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Geliefden in de Heere Jezus Christus!

Het zijn hoogst belangrijke woorden, die de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft
in het zesde hoofdstuk van deze brief, vers 23: "Want de bezoldiging der zonde is de
dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Heere." De
zonde is de afval van God. Alles, wat de mens overlegt, denkt en doet, heel zijn
bestaan, heel zijn wandel zonder God, dat is alles zonde; evenzo alles, wat niet
voortkomt uit het geloof. Deze zonde wordt in het zesde hoofdstuk van de brief aan
de Romeinen voorgesteld onder het beeld van een koningin, en ik zou wel kunnen
zeggen: onder het beeld van een schone koningin. De man van deze koningin is de
duivel. Deze houdt zich echter in zijn paleis verborgen en laat deze schone koningin
schijnbaar alleen haar spel spelen om de mensen te bekoren. Deze koningin beschikt
over zó grote bekoorlijkheid, dat zij heel de wereld, jong en oud, met zich meesleept.
Heel de wereld is haar onderworpen. Jong en oud dient deze koningin, de zonde.
Jongelingen en jongedochters, de grijsaard en het kind dienen de zonde als haar
huursoldaten en ontvangen als haar soldaten van haar hun loon. Dat is aanvankelijk
ogenschijnlijk een schitterend en mooi loon, zulk een loon, dat ieder onbekeerd en
halfbekeerd mens het begeert.

Het is een loon voor het lichaam, wonderzoet voor het gehemelte; voor het menselijk
verstand heeft de zonde een geweldige overredingskracht, zodat niets daartegen
bestand is, en voor het oog heeft zij een buitengewone bekoorlijkheid. Daarom dient
alle vlees deze zonde, deze koningin gaarne, en al verwenst, ja vervloekt alle vlees zo
nu en dan deze koningin, toch kan het vlees zich van deze koningin en haar regering
niet losmaken, vanwege het loon, dat aan haar dienst verbonden is. Want niemand
verstaat, en niemand wil het verstaan, dat dit loon de dood is, dat achter het
lichamelijk genot, achter de bekoring, de prikkel van dit loon, niets anders schuilt dan
jammer, ellende, verderf, eeuwige dood, geestelijke dood, lichamelijke dood. Het is
merkwaardig, dat, hoewel God de Heere dit bij Zijn volk zo dikwijls aan het licht
heeft gebracht, toch niemand het wil leren en ter harte nemen. Ja, in de geschiedenis
van het volk Gods ziet men het wel eens, dat een vader, een moeder God vrezen,
wonderbaarlijke uitredding met hun kinderen hebben beleefd, of dat een kind ter
wereld komt, een vurig gewenste zoon als een verhoring der gebeden, en dat dan juist
deze zoon ondanks alle goede leer, in weerwil van de goede en Godvruchtige
opvoeding door zijn ouders, toch een verkeerde weg inslaat, de God van zijn vaderen,
van zijn ouders niet wil kennen, en zodra hij daartoe de gelegenheid vindt en de
kracht daartoe heeft, alle banden verbreekt.
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Alle goede leer, alle goed onderricht wordt verworpen, de koningin, de zonde wordt
trouw gediend, en dan maakt deze koningin haar soldaten tot generaals, tot officieren,
tot kapiteins enz., totdat de mens in de strik van de dood valt, in het ongeluk en
verderf. Welgelukzalig dan de mens, die God tuchtigt en onderwijst uit Zijn Wet, de
mens, die God in ketenen en banden laat binden en boeien, zodat hij de dood, ja de
eeuwige dood en dus ook de geestelijke dood recht in zijn binnenste gevoelt en
ervaart. Als God dan de mens terughaalt en terechtbrengt, dan is dat waarlijk wel een
wonder en een gave, ja werkelijk een gave; want een mens doet daartoe niets; het is
een gave van Gods genade, en welgelukzalig de mens, die de stem van deze genade
hoort en deze niet van zich stoot, maar zich voor deze genade van harte
verootmoedigt. Hij vindt dan, als hij zoekt, de Heiland zijner ziel, die uit de banden
des doods verlost; en als hij Deze vindt in de waarachtige worsteling om genade, als
hij Hem vindt, zoals Hij hem wordt voorgehouden in de prediking van Gods Woord,
dan vindt hij tegen zijn grote dood, tegen de nacht in zijn ziel, tegen de ellende van
dit leven het eeuwige leven.

Mijn geliefden! Wat ik daar gezegd heb, is alles samengevat in weinige regels, die
een wonderheerlijke geschiedenis bevatten, een geschiedenis, die ieder zal beleven of
beleefd heeft, die het in waarheid weet, dat de gave Gods, het eeuwige leven is in
Christus Jezus. Laten wij deze geschiedenis opslaan; het is een levensgeschiedenis
van o hoe velen!

Wij vinden haar in 2 Kronieken 33:12 en 13: "En toen hij in de angst was, smeekte hij
voor den Heere, zijn God, en hij verootmoedigde zich zeer voor den God zijner
vaderen. En hij bad en smeekte tot Hem. Toen verhoorde Hij zijn smeken, en bracht
hem weder naar Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de Heere
God is."

Velen, die de Bijbel lezen of horen lezen, hebben gehoord en horen, wat hier
geschreven staat; maar zij slaan het Boek weer dicht, en het blijft erbij. De meeste
kerkgangers horen de preek, horen haar graag, maar zij maken de toepassing van de
preek niet op zichzelf, en zo gaan zij dan weer naar huis, eten en drinken en dienen
opnieuw de koningin, de zonde. Al kan nu ook niet ieder zo'n krachtdadige bekering
aanwijzen als die van Manasse was, toch zullen wij datgene nagaan, wat wij zo-even
hebben gehoord en wat wij voor onszelf daarvan kennen. Om het kort te zeggen: de
geschiedenis is eenvoudig deze: Manasse bevindt zich, dus een mens bevindt zich in
angst. In deze angst smeekte hij "het aangezicht des Heeren", zo staat er in het
Hebreeuws, "het aangezicht des Heeren, zijns Gods."
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Verder: deze mens verootmoedigt zich voor het aangezicht van den God zijner
vaderen, en bad en smeekte tot Hem. En Hij (de Heere), verhoorde zijn smeken.
Dus nog eens: deze mens is in angst, hij smeekt in zijn angst voor het aangezicht des
Heeren, dat is: hij buigt zich neder voor het aangezicht Gods, hij is verslagen en
verbroken en roept in zijn angst luid tot God om ontferming. Hij opent zijn ganse hart
en stort hetgeen het diepst daarin verborgen is, voor God uit. Verder staat hier: De
Heere verhoorde zijn smeken, zijn ootmoedig gebed, zijn wenen en kermen; en hoe
merkwaardig! Het woord dat in het Hebreeuws voor smeken gebruikt wordt, betekent
'genade', zodat -hoe schoon is dat toch- als God het smeken van een mens hoort, dan
hoort Hij, om zo te zeggen, minder het smeken van den mens, als wel Zijn eigen
genade. Terwijl de mens weent, luidt het in het hart Gods: "Kom, Gij moet Uw
genade verheerlijken, Uw barmhartigheid moet Gij aan dit arme, verloren en
verdorven schepsel bewijzen!"

Verder; God de Heere verhoort het smeken van de mens zó, dat Hij hem niet alleen
uit de angst uitvoert, hem niet alleen het geloof schenkt aan de vergeving zijner
zonden, maar God de Heere brengt hem uit de vreselijke kerker, uit de vijandige stad
Babel weer naar Jeruzalem. Bovendien bewijst Hij hem nog een andere weldaad: Hij
brengt hem niet alleen naar Jeruzalem terug, zodat hij de stad zijner vaderen mag
wederzien, maar God de Heere geeft hem alles terug, wat verloren was, Hij brengt
hem weder in zijn koninkrijk. Tweevoudig vergeldt de Heere hem dus zijn smeken
om genade. Nu komt echter nog het schoonste: toen hij nu weer als koning op de
troon zat, erkende Manasse juist aan deze dubbele weldaad, dat de Heere God is. Dat
staat er in het Hebreeuws met bijzondere nadruk. Wanneer ge dat zo leest, dan denkt
u: "Nu ja, dat spreekt toch vanzelf, dat de Heere God is." Maar nee, dat verstaat, dat
erkent geen mens, al heeft hij het ook nog zo dikwijls gehoord, tenzij dan, dat hij
door de koningin, de zonde, in nood en ellende gekomen is, onder de tirannie van de
afgoden, van wie hij heil verwacht heeft, maar die hem onder de doornen hebben
gebracht. Onder de doornen, want zo lezen wij in vers 11 volgens het Hebreeuws:
"Daarom", omdat Manasse en zijn volk er geen acht op sloegen, als de Heere met hen
liet spreken, "liet de Heere hen overvallen door de vorsten van het leger van de
koning van Assyrië; die namen Manasse gevangen ander de doornen." Dit
koningskind was dus gevlucht uit het paleis van zijn vaderen en had zich onder de
doornen verborgen; daar meende hij veilig te zijn, maar zij vonden hem daar en
haalden hem te voorschijn en bonden hem met twee koperen ketenen. Zó doen de
afgoden. Zó helpen zij.
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Als hier nu staat: "Toen erkende Manasse, dat de Heere God is", dan wil dat zeggen:
"Toen erkende Manasse, dat alle afgoden ijdelheid zijn, dat hij bij de afgoden niet
gevonden had, wat hij bij hen had gezocht, maar dat hij het nu gevonden heeft bij den
Heere God." Deze woorden luiden evenzo, als wanneer ik zou zeggen: "Toen erkende
de jonge man, dat Christus alleen ons heil is, dat Christus en Zijn bloed alleen onze
reiniging is, dat Christus alleen onze gerechtigheid voor God is, Christus alleen onze
zaligheid, dat Christus alleen onze weg, onze waarheid, ons leven is." Dat ligt in deze
woorden opgesloten.

Mijn geliefden! Wij hebben hier niet alleen met de geschiedenis van Manasse te
doen. Die gaat mij eigenlijk niets aan. Maar de Apostel schrijft in Romeinen 15:4:
"Wat tevoren geschreven is, dat is ons tot lering geschreven, opdat wij, door
lijdzaamheid en vertroosting der Schrift, hoop hebben." Wat doe ik met alle
geschiedenissen, waarvan ik niet de toepassing maak op mijn tijd, op mijn leven, op
mijn eigen weg? Moet de Bijbel alleen Gods Woord zijn voor deze en voor gene?
Behoort hij niet veeleer het Boek Gods te zijn, waarin ik mijn eigen geschiedenis
gevonden heb en vind? De Prediker van Salomo zegt in hoofdstuk 4:17: "Bewaar uw
voet, als gij ten huize Gods gaat, en kom om te horen. Dit is beter dan het offer der
dwazen; want zij weten niet, wat kwaad zij doen"; daar zij het Woord horen en het
niet op zichzelf toepassen, het niet ter harte nemen.

Mijn geliefden! U hebt gehoord, dat Manasse een Godvrezend vader had gehad, en
deze vader zal hem wel hebben verteld: "Mijn zoon, ik was ten dode opgeschreven,
en ik riep in mijn nood tot den Heere. Zijn profeet kondigde mij aan, dat God mij het
leven nog wilde verlengen. Ik had geen kinderen en meende, dat het met Gods
beloften gedaan was; toen heb ik door 's Heeren genade en trouw jou gekregen." Dat
heeft Manasse van zijn vader kunnen vernemen; dat heeft hij kunnen horen bij zijn
ouders aan tafel, als vader en moeder daarover spraken. Zijn vader, koning Hizkía
had de afgoden uitgeroeid en er alle moeite aan besteed, dat Gods Woord en
Waarheid weer verkondigd zou worden. Manasse was nog jong, toen zijn vader stierf,
hij was nauwelijks twaalf jaar oud; een ramp was dat voor hem. Was de jongeling
verantwoordelijk?

O geliefde ouders, vaders in de Gemeente, die zonen hebt, bedenkt het toch! Ik zeg:
een knaap van twaalf jaar is verantwoordelijk voor God, al is hij het niet voor de
rechter. Daarom bid ik u: richt toch al uw ijver daarop en ontziet geen moeite, dat uw
zonen de Catechismus leren en mij en mijn ambtsbroeder niet plagen, terwijl zij voor
de school wèl alles kunnen leren, maar niets van hetgeen tot de eeuwige zaligheid
dient!
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En knapen en jongemensen, wilt het toch ter harte nemen! U bent verantwoordelijk,
en hebt u Godvrezende ouders, of hebt u ze gehad, bedenkt wel, welk een goedheid
God u daardoor bewezen heeft, en laat u door de goedheid Gods tot bekering leiden!
Of wilt u de dood ingaan? Het is niet tevergeefs, geliefde ouders, als gij uw kinderen
met alle ernst de Catechismus inprent. God weet, wanneer het later vrucht draagt, als
de jongeling later de verkeerde weg opgaat en evenals hier Manasse in de gevangenis
geworpen en in boeien en ketenen gelegd wordt. In die verschrikkelijke nood dacht
Manasse aan datgene, wat hij vroeger had gehoord, namelijk dat bij God den Heere
geen ding onmogelijk is en dat de Heere HEERE van de dood verlost. In zijn
verschrikkelijke nood werpt hij een blik in zijn binnenste, en hij wordt tot de Heere
bekeerd.

Welk een Godvrezend vader had Manasse gehad, een vader, die zo grote wonderen
van Gods macht en trouw met de zijnen had beleefd! Denkt maar eens aan die
geschiedenis met Sanherib, hoe God in één nacht heel het leger van den koning van
Assyrië door Zijn engel heeft laten doden. Het is toch merkwaardig, dat de knaap, die
dit alles had gehoord, toch niet was bekeerd geworden. Maar de genade is geen
erfgoed en dood is dood. De zoon, de dochter kunnen veel en velerlei horen van Gods
genade, hulp en wonderen, zij kunnen zich ook in het dagelijks leven zeer fatsoenlijk
en goed gedragen, maar van datgene, waarover vader en moeder spreken, van hetgeen
vader en moeder zo gelukkig en zalig maakt, verstaat de jonge man, verstaat de
dochter niets. Zo was het ook met Manasse. Hij was dood en bleef dood. Hij heeft
zeker ook wel de laatste woorden van zijn stervenden vader, die ten hemel inging,
vernomen. Hij is er ook wel door getroffen geworden, zal ook wel hebben geweend
over de dood van zo'n vader, maar zijn hart was toch niet verbroken. Ja, de wereld, de
lust, de zonde, de schone koningin, schuilt in het hoofd, in het hart van die jongeman,
van de jongedochter. En wat is het gevolg?

Ten eerste allerlei geestelijke hoererij; vervolgens haat tegen de waarachtige
waarheid, bloedvergieten en haat tegen de getrouwe prediker der waarheid, en
uiteindelijk, ja wat komt er eindelijk al niet van? Zeer weinigen van u zijn op dit
ogenblik in angst. Maar als u in angst komt, waar komt deze angst dan vandaan? Bent
u dan in angst, omdat gij uzelf hebt verwoest? Omdat uw schone verwachtingen
verijdeld zijn? Hier bij Manasse was nog een andere angst. Naar hetgeen voor ogen
was kwam deze angst over hem door den koning van Assyrië, maar tegelijkertijd
kwam deze angst heel in het bijzonder van den Heere. Wat doet de Heere in Zijn
genade? Hij waarschuwt de mens. Hij overtuigt hem van zonde en schuld, en dan
voegt Hij de uitwendige nood er aan toe, opdat de mens van alle kanten als
ingekerkerd is en niet los kan komen.
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Deze jongeling Manasse had de Wet des Heeren, de Tien Geboden wel geleerd. O
houdt toch de Tien Geboden heilig in uw harten en in uw huizen, tegenover uw
kinderen en tegenover uzelf. Als deze Geboden geleerd zijn en Gods genade daarbij
komt, dan ligt men neer als overtreder. Hoe slaat dan de donder der Wet op ons in,
zodat men zich niet alleen uiterlijk in de kerker bevindt, maar zodat men verzonken
ligt in de afgrond, en ach welk een afgrond! O, mijn geliefden, springt er toch niet zo
licht over heen! Matigt u toch niet zo gemakkelijk de troost van de vergeving der
zonden aan! Erkent toch eerst eens grondig uw verdorvenheid, en ziet toe, wat het is,
te zondigen tegen de heilige Tien Geboden! Ik zeg: u komt, als God aan uw ziel
arbeidt, in angst. Niet zozeer voor de hel, maar in angst voor God, omdat gij tegen de
heilige God gezondigd hebt en daarom in de hel moest gestoten worden; want men
heeft niets, waarmee men het weer goed kan maken; het is met alle werken uit. Zoekt
dan eens, uit deze ketenen, uit deze kerker vrij te komen! U kunt het niet; al uw
moeite is tevergeefs. Het gaat precies zoals in deze geschiedenis. Heeft iemand van u
zulke angst gehad en kent hij dit, ziet dan, wat in deze geschiedenis geschreven staat.

Wat doet Manasse in deze angst? Hij smeekt het aangezicht des Heeren zijns Gods.
Hoe schoon is dat toch! Ziet, dat heeft God Zelf in Zijn barmhartigheid de jongen in
het hart gelegd. Het is, als zeide de Heere God: "Gij hebt Mij wel verworpen, zodat
gij Mij eigenlijk niet meer tot uw God hebt, maar Ik ben de God uwer vaderen, in
Wiens Verbond gij toch zijt opgenomen!" En zo verootmoedigt hij zich zeer voor de
God van zijn vaderen. Ziet, mijn geliefden, dat behoort tot een waarachtig leven: zich
voor het aangezicht Gods te verootmoedigen. O, wees toch niet zo lichtvaardig in het
u toe-eigenen van de troost van het Evangelie! Hoe menigeen tref ik onder u aan, die
meent over alle bergen heen te zijn, terwijl hij toch dood is. Het gaat hier om
waarachtige verootmoediging. God verootmoedigt den mens, en de mens
verootmoedigt zich zeer voor God, dat is, voor het aangezicht Gods. Wie zich zo in
waarheid verootmoedigt, die heeft zó met God te maken, als had hij God de Heere
persoonlijk vóór zich. Zo iemand belijdt: "Waar zal ik heenvlieden voor Uw
aangezicht? De duisternis van de nacht verbergt mij voor U niet. Ik ben rondom
omringd en ingesloten, zodat ik niet ontkomen kan, als ik U niet vind en het licht
Uws aangezichts!" Zo verootmoedigt men zich zeer voor het aangezicht Gods, en wie
zich in waarheid voor het aangezicht Gods verootmoedigd heeft, die blijft
verootmoedigd, die verontschuldigt zich niet met de zwakheid van zijn vlees, met
zijn aangeboren zonde, met de verleiding, die van buiten komt, maar hij geeft
zichzelf de schuld, veroordeelt zichzelf en rechtvaardigt God. Maar nu komt de
vraag: Zal God verhoren? Er staat toch geschreven, dat God de zondaren niet hoort.
Zal God dus wel horen? Als gij u zeer verootmoedigt voor het aangezicht Gods, als
gij Hem heel uw weg klaagt, uzelf veroordeelt en verdoemt, zal God dan horen en
verhoren? Wat zegt deze geschiedenis? Deze geschiedenis zegt: Ja!
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Spreek mij niet van uw zonden! Hebt u nog méér zonden dan Manasse gehad heeft,
dan bent u des te meer een mens, aan wie Zijn genade zich kan verheerlijken. Hier
staat het dus, dat God hoort: "Toen verhoorde Hij zijn smeken." Hij hoorde naar zijn
klagen, kermen en wenen. God liet Zich door hem verbidden. Waarom staat dat hier?
Staat het om Manasse's, of staat het om uwentwil geschreven? Als gij u voor God
verootmoedigt, u zeer verootmoedigt voor het aangezicht des Heeren uws Gods, waar
komt dan deze verootmoediging vandaan? Zij komt voort uit uw nood; want u hebt
nog wel méér gezondigd dan Manasse, u ziet dat echter niet zo in. Als God evenwel
komt en uw zonden u ontdekt, u al uw gruwelen ontdekt, en als er dan nood is, zoals
bij Manasse, dan zal God verhoren, zoals Hij het bij Manasse gedaan heeft.

Als u dus dit hoort, denk dan: "O, is deze Koning zulk een genadige Koning, dan ga
ik ook tot Hem! Stoot Hij mij weg, dan stoot Hij mij weg! Kom ik om, dan kom ik
om, maar ik wil het toch wagen!" Wat vindt men dan, als men zich zó opmaakt tot
God? Allereerst vergeving der zonden, en o, dan ben ik weer uit de kerker! Ach, hoe
zwaar zijn de ketenen aan de handen! Maar hoe zwaar zij ook zijn, als de zonde van
het geweten af is, dan kan men juichen met de ketenen aan de handen. Wanneer de
Heere zó komt met de troost van de vergeving der zonden, dan bevindt men zich in
het Paradijs, al lag men ook in de diepste kerker. Dat is het eerste, wat de Heere doet.
Als gij echter waarachtig tot den Heere bekeerd wordt, laat de Heere u niet in de
kerker, niet in uw nood zitten, maar zó genadig is God, dat Hij het in Zijn grote
barmhartigheid goed maakt, voor ziel en lichaam, voor lichaam en ziel. Denkt u eens
in: welk een wonder! De jonge koning ligt in de kerker te Babel. Tegenover Babel
hebben wij Jeruzalem, de kleine stad. Hoe komt nu de koning weer uit de kerker naar
Jeruzalem? Ja, dat kan de Heere bewerken. De Heere heeft hem zó verhoord, dat hij
niet alleen vergeving van zonde en schuld heeft gevonden, doch dat hij ook wèl
bewaard weer in zijn vaderstad komt en weer uit de gevangenis wordt verhoogd op
de troon van het koninkrijk. Zulk een God en Heere en Heiland hebt u, die deze
prediking hoort, haar op uzelf toepast en zó gelooft!

Zo velen zijn in deze angst geweest en hebben tot God gesmeekt, en allen hebben
betuigd, dat het waarachtig is, dat God in Christus Jezus bovenmate genadig wil zijn.
Dat heeft dan ook deze heerlijke vrucht, dat erkend wordt, hoe alle afgoden, de dienst
van de zonde, van deze schone koningin, ijdelheid is, dat daarentegen alles, alles,
alles, wat een mensenkind maar begeren kan voor lichaam en ziel, voor alle
behoeften van dit leven en voor alles, wat tot het eeuwig leven behoort, eindelijk
enkel en alleen gevonden wordt in de bron van eeuwig heil, in den Heere.

AMEN


