mee te werken. Maar hij mist de vrijmoedigheid
om tegen te stemmen.
Onlangs schreven wij enige regels over het stemmen tussen twee kwaden, nu, dat kan in het
leven der genade nooit bestaan, al wordt het door onze politieke en kerkelijke leidslieden
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geproclameerd als bijbels! Maar in deze stemming gaat het tussen GOED EN KWAAD, en
Lord Gordon liet verstek gaan, want hij had de eer van zichzelf liever dan de eer van God.
Onder het voorwendsel van ziekte verlaat hij Edinburgh. Hij trekt zich terug op zijn kasteel.
Een jaar later wordt hij ziek, zeer ernstig ziek, zo zelfs dat zijn einde nadert. Samuël
Rutherford en nog een paar andere vrienden gaan hem bezoeken.
Dan klaagt Lord Gordon zijn vreselijke nood: "Ik ben zwaar gedrukt door twee dingen. Ten
eerste door de vrees voor de dood en ten tweede door de vreselijke pijnen die ik onderga.
Maar het tweede stelt niets voor vergeleken bij het eerste." Dan kermt hij het uit: "Mijn
zonden, mijn zonden, ik moet sterven en ik kan niet sterven."
Zo overviel hem die ontzettende dood. Daar had hij niet op gerekend. Daar had hij geen
rekening mee gehouden. En toen kwam de dood, als in een ogenblik.
"Ik kan niet sterven", schreeuwt hij uit. Alsof hij zeggen wil: "Eén grote ontzetting. Eén
ontzaggelijke nacht. De doorgang naar het eeuwige leven geblokkeerd, door Gods eisend
wraakzwaard. Alleen de ondergang."
Hij had verzuimd zijn aandeel in Christus vast te maken. Hij had verzuimd om zich te
gronden op de enige Rotsgrond der eeuwen: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Hij had zich
veroorloofd om zijn tijd te verbeuzelen in de dingen van de tijd. Hij had geen haast gehad
voor zijn eeuwige belangen. Nu overviel hem de dood als een schuldeiser.
Lord Gordon siddert. Hij heeft in zijn leven iets aanschouwd van de schrik des Heeren, van
die aller ontzettendste verschrikking. Die afgrond van de helse godverlatenheid in die eeuwige
vlam. Toen zal hij geschreeuwd hebben. De afgrond roept tot de afgrond, maar geen
antwoord. De verschrikking was niet meer te verdrijven. Toen moest hij vergaan in dikke
duisternis, in een volslagen nacht. Daar was geen Helper, daar was niemand. Alleen eeuwige
ontzetting. Nooit meer enig licht, nooit meer enige verademing. Altijd schreeuwen en nooit
verhoring. De ontzaggelijke toorn des Lams. Dat Lam had hij gehaat. Dat Lam had hij niet
nodig gehad. Hij had Hem klein geacht, onwaardig geacht, versmaad, vervolgd.
Hij had altijd Gods Woord bepraat, maar miste de toepassing, dat vond hij niet nodig, hij had
genoeg aan zijn godsdienst. In die angst van: Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons,
schreeuwt hij het uit: "Bidt voor mij."
Ze staan om zijn bed en ze bidden. Marion Mac Knaught, Samuël Rutherford en anderen. Er
is niets dan ontzetting. Hij zal zijn reis alleen moeten gaan. Er is geen hulp in deze uiterste
benauwdheid. De dood nadert. De verschrikking des doods kent geen genade, geen
ontferming, geen troost. Het is niet te dragen.
Dan, een ogenblik verademing. Hij roept het uit: "Toon mij de kenmerken van een kind van
God, gij moet mij helpen in deze strijd." Dan zegt zijn vrouw tot hem: "Jezus Christus zij uw
Helper." "Amen", zucht zijn ziel.
Dan neemt Samuël Rutherford het woord, en zegt: "De dood en u zijn vreemdelingen, hij zal u
moeten worden als een liefelijke boodschapper, om u te brengen naar het Vaderhuis." Dan
smeekt Lord Gordon: "Heere trek mij, zo zal ik U nalopen." Wat een verademing.
Rutherford vraagt hem te bidden, maar hij zegt: "Ik durf niet te kloppen, ik blijf voor de poort
liggen, totdat Hij mij binnen haalt." Dan vraagt Rutherford: "Wat zullen wij de Heere
zeggen?" "Dat ik krank ben van liefde", antwoordt Lord Gordon. Dan roept hij het uit: "Ziet
Hij komt, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. Och, dat ik een tong had,
om de wereld te zeggen, wat Jezus Christus voor mijn ziel is."
Maar Lord Gordon knapt weer wat op en dan vergeet hij ook God zijn Maker, Die Psalmen
geeft in de nacht. Hij keert zich opnieuw tot de wereld, tot dit tijdelijke leven. En toch moet
hij sterven, er is geen levensverwachting meer voor hem. Rutherford ziet het, en raadpleegt de
dokter, die hem te verstaan geeft dat Lord Gordon nog slechts enkele uren te leven heeft.
Dan begeven zij zich allen weer naar zijn ziekbed, en Rutherford zegt hem: "My lord, u denkt
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tot dit leven terug te keren, maar ik zeg u, spoedig zult gij staan voor de Rechter van de
levenden en doden om uw vonnis te ontvangen overeenkomstig uw werken. Deze boodschap
heb ik te brengen, en daarom My lord, heb toch medelijden met uw arme ziel, bedrieg u toch
niet voor de eeuwigheid."
Lord Gordon bedankt zijn leraar. Dan wordt het stil in het ziekenvertrek. Iedereen moet nu de
kamer verlaten, behalve Samuël Rutherford.
Dan zoekt die dienstknecht des Allerhoogsten het aangezicht van zijn Meester. En als hij
opstaat van zijn knieën, zegt hij: "Lord Gordon, ik bemerk, dat wij beiden bedrogen zijn
geworden, want ik vrees, dat uw vreugde niet wel gefundeerd was, noch dat uw
verootmoediging zo diep was als noodzakelijk. Wij moeten weer dieper graven en een lagere
fundering zoeken te vinden. Het werk bij u is niet zeker, er is een pin los."
Dan gaat Lord Gordon zijn zonden belijden. Hij vertelt van zijn verlaten van het Parlement.
Dan stamelt hij: "De Heere weet hoe ik het deed met verschrikkelijke bestrijding van mijn
geweten. Toen was ik bang voor het verlies van mijn eer, maar nu!"
Toen stond daar een leraar, geslagen met ontzetting en verwondering over zulk een
ontzettende zonde. En dan gebeuren er zeer wonderlijke dingen.
Dan staat er geen troostende Samuël Rutherford, die hulp biedt aan een stervende. Dan staat
daar voor het bed van Lord Gordon een dienstknecht des Allerhoogsten, die des Heeren
Woord verkondigt. Dan neemt hij Gods Woord ter hand en hij leest voor de oren van de
stervende Gordon dat ontzettende Woord uit Hebreeën 6: "Want het is onmogelijk degenen,
die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben het goede Woord Gods
en de krachten der toekomende eeuwen afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen
tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te
schande maken."
Dan roept Lord Gordon het uit, dat hij het gedaan heeft uit grote vrees. Weer neemt
Rutherford het Woord des Allerhoogsten, en hij leest verder, Openbaring 21: "Maar de
vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en
tovernaars, en afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel, die brandt van
vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood."
Dan keert Lord Gordon zich naar de wand. Maar Rutherford houdt niet op. "My lord", zegt
hij, "ik heb geen enkel woord van genade van mijn God tot u te zeggen. God heeft mijn lippen
verzegeld, zodat ik niets tot u durf zeggen dan alleen dit: De wraak, de toorn van God
Almachtig."
Toen schreeuwde Lord Gordon het zozeer uit, dat het in de kamer ernaast te horen was. Hij
schreeuwde van ontzetting van de angsten der hel. De omstanders in de andere kamer zeiden:
"Die leraar heeft geen takt om met stervende zielen om te gaan."
Maar Rutherford staat er en hij mag er staan. Hij heeft geen lust tot doden, maar hij verblijdt
zich in zijn Meester, en verheugt zich in zijn God. De dienstknecht van Christus troost niet.
Hier is geen troost. Hier kan geen mens troosten. Hier is slechts Eén Die redden kan. En Die is
er niet! Toen riep Gordon het uit: "Gods toorn over mij. Ik moet sterven. Ik kan niet sterven.
Ik kan niet leven. Wat een last! De hand van een vertoornd God. Wat moet ik doen? Wat moet
ik doen? Is er dan geen hoop op genade?" Zo verkeert hij in een ontzettende strijd.
En zijn leraar troost niet en hij antwoordt niet. Hij wenst hem toe de genade van een totale
ondergang. Hij voegt hem toe: "My lord, gij wordt ontzettend gepijnigd. Beide naar ziel en
lichaam, ik weet het." En wat gaat Rutherford dan zeggen? Dit: "Wat dunkt u van de poel van
vuur en sulfer, van eeuwig branden, van uiterste duisternis, van eeuwige verdoemenis, van
eeuwig zijn met de duivelen en zijn trawanten?"
Toen riep Lord Gordon het uit: "Wee mijner, ik ben buiten mijn zinnen, maar ik bid u, wat
moet mijn ziel doen?"
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Toen antwoordde Rutherford: "My lord, ik ben, waar ik was. God weet dat ik niet veins. Ik
heb geen enkel woord van genade tot u te richten. Dit weet ik. Slechts nog heeft Christus het
vonnis aan u niet voltrokken. Nog is het vonnis uitgesteld, daarom rouwklaag en ween over de
smaad de Heere aangedaan."
Zo handelt de liefelijke Samuël Rutherford met een ziel aan de poorten van de eeuwigheid.
Verschrikkelijk, als het niet heerlijk was. Zo móet hij handelen, zo mag hij handelen. Wat zal
hij zich verheugd hebben met een zeer grote vreugde in zijn Meester.
Alexander Peden zegt: "De Heere gaat altijd zo ver, totdat Hij is op de bodem van de ziel." Nu
mag Zijn knecht ook zo ver gaan. Wat zal hij uitgeroepen hebben: "Christus, Wie dan
Christus?" Zo staat hij daar voor Lord Gordon, niemand ziende dan Jezus alleen. Zich om
niemand bekommeren, dan alleen om zijn Meester. Hij staat daar in dienst van zijn Meester.
Als dan iedereen van ontferming spreekt, dan gaat Samuël Rutherford dieper. Als men hem
tegenkomt, gaat hij door. Hij zal gezucht hebben: "O Heere, trekt door, O Heere doorwondt, O
Heere ontbloot."
Met vreugde mag hij het werk zijns Meesters doen. Geen duimbreed hoeft hij te wijken. Geen
troost hoeft hij hier te geven, noch kan hij die aanbieden. Alles moet hij blootleggen wat niet
kan blijven bestaan, om te zoeken naar de Parel van grote waarde. Daarom moet hij alles wat
van de mens is omploegen tot de fundamenten toe. Wat een dienst, wat een vreugde, om te
doen de wil Desgenen, Die hem gezonden heeft.
Door de liefde van Christus gedreven ontblootte Samuël Rutherford Lord Gordon om
Christus' wil. Hij versloeg hem, hij doorwondde hem, om Christus' wil, totdat Christus naar
voren trad in die uiterste benauwenis en duisternis. Christus trad naar voren, van achter het
vlekkeloze heilige recht van Gods onkreukbare deugden, met Zijn doorboorde handen en
voeten. Als een Lam, staande als geslacht. Het Lam trad tussenbeide, tussen de Rechter van
hemel en aarde en een vijand van vrije genade: Lord Gordon.
Daar zal het geklonken hebben: "Vader, Ik wil niet, dat deze goddeloze afvallige Lord
Gordon, in het verderf nederdale, want Ik ben gegaan in Zijn plaats."
Toen klonk het uit de mond des Vaders: "Mijn Zoon, verlos hem, dat hij in het verderf niet
nederdale, want Ik heb verzoening voor hem gevonden in Uw Bloed."
Toen kwam de Zone Gods, in het getuigenis van de Heilige Geest tot Lord Gordon, de
verloren zondaar, om hem te wassen, en te reinigen in Zijn alles reinigende Bloed.
Dan roept Lord Gordon het wenend uit: "Wondere Zaligheid, aanbiddelijke Verborgenheid,
Eeuwige Koning."
Eerst brulde hij van uiterste ontzetting, nu steunend op zijn Liefste.
Rutherford behoefde niet te wijken, hij behoefde niet te troosten, niet te bemoedigen. Hij zal
alleen maar gezegd hebben: "Christus." Hij zal alleen maar "Christus" gestameld, geademd,
gejuicht, beleden en gezongen hebben.
Geen duimbreed geweken voor de duivel, de wereld en het verdoemelijke vlees. Overwinning,
overwinning, het Lam, het Lam, de Overwinnaar overwon. Triomf, triomf voor Jezus, Jezus
alleen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het Hoofd van Davids grote Zoon.
Ontzaggelijke heerlijkheid. Onuitputtelijk Majesteit.
En Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslachten talen natiën en tongen.
Dan weer richt Rutherford zich tot Lord Gordon, en zegt: "Wat My lord, als Christus een
vonnis van verdoemenis tegen u uitgesproken had, en aan uw bed kwam en het u zou zeggen,
zoudt gij Hem dan nog lief hebben en in Hem vertrouwen en op Hem bouwen?"
Toen antwoordde Lord Gordon: "God weet, dat ik Hem niet zou durven tegen komen. Ja,
hoewel Hij mij niet lief zou hebben, toch zou ik Hem liefhebben, ja ofschoon Hij mij zou
doden, zo zal ik nochtans op Hem hopen. Ik zal mij nederleggen aan Zijn voeten; laat Hij op
mij trappen. Ik wil sterven, als ik sterf aan de voeten Christi."
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Dan begint hij te roepen: "O, Zoon van God, waar zijt Gij, wanneer zult Gij tot mij komen. O,
één blik Uwer liefde."
Toen zei Rutherford tot hem: "Is het mogelijk My lord, dat gij Christus lief kunt hebben en
naar Hem kunt verlangen, zonder dat Hij u liefheeft, en naar u verlangt? Kunnen liefde en
vriendelijkheid alleen aan uw kant staan? Is uw arme, onwaardige kleine liefde, groter dan
Zijn oneindige liefde? Jesaja zegt: "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Nochtans Ik
u niet. Ziet, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd."
Dan juicht Gordon het uit: "In Zijn handpalmen gegraveerd."
Dan slaapt hij in. Nu gaat hij rusten. Nog in zijn slapen stamelt hij: "Mijn Liefste is Mijn en ik
ben Zijn. O, diepte Uwer liefde."
"Wakker worden", zegt Rutherford tot hem: "Hoe duur is de zaligheid gekocht voor u door uw
Verlosser?"
"Onbetaalbaar, duur, de hoogste Prijs, want Gij hebt ons Gode gekocht, door Uwen bloede."
Dan worden de huisgenoten van Lord Gordon geroepen en hij vermaant hen ernstig en zeer
getrouw. Dan knielen ze neer en Rutherford zoekt het Aangezicht van zijn Meester. En als hij
het 'amen' uitspreekt reist de ziel van Lord Gordon liefelijk tot haar Verlosser. Zo ontslaapt
Lord Gordon uitroepend: "Kom, Heere Jezus, kom."
Zo reist Lord Gordon af, naar Immanuels land, om Hem te zien, van Aangezicht tot
aangezicht. De afvallige gevallen in de eeuwige liefdesarmen van Christus, gereinigd en
gewassen van al zijn zonden. Gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Geheiligd
door de heiligmaking van Christus. Verheerlijkt door de heerlijkheid van Christus. Gezegend
door de zegeningen van Christus. Gekend door de Vader van Christus. Bekendgemaakt aan
God de Vader, als zijn Vader door Christus. Door Welke wij ook de toegang hebben door het
geloof tot deze genade, in dewelke wij staan. Christus drukt de Zijnen aan Zijn eeuwige
Middelaarshart, Die brandt van eindeloze liefde tot verloren zondaren.
Samuël Rutherford hanteerde het mes der Waarheid, en sneed het recht. Hij sneed het vlees
van Gordon tot in zijn botten toe weg, opdat hij zijn ziel als een buit kon uitdragen, volgens de
profetie van de oude John Semple.
Wat een wonderlijke figuren, die Schotse geloofshelden. Kunt u nu een weinig verstaan,
lezers, dat Gods ware volk een heilige afkeer heeft van al die goedkope EO/SRA/REO-
godsdienst in onze dagen? Zelfs de meeste H.A.-gangers in de meest rechtse kringen kunnen
niets vertellen van het recht Gods en de opzoekende zondaarsliefde van Christus vanuit de
geloofspraktijk der bevinding. Weet u hoe dat komt? Omdat de Rutherfords gemist worden.
Er staan geen 'Samuël Rutherfords' meer op de kansels van Nederland. De Heere heeft nog
Zijn geroepen knechten, maar de geest van Rutherford wordt allerwegen gemist. Er staat veel
op het spel, er staat alles op het spel, wanneer men zielen onder de hoede gekregen heeft.
Mochten wij van dat gewicht doortrokken worden, en onze slaapgezichten eens wenden naar
dat gezegende Lam, Die nooit sluimert en nooit slaapt. Hij wacht om genadig te zijn.
Zondaars, gij zijt welkom aan Zijn voeten, onvoorwaardelijk, op genade of ongenade.
Rutherford gaf Lord Gordon geen rust, totdat hij lag als een verloren goddeloze modderhoop
aan de gezegende voeten van Christus, op genade of ongenade. En dat is eeuwig meegevallen,
vanwege Zijn eeuwig welbehagen, in de toepassing van de Zaligheid, waarvan de Schotse
geloofshelden reeds zingen voor de troon van het Lam: "Het Lam, Dat geslacht is, is waardig
te ontvangen de eer, de lof, de dank en de aanbidding, van nu aan tot in der eeuwen
eeuwigheid." Rutherford staat vooraan in de hemel te jubelen: "Vader, zie ik en de kinderen
die Gij mij in en door Christus gegeven hebt, zij zijn de Uwe." Geve de Heere zulke
'Rutherfords' ook in ons land.
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Ontleend aan:
"De zanger van Aberdeen"
'Het leven van Samuel Rutherford'
B. Florijn.


