Uitkopen

1 januari

“De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.” Efeze 5:16
Lezen: Efeze 5:1-21
God is heer en meester over ons leven en wij zijn schuldig de gehele tijd
van ons leven aan God te wijden, ook in dit nieuwe jaar. Want het mag
met recht diefstal genoemd worden als we tijd aan God onttrekken en onze
dagen en uren met onnutte dingen doorbrengen.
Hoewel God grote reden heeft ten aanzien van de tijd over ons te klagen,
zo klagen wij nochtans over Hem dat onze tijd zo kort is. In die korte tijd
verkwisten we veel van die tijd en brengen die onnuttig door. De apostel
zegt ons echter dat we de tijd moeten uitkopen.
Wij bedenken niet dat het dagwerk dat God ons heeft opgelegd, het werk
van de bekering een groot en zwaar werk is. Want terwijl wij onze bekering
van dag tot dag uitstellen, gaan onze jaren voorbij.
Onze zinnen vertragen, de zonden wortelen hoe langer hoe dieper en
onze consciëntie vereelt. Aan het einde betracht de mens niets anders dan
aardse dingen en wordt dan onverwacht door Gods oordelen overvallen.
Dat zal te middernacht zijn, als er een geroep is: “Zie de Bruidegom komt,
gaat uit Hem tegemoet.”
Wie dan hun lamp, dat is hun ziel, niet voorzien hebben van de ware
kennis van God, die zullen buitengesloten worden.
Opdat die tijd ons niet zal overvallen, klinkt ons het Woord Gods in de oren
dat zegt dat we deze boze tijd moeten uitkopen. Terwijl God ons uit de
hemel heden nog vermaant, laat ons deze vermaning toch ernstig nemen!
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Tweede Decade predikatiën 1658)
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Twee heren

2 januari

“Niemand kan twee heren dienen...” Mattheüs 6:24
Lezen: Mattheüs 6:19-34
Men vindt inderdaad wel knechten die twee heren dienen, maar dat vindt
plaats als die twee heren vrienden zijn en met elkaar overeenstemmen.
Maar het is onmogelijk als die twee heren vijanden zijn en tegen elkaar
een onverzoenlijke haat dragen. Nu is daar niets zo strijdig met elkaar als
de begeerlijkheden van een mens en de wil van God. De een hecht zijn
hart aan de dingen van deze tegenwoordige tijd, de ander aan het toekomende. De een zoekt de dingen die beneden zijn, de ander de dingen die
boven zijn. De een de eer van de mensen, de ander de eer van God.
Wanneer Gods Geest enige goede bewegingen werkt in de harten van Zijn
kinderen, komt het verkeerde vlees in de weg en spreekt het de beweging
van de Heilige Geest tegen. Als wij bidden, verwekt het boze vlees andere
gedachten in ons, die onze aandacht afleiden. Staat iemand op het punt
een belijdenis te doen, dit vlees zal hem de mensenvrees voor ogen
stellen, zoals verachting, verlies van gunst en eer die er waarschijnlijk op
zullen volgen. Kortom, het vlees zoekt alle goede werken te beletten.
O, al die dingen zijn zo diep in het hart van een mens geworteld. Paulus
moest daarvan uitroepen: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het
lichaam dezes doods?” David, die zo veel gunsten en Godsspraken van
de Heere had ontvangen, wordt overmand door het vlees, en zijn vingers
druipen van bloed en zijn bed wordt bevlekt door overspel.
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Tweede Decade predikatiën 1658)
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De gehele mens

3 januari

“Niemand kan twee heren dienen...” Mattheüs 6:24
Lezen: Titus 1:1-16
De Heilige Geest wederstaat de vleselijke bewegingen in Gods kinderen.
Als ze op het punt staan in een zondige daad te vallen, wekt Hij de vreze
Gods op in hun hart en laat hen zien dat God alles ziet. Ja, Hij laat zien dat
ze eens rekenschap zullen moeten afleggen van elk ijdel woord, hoeveel
te meer van elke kwade daad. Hij stelt hun voor ogen alle weldaden die zij
van God hebben ontvangen en dat zij die nu met ondankbaarheid betalen.
Hij bestraft hen ernstig, zeggende: Is dat nu het goede onderwijs dat u uit
Zijn Heilig Woord hebt ontvangen? Is dat de weg naar het koninkrijk der
hemelen? Hoe kunt u na zo’n goddeloze daad nog met vertrouwen en
vrijmoedigheid tot God bidden?
Al deze bedenkingen fluistert de Heilige Geest in en deze stuiten de boze
bewegingen en zijn gelijk water op een gloeiende kool.
Daarop volgen strijd en zuchtingen die door geen woorden kunnen worden
uitgedrukt. Uit al deze dingen blijkt dat het onmogelijk is twee zulke strijdige heren te dienen. Er zijn ook mensen die voorgeven dat ze God hun hart
geven, en het lichaam overgeven aan de afgod. Maar God is met zulk een
verdeling niet tevreden. Hij is een God van de gehele mens en Hij wil door
de gehele mens gediend worden, zonder uitvlucht. U wilt toch ook niet dat
uw vrouw haar hart geeft aan een ander? Zo wil God de gehele mens en
niet een gedeelte.
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Tweede Decade predikatiën 1658)
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De gehele mens

4 januari

“Niemand kan twee heren dienen...” Mattheüs 6:24
Lezen: Lukas 13:22-30
De Heilige Geest, die in de harten van Gods kinderen werkt, wederstaat de
bewegingen van het vlees. Als zij op het punt staan in een bepaalde zonde
te vervallen, wekt Hij de vreze Gods op in hun harten en laat hun zien dat
God het alles ziet.
Er zijn ook mensen die twee heren willen dienen. Zij gaan naar de kerk en
ten avondmaal en vervullen thuis stipt alle geestelijke oefeningen. Maar
ondertussen laten zij hun zonden niet na. Doch God neemt deze mensen
en hun dienst niet aan. Hij wil niet dat Zijn dienst zal dienen als een dekmantel voor de zonden. Zo’n dienst zal de oordelen van God tegen hen
verzwaren, want zij zondigen tegen het onderwijs dat zij hebben ontvangen. Zij dwalen moedwillig op de volle middag. Hoe meer kennis, hoe
minder verontschuldiging zij hebben.
Men kan geen heilige leer samenvoegen met een onheilig leven. Zij willen
God dienen en de wereld, de deugd en de ondeugd samenvoegen. Zij
willen een verdrag met God maken en willen Hem tevreden doen zijn met
een halve gehoorzaamheid en maken zichzelf wijs dat God dat door de
vingers zal zien, maar God vermengt zoiets niet.
Het is als in de natuur met een kind dat nog in het lichaam van de moeder
is. Het heeft al alle ledematen. Zo werkt ook de Heilige Geest in de herschepping. Hij herstelt de gehele mens en geeft wetten aan al zijn bewegingen.
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Tweede Decade predikatiën 1658)
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Groot loon

5 januari

“Niemand kan twee heren dienen...” Mattheüs 6:24
Lezen: Psalm 19
Onze boze bewegingen hebben een heimelijk bestand met de duivel. De
beloning die hij zijn dienaars geeft, is niets anders dan de eeuwige dood
en de verdoemenis. Er is geen ander middel om van deze tiran ontslagen
te worden dan God gedurig te bidden of hij ons verlost van onszelf en ons
geleidt door Zijn Geest en Woord.
Als u al uw wellusten zult opgevolgd hebben, wat zult u dan op het eind
van de rekening hebben? Niets anders dan schande en smaadheid voor
de mensen en een vloek over uw kinderen. Het is als een kaars die rook
en stank nalaat als hij uitgaat. En voor God moet u rekenschap afleggen in
de dag van het oordeel, omdat u de begeerlijkheden gesteld heeft boven
Zijn dienst. U kunt geen twee heren dienen. Het is óf de een, óf de ander,
want in het houden van Zijn geboden is grote loon.
Dient dan de Heere met vreze en verheug u met beving. Verheerlijk God
met uw woorden en uw werken. Maak dat de naam van God in uw huisgezinnen eerbiedig wordt aangeroepen. Leer uw kinderen de Heere vrezen
en dienen. Verzamel u schatten van goede werken terwijl de Heere u nog
de tijd geeft. Leef op de wereld als burgers van de hemel, opdat u op het
eind van uw loop, als u uw ziel zult geven in de handen van uw hemelse
Vader, mag horen: “Komt gij goede en getrouwe dienstknecht, gaat in, in
de vreugde uws Heeren.” Hij zal u door Jezus Christus ontvangen in Zijn
hemels Koninkrijk.
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Tweede Decade predikatiën 1658)
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Vreemdeling

6 januari

“Ik ben een vreemdeling op de aarde, en verberg Uw geboden voor
mij niet.” Psalm 119:19
Lezen: Psalm 119:17-24
Een reiziger en vreemdeling, geboren buiten zijn vaderland, verneemt van
zijn moeder dat dit niet zijn vaderland is, maar dat het elders is. Hij verneemt van zijn moeder dat zijn vader daar koning is en zijn eerstgeboren
broer deelgenoot in dat rijk en dat al zijn vrienden daar in eer en aanzien
zijn. Naar dat land is hij begerig en op zijn onderzoek over de weg ernaartoe hoort hij over de moeilijkheden. Dan gaat het over zee en rivieren, dan
door woestijnen en over bergen. Maar geliefden, er is een getrouw leidsman die zich hen die de reis willen maken, vrijwillig aanbiedt.
Onze vreemdeling is vol goede moed uit liefde tot zijn vaderland. Hij wil
over alles heenstappen en zich ontdoen van alle vrienden en gezelschappen die hem hinderlijk zijn. Hij wil het land van de vreemdelingschap
verlaten. Hij gedraagt zich onderweg als een vreemdeling, omdat zijn tijd
hier maar kort is. Hij bouwt geen huizen en vergadert geen schatten. Hij
voegt zich niet naar zeden, taal en kleding van het land waar hij doorheen
trekt, maar hij is gericht op zijn vaderland en probeert anderen te verlokken met hem mee te gaan.
Soms moet hij overnachten onder een boom, soms in een rotskloof, ja
soms in een herberg. Maar alles wat hij geniet, is maar voor een korte tijd.
Al geeft men hem te eten uit gouden schalen, hij weet dat hij hen de
andere dag weer moet verlaten.
Antonius Driessen, professor te Groningen
(De oude en de nieuwe mens, 1738)
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Een reiziger

7 januari

“Ik ben een vreemdeling op de aarde, en verberg Uw geboden voor
mij niet.” Psalm 119:19
Lezen: Hebreën 11:1-16
Zo’n reiziger als vreemdeling is het meest in gezelschap van enkele
vrienden, waardoor hij dan het meest beveiligd is tegen onheil van dieren
en mensen. Is er onraad van voren, hij wordt gewaarschuwd. Is er onraad
van achteren, de achtersten roepen de voorsten om hulp. Wat een zoete
samenspreking heeft men onderling over dat vaderland. Zijn de wegen
moeilijk en gevaarlijk, men troost zich ermee dat het vaderland de pijn wel
waard is. Is men moede en zwak, er zijn er dan die hun de hand reiken en
ondersteunen. Vernemen onze reizigers uit het vaderland dat sommigen
van hun vrienden die voorgingen reeds behouden daar zijn aangekomen,
het geeft hun een krachtige bemoediging. Komen ze zover dat ze het
vaderland in het oog krijgen, hoe worden hun blijdschap en begeerte
opgewekt. De ziel is dan al in het vaderland, terwijl het lichaam nog buiten
is.
Deze reiziger - ik spreek van een wedergeboren vreemdeling - is bij zijn
moeder, de kerk hier beneden. Die heeft hem met smart gebaard in het
land van de vreemdelingschap. Een gedeelte van zijn broeders en zusters
is reeds in de heerlijkheid ingegaan, een ander gedeelte is nog hier beneden. Zijn vaderland is niet hier beneden, maar daarboven, waar zijn Vader
en zijn vrienden zijn. Zijn eerstgeboren broeder is Jezus, tot Wie de Vader
gezegd heeft: Zit aan Mijn rechterhand.
Antonius Driessen, professor te Groningen
(De oude en de nieuwe mens, 1738)
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Reisvaardig

8 januari

“Ik ben een vreemdeling op de aarde, en verberg Uw geboden voor
mij niet.” Psalm 119:19
Lezen: Psalm 32
Onze vreemdeling en reiziger is naar dat land uit hoofde van zijn wedergeboorte begerig geworden. Hij ontdoet zich van alle voordelen die hem op
reis naar dat vaderland tegenhouden. Hij is onderricht over de weg, hoe
nauw het pad is en hoe eng de poort. Daarom wordt die weg door zo
weinigen bewandeld. Want op die weg moet men zich verloochenen, z’n
ogen uitsteken, handen en voeten afkappen en het vlees en zijn begeerlijkheden kruisigen. Hij gelooft de toezegging: “Ik zal u leren, Ik zal raad
geven, Mijn oog zal op u zijn.” Zich zo reisvaardig makende, ontdoet hij
zich van alle last en zonde die hem omringt. Hij loopt de loopbaan die hem
is voorgesteld. Hij gedraagt zich als een vreemdeling, zijn lust is niet hier
beneden om schatten te vergaderen. Wat de goede hand van God hem
schenkt, geniet hij met dankbaarheid, maar zijn hart kleeft er niet aan. Hij
gebruikt de wereld niet als misbruikende.
Hij is gereed, als God het vordert, alles vrijwillig af te staan. Hij tracht zich
te onderscheiden in zeden en kleding, en al wordt hij bespot, zijn hart is
vol van het hemelse vaderland. Hij heeft het dan eens ruim, dan eens
bekrompen. Zijn verblijfplaats is dan eens een aanzienlijke woning en dan
eens een vervallen hut, maar dat verandert zijn staat niet. Hij is en blijft
een koningskind en gaat naar zijn Vader. Zijn aardse goederen zijn maar
te leen. Hij verwacht een erfenis die in de hemel is weggelegd.
Antonius Driessen, professor te Groningen
(De oude en de nieuwe mens, 1738)
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De reis

9 januari

“Ik ben een vreemdeling op de aarde, en verberg Uw geboden voor
mij niet.” Psalm 119:19
Lezen: Psalm 23
Het gaat met onze geestelijke reiziger als met een die op reis is: dan reist
hij in een geestelijk reisgenootschap, dan is hij geheel alleen en wandelt
als in het dal van de schaduw van de dood. Na veel worstelingen en
angsten, ondervindt hij eindelijk dat het waar is dat Jezus bij hem is en dat
Zijn stok en staf hem vertroosten. Dan leert hij bij bevinding wat het is in
duisternis te zitten en te vertrouwen op de naam des Heeren. Onze
geestelijke reiziger is zeer zorgvuldig. Hij gaat nooit verder zonder dat hij
weet dat hij op de rechte weg is. Hij wenst in alle gevallen de weg van God
te weten. Ondertussen kan het ook wel gebeuren, naar Gods vrijmacht,
dat onze reiziger niet verder komt, maar dat hij verachtert op de weg.
Er kunnen zelfs mensen waarin God Zijn werk later begonnen is, hem
voorbijlopen. Maar in biddend opzien gaat hij na wat toch de oorzaak
hiervan is. Hij houdt zich op, als het kan, bij het geestelijke gezelschap op
de weg. O! Hoe groot zijn de onderlinge voordelen, hoe bemoedigend zijn
de onderlinge samensprekingen over wat men daarboven in het Vaderland
te wachten heeft. Daarom achten ze hier alles schade en drek te zijn. Hoe
getrouw waarschuwt de een de ander voor de toekomende gevaren. Ja, is
men moe en zwak en kan men van moedeloosheid niet voort, dan zijn er
die, naar het voorbeeld van Jezus, de zogenden zachtjes leiden en de
lammeren dragen.
Antonius Driessen, professor te Groningen
(De oude en de nieuwe mens, 1738)
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Niet gevorderd

10 januari

“Ik ben een vreemdeling op de aarde, en verberg Uw geboden voor
mij niet.” Psalm 119:19
Lezen: 1 Petrus 2
Vele van Gods kinderen en geestelijke reizigers denken soms: Ben ik wel
in Sion geboren, is de aarde het land van mijn vreemdelingschap? Ja?
Dan moet ik immers een heersende begeerte vinden naar dat hemelse
Vaderland en een afkeer van alles wat hier beneden is?
Zien we op onze vreemdeling en reiziger, hoe hij zich op de weg gedraagt,
hoe onverschillig hij is omtrent de dingen hier beneden en hoe gedurig hij
gericht is naar zijn Vaderland. Onze geestelijke reiziger heeft niet alleen
een beginsel van genade, maar ook nog een onherboren deel, dat naar
het aardse trekt. De vraag is echter wat toch bij hem het overwicht heeft
als hij een nauwkeurig onderzoek doet en strijdt tegen de aardse begeerlijkheden en hartelijk wenst zijn hart aan de Heere te geven.
Maar, zal iemand zeggen, als ik een geestelijke reiziger ben, kan ik niet
begrijpen dat ik in al die tijd niet verder gevorderd ben. Deze overdenking
gaat niet op, want het is niet hoe ver men is gevorderd op de weg, maar of
men in waarheid op de weg is. Ondertussen staat het vast dat de oorzaak
dat men niet zo op de weg vordert, gelegen is in de grote gehechtheid aan
de dingen van de wereld, de gelijkvormigheid aan de wereld en de flauwe
zucht naar het vaderland. Daarom is het zo donker op het pad en men
schrikt voor de dood. Daarom, mijn reiziger: heb acht op deze dingen om
uw weg met blijdschap te lopen.
Antonius Driessen, professor te Groningen
(De oude en de nieuwe mens, 1738)
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De wind

11 januari

“De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid...”
Johannes 3:8
Lezen: Hooglied 5
Zoals de wind komt op alle tijden en uren, hetzij in de morgen, de middag
of in de avond, zo heeft God Zijn tijden om het leven van de genade te
blazen in Zijn uitverkorenen. In sommigen gebeurt dat te twaalfder ure,
zoals bij de moordenaar aan het kruis. De Heere begon dit nieuwe leven in
te blazen toen hij het andere leven uitblies.
Een mens kan de wind zijn tijd niet voorschrijven, wanneer hij moet beginnen te blazen. Evenzo is het met de wind van de Heilige Geest. Hij is
soeverein. Hij blaast niet alleen in de eerste bekering, maar ook daarna.
Hoe dikwijls roepen en smeken wij om deze wind, hoe dikwijls leggen wij
onze oren aan de trompet waarin Hij gewoon is te blazen - en nochtans
kunnen wij zijn geluid niet horen.
Zo hunkert de Kerk in Hooglied 5 om deze wind in te drinken. Zij zoekt het
in het gebruik van alle middelen. Maar de tijd voor de Geest om te blazen
was nog niet gekomen. Als echter de bruid zichzelf vermoeid heeft in het
gebruik van alle middelen en ten enenmale buiten hoop is van alle middelen, ja, dan komt het gebruik van deze wind onvoorzien: de stem van haar
Liefste.
Zo was het eens met een martelaar. Hij had alle middelen gebruikt en kon
geen troost vinden, maar op weg naar de brandstapel stak de wind in zijn
hart op en blies - en hij riep het de omstanders en vrienden toe: “Hij is
gekomen, Hij is gekomen!” Daarna beklom hij de brandstapel.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Blazen

12 januari

“De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid...”
Johannes 3:8
Lezen: Johannes 5:1-18
Wees niet opstandig over de barmhartigheid en de goedheid van God als
de Heere geestelijke genade aan een ander geeft. Wie is zo boos dat hij
daarover wil twisten? “Wie was ik”, zegt Petrus tot de Joden die toornig op
deze wind waren omdat hij op de heidenen waaide, “dat ik God kon
weren?”
Bind de Geest van God niet aan enige uitwendige middelen, noch bepaal
Hem aan uw eigen tijd. De Geest van God is vrij in de richting van Zijn
blazen.
Gelijk een schipper soms vele weken in de haven ligt te wachten op het
opsteken van de wind, moet u dat doen op de werking van die Heilige
Geest. U moet wachten gelijk die zieke mensen in Bethesda wachtten op
de beroering van het badwater. De discipelen moesten na de hemelvaart
van Christus ook wachten te Jeruzalem op het blazen van de wind.
Geliefden, wij moeten geduldig wachten op het blazen van deze wind. Hij
is vrij in het blazen volgens zijn eigen welbehagen. Wanneer wij gevoelen
dat deze wind op ons blaast, laat ons dan daarvan gebruikmaken gelijk de
zeelieden doen als het tij vloeit en de winden gaan waaien.
Wij hebben over die wind niet te gebieden om hem te doen blazen wanneer en hoelang wij willen. Maar zodra hij begint te blazen, hijs dan de
zeilen, dat wil zeggen, begeef u tot het gebed, tot lezen of overdenken met
liefelijke blazing van deze wind.
O, hoe troostvol zouden we bidden en overdenken en enige christenplicht
volbrengen indien wij deze wind waarnemen.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Geluid

13 januari

“De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid...”
Johannes 3:8
Lezen: Handelingen 2:1-13
Men hoort zijn geluid. Dit geluid is een vreselijk ruisen en een stem die ons
bestraft. Dit geluid is het wanneer Hij Zijn uitverkorenen in de eerste
bekering overtuigt van voorgaande zonden. Dan horen wij de stem van de
Geest in ons hart. Dit is een koude en een scherpe wind. Er is ook een
liefelijke en zoete stem van de Geest. Het is die stem vanuit Hosea 2:13:
“Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar
hart spreken.”
Er is ook een vertroostende stem, die van Christus: “Zoon, heb goede
moed, uw zonden zijn u vergeven.”
Er is verder een ootmoedige stem, in het gebed waarin de Geest zelf bidt
met onuitsprekelijke zuchtingen. Deze stem wordt de Geest toegeschreven, omdat Hij de oorzaak in ons is. De adem die wij in het gebed uitblazen in Gods oren, heeft de Geest tevoren in ons geblazen. Toch weet een
kind van God niet altijd de juiste tijd wanneer de Geest is gaan blazen en
van zijn geestelijke geboorte. Soms komt de Geest heimelijk in onze
harten en maakt geen geluid in ons, maar Hij komt stil, zoals Christus bij
Zijn discipelen komt als de deuren gesloten zijn. Zoals de weg van de wind
niet bekend is, hoe ver dat hij zal gaan, zo is het ook bij de kinderen Gods.
Zij weten ook niet wat de uitgang zal zijn van die heilige beweging waarmee zij aangeblazen worden. Luther wist ook niet toen hij aangeblazen
werd door de wind van Gods Geest, wat de kracht daarvan zou zijn.
Uiteindelijk leidde het tot ontbloting van de roomse hoer.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Geboren

14 januari

“Tenzij dat iemand wederom geboren worde...” Johannes 3:3
Lezen: Johannes 3:1-21
In iedere geboorte is een grote verandering, want daarin wordt een ding
gebracht van niet-zijn tot zijn. Er was een vreemde verandering in de
schepping, toen de schoonheid van de gehele wereld uit een chaos
getrokken werd. Dat geldt ook voor de natuurlijke geboorte, wanneer uit
het zaad een zo mooi geformeerd kind voortkomt als de mens is.
Zo is ook de verandering bij de geboorte van een christen, wanneer hij van
een kind van de duivel gemaakt wordt tot een sober en hemels christen.
Deze verandering is zo groot als van de duisternis tot het licht. Waar zo’n
verandering niet is daar is geen wedergeboorte.
Alle kinderen van natuurlijke mensen, zo haast als ze geboren worden, ja
ook tevoren, zijn verdorven en zondige schepselen.
Christus zegt: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees.”
Een kind van een uur oud is uit vlees geboren en derhalve zondig en
besmet met het venijn van de zonden. Hierin ontbreekt alle goed, ja Gods
beeld is geheel mismaakt: “Ze derven de heerlijkheid Gods”, ze missen het
heerlijke beeld van God in het verstand, de wil en de genegenheden.
De oorzaak van alle zonden is dat ze van nature kinderen des toorns zijn.
Ja de gehele mens zodra hij geboren is, is zonde, de ogen, de oren, de
handen en voeten zijn alle besmet.
Dit moet ons verootmoedigen en ons aanzetten wanneer wij onze krankheid gevoelen om tot de grote Medicijnmeester te gaan.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Bedrog

15 januari

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het...” Jeremia
17:9
Lezen: Jeremia 17:1-11
Velen zegenen zichzelf in hun boze wegen, omdat hun verhard en ongevoelig geweten hen bedriegt, en niet bestraft. Het verraderlijk verkopen
van Jozef werd door zijn broers vergeten. Het kwelde hen twintig jaar lang
niet. Wat was toch de reden hiervan?
Het verdorven hart verduisterde hun verstand. Daardoor konden zij hun
zonden niet zien in hun rechte gedaante.
Toen de Heere na twintig jaar hun ogen opende, zagen zij gruwelijk
bedreven zonden in de rechte gedaante. Al die tijd hadden zij zich gerustgesteld met een bedrieglijke vrede van een bedrieglijk hart.
O, zeggen er velen: Ik dank God, ik vind rust en vrede in mijn hart, hoe
anderen ook over mij oordelen. Wat zegt u?
Hebt u vrede met een betoverd en bedrieglijk hart? U ziet nu in troebel
water en u ziet geen mismaaktheid in uw aangezicht. Maar wacht tot het
water opgeklaard is en stil, dan zult u pas zien wat een wanschapen
aangezicht u hebt. Zeg mij na dezen, als de dag van de beproeving er is
en Christus uw ogen met speeksel heeft bestreken, zeggende: “Wordt
ziende.” Zeg mij dan eens wat voor vrede u heeft.
Hoewel ons hart ons eerst heeft bedrogen en ons deed zondigen, laten wij
het niet toelaten dat het ons verder bedriegt. God is bereid uw zonden te
vergeven. Verschoon uw zonden niet, maar ontlast uw geweten door
belijdenis en zelfveroordeling, dan zult u vergeving krijgen.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Verborgenheid van de zelfbedrieglijkheid 1619)

15

Kleine zonden

16 januari

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het...” Jeremia
17:9
Lezen: Kolossenzen 3:1-11
Veel mensen spreken over kleine zonden. Dit was ook de zuurdesem van
de Farizeeën, die spraken over kleine geboden, die niet zo nauw kwamen.
Zij achtten hoererij maar een vermaak der jonkheid.
Paulus vermaant ons dat wij deze zonden niet mogen verkleinen.
O, laat u niet bedriegen, om deze dingen komt de toorn van God over de
kinderen der ongehoorzaamheid.
Zelfs het gewicht van de kleine zonden zal het schip van onze ziel doen
zinken, evenals dat van de grote zonden. Ongehoorzaamheid in de
kleinste dingen, zoals het eten van een verboden vrucht en een weinig
hout rapen op de rustdag. Nochtans heeft God deze ogenschijnlijk kleine
overtredingen met strengheid bestraft.
Het is Gods gebod dat de mens tot gehoorzaamheid verplicht, zowel in
meerdere als in mindere zaken. Laten we dan niet denken dat een zonde
klein is, daar de allerkleinste zonde begaan wordt tegen zo’n groot God en
zo’n groot kwaad op ons brengt.
Grote zonden zien wij eerder en daardoor komen wij eerder tot uiterlijk
berouw. De mindere zonden, die wij klein achten, worden meestal vergeten. Het is alles slechts de arglistigheid van ons boze hart dat ons misleidt.
Ook geldt dat als wij kleine zonden toestaan, dit de weg baant voor grotere
zonden. Daarom, niemand bedriege zichzelf en zegge: “Dit is maar een
kleine zaak, waarom zou ik er zo veel zwarigheid van maken?” O, bedrieg
u toch niet. Een kleine vonk ontsteekt een groot vuur.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Verborgenheid van de zelfbedrieglijkheid 1619)

16

Tijd waarnemen

17 januari

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het...” Jeremia
17:9
Lezen: Handelingen 24
Een mens zal zijn bekering uitstellen, de ene dag na de andere. De tijd is
nog niet gekomen, meent hij, om de Heere te zoeken. Na dezen zullen zij
zich bekeren en hun wegen verbeteren. Dit is een boze bedriegerij, want
de tijd van de bekering is niet de toekomende. Het héden is de aangename tijd, de dag der zaligheid. Ons leven is niet in onze hand maar in Gods
hand. Hij kan het in een ogenblik ook weer wegnemen.
Maar stel dat de Heere uw leven met vijftien jaar zou verlengen, zoals bij
Hizkia. Ik vraag u: Hoe weet u dat Gods roeping zo lang zal duren?
En zo ja, hoe weet u of God Zijn genade zal willen geven, daar u deze zo
lang smadelijk hebt verworpen?
Want hierin is het bedrog van ons hart te zien, dat hoe langer wij in onze
zonden leven, des te meer kracht deze krijgen op onze ziel. Maar houd dit
voor waarheid: als uw bedrieglijk hart van dag tot dag de bekering verschuift, dat u ondertussen zo verstijfd bent in boosheid, dat u nauwelijks
bekwaam bent de blote bewegingen van de Geest tot boetvaardigheid toe
te laten.
O, hoeveel mensen zijn er geweest die zich bedrogen hebben met de
mening zich later te zullen bekeren, dat ze in het heden nog geen tijd
daarvoor hadden?
Toen zij later hun gebrek zagen, hebben zij met Ezau geweend dat zij zich
niet konden bekeren omdat de gelegenheid voorbij was.
O, bedrieglijk hart, laat ons dan zo niet bedrogen worden dat wij onze tijd
laten voorbijgaan.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Verborgenheid van de zelfbedrieglijkheid 1619)

17

Armen

18 januari

“...want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij
genade.” 1 Petrus 5:5
Lezen: 1 Petrus 5:1-9
Al de genade die God geeft, wordt verkregen door het gebed.
De hoogmoedige farizeeërs danken wel, maar ze willen niet bidden.
De rijken zijn te trots om te bedelen. Het zijn alleen de armen van geest,
die treuren over het gevoel van hun honger en dorst en die hun mond wijd
opendoen, terwijl zij bidden met vurige gebeden.
Daarom zullen zij alleen met het goede vervuld worden, terwijl de rijken
leeg worden weggezonden.
Daarom gebiedt Christus de zondaren dat zij nederig en zachtmoedig
zullen zijn. De zachtmoedigheid zal ons vriendelijk met de mensen om
doen gaan, maar de nederigheid bereidt ons voor om de genade te ontvangen, die onze omgang met de mensen vriendelijk maakt.
Want hoe lager een christen is, hoe naderbij deze hoge God is. Christus
hield meer van de tranen van die boetvaardige vrouw, dan van de lekkernijen van de tafel van die farizeeërs. Hij heeft flessen voor de minste
druppels van tranen, zo kostelijk acht Hij ze.
Een weinig van die tranen is in Gods oog meer waard dan een gehele poel
van wereldse droefheid. “De offeranden Gods zijn een gebroken en een
verslagen geest” (Psalm 51:19).
Wat goed doet ons al het horen zolang ons een week hart ontbreekt?
Ik denk niet meer dan de slagen van een hamer op een aambeeld doen.
Geen gebeden komen in Gods oren, dan alleen van diegenen die van
tevoren geslagen zijn door Gods hand.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Verborgenheid van de zelfbedriegelijkheid, 1619)

18

Wenen

19 januari

“...want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij
genade.” 1 Petrus 5:5
Lezen: Jacobus 4
Wij kunnen de vorm van een metalen vat niet veranderen, tenzij dat het
gesmolten wordt. Dan kan het in een andere vorm gegoten worden.
Als een vat gebroken is, kan men het lijmen, doch het blijft hetzelfde vat.
Zo is het ook met ons zondige hart. Het kan alleen maar totaal verbeterd
worden als het gesmolten wordt door ware vernedering.
De apostel Jacobus zegt: Gedraagt u als ellendigen, treurt en weent.
Vernedert u voor de Heere. Jacobus geeft hier mee te kennen dat wij de
zonden die onze harten aankleven er nooit uit krijgen tenzij door een
goddelijke droefheid.
Wij kunnen erg bedroefd zijn en wenen over het verlies van een geliefde.
Maar de droefheid over de zonden verbreekt ze en verlicht het geweten.
De vernedering is de weg tot ware verhoging. Goddelijke droefheid is de
moeder van de ware blijdschap, want die geeft verlichting van de zonden,
die als lood op het geweten drukken.
Zalig zijn zij die treuren, zegt Christus, want zij zullen vertroost worden.
Omdat het vuur van de liefde en genade van God u hier niet heeft kunnen
doen wenen, zo zal dat hiernamaals gebeuren, doch dan door het vuur
van de hel.
Gelukkig bent u als u hier weent, want uw tranen zullen uw begeerlijkheden uitblussen. Anders zult u wenen, doch daar zullen uw tranen olie zijn
op het vuur van de hel. Maar zalig is het treuren hier, waar de Geest als
trooster is en uw wonden met olie verzacht.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Verborgenheid van de zelfbedrieglijkheid 1619)

19

Geen honger

20 januari

“Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid...”
Mattheüs 5:6
Lezen: Mattheüs 5:1-12
De ware honger bestaat hierin dat een ziel eerst honger moet hebben eer
hij hongeren kan. Zolang een mens verzadigd is, zal hij naar geen spijze
omzien. Dat wil zeggen: zolang een mens in de wereld omzwerft en het al
zijn vermaak is te leven naar het vlees, zal dit hem verzadigen.
Dat is zijn deel en zo lang kan hij geen ware honger hebben. Zolang de
mens niet ziet en blind is voor enig ander vermaak, meent hij dat hij zo
door moet gaan met het verzorgen van zijn huis en dat hij dan ook nog
zalig zal worden. Zolang dit nog zo is, kan men geen ware honger hebben
naar de gerechtigheid.
Als een mens zijn zonden koestert en die bemint en liefheeft en als het
hart daarin opzwelt, zolang dat zo is, kan er geen ware honger zijn.
O, er is geen ware honger zolang de mens niet ziet dat hij gans verdoemelijk is in een verworpen staat en dat zijn hart niet wil breken en zijn
zonden belijden.
Ja, zolang hij niet vlucht naar de fontein van Jezus’ bloed om afgewassen
te worden met rein water en Hem te omhelzen, zolang kan hij geen honger
hebben.
Als een zondaar geen gevoel heeft van zijn rampzaligheid en blijft volharden in de zonden, hoe dikwijls hij ook overtuigd is van de waarheid dat hij
alleen moet leven tot eer van God en zijn Zaligmaker, kan er geen ware
honger zijn.
Dit zijn voorname kentekenen van die mensen die nog geen ware honger
en dorst hebben naar de gerechtigheid. Ze zijn rijk verzadigd en hebben
aan geen ding gebrek.
Edmund Calamy, predikant te Londen
(Arke der vromen, 1679)
20

Klagen

21 januari

“Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid...”
Mattheüs 5:6a
Lezen: Lukas 18:9-14
Die een rechte honger en dorst heeft naar Jezus, die zal eerst zijn vervloekte en verdoemelijke staat waarin hij verkeert, beginnen te zien.
Hij zal het zware gewicht van zijn zonden voelen. Die zullen hem zo zwaar
voorkomen, ja soms zelfs tot wanhoop brengen. Hij vraagt zich af of hij
ooit zalig zal worden. Hij zal geen rust nog duur hebben waar hij ook zit of
staat. Overal zal zijn consciëntie hem verschrikken en beschuldigen
vanwege zijn zonden. Hij zal soms met Job de dag van zijn geboorte
vervloeken. Hij zal menen dat God zich van al zijn bidden, zuchten en
klagen afwendt.
Als hij somtijds gaat bidden, het is niets dan klagen over zijn zonden, die
de oorzaak zijn van deze bittere dingen. Hij zal soms wel tot het gebed
gaan, maar weer opstaan, waarna het erger is dan toen hij begon.
Hij zal bevinden dat zijn gehele hart onbuigzaam is voor de Heere, hij zal
roepen en klagen, hij zal roepen om daarvan verlost te worden.
Onder het gewicht en de last van de zonden zal hij zoeken te komen in de
ingewanden van ontferming. De Heere Jezus, Die hij tot nog toe niet
gekend heeft, zal hij zoeken om te proberen van Hem verzoening te
krijgen.
Hij zal zijn zonden alleen aan Hem belijden, uit de rechte grond en het
gezicht van zijn ellendige staat waarin hij verkeert.
Hij zal naar Jezus gaan en zeggen: “O, Heere! U hebt immers Uw bloed
gestort voor zulke zondaren als ik ben. Och, schenk mij die vernedering en
laat mijn zuchten toch door u gehoord worden en schenk mij genezing.
Edmund Calamy, predikant te Londen
(Arke der vromen, 1679)

21

Verzadigen

22 januari

“...want zij zullen verzadigd worden.” Mattheüs 5:6b
Lezen: Psalm 107
Om van het tweede gedeelte van onze tekst iets te zeggen, als de Heere
het mij toelaat: Hier is een verzekering voor diegenen die hongeren.
Zij zullen waarlijk verzadigd worden.
Ik heb mij voorgenomen dit te schrijven voor de ware oprechte, hongerige
en dorstige zielen. O gij dan! Die de last van al uw zonden gevoelt en
daarover nacht en dag zucht tot God. U wenst Zijn brood te smaken en te
proeven en Zijn liefelijke goedheid te aanschouwen.
U, zeg ik, zult verzadigd worden.
Diegene die moedeloos is onder de hand van de Heere, omdat Hij u
zolang verdrukt, och, het is Zijn liefde. Hij is die God Die uw hoofd zal
opheffen en u zal doen zien de liefde van Zijn barmhartigheid.
O, gij, die enigszins gesmaakt heeft hoe goed dat de Heere is en hebt
gezien Zijn heerlijkheid op Tabor, wordt toch niet moedeloos als de Heere
u in de woestijn leidt.
Uw Zaligmaker moest ook door de woestijn gaan. Dit is het rechte pad dat
de ziel moet gaan. Maar u zult waarlijk verzadigd worden met licht na uw
duisternis.
Nogmaals zeg ik: “Zij zullen verzadigd worden.” O, hoe troostrijk is dit voor
een ziel. Gedurig zal zij door de Heere geleid worden. Hij zal haar achtertocht zijn, Hij zal ze bij de hand voeren. Hij zal haar door Zijn voorzienigheid van eeuwigheid geleiden. De ziel zal stil zijn en denken: Dit is des
Heeren werk. Laat ik mij neerbuigen onder Zijn hoge hand.
Edmund Calamy, predikant te Londen
(Arke der vromen, 1679)

22

Belofte

23 januari

“...want zij zullen verzadigd worden.” Mattheüs 5:6b
Lezen: Jesaja 54
“Zij zullen verzadigd worden”, zegt Christus. O, hoe vertroostend is dit voor
een ziel. Steeds zal zij door de Heere geleid worden. Hij zal de ziel verzadigen in grote droogte en zal haar verkwikken.
Och, dat alle treurigen dit op hun ziel wilden leggen en de Heere zouden
verwachten in Zijn belofte. David was hier bijzonder in, hij hoorde wat de
Heere sprak en zei: “Ik zal horen wat de Heere spreken zal.”
Toen verzekerde hij zich van des Heeren woord: “Hij zal tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken.” Hij zal spreken tot Zijn kinderen.
O, zij zullen dan verzadigd worden. Klagende en hongerende ziel, die door
de duisternis en verlating heen zwerft, heb goede moed, Ik hoor uw
zuchten, zal de Heere zeggen. Ik hoor uw gebeden en Ik zal daaraan
gedenken.
Hij verzekert Zijn beloften en zegt: “Bergen zullen wijken en heuvelen
zullen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken.”
David was in Psalm 16 hiervan verzekerd en zegt: “De Heere is het deel
mijner erve.” O, indien u maar een wil hebt om te komen, dan zegt zo’n
ziel: “Heere Jezus, kom haastelijk. Ik wens U te hebben in mijn ziel om al
mijn ongerechtigheden en lusten te doden.”
Die ziel erkent Hem voor haar gerechtigheid, voor haar leven. Het is alles
Jezus wat die ziel zal spreken. “O, kon ik mij geheel aan U geven tot
dankbaarheid. Ik ben bijzonder aan mijn zoete Heiland verbonden. Laat ik
U eeuwig mogen roemen en prijzen voor al Uw goedheid.”
Edmund Calamy, predikant te Londen
(Arke der vromen, 1679)

23

Zorgeloosheid

24 januari

“Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen.” Psalm 10:6
Lezen: Psalm 10
Vleselijke zorgeloosheid komt voor als de mensen onwetend zijn, hetzij
door blindheid van nature, hetzij door moedwil. Wanneer de onwetendheid
in het hoofd is, heeft de zorgeloosheid haar zitplaats in het hart.
Als de mensen niet zorgeloos waren, zouden ze niet gerust kunnen zijn in
hun verdoemelijke staat en geheel ontbloot van zaligmakende genade.
De mens zou dan alle middelen gebruiken om eruit te komen en om
zaligmakende genade te krijgen.
De ware vreze Gods wordt veroorzaakt door een zaligmakende kennis die
een onfeilbaar teken is van ware genade. Er is geen middel om van de
zorgeloosheid die met onze natuur is geboren, bevrijd te worden totdat wij
verstaan en belijden onze veelheid van zonden waardoor wij Gods wet
hebben overtreden.
Het zijn de zonden die ons onder de vloek hebben geworpen en onder de
gerechtigheid van God. Het is God Die machtig is om de mens te straffen
die zonder berouw in de zonden voortgaat.
Hoogmoed is ook een teken van vleselijke zorgeloosheid. De ware vreze
Gods en de nederigheid gaan samen en zijn elkanders oorzaak, zodat hoe
nederiger wij zijn, des te meer wij God vrezen en hoe meer wij ons vernederen voor Zijn aangezicht.
Nederigheid en Godsvreze komen voort uit dezelfde wortel. Het zijn
stromen uit dezelfde fontein, namelijk de zaligmakende kennis van Gods
macht, gerechtigheid, wijsheid en goedheid en onze eigen nietigheid en
onwaardigheid.
John Downame, predikant te Engeland
(Oorkussen der wereldse mensen, 1634)

24

Welgelukzalig

25 januari

“Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen...” Psalm 1:1
Lezen: Psalm 1
Er is nog een teken van geestelijke zorgeloosheid. Het is de gewoonte van
zondigen zonder ophouden en zonder bekering. Dat geldt in het bijzonder
indien deze zonden niet door zwakheid en onvermogen bedreven worden,
maar tegen ons geweten in. Want alhoewel hij die God vreest in zonde kan
vallen, bedrijven de zorgeloze mensen nochtans de meest bekende
zonden die het geweten brandmerken en verwonden.
Zij maken van zondigen hun gewoonte: “Hij wandelt in de raad der goddelozen, hij staat op de weg der zondaren.”
Hoewel de gelovige door de overgebleven boosheid in zijn hart en door de
kracht van de satan soms diep kan vallen in gruwelijke zonden, het is niet
blijvend. Een werelds mens zal echter zonder berouw volharden in de
zonden. De onboetvaardige zondaar meent: God is barmhartig. Hij maakt
zich wijs dat hij nooit zo veel kan zondigen, of God is wel zo genadig dat
Hij het hem vergeven zal.
Zo vindt hij hierdoor de reden om vrijheid te geven aan zijn zondig vermaak. Dit geeft te kennen dat hij geen genade heeft en zijn hart verhard is
in de zonden. Want alhoewel God oneindig groot is in barmhartigheid,
nochtans niet voor diegenen die het zo misbruiken, maar alleen voor hen
die de zonden zorgvuldig mijden omdat God erdoor onteerd wordt.
Deze alleen zijn het ware Israël, vaten der genade waardoor Hij zal geëerd
worden voor Zijn rijke barmhartigheden.
John Downame, predikant te Engeland
(Oorkussen der wereldse mensen, 1634)

25

Middelen

26 januari

“Maar zijn lust is in des HEEREN wet en hij overdenkt Zijn wet dag en
nacht.” Psalm 1:2
Lezen: Jozua 1
Er zijn veel mensen die de genademiddelen verachten, zoals het horen
van het gepredikte Woord, het overdenken en het lezen van het Woord. Zij
hebben geen verlangen om hierin te vorderen. Maar Gods kinderen vrezen
en zoeken Gods aangezicht in de middelen, zoals de profeet zegt: “Zij
werken hun eigen zaligheid” in het gebruik van alle goede middelen, “met
vreze en beven.” Hun hart verlangt naar het water des levens gelijk een
dorstig land, en als een gejaagd hert schreeuwt naar water.
Als ze verhinderd worden om in Gods huis te komen, roepen zij met David
uit: “O, hoe liefelijk, Heere, zijn Uw woningen, mijn ziel verlangt ...” Als zij
de wet horen, smelt hun hart gelijk dat van de vrome Josia, dan zijn ze
verschrikt door hun zonden en horen ze het Woord met beven aan. Zij
ontvangen Gods ware dienaren met vreze en beven, niet wat betreft hun
persoon, maar als ambassadeurs van God.
Aan de andere zijde is het een teken van een vleselijk hart, ontbloot van
alle vreze Gods, als wij de middelen van onze zaligheid gebruiken met een
koel en zorgeloos hart.
Het zijn mensen die het Woord des levens en der zaligheid verachten,
terwijl God dit nochtans heeft ingesteld als het enige te gebruiken middel
om bekeerd te worden. Zij zegen met Felix tegen Paulus: “Voor ditmaal ga
heen. Als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zal ik u tot mij roepen.”
John Downame, predikant te Engeland
(Oorkussen der wereldse mensen, 1634)

26

Vrede

27 januari

“Want Gij, HEERE, zijt mijn Toevlucht...” Psalm 91:9
Lezen: Psalm 91
Er is ook een geestelijke zorgeloosheid. Deze is boven de natuur en
goddelijk. De voornaamste oorzaak hiervan is de vrije genade van God,
Die in de harten van Zijn kinderen werkt.
Dat is een zorgeloosheid, ja de verzekering dat, ofschoon wij veel vijanden
hebben die tegen ons gekant zijn, zij ons geen schade kunnen doen.
Zij kunnen ons niet de vergelding van ons loon beletten die de Heere ons
uit vrije genade heeft beloofd.
Daarom betuigde David in Psalm 91 dat het niet zijn voorzichtigheid was,
maar dat de Heere hem deed wonen in de schaduw des Almachtigen.
Deze geestelijke zorgeloosheid is een geschenk van Christus.
Toen Hij op aarde kwam, riepen de engelen uit: “Vrede op aarde, in de
mensen een welbehagen.” Toen Christus de aarde verliet, zei Hij tot de
gelovigen: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft ik u.” Dat is geen wereldse
uitwendige vrede, want in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar een
geestelijke vrede met God en een vrede in ons geweten.
Daarbij hebben Zijn kinderen de zekerheid dat de Heere voor hen zal
zorgen in alle aardse gevaren.
De vrucht van deze vrede is de zorgeloosheid in alle gelovigen die volgt op
de verandering in de wedergeboorte van hun natuur, toen ze van een
booswicht zijn veranderd in een schaapachtige zachtmoedigheid.
Jesaja zegt hiervan: “En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard
bij de geitebok nederliggen...”
John Downame, predikant te Engeland
(Rustpeluwe der kinderen Gods, 1634)

27

Droefheid

28 januari

“Want met voeten zal hij in het net geworpen worden en zal in het
wargaren wandelen.” Job 18:8
Lezen: Job 18
Mensen als in onze tekst blijven tot het einde goddeloos. We zien dit bij
Kaïn, Ezau en Judas. Zij waren van harte bedroefd, doch hun droefheid
was geen medicijn tot bekering. Zij was een straf. Toen Kaïn zijn broer
Abel had vermoord op een eenzame plaats in het veld, was zijn ziel geheel
verschrikt en wanhopig. Radeloos riep hij uit: “Mijn misdaad is groter dan
dat zij vergeven worde”, Genesis 4:13.
De onheilige Ezau zocht datgene wat hij niet kon vinden. Hij had om spijze
zijn eerstgeboorterecht verkocht. Zijn straf was dat hij de zegen zocht,
doch hij werd verworpen. Hij zocht die zegen met veel tranen, hij beproefde het aan alle kanten, doch tevergeefs: “Hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht.”
Dit kwaad heeft Judas, die zijn meester verried, gevangen gehouden.
Uit angst en verwarring liep hij met een bevend gemoed tot de overpriesters om troost. Toen hij die daar niet vond, wierp hij zijn bloedloon in de
tempel. Dit ontlaste hem wel, maar niet van de zonde dat hij Christus had
verraden. Daarna verworgde hij zich.
De droefheid van deze mensen, die met hun voeten in een net gevangen
zaten, heeft niet geleid tot hun bekering. Er is ook een andere droefheid,
zoals bij die menigte onder de prediking van Petrus. Zij riepen uit: “Wat
zullen wij doen om de toekomende toorn te ontvlieden?”
De ware droefheid en de hoop zeggen: Wat zullen wij doen om vergeving
te krijgen?
Th. Wyckenbergium, predikant te Haarlem
(Rebecca van tweelingen zwanger, 1658)

28

Ziekte

29 januari

“Ja, ik kende de zonden niet dan door de wet...” Romeinen 7:7
Lezen: Romeinen 7
Het moet niet vreemd voor ons zijn dat de zonde een schandelijke overtreding is van Gods wet. De zonde maakt onze geboorte onrein. De zonde
is een schuld die door ons niet betaald kan worden. Het is een last die wij
niet kunnen dragen, ja, het is een dodelijke ziekte, die de gehele mens
ellendig maakt.
Kennisnemen van zijn inwendige verdorvenheid schijnt voor de mens een
vreemd licht vol van zwaarmoedigheid. Toch is het zonder meer onze
plicht deze kennis in het werk te stellen. Zou een mens in zijn levensdagen
alles doen om kennis en wijsheid te bekomen en zou hij geen kennis van
zijn zonden nemen? Hier hebben wij toch te doen met een groot en rechtvaardig God, tegen Wie wij moeten zeggen: “Tegen U alleen heb ik
gezondigd.”
Dat deze kennis zo noodzakelijk is, leert ons de profeet Zefanja met deze
woorden: “Doorzoekt u zelve nauw, ja, doorzoekt u nauw.” (Zefanja 2:1).
Niet te zondigen is de eerste trap van de gelukzaligheid, maar de tweede
is zijn zonden te kennen en te bekennen. Wij komen zo moeilijk tot gezondheid omdat we niet weten dat wij ziek zijn. Daarom zullen zij alleen de
hemelse medicijnmeester Jezus Christus zoeken die de ziekte van hun
ziel in waarheid kennen. Wanneer wij ons door de zonden ellendig voelen,
zal God ons troosten. Wat zullen wij in beginsel hier meer over zeggen
dan dit: De kennis van de zonden is het beginsel van het heil.
Th. Wyckenbergium, predikant te Haarlem
(Rebecca van tweelingen zwanger, 1658)

29

De wet

30 januari

“Ja, ik kende de zonden niet dan door de wet...” Romeinen 7:7
Lezen: Romeinen 3
Het is te een beklagen zaak dat de kennis van de zonden heden zo
uitermate klein is bij de meeste mensen. Och, het is een bewijs van grote
zorgeloosheid. Veel mensen geven wel toe dat zij zondaren zijn, zij geven
wel toe dat lasteren, stelen en hoererij en dergelijke daden zonden zijn,
maar omdat hun consciëntie slaapt, gaan ze voort in hun zonden.
Zij menen dat ze goede christenen zijn wanneer ze kunnen zeggen:
Heere, wees mij genadig, want ik ben een ellendig zondaar. Deze mensen
bedriegen zich jammerlijk, want deze kennis zal hen alleen maar dienen
om hen alle onschuld te ontnemen, omdat zij met woorden de zonden
verdoemen en met de daad ze begaan.
In dit verband wijs ik u op wat de Heere Jezus zei tot de Farizeeën: “Indien
gij blind waart,” dat is: u uw onwetendheid en uw blindheid kende, “zo
zoudt gij geen zonde hebben maar nu zegt gij: wij zien, zo blijft dan uw
zonde,” namelijk als een ongeneselijke ziekte. Dit geeft de noodzakelijkheid van de kennis van de zonden aan en dat is zoals onze tekst zegt:
Door de wet. Velen zijn er tegenwoordig die in deze dagen van het evangelie zeggen dat de wet niet meer gepredikt behoeft te worden, doch zij
pogen ons te beroven van dit heilzame middel en zij bedriegen zichzelf.
Doch geliefden, laat ons onszelf steeds bekijken in de spiegel van Gods
wet en bidden om geopende ogen, dan zal die wet ons een leidsman zijn
tot Christus.
Th. Wyckenbergium, predikant te Haarlem
(Rebecca van tweelingen zwanger, 1658)

30

Jeruzalem

31 januari

“Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient.” Lukas 19:42
Lezen: Lukas 19:28-44
O, wat is het een klagenswaardige zaak, de blindheid van een volk dat aan
zichzelf is overgegeven. Niets is in staat hun ogen te openen. Het licht van
Gods Woord, de glans van de prediking, de tekeningen in de natuur en
herhaalde kastijdingen, alles doet hen geen nut. Ondanks dit alles blijft het
in een toestand van duisternis en heilloze slaapzucht tot het gekraak van
zijn laatste ondergang. Maar dan is het te laat.
Helaas, geliefden, dit is het wat mij doet vrezen. In onze tekst sprak
Christus in Zijn tijd van Jeruzalem, en wij keren ons tot de kerk van ons
Jeruzalem. Is het niet al te waar dat ons arme Jeruzalem bijna in dezelfde
omstandigheid is?
Het oude Jeruzalem was alleen nog een rampzalig overschot van wat het
geweest was. De tempel, het huis des gebeds, was een plaats van koophandel en een nest van rovers. Als we dan naar ons Jeruzalem, ja onze
kerk in deze dag kijken, dan zijn wij nauwelijks nog een schaduw van het
eerste lichaam. Wij zijn niet meer dan onwaardige kinderen en zijn niet
anders dan een ellendig nageslacht, dat zijn voorouders oneer aandoet.
Wij zien tegenwoordig een verachting van God en Zijn heilig Woord. Wij
hebben geen Sadduceeën, maar wij hebben tegenwoordig leraars die in
goddeloosheid hen ver te boven gaan. De Heere Jezus mocht over onze
kerk ook wel uitroepen: “Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag,
hetgeen tot uw vrede dient.”
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen over verscheidene teksten, 1745)

31

Vrede

1 februari

“Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient.” Lukas 19:42a
Lezen: Galaten 4
Wat heeft de Heere toch veel reden om, evenals tot de Joodse natie, tot
ons ook zo te spreken: “Och, of gij ook bekendet.” Gij, die Ik met zo veel
zorgvuldigheid van de dwalingen van de wereld heb afgezonderd. Gij, die
Ik met het zuiverste van Mijn waarheid verlicht heb door Mijn Geest. Gij,
die zo goed begonnen zijn en wier geloof beroemd was in de gehele
wereld. Hoe bent u zo afgevallen en verbasterd? Hoe hebt u Mij de rug
toegekeerd, terwijl u mij eerst met zo veel ijver hebt omhelsd. Hoe bent u
Mij bezig nu te kruisigen?
Vindt u het dan vreemd dat God een walg van ons Jeruzalem zal krijgen?
O, als de Heere Jezus nu eens in ons vaderland zou staan en zien op
onze kerk. Zou Hij niet wenen? Zou Hij niet uitroepen: “Och, of gij ook
bekendet...”
Ik ben bang geliefden, dat gij er geen acht op zou hebben geslagen. Het
onweer is toegenomen, doch u hebt er geen acht op geslagen, maar u
hebt gelijk als Jona in het schip geslapen.
Ziet, hier is nu de dag waarop u nog in vrijheid de stem van uw God kunt
horen, Die tot u spreekt en u toeroept. Op deze tegenwoordige dag, in dit
heden, moet u het besluit nemen. Ziet de dingen die waarlijk tot onze
vrede kunnen dienen en zo wij die oprecht zullen doen zal God, de God
der barmhartigheden, Die zelfs het afgodisch Ninevé spaarde, ook u
sparen en tot u in vrede spreken. Hij zal vermaak scheppen om onder ons
te wonen als voorheen.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen over verscheidene teksten, 1745)

32

Ellendige

2 februari

“Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een
ellendige...” Psalm 41:2a
Lezen: Psalm 41
Wij kunnen ons alleen verstandig gedragen jegens een ellendige, indien
wij ons zelf als een rechte ellendige hebben leren kennen. Ik bedoel niet
dat u dat kent uit een bespiegelende kennis. Ja, dan weet iedereen nog
wel iets te zeggen, of met de mond te belijden dat hij een ellendige is.
Maar dit is de vraag, mijn vrienden, waar het op aankomt en waar u op
moet antwoorden: Wat hebt u uit eigen bevinding en uit een levendig
gezicht daarvan leren kennen? Werd u wel levendig en gevoelig ingeleid in
uw ellendestaat?
Hebt u zich wel eens door en door ellendig gevoeld? Weet u uit ondervinding waar uw ellende uit bestaat? Is uw hart wel gevoelig geraakt waardoor u ging kermen en wenen over uw ellendigheden en met Paulus
uitriep: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes
doods?”
Klaagt u het meest over uw zonden, die de oorzaak zijn van al uw ellendigheden en was u verlegen om een middel om uit al die ellendigheden
verlost te worden?
Kwam u Jezus wel ooit onder het oog en ging uw hart naar Hem uit? Om u
als een onmachtige te redden? Bent u aan Zijn voeten neergezonken om
als een ootmoedige, aanhoudend biddende en smekende te vragen of Hij
u uit louter genade uit de diepte van uw ellende wilde verlossen? Ja, heeft
u zich met een arme Lazarus neergelegd aan de poort van de hemel en de
deur van de vrije genade, om ootmoedig te vragen om een kruimel genade?
J. Mobachius, predikant te ‘s-Hertogenbosch
(De staat van een uitverkorene, 1744)
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Verstandig

3 februari

“Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een
ellendige...” Psalm 41:2a
Lezen: Openbaring 3:14-22
Ik wil u enkele vragen stellen. Kent u in de wereld en onder diegenen die u
bekend zijn, een volk dat in uw ogen een klein volkje is, arm en ellendig,
die de Heere in dit land nog heeft overgehouden en die op de naam des
Heeren hopen? Acht u dit volk hoog, als het ware volk en rechte schapen
van Jezus Christus, een afgezonderd volk van de wereld en veracht door
de wereld? Zoekt u dagelijks gemeenschap met dat arme en ellendige volk
te oefenen en bezoekt u ze, ook al zijn ze nog zo arm in de wereld?
Gedraagt u zich wel verstandig tegen uw onbekeerde medemens? Liggen
zij toch wel op uw hart gebonden? Bent u wel eens met innerlijke ontferming over hen bewogen, en spreekt u hen wel eens met een hart vol
medelijden aan? Als u hen aanspreekt, brengt u hen dan hun ellendige
staat onder ogen? Waarschuwt u hen om, was het mogelijk hen als een
vuurbrand uit het vuur van het verderf te rukken?
Ach, wat is hier veel stof tot klagen over zo velen die zo veraf zijn van zich
verstandig te gedragen tegenover zulke ellendigen. Ik vrees dat velen
onder ons hun eigen ellende en geestelijke armoede niet eens kennen,
maar met die van Laodicea rijk en verrijkt zijn. Ach, dat dit eens door zo
velen die daaraan schuldig staan, recht bedacht, gezien, betreurd en
beleden werd. Dat dit nog eens op het hart van al die mensen gebonden
werd die nog niet geleerd hebben zich verstandig te gedragen omtrent de
ellendigen.
J. Mobachius, predikant te ‘s-Hertogenbosch
(De staat van een uitverkorene, 1744)
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De weg

4 februari

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.”
Johannes 14:6a
Lezen: Johannes 14:1-14
Wij lezen van David dat toen Absalom zijn eigen broeder had vermoord en
dat het hem leed was, hij hem in genade heeft aangenomen. In het Evangelie lezen wij van de verloren zoon die het zo schandelijk gemaakt had.
Hij was bedroefd over zijn zonden en ging met berouw en een verslagen
hart tot zijn vader. De vader, hem van verre ziende, is hem tegemoet
gelopen en is hem om de hals gevallen en heeft hem gekust. Wat zal dan
die Vader der barmhartigheid om Christus’ wil doen?
Als wij maar een waarachtig berouw hebben over onze zonden en een
oprecht voornemen ons te beteren, dan wil Christus ons bij de hand
nemen en tot de Vader brengen.
Ja maar, zult u zeggen, God is ook rechtvaardig en mijn zonden zijn zo
velen. Ik zal op duizend vragen niet één antwoord kunnen geven.
Christus zal voor u antwoorden. Wanneer wij dan zo’n barmhartige Hogepriester hebben, die ons bij de hand wil nemen om tot de Vader te gaan,
laten wij dan door Hem tot de Vader gaan en onze zonden en ootmoed
voor Hem belijden. Laten wij Hem smeken en bidden of Hij ze om zijns
Zoons wil vergeven wil. Men leest van Haman dat toen de koning het
woord van toorn tot hem had gesproken, zijn aangezicht werd bedekt. Hij
mocht de koning niet meer zien en men haalde hem weg uit de tegenwoordigheid van de koning. Zo zal het ook zijn met alle onboetvaardigen in
die grote dag wanneer het vonnis wordt geveld. Zij zullen weggedaan
worden voor het aangezicht van de Rechter.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Tweeënvijftig predikatiën, 1670)
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Banden

5 februari

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader die Mij gezonden
heeft, hem trekke.” Johannes 6:44a
Lezen: Johannes 6:22-59
Ieder mens ligt gebonden met banden aan het rijk van de duivel. Het zijn
geweldige banden en sterke ketenen, die door niemand anders dan alleen
door de almachtige kracht van God kunnen verbroken worden, wil een
mens tot Christus komen.
Er is een band van blindheid en hardheid van het hart van de mens. Hij
ziet de veelheid en de grootheid van zijn zonden niet, noch het verschrikkelijk verderf dat hem wacht. Hij is daarover niet bewogen. Dit is een
sterke band van duisternis waarmee de duivel zijn gevangenen vasthoudt.
Het is de Heere alleen die deze banden aan stukken kan breken, zodat de
mens de grootheid en de veelheid van zijn zonden gaat zien en het verschrikkelijk verderf waarin hij ligt. Ja, zodat zijn hart begint te beven. Hij
kan geen rust vinden in de staat waarin hij zich bevindt.
Het is de Heere alleen Die de mens kan doen zien dat de gemeenschap
met Christus de mens niet alleen van de eeuwige verdoemenis kan bevrijden: Hij kan hem ook de eeuwige vreugde des hemels schenken. Hierdoor
wordt deze mens ontstoken met een begeerte om Christus te bezitten. Er
is nog een band waarmee wij van nature gebonden liggen. Het is onze
eigen wijsheid en vernuft, die wij tot afgoden hebben. Ook dat zal de mens
moeten verzaken. Hij moet zichzelf verloochenen, anders kan hij niet tot
Christus komen en Zijn discipel zijn.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Tweeënvijftig predikatiën, 1670)
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Zien

6 februari

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader die Mij gezonden
heeft, hem trekke.” Johannes 6:44a
Lezen: Handelingen 16:11-15
Er is ook een band van liefde tot de wereld. Die maakt de mens van nature
zo dronken, dat hij moeilijk ergens anders enige zoetigheid of vermaak in
kan vinden dan in wereldse en vleselijke dingen. Ja, hij acht het tegenwoordige, wereldse plezier van meer waarde dan alle vreugde en heerlijkheid van duizend hemels. Het was de liefde tot de wereld die maakte dat
Demas geen smaak meer vond in dat heilige en troostrijke gezelschap van
Paulus.
Ook is er een band van ongelovigheid die de zondaar gebonden houdt. De
mens kan van nature niet geloven in Gods alomtegenwoordigheid. Als hij
denkt dat niemand hem ziet, gelooft hij ook niet dat Gods oog hem ziet. De
mens gelooft niet dat de onboetvaardige zondaren dag en nacht, zonder
einde, zullen gepijnigd worden. Hij meent dat dit met Gods oneindige
barmhartigheid niet kan bestaan. Deze banden kunnen niet dan door de
almachtige kracht van God gebroken worden. Wat dunkt u van deze
banden, die de satan sommige martelaren om de hals heeft geworpen,
toen ze gereed waren om naar de brandstapel te gaan om voor de naam
van Christus te sterven? Geen menselijke kracht vermocht hier iets, de
Heere moest hier te hulp komen. O, wij moeten hier onze onmacht bekennen en sterk bij God aanhouden om Zijn goddelijke trekking deelachtig te
worden.
Wij moeten zeggen: O, Heere, het is niet genoeg dat ik Uw Woord met
mijn oren hoor, maar Gij moet mijn stenen hart aan stukken slaan.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Tweeënvijftig predikatiën, 1670)
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Stenen hart

7 februari

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader die Mij gezonden
heeft, hem trekke.” Johannes 6:44a
Lezen: Jesaja 51
Indien uw stenen hart door Gods Geest in stukken wordt geslagen, smeek
God dan of Hij het wil weken in het bloed van Zijn lieve Zoon, opdat het
hierdoor verzacht en gereinigd wordt en tot gehoorzaamheid wordt ingewonnen. Want als de Heere dat niet doet, zal elke predikatie die u hoort
tegen uw ziel getuigen tot zwaarder verdoemenis.
Wie in zijn hart de hemelse trekking van Gods genade gevoelt, begint alle
goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verlaten en de Heere Jezus
in de wedergeboorte te volgen. Het kan door geen tong uitgedrukt worden
wat voor blijdschap en vreugde zo’n ziel gevoelt in de hoogste verrukking.
Ja, alle rijkdom en werelds plezier dat een hart maar kan bedenken en
zolang als de wereld bestaan zal, is niet te vergelijken met het gevoel van
de onuitsprekelijke troost van het leven der genade.
Dat geldt zelfs in de grootste tegenspoed.
Hij weet dat de poorten van de hel niets tegen hem vermogen. Hij is ervan
verzekerd dat hij na afloop van deze weinige en boze dagen zal regeren
met God almachtig en alle uitverkorenen, in de onuitsprekelijke vreugde
van de hemel zonder einde. Ja, gelukzalig is zo’n mens.
Laat ons dan onze zielen geen rust geven totdat wij deze hemelse trekking
in onze ziel gewaar worden, en onze onmacht voor God beklagen en
belijden en Hem dagelijks aanroepen om Zijn hulp en bijstand. Laten wij
alle middelen waarnemen die Hij daartoe heeft verordineerd.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Tweeënvijftig predikatiën, 1670)
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Besmetting

8 februari

“...zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt...” Genesis 3:17m
Lezen: Genesis 3
Toen de eerste mens de eerste zonde had bedreven, zei de Heere:
“Vervloekt zij het aardrijk om uwentwil.” Onder het aardrijk verstaan we alle
zienlijke schepselen, die tot de dienst en de nuttigheid van de mens zijn
geschapen. Het was alsof de Heere zei: Ach, wat een gruwelijk kwaad
heeft u begaan dat u geluisterd heeft naar de stem van uw vrouw. En dat
zij geluisterd heeft naar de slang om te eten van die boom waarvan Ik u
geboden had niet te eten. Nu heeft u de gehele natuur, Mijn schoon en
edel werk, door uw ongehoorzaamheid besmet, geschonden en bedorven.
De zon, de maan en de sterren die u vermakelijk zijn, zijn vervloekt om
uwentwil. De lucht die u inademt, is vervloekt. De zee en de aarde en alle
levende ziel zijn om uwentwil vervloekt.
Er zijn door die ene zonde van Adam twee dingen gekomen over deze
zienlijke wereld. Ten eerste een gruwelijke besmetting. Ten tweede een
vreselijke vloek. Het eerste is van de mens, door de zonde. Het tweede is
van God omwille van de zonden. Door die ene zonde van Adam is over de
gehele zienlijke wereld een gruwelijke besmetting gekomen, die nooit
gevonden, noch bedacht had kunnen worden. Daarom zal die schepping in
de laatste oordeelsdag door vuur gezuiverd worden. Dan zal de onreinheid
en vuiligheid die de zonde heeft veroorzaakt door dat vuur verteerd en
weggenomen worden.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad, 1669)
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Onderworpen

9 februari

“Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen...” Romeinen 8:20a
Lezen: Romeinen 8:18-27
Er is door de zonde van Adam, over de gehele zienlijke wereld een vreselijke vloek gekomen, waardoor deze terstond verwelkt is. Deze wereld is er
terstond van haar eerste liefelijke schoonheid door beroofd. Paulus getuigt
in de brief aan de Romeinen dat het schepsel na de zonde aan de ijdelheid is onderworpen. Ja, zegt hij verder, het ganse schepsel zucht als in
barensnood. De apostel geeft hiermee te kennen dat het schepsel ontdaan
is van de kracht en de schoonheid waarmee de Heere het in de schepping
heeft geschapen.
Voor de val waren alle schepselen uitnemend schoon om te zien en waren
bekwaam om de mens allerhande zoetigheid en vermaak toe te brengen.
O, hoe uitnemend en onbegrijpelijk moeten de schoonheid en de glans
van alle schepselen toen zijn geweest. Ook nu, na de val, is er in veel
schepselen nog een zekere schoonheid overgebleven.
Echter, terstond toen de eerste mens met de zonde werd besmet en
verdorven, verloor de schepping door Gods rechtvaardige vloek, haar
oorspronkelijke glans.
Hierom worden de hemelen vergeleken met een kleed dat verouderd is.
Hierdoor komt het dat de schepselen nu soms geen bekwaamheid hebben
om ons enig goed toe te brengen, ja, soms kunnen zij niets anders dan
ons kwaad doen. Hierdoor komt het dat de aarde doornen en distelen
voortbrengt en dat de wilde dieren verscheuren. Het ganse aardrijk zucht
onder de zonde.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad, 1669)

40

Zuchten

10 februari

“Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht...”
Romeinen 8:22a
Lezen: Genesis 6:1-8
Hierdoor komt het dat de hemel die boven ons hoofd is, soms van koper
is. De aarde zucht dat ze zondaren moet dragen en voeden. Zij wenst dat
ze de mond mocht opendoen om alle onbekeerde zondaren levend te
verslinden, als Korach, Dathan en Abiram. De lucht zucht dat ze met haar
dauw en regen het land van de goddelozen moet verkwikken. De zon, de
maan en de sterren zuchten dat ze met hun licht de zondaren moeten
beschijnen, zodat die des te meerder kunnen zondigen.
Goud en zilver zuchten dat ze de goddelozen moeten dienen met pracht
en praal en overdaad. Tarwe, wijn en olie zuchten dat ze de goddelozen
moet verkwikken en versterken om hun boosheid te meerder te kunnen
bedrijven. Alle schepselen zuchten onder deze grote last en de gehele
schepping wordt als gedwongen om de zondaren en hun meester, de
duivel, tot het doen van kwaad te moeten dienen.
De overlast die alle schepselen hebben van de duivel en van de goddelozen kan met geen tong uitgesproken worden. Hierdoor zuchten de schepselen dag en nacht, als in barensnood, tot God.
Het is wel waar, het is de Heere die alle zienlijke schepselen aan deze
ijdelheid en dienstbaarheid heeft onderworpen. Maar het is alles om der
zonde wil. Och, dat wij de hatelijkheid van de zonden mogen leren kennen.
Denk echter niet, o mens, dat een zonde klein is, want laat ze nog zo klein
zijn, ze heeft de gehele schepping besmet.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad, 1669)
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Schepselen

11 februari

“Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht...”
Romeinen 8:22a
Lezen: Numeri 22
Heeft u geen medelijden met uw eigen ziel, heb dan medelijden met die
schone schepselen Gods die u door de zonden verontreinigd hebt, zodat
het ganse schepsel zucht gelijk een vrouw in barensnood.
Wat hebben deze onnozele schepselen Gods u gedaan, dat u het zulk een
verdriet doet? Zij zijn geschapen om u te verkwikken en zult u ze dan met
dit kwaad belonen?
Het is dus zo, dat de zon, de maan, de vogelen des hemels en de vissen
in de zee en de dieren op de aarde vervloekt en verdorven zijn door de
zonde van de mens. Leert dan geduldig te zijn wanneer u enig kwaad
ondervindt van enig schepsel Gods. Wanneer wij teleurgesteld zijn in enig
schepsel, leg dan de schuld niet op het schepsel, want het zijn de zonden
die dit schepsel onbekwaam maken u van dienst te zijn. Als de aarde na
veel moeite en arbeid maar weinig vrucht voortbrengt, het zijn de zonden
die de oorzaak zijn.
Wat, wilt u de schuld leggen op een arm schepsel? U bent er zelf de
oorzaak van dat het onbekwaam was om het u naar uw zin te kunnen zijn.
Indien Bileam dit had overdacht, hij zou niet zo boos geweest zijn op zijn
arme ezelin, maar zou geduld gehad hebben. Indien dan het ganse
schepsel, dat nooit gezondigd heeft, zucht onder de zonden van de mens,
hoe behoren wij dan te zuchten onder de last van onze zonden!
Mens, wie gij ook zijt, neemt dit ter harte, maak u los van de banden der
ongerechtigheid en bekeer u van uw boze weg.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad, 1669)
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Vrij

12 februari

“Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden...”
Romeinen 8:21
Lezen: Openbaring 7
Alle heerlijke werken van God, zoals de hemel, zon, maan en sterren,
lucht, zee en aarde, die jammerlijk bevlekt en bedorven zijn door de
zonden, zullen straks eenmaal van de ijdelheid en de slavernij verlost
worden, zegt de apostel in onze tekst. Dit zal plaatsvinden door de Zoon
van God, Die daartoe geopenbaard is opdat Hij al de werken van de duivel
zou verbreken.
Als Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dan zal Hij
ook deze zienlijke hemel en deze aarde door vuur smelten en ze door en
door zuiveren en ze versmelten tot een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde waarin gerechtigheid zal wonen.
Gelijk de glans van de zon en de maan zevenvoudig groter zal zijn, zo zal
ook de hemel en de aarde zevenmaal schoner en heerlijker zijn dan voor
de val. Dan zal de schoonheid van de nieuwe hemel nooit meer bedekt
worden met donkere wolken en haar zevenmaal helderder licht zal nooit
meer ondergaan tot onderscheid van dagen en jaren, want dan zal er geen
tijd meer zijn. Het zal dan een oneindige eeuwigheid zijn.
Zon, maan en sterren zullen stilstaan, want daar zal nooit meer nacht zijn.
De duivel met al zijn instrumenten zal eeuwig begraven en toegesloten
worden in de afgrond. Dan zal de Zoon Gods door de gehele wereld
erkend worden als de Overwinnaar van alle werken van de duivel. Alle
knie zal zich voor Hem buigen en alle uitverkorenen zullen zeggen: Gij zijt
waardig te ontvangen alle eer tot in alle eeuwigheid.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad, 1669)
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Oefening

13 februari

“En hier in oefen ik mijzelven, om altijd een onergelijk geweten te
hebben...” Handelingen 24:16
Lezen: Handelingen 24
Een goed geweten is een bijzondere vriend, waarvan de waarde en het nut
pas goed tot hun recht komen wanneer men in een benauwde toestand
komt. Dat gebeurt in onze tekst. Paulus is door zijn vijanden en zijn eigen
volk gedaagd voor de heidense rechter. De enige vertroosting en verdediging die hij heeft, is niet de minste. Zijn geweten geeft hem getuigenis dat
hij in vrede met God en de mensen leeft. Dit doet hem vrijmoedig spreken
tegen al zijn beschuldigers.
Het was de toeleg van Paulus zijn geweten nooit enige ergernis te geven.
Het is de plicht van alle mensen, en inzonderheid van Gods kinderen, om
zo te wandelen dat zij altijd een onergerlijk geweten hebben. Ja, het is niet
alleen een plicht maar ook een oefening. Waar die wordt verzuimd en niet
ernstig wordt waargenomen, zal het geweten een overvloed van ergernis
geven.
Er zijn veel soorten van ergernissen tegen God en de mensen. Bijvoorbeeld: de zonden tegen de eerste tafel van de wet, die een ergernis zijn
voor God. Zonden tegen de tweede tafel, deze zijn ook tegen God, maar
raken ook de naaste. Er zijn verborgen zonden tegen God, waarvan God
alleen getuige is. Er zijn ook openbare zonden, die de mensen ergernis
geven. Deze alle trachtte Paulus te vermijden, daar ze alle zonden zijn
tegen de wet van God en het geweten van de mens verwonden.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De hemel op aarde, 1747)
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Geweten

14 februari

“En hier in oefen ik mijzelven, om altijd een onergelijk geweten te
hebben...” Handelingen 24:16
Lezen: Johannes 8:1-9
Elk mens heeft een geweten, dat op zijn gedrag en handelingen acht
geeft. Het geweten beschuldigt of ontschuldigt de mens. Het getuigt voor
de mens zijn onschuld en vertroost hem wanneer hij goed doet. Het
bestraft en beschuldigt hem indien hij kwaad doet. Ja, het geweten is een
kracht die God in de ziel geschapen heeft om acht te geven op alle gedachten, woorden en werken van de mens.
U zult mij vragen: Waartoe heeft God dit geweten in de mens geschapen?
Hij heeft dit gedaan om de mens te houden onder het ontzag en de schrik
van Zijn soevereiniteit God zal de mens houden aan zijn plicht in het doen
van dingen die hem geboden en in het nalaten van dingen die hem verboden zijn. Het geweten heeft een kracht om de mens tot zijn plicht te
brengen. Het ontdekt en stelt de mens zijn plicht voor ogen. Het geweten
(of: de consciëntie) heeft ook een krachtige invloed om van de zonde af te
houden. Als de mens die toch wil bedrijven, zal het geweten hem daar
zwaar over bestraffen, door de zondaar te bedreigen. Wanneer de zonde
toch bedreven wordt, zal het geweten hem waarschuwen dat het hem
zeker berouwen zal.
Daarmee gaat het geweten een majestueuze en goddelijke weg, als zijnde
Gods stedehouder om getuigenis te geven voor Hem tegen de zonden.
Het dagvaart de zondaar om te verschijnen en verantwoording te doen van
al zijn werken, woorden en gedachten. Daarom, oefen u met Paulus om
altijd een onergerlijk geweten te hebben.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De hemel op aarde, 1747)
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Kenteken

15 februari

“En hier in oefen ik mijzelven, om altijd een onergelijk geweten te
hebben...” Handelingen 24:16
Lezen: Psalm 51
Een goed geweten in de evangelische zin is een oprecht geweten, dat
goed acht geeft op alle dingen die in een christelijke wandel vereist worden. Het is gehoorzaam in het volbrengen van alle plichten, waarbij het
niet alleen ziet op de stof, maar ook op de geestelijke wijze van het volbrengen. Het is eenvoudig en oprecht in zijn beweegredenen en doeleinden, ziende op wat Christus heeft gezegd: “Indien uw oog eenvoudig is, zo
zal uw gehele lichaam verlicht wezen.”
Het is waarlijk een kenteken van een goed geweten wanneer een mens in
zijn werkzaamheden bestuurd wordt met het oogmerk om God te verheerlijken en niet om door de mensen gezien te worden. Of, om iets te hebben
om voor God te roemen, maar dan zo dat Christus zal groeien en de mens
zelf minder zal worden. Een evangelisch, goed geweten erkent een beschuldiging zeer snel en wordt gemakkelijk bewogen en verootmoedigd.
Het wordt er snel toe gebracht van zichzelf te walgen en zich te veroordelen vanwege de zonden.
Zo komen het geweten en de mens samen overeen. Wanneer het geweten
tot hem zegt: “U bent een zondaar, u bent verloren, Gods rechtvaardigheid
moet voldaan worden en u kunt die niet doen”, dan zal die mens dit alles
toestemmen. En wanneer de beschuldigingen nog sterker aandringen, zo
zal het goede geweten hem doen vluchten tot het bloed van Christus en
hem aanzetten om bij God vergeving van zonden te zoeken.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De hemel op aarde, 1747)
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Ijver

16 februari

“En hier in oefen ik mijzelven, om altijd een onergelijk geweten te
hebben...” Handelingen 24:16
Lezen: Romeinen 10
Er is een gebrekkig geweten, dat veel verschilt van het geweten van Gods
kinderen. In zo’n geweten is een gebrek in het juist beoordelen, want
indien het oog blind en het verstand duister is, moet het geweten dit ook
wel zijn. Ze hebben, zegt de apostel van de Joden, een ijver tot God, maar
niet met verstand. Ja, zij zochten hun eigen gerechtigheid op te richten.
Maar hoe ijverig deze Joden ook voor God waren, zij waren nochtans
onkundig van de geestelijke bedoeling van de wet.
Zij meenden bijvoorbeeld het zesde gebod te hebben onderhouden als zij
niet schuldig waren aan doodslag en het zevende als zij geen direct
overspel bedreven. Maar ze waren er blind voor dat hun brandende
begeerte ook een overtreding is van het gebod. Zij zochten hun eigengerechtigheid op te richten en waren onkundig van de weg van Gods rechtvaardigheid en van datgene wat het geweten een vaste grond geeft om
van vrede te spreken.
Veel mensen denken dat zij een goed geweten en vrede hebben wanneer
zij maar een goede bedoeling hebben in hun bidden, in het lezen van
Gods Woord en wanneer zij ernstig menen een goed werk te doen door de
helft van hun bezit te geven om hun ziel te behouden. Doch wat een
onkunde. Buiten Christus heeft geen ziel een vaste grond voor vrede.
Want niemands hart of geweten is gereinigd van dode werken, dan van
diegenen die in Christus zijn.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De hemel op aarde, 1747)
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Kwaad geweten

17 februari

“En hier in oefen ik mijzelven, om altijd een onergelijk geweten te
hebben...” Handelingen 24:16
Lezen: 1 Petrus 3:13-22
Het geweten mag voor een tijd zwijgen, maar zij zal spreken en schreeuwen wanneer u op een ziekbed of onder een kruis komt. O, wat een
verschrikkelijke zaak zal het geweten dan zijn, wanneer de dood u straks
in het aangezicht komt te zien. Ja, veronderstel dat het geweten in uw
leven niet ontwaakt en u gaat als een lam deze wereld uit en u wordt in uw
sterven door alle mensen geprezen.
Wat zult u toch met uw geweten doen als u gebracht wordt in het oordeel
van God en de boeken worden geopend?
Wee hen die met een kwaad geweten in het graf gaan. Dat zal dan een
worm zijn die eeuwig zal knagen. Ik smeek u: Wil toch deze dingen ernstig
overwegen. U zult mij noch vragen: Hoe komt het dat de mensen tegen
hun geweten durven zondigen? Het moet ons niet vreemd voorkomen, dat
zij ook tegen God en Zijn Woord durven zondigen. Zouden zij dan voor het
geweten vrezen die voor God niet vrezen?
Geliefden, dat is de voornaamste reden waardoor ze niet vrezen voor God.
De meeste mensen overleggen niet wat een vreselijk gevolg het zal zijn
als ze tegen hun geweten zondigen. Velen hebben liever wat geld in de
hand dan een goed getuigenis van hun geweten.
Wanneer enige tere christenen bekommerd zijn over een bepaalde zaak,
zijn er anderen die niet gewoon zijn daar enige beschuldiging over te
hebben. Zij hebben zich aangeleerd over hun geweten heen te stappen en
hebben God hierdoor getergd.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De hemel op aarde, 1747)
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Gij wilt niet

18 februari

“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”
Johannes 5:40
Lezen: Johannes 5:19-47
De goddelozen denken dat ze de kracht om zich te bekeren in zichzelf
hebben. Wat is toch de reden dat zij dit menen?
Wat is toch de reden dat zij menen bekwaam te zijn om op het laatst van
hun leven kracht van Christus af te bidden tot bekering? God zal hen uit
hun eigen gedachten overtuigen dat zij hun zonden niet afleggen, omdat
zij niet willen.
U denkt mogelijk: Er is nog tijd genoeg. Heimelijk denkt u dat u daarna
bekwaam bent zorg te dragen voor de hemel. Dat is alsof een dronkaard
zegt: Noach was ook dronken, toch was hij bekeerd. En: De moordenaar
aan het kruis bekeerde zich bij zijn laatste snik. Alsof het in uw macht ligt u
te bekeren wanneer u wilt!
Voor allen geldt wat in onze tekst staat: “Gij wilt tot mij niet komen.” Het is
als iemand met een grote beurs. Hij wil nog geen cent geven aan een
arme. Is het omdat hij dat niet kan? Neen, hij wil het niet geven! Neemt u
maar eens een proef, dan zult u merken dat het u niet aan een kunnen,
maar aan een willen ontbreekt.
En zo blijft u in een willen niet hangen, want u worstelt niet dagelijks om
uw zonden te boven te komen en goede plichten te doen. U wilt er uw best
niet voor doen. Daar ligt de knoop: U wilt niet. Om welke reden zou God u
de kracht geven als u die toch niet wilt gebruiken?
William Fenner, predikant te Rochford
(Moedwillige onbekeerlijkheid, 1661)
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Moedwillig

19 februari

“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”
Johannes 5:40
Lezen: Mattheüs 25:14-30
Probeer eens dagelijks in uw kamer te bidden, ja probeer het eens! Ja,
maar, zult u zeggen, ik heb het al zo veel malen gedaan en het wil niet
lukken. Ga toch maar door! Waarom had die boer geen goede oogst? Was
het omdat de grond het niet kon voortbrengen? O nee, hoe weet u dat? Hij
wil het niet proberen. Hij wil niet ploegen en eggen, wieden en bemesten.
Hij wil het niet proberen en daarom is het: Hij wil niet!
God biedt u veel goede bewegingen tot kracht aan. Hij wil u helpen, maar
u wilt niet geholpen wezen! God stort veel goede bewegingen in u en u
werpt ze van u.
“Sta op de weg en zie toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de
goede weg is en wandel daarin, zo zult u rust vinden voor uw ziel.” Maar
wij willen daarin niet wandelen. O, vraag toch naar die goede weg en
probeer daarin te wandelen, Ik zal u helpen. Maar, wij willen niet luisteren.
God zendt u alle dagen goede redenen, maar u wilt niet.
Als een bedelaar niet geholpen wil worden, waardoor lijdt hij dan honger?
Is het omdat hij niet anders kan? Hij lijdt honger omdat hij honger wil lijden.
O, zult u zeggen, ik hoor het Woord en kan het niet beter horen, ik bid
dagelijks en ik kan niet beter bidden. Zo wentelt u de schuld op God. Net
zoals die boze dienstknecht, die zei: “Ziedaar, gij hebt het uwe.” De Heere
heeft u aangeboden om duizendmaal meer kracht te geven, maar u wilt
niet geholpen worden!
William Fenner, predikant te Rochford
(Moedwillige onbekeerlijkheid, 1661)
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Niet willen

20 februari

“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”
Johannes 5:40
Lezen: Job 21
God geeft u niet alleen de kracht om het goede te doen. U wilt deze kracht
niet aanvaarden. Hij heeft u zelfs meer kracht gegeven, maar u wilt die niet
in het werk stellen. De kracht die God u geschonken heeft, is uw talent.
Waarom zet u het niet uit tot het uiterste? Elke goede raad geeft u nieuwe
kracht. Indien u alleen ogen had ontvangen, dan had u meer ontvangen
om God te verheerlijken, dan had u al meer dan degene die blind is. U zult
straks deze droeve roepstem horen: “Geeft rekenschap van uw rentmeesterschap, want u zult geen rentmeester meer kunnen zijn.”
U zult mij zeggen: Ik kan niet. Ik zeg u: Uw niet willen is de oorzaak dat u
niet kunt. Doch ik zeg u het als bij die onnutte dienstknecht: Hij werd
vervloekt omdat hij zijn pond in een zweetdoek had weggelegd. Hij had het
niet vermeerderd, noch verminderd. Daarom werd hij vervloekt.
Hoe zal het met u gaan, die niet al uw gaven inspant om God te zoeken?
God heeft u bekwaamheden gegeven om veel dingen te doen en u heeft
ze niet gedaan. U kunt uzelf niet verontschuldigen dat u niet kunt, want dat
heeft u vrijwillig over uw ziel gebracht. Echter, u wilt niet! De reden waarom
een goddeloze zich niet tot God bekeert is niet dat hij niet kan - hoewel hij
niet kan - maar dat hij niet wil. En zo staat hij beschaamd en verstomd
voor de schuld van zijn eigen moedwilligheid.
William Fenner, predikant te Rochford
(Moedwillige onbekeerlijkheid, 1661)
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Betert u

21 februari

“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”
Johannes 5:40
Lezen: Lukas 14:15-24
Als een mens iets goeds kan doen en hij doet het niet, dan is het omdat hij
niet wil. Pilatus had macht om Christus te kruisigen, hij had ook macht om
het niet te doen. Waarom kruisigde hij hem dan?
Niet omdat hij de macht niet had, maar hij kruisigde Christus omdat hij dat
wilde doen. Als u doet wat u kunt doen, dan staat Christus, voorzover u
bekend en hoewel Hij het niet verplicht is, gereed om u te helpen.
Er zijn mensen in de wereld voor wie Hij Zich voorgenomen heeft hen te
helpen. U weet niet of u er bij zult zijn.
Bid om barmhartigheid en genade, en smeek of God u wil bekeren en uw
zonden vergeven. Het is goed, zegt God, doch ga eerst heen en betert u.
Verlaat uw zonden en doe het goede wat u kunt doen. Maar indien u dat
niet wilt, hoe kunt u dan van God verlangen wat u niet kunt? O, neen, u
blijft staan voor een ik-wil-niet. U zegt: Ik kan mij niet bekeren en ik kan
mijn zonden niet verlaten. Maar ik vraag u: Wie heeft u dat gezegd?
Ik ben naakt, zei Adam. Wie heeft u dat te kennen gegeven dat u naakt
bent? Zegt de HEERE.
Zo vraag ik u: Wie heeft u dat te kennen gegeven? Zegt uw eigen geweten
niet: Het is omdat ik niet wil? In de gelijkenis van het grote avondmaal zei
iemand: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen! Wel,
hoe? Had de vrouw zijn benen geboeid? Welneen, hij wilde niet, hoewel hij
zei: Ik kan niet. Doe eerst wat u kunt en zie dan biddend omhoog wat de
HEERE wil doen. Hij is het echter niet verplicht.
William Fenner, predikant te Rochford
(Moedwillige onbekeerlijkheid, 1661)
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De laatste

22 februari

“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”
Johannes 5:40
Lezen: Openbaring 22
Zo u dan niet wilt, Gods dienaren hebben zich van hun plicht ontlast en
hebben uw bloed op uw eigen hoofd gelegd. Beter konden zij niet doen.
Toen de knecht van Abraham zei: Indien de vrouw niet wil, wat dan? Zei
Abraham: Dan bent u onschuldig. De Heere heeft ons bezworen te prediken, te leren, op te wekken en te bestraffen, en te nodigen tot de genade.
Wij doen dit en u wilt niet. Wij kunnen het niet beteren en uw bloed is op
uw eigen hoofd. Wij zullen wenen.
De boodschap van het Evangelie dat wij u brengen is: “Die wil, die neme
het water des levens om niet” (Openbaring 22:17). Dit is de laatste vermaning van de gehele Bijbel. Het is net als op een avond als de markt gaat
sluiten en een marktkoopman zijn kraam gaat afbreken. Hij zegt: Ik heb u
mijn laagste prijs gezegd. Zo gij die hebben wilt, neemt hem dan aan.
Doch zo niet, ik ga sluiten. Ik ga nu ook mijn boek sluiten. Zo gij wilt, kom
dan en wees welkom.
Het bloed van Jezus Christus is er om u barmhartigheid aan te bieden, en
als gij uw zonden liever hebt dan dit bloed, dan zal uw ziel ondervinden,
dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Christus
heeft u een zeer schone aanbieding gedaan. O, laat ons onszelf aanzetten
deze ik-wil-nieten af te schudden, opdat Gods toorn, waar geen helpen
aan is, niet ontsteke.

William Fenner, predikant te Rochford
(Moedwillige onbekeerlijkheid, 1661)
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Roemen

23 februari

“Beroem u niet over de dag van morgen; want gij weet niet, wat de
dag zal baren.” Spreuken 27:1
Lezen: Jeremia 9
Er is een geoorloofde roem. Dat is wanneer men zich verheugt in de
werken van God. Het is een kleine stroom die uitloopt in een grote rivier.
Een ziel die God begrijpt, zal zich verheugen in het aanschouwen van de
werken van God, die een uitdrukking zijn van de grootheid van onze
hemelse Vader. Dit is alleen wanneer het betrekking heeft op Hem en niet
op onszelf, want wanneer dat het geval is, verliest het zijn zoetigheid.
De ware roem in God gaat noodzakelijk gepaard met een ootmoedige en
nederige gestalte. “De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn”
(Psalm 34:3). Zijn ootmoed deed David uit zichzelf treden om in God
voldoening te vinden. Zo was dan ook niemand in staat zijn gejuich en
blijdschap te begrijpen dan een ootmoedige ziel.
Nu ziet u wel hoeveel deze roem verschilt van het beroemen waarvan in
onze tekst wordt gesproken. Sedert de zondeval is de mens van God
afgekeerd en roemt hij in hetgeen zijn schande is. Doch zij die een vaste
stof van roem willen hebben en niet bedrogen zoeken te worden met ijdele
verwachting en ijdele dingen, vermaan ik te arbeiden om de ledigheid van
de tegenwoordige dingen opgevuld te krijgen met de hoop der zaligheid.
Indien u dan uw ziel waarlijk bevestigd wilt hebben en niet bij de dag van
morgen blijft roemen, ziet dan over de dag van morgen heen en ziet uit
naar de eeuwigheid waar geen morgen op volgen zal.
Hugo Binning, predikant te Goven (Schotland)
(De vernedering des harten, 1705)
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Ken uzelf

24 februari

“Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem
tot een leugenaar...” 1 Johannes 1:10
Lezen: 1 Johannes 1:1-10
De ware ongeveinsde kennis van onszelf is een groot goed in de godsdienst. Het was een gouden spreuk in de heidenwereld: “Ken uzelve”. De
ware en oprechte kennis van onszelf komt van de Vader der lichten en is
de grootste gave die een mens kan ontvangen, naast de kennis van God
Zelf.
Er is niets nodiger voor een mens die met verstand is begiftigd, dan dat hij
door en door kennis van zichzelf en zijn boze hart heeft. Hij bekijkt wel
landen en schepselen, maar is een vreemdeling van zijn eigen hart,
waarvan hij toch de beste kennis behoorde te hebben. Doch hoe droevig is
het dat het zo zwaar is te geraken tot hetgeen zo absoluut nodig is. Er is
niets zwaarder dan een mens te brengen tot de kennis van zichzelf, tot de
kennis van wat een verachtelijk schepsel hij is. Bevlekt en boos. In zijn
natuur een samenstelling van duisternis en goddeloosheid. Ja, het beste
van de mensheid is wit gepleisterde graven gelijk en het gedichtsel van
zijn hart is enkel boosheid. Het is zoals Petrus zei tot Simon de tovenaar:
“Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der
ongerechtigheid.”
Nu zeg ik: Hier is het grootste werk in de godsdienst: een mens brengen
tot de rechte voorstelling zoals hij in het Woord van God wordt afgeschilderd. Om hem door genade te bewerken tot een verfoeien van zichzelf in
stof en as. Deze voorstelling is niet vermakelijk, nochtans zeer noodzakelijk om dit steeds voor ogen te hebben. Opdat we niet vergeten wat voor
boze mensen we van nature zijn, ja onbekwaam tot enig goed.
Hugo Binning, predikant te Goven (Schotland)
(De ware gemeenschap met God, 1689)
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Rotssteen

25 februari

“Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is...” Deuteronomium
32:4
Lezen: Deuteronomium 32
Twee dingen zijn er als grondbeginselen in de godsdienst: de kennis van
God en de kennis van onszelf. Deze twee zijn hecht aan elkaar verbonden. Het is geen wonder dat Mozes aandacht vraagt voor het hardnekkige
volk van Israël en zich tot de hemel en de aarde keert als getuige om dat
volk alle onschuld te benemen. Mozes toont hier aan het volk wie het was
en wie God voor het volk was.
O, geliefden, wanneer Gods goedheid en onze kwaadheid ons voor ogen
wordt gesteld dan is het niet eenvoudig te bepalen welke van de twee het
hart het meest zal bewerken. Ik denk dat ze elkaar zullen ondersteunen.
Want hoe moet de zondaar van zichzelf walgen in Zijn heerlijke tegenwoordigheid? Zal zoveel goedertierenheid het hart van een mens die enige
onderscheiden kennis heeft, niet menigmaal verwonden? O, als een ziel in
waarheid zijn ondankbaarheid mag zien en daartegenover de lankmoedigheid van de Heere, wat moet zo’n ziel zich dan wel verfoeien in stof en as.
Doch niet alle grond van hoop is weg. Indien wij zo verkeerd en boos zijn,
zo is Hij oneindig goed. Hebben wij zo met Hem gehandeld, evenwel is Hij
de rotssteen die niet verandert. Hij is een God van waarheid. Zo mag
Gods kind de ledigheid in zichzelf verkiezen om te roemen in Zijn volheid.
O, wat zou het groot zijn om uw ziel op deze dag te verootmoedigen voor
de Heere in de overdenking wat God geweest is voor ons en wat wij zijn
geweest voor Hem.
Hugo Binning, predikant te Goven (Schotland)
(De ware gemeenschap met God, 1689)
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Waarheid

26 februari

“...want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen
onrecht...” Deuteronomium 32:4
Lezen: Johannes 3:22-36
Gij gelooft en merkt de vloek nog niet die tegen Adam was uitgesproken
en die nu ook op ons ligt. Daarom is er geen vast geloof in de belofte van
het Evangelie. Die kan er ook niet zijn. Want u beeldt zich maar in dat u
het Evangelie gelooft als u niet eerst hebt opgemerkt de ware vloek van
God over alle vlees. Hij is een God van waarheid in de belofte, doch ook in
bedreigingen.
Het is vreemd hoe dwars en verkeerd wij zijn. Wij geloven zijn bedreigingen niet, maar beelden ons in dat wij Zijn beloften aannemen. Of we
geloven Zijn bedreigingen en trekken Zijn beloften in twijfel. Maar weet dit:
Zijn laatste woord is zwaarder van gewicht en het ongeloof daarin is het
allergevaarlijkst. Gij hebt Zijn geboden niet onderhouden en zo is de vloek
op u gekomen. Gelooft u dat? Indien u het gelooft dan spreekt het Evangelie tot u.
De God der waarheid heeft nog een ander woord. Hij die gelooft zal zalig
worden! Indien u dat niet gelooft, zegt u daarmee: Hij is geen God van
waarheid, Hij is een leugenaar! En wat u aangaat, die uw ziel aan Hem
bevolen heeft als een getrouw Bewaarder en rust op Zijn woord en belofte
van het toekomende leven, maak Hem niet tot een leugenaar in deze
dingen. Hij is een God van waarheid en zal ons geen goed laten ontbreken. God zegt tot de rechtvaardigen dat het hen zal welgaan, hoe het ook
gaat. Laten hemel en aarde overhoop geworpen worden, Hij is een God
van waarheid.
Hugo Binning, predikant te Goven (Schotland)
(De ware gemeenschap met God, 1689)
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Verkoren

27 februari

“God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.”
Deuteronomium 32:4
Lezen: Exodus 34:1-9
God is zonder ongerechtigheid en al Zijn wegen zijn gericht. Maar helaas,
hoe onwetend zijn wij van God en hoe traag van hart om Hem te begrijpen
hoe Hij is. Helaas, onze kennis is maar onwetendheid, ons licht is maar
duisternis. Is er enig opmerken onder ons van Gods gerechtigheid, hoewel
er dikwijls over gesproken wordt? En wat voordeel zult u ervan hebben zo
u er geen acht op geeft?
O, hoe moeilijk is het om een mensenhart ervan te verzekeren dat God
rechtvaardig is, en dat Hij de onschuldigen geenszins onschuldig houdt!
Daar er zo veel bedriegerijen in het hart van een mens zijn ingedrongen
die strijdig zijn met de waarheid. Bedrieg u daarom niet, zegt de apostel.
Alle mensen stemmen wel toe dat Gods toorn komt over de kinderen der
ongehoorzaamheid, maar helaas, hoe weinigen merken het in waarheid
op. Zij bedriegen zich met dromen dat ze die toorn wel zullen ontkomen.
Ze weten het wel en toch weten ze het niet. Want zij wandelen alsof er
niets aan de hand is.
Nochtans, als God uw ongerechtigheid voor uw aangezicht zal stellen en u
Zijn gerechtigheid voor ogen zal houden, o, hoe droevige zaak zal het dan
zijn wanneer uw ongerechtigheid en Gods gerechtigheid op uw hart
worden gedrukt. Als ook Gods rechtvaardigheid en heiligheid en onze
verdorvenheid en snoodheid ons worden voorgehouden.
Mozes stelt dit alles in onze tekst het volk voor ogen. Nochtans heeft God
zulk een volk verkoren uit alle volken der aarde.
Hugo Binning, predikant te Goven (Schotland)
(De ware gemeenschap met God, 1689)
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Slapen

28 februari

“Ik sliep, maar mijn hart waakte; de stem mijns Liefsten, Die klopte..."
Hooglied 5:2
Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:1-11
Er is een groot onderscheid tussen de zonden van een kind van God en
die van een onherborene. Een kind van God kan door zorgeloosheid soms
in de slaap van de zonden vallen, maar zó, dat zijn hart enigszins wakker
blijft. Het voelt toch de werking van de Heilige Geest tot zijn opwekking.
Daarentegen zijn de onbekeerden geheel versmoord in de zonden, als in
een doodsslaap. Daarom zegt de Bruid hier dat zij sliep, maar dat haar
hart waakte. Veel getuigenissen en voorbeelden hiervan staan er in de
Heilige Schrift, bijvoorbeeld David en Petrus, want de Heere Jezus bidt
voor hen dat hun geloof niet ophoude. Zo is het ook in de gelijkenis van de
wijze en dwaze maagden. Hoewel de wijze ook in slaap vielen, met de
dwaze, toch waren hun lampen gereed bij de komst van de Bruidegom,
maar de lampen van de dwaze niet. De reden hiervan is duidelijk, want het
genadeverbond dat de Heere met Zijn uitverkorenen heeft opgericht,
brengt mee dat Hij Zijn genade niet van hen zal terugtrekken.
Daarom zullen Zijn Woord en Zijn Geest van hen niet wijken in der eeuwigheid. Dit is dus de staat van een bekeerde. Bij een onbekeerde is geen
vreze Gods in zijn ogen. Daarom is het al vuil en onrein wat uit hen voortkomt. Maar het oprecht geloof draagt vruchten in volstandigheid.
De rechte hoop beschaamt niet en is als een anker van de ziel, dat zeker
en vast is en nimmermeer vergaat.
G. Udemans, predikant te Zierikzee
(Verklaring van het Hooglied van Salomo, 1643)
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Weigering

29 februari

“Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte!” Hooglied 5:2
Lezen: Mattheüs 25:1-13
Wanneer Gods kinderen onverwachts in slaap zijn gevallen, komt de
Heere ze in Zijn trouw opwekken door Zijn Woord en Geest. Laat ons dan
tegenover deze vaderlijke zorg een kinderlijke gehoorzaamheid bewijzen
en Zijn roepende stem waarnemen terwijl het nog het heden is.
Daarom, zo gauw als wij gewaar worden dat Christus komt kloppen aan de
deur van ons hart, zoals in onze tekst, moeten wij haastig opstaan om
Hem binnen te laten. Dat moet in de overdenking dat Hij Die klopt, onze
Bruidegom en Zaligmaker is. Hij komt ons opzoeken, niet om enig profijt
van ons te ontvangen, maar om ons van Zijn schatten mee te delen.
Hij bidt ons vriendelijk dat wij ons met God zouden laten verzoenen, terwijl
Hij ons Zijn zuster, Zijn duive noemt. Anderzijds zou Hij met goddelijke
autoriteit mogen gebieden, ja dreigen met het helse vuur, als wij Hem niet
zouden gehoorzamen.
Wie door deze reden niet bewogen wordt om Christus in te laten, toont wel
een grote ondankbaarheid en kleinachting van Zijn Persoon en is het
waard dat hij daarna zal roepen en niet verhoord zal worden. Hoewel de
Heere zeer lankmoedig is tegen zondaren om hen te roepen tot bekering,
wil Hij evenwel het verachten van Zijn genade niet ongestraft laten. Ook
niet in diegenen die aanvankelijk bekeerd zijn, zoals bij deze bruid. Maar
de onbekeerden verzamelen zich een schat van toorn in de dag des
toorns.
G. Udemans, predikant te Zierikzee
(Verklaring van het Hooglied van Salomo, 1643)
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Missen

1 maart

“Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur...” Hooglied 5:4
Lezen: Jesaja 55
Wij verstaan niet eerder de waardigheid van Gods gunst dan wanneer wij
die moeten missen. Een voorbeeld zien we in Ezau en in de dwaze maagden. Laten wij toch Gods genade zoeken terwijl hij te vinden is en Hem
aanroepen terwijl Hij nabij is. Als wij genade ontvangen hebben, moeten
we toezien dat wij niet verachteren door onachtzaamheid.
Christus verbergt nooit Zijn genade voor Zijn kinderen of Hij laat een zoete
geur en reuk daarvan overschieten tot hun betering. Wij willen nog toevoegen dat de treurigheid over de zonden en het oprecht verlangen naar
de gerechtigheid van Christus zulke vonken zijn van de genade.
Die moeten wij zo gevoelen dat wij niet twijfelen of de Geest der aanneming is nog bij ons, al is het dat het verlangen onder de as ligt. Christus
zal nimmermeer zijn uitverkorenen verlaten, maar straft evenwel hun
zorgeloosheid met het verbergen van Zijn vriendelijk aangezicht.
Laat ons dan toezien dat wij de Heilige Geest niet bedroeven met onze
zonden. Zo wij in de zonden gevallen zijn, laat ons dan onze zonden
belijden en Zijn aangezicht oprecht zoeken. Want al ligt een mosterdzaadje lang in de aarde, ten laatste zal het uitschieten. Zo vertoont ook
hier Christus’ vermaning aan Zijn bruid haar kracht nadat Hij vertrokken
was. Dit is een moedgeving voor predikanten. Al zien ze niet direct de
gewenste vrucht, zij moeten de wasdom verwachten van de Heere, op Zijn
tijd.
G. Udemans, predikant te Zierikzee
(Verklaring van het Hooglied van Salomo, 1643)
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De wachters

2 maart

“De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij,
zij verwondden mij...” Hooglied 5:7
Lezen: Ezechiël 34
Terwijl ik bezig was met zoeken, zou de Bruid zeggen, liep ik tegen een
andere zwarigheid. De opzieners van de kerk, bij wie ik meende troost te
vinden voor mijn arme ziel, benauwden mij nog meer. Ach, het waren
wachters die het verslagene niet zochten en het verbrokene niet heelden,
maar die het vlees van de vette schapen eten.
Hieruit komen zware ergernissen en scheuringen, omdat zij de liefde der
waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Daarom zendt
God dwalingen, opdat zij de leugen zouden geloven en zij geoordeeld
worden, die de waarheid niet oprecht geloofd hebben. Zij hebben een
welgevallen gehad aan de ongerechtigheid, niettegenstaande dat ze
uiterlijk de Naam van Christus hebben aangeroepen.
Daarom is dit het rechte middel om ketterijen uit de kerk te weren, dat wij
allen tezamen waardig wandelen voor de Heere, in alle goede werken en
groeien in de kennis van God. En verder kan er veel gediscussieerd
worden, maar daarmee is deze wond niet te genezen, want hij vreet voort
als de kanker. Daarom moeten wij de grond en de eerste wortel van dit
kwaad wegnemen en dat is: de verdorvenheid van de zeden. Het is
immers een vaste regel dat degene die dat verachten ten laatste schipbreuk zullen lijden. De wachters beroofden de Bruid ook nog met geweld
van haar sieraad, dat ze nog van haar lieve Bruidegom behouden had;
haar sluier van een zuivere belijdenis des geloofs.
G. Udemans, predikant te Zierikzee
(Verklaring van het Hooglied van Salomo, 1643)
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Wachters

3 maart

“De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij,
zij verwondden mij...” Hooglied 5:7
Lezen: Jeremia 23:1-32
De herders in een gemeente mogen en moeten de gewetens van hun
hoorders wel slaan, doch met grote voorzichtigheid en lankmoedigheid. Zij
moeten niemand anders verwonden dan die het nodig heeft, namelijk
diegenen die een slapend geweten hebben, zodat ze de zonden niet
gevoelen. Of zij die met een geveinsd hart God zoeken te dienen, gelijk de
Farizeeën.
Indien iemand Jezus Christus zoekt met een oprecht hart (zoveel als die
herders dat kunnen beoordelen) die moeten ze vertroosten, gelijk de
engelen de vrouwen deden, zeggende: “Vreest niet, want wij weten dat gij
Jezus zoekt.” Op deze vertroosting moet wel gelet worden, want anders
spreekt de Heere een gruwelijk wee uit over de valse profeten, die de
zielen het leven toezeggen waar geen grond voor is.
Doch Gods ware knechten doen dit niet met een vijandig hart, maar met
een bewogen en een medelijdend hart. Daarom zegt David: De rechtvaardige sla mij vriendelijk, want dat zal mij balsem zijn op mijn hoofd. Zo zien
wij ook dat de profeten wel gedonderd hebben tegen de zonden, maar zij
toonden altijd medelijden met het volk, zoals de Heere Jezus weende over
Jeruzalem.
De macht die de herders van de Heere ontvangen hebben, moet altijd
strekken tot stichting en niet tot verderving. Dit dient tot waarschuwing
tegen predikanten dat ze hun dienst met getrouwheid en voorzichtigheid
moeten uitvoeren, als die rekenschap moeten afleggen aan hun zender.
G. Udemans, predikant te Zierikzee
(Verklaring van het Hooglied van Salomo, 1643)
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Dwalen

4 maart

“Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik...” Psalm 119:67
Lezen: Lukas 15:11-32
De goddeloosheid is zoet in onze mond en het verdriet ons daarvan te
moeten scheiden. Totdat de Heere ons de ene na de andere verdrukking
doet toekomen en ons die zoete brokken doet overgeven en maakt dat wij
onze vorige kwade wegen, die voor ons schadelijk en nadelig zijn, niet
langer bewandelen. De Heere tuchtigt zijn kinderen dat zij zich van de
praktijk van de zonden afkeren.
Wij zijn zeer gereed om van de weg af te wijken, gelijk een dwalend
schaap. Daarom zal de Heere ons de een of andere kastijding zenden om
ons terug te roepen, gelijk David in onze tekst zegt. De jongste zoon in het
Evangelie keerde zijn vader de rug toe en ging van hem weg naar een ver
land. Daar bracht hij zijn goed door in overdaad. Wanneer hij het dan
doorgebracht heeft en door armoede gedrukt wordt, keert hij met droefheid
en schaamte tot zijn vader terug. Als er geen verdrukking geweest zou
zijn, zou hij dat ongetwijfeld nooit gedaan hebben.
Zo zijn er veel van Gods kinderen die kunnen zeggen dat het ze kwalijk
zou zijn gegaan indien de Heere hen niet zou hebben verdrukt, omdat ze
door de verdrukking geleerd hebben zichzelf te kennen. Zij zien en bemerken hun verdoemelijke staat waarin zij zich geworpen hebben door de
zonden. Dit kwam de jongste zoon aan de weet toen hij begeerde zijn buik
te vullen met zwijnendraf. Toen niemand die gaf, kwam hij tot zichzelf.
A. Harsnet, predikant te Granham
(Een hartsterking voor de bedrukten, 1647)
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Verdrukt

5 maart

“Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik...” Psalm 119:67
Lezen: Handelingen 9:1-19
Hoevelen onder Gods volk hebben de Heere en zichzelf vergeten, tot de
tijd dat de Heere hen verzocht met enige verdrukking? Wij kunnen nooit tot
de rechte wetenschap en kennis van ons eigen hart komen, tenzij dat de
verdrukking ons zal doorgronden. In voorspoed kunnen wij ons zedig en
blijmoedig voor God en de mensen tonen, want de verdorvenheid die in
ons is, ligt stil. Die verdorvenheid wordt niet getergd en daarom niet gezien
of opgemerkt. Het is als bij een mesthoop, zolang er niet in geroerd wordt
ruikt men hem niet. Als men erin gaat roeren, slaat de damp eruit.
Evenzo, als God ons verdrukking toezendt, zo zal terstond de verdorvenheid, die verborgen ligt, openbaar worden. Wij zullen nooit bevinding
hebben van onze weerspannigheid en liefde tot de wereld, totdat ons de
verdrukking overkomt. Wij zijn zozeer verblind door eigen wijsheid en
hoogmoedigheid, dat als wij horen of zien dat anderen bezocht worden
met verdrukking, wij direct ons oordeel klaar hebben. Daarbij rechtvaardigen wij onszelf, menende dat wij de verdrukking veel beter zouden verdragen indien die ons overkwam. Want door de verdrukking worden onze
oren geopend en onze ogen verlicht.
Nadat de Heere Paulus op de weg naar Damascus ter aarde gelegd had,
nam Hij de schellen van zijn ogen. Eer dat de verdrukking de hand aan
Paulus sloeg, had hij nooit de hatelijkheid van zijn zonden kunnen zien.
Doch de Heere zond verdrukking en daarna nam Hij de schellen van zijn
ogen.
A. Harsnet, predikant te Granham
(Een hartsterking voor de bedrukten, 1647)

65

Waarschuwing

6 maart

“Bekeert u, bekeert u, van uw boze wegen...” Ezechiël 33:11
Lezen: Ezechiël 33
De grote oorzaak waarom zo veel mensen sterven en eeuwig verloren
gaan, is omdat zij dat willen. Elk mens die verloren gaat, is zijn eigen
moordenaar. Duizenden mensen blijven in een willige onwetendheid van
hun geestelijke staat. Zij weten niet hoe het staat tussen God en hun ziel.
Zij menen dat het wel met hen is en zo zoeken ze niet uit hun ellende te
geraken, totdat zij erin vergaan.
De mensen zijn vleselijk zorgeloos, ze zetten de kwade dag verre van
zich, ze worden hun verschrikkelijke duivelse slavernij niet gewaar en
daarom zuchten ze niet om daaruit verlost te worden. Er is bij de mens
een vleselijk vertrouwen, waardoor zij denken zichzelf te behouden als zij
de kwade dag gewaar worden. Zij kennen hun ellende niet, noch hun
verloren staat waarin zij liggen. Zij zeggen tot hun vriend die hen waarschuwt: Bewaar uw vermaning maar voor uzelf, eenieder komt voor
zichzelf, u bent voor mij te precies.
Aldus kennen zij hun ellende niet en omdat ze die niet kennen, zoeken en
bidden en gebruiken zij de middelen niet om daaruit verlost te worden. Zo
gaan ze met die wetenschap verloren en ze worden het niet gewaar
voordat ze ontwaken in het midden van de hel. Velen van hen stemmen
wel hun verloren staat toe als een algemene waarheid. Ze zeggen echter
niet: Ik ben die man en ik ben onder Gods toorn. Och, smeek Hem toch
dat Hij uw ogen daarvoor wil openen.
Thomas Sheppard, predikant te Cambridge
(De ware bekering, 1683)
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Bedrog

7 maart

“Bekeert u, bekeert u, van uw boze wegen...” Ezechiël 33:11
Lezen: Joël 2:1-17
Er zijn veel mensen die de zaligmakende middelen ontbreken, omdat er
geen getrouw leraar is die hen ernstig waarschuwt voor de roepende
zonden. Er is geen Noach die hen waarschuwt voor de zondvloed. Het
ontbreekt hun aan een trouwe wachter die in hun slaperige staat van
zonde en duisternis, roept: Vuur, vuur.
Sommigen hebben geen tijd, al hebben ze de middelen ter ontdekking. De
een is druk met wereldse zaken onder de predikatie, de andere wroet als
een mol in de aarde en de duivel trekt aan de andere kant. Zo heeft die
arme mens geen gelegenheid om aan de dood, hel of hemel te denken.
De leraar roept en klopt, maar er is zulk een gerommel in hun hart dat alle
goede gedachten onwelkome gasten zijn, die er terstond worden uitgeworpen. Ze hebben een kwaad geweten en daarom vluchten ze van Gods
aangezicht weg, gelijk een gevangene voor de rechter. Ze denken ook wel
dat God die hen geschapen heeft zo wreed niet is dat Hij hen zal verdoemen. Ze voelen hun ellende niet en daarom vrezen ze niet. Velen bedriegen zich, omdat zij menen dat Christus voor alle zondaren gestorven is.
Daar zijn zij er een van.
O, geliefden, bedriegt u toch niet. De ware genade, ik zeg het u, is een
kostelijke parel. Zij is een heerlijke zon, wel door wolken onttrokken voor
het oog van allen, behalve voor diegenen die de genade van God hebben
ontvangen. Deze ware genade verschilt van een valse, gelijk een engel
verschilt van een duivel.
Thomas Sheppard, predikant te Cambridge
(De ware bekering, 1683)
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Berouw

8 maart

“Bekeert u, bekeert u, van uw boze wegen...” Ezechiël 33:11
Lezen: Jeremia 31
Welaan dan, wie wij ook mogen zijn die tot nog toe de bekering missen,
laten wij toch niet rusten voor en aleer wij in waarheid bekeerd zijn. De
Heere roept u nog toe: “Bekeert u, bekeert u, want Ik heb geen lust in de
dood van de stervende.” Dit bevel van God is algemeen en geldt eenieder.
Geloof toch dat de bekering bestaat in een wezenlijke verandering, in een
dadelijke omkering en een verlaten van het kwade en keren tot het goede.
Stel u gedurig uw jammerlijke staat voor ogen en wat u te wachten staat
indien u zo komt te sterven. Laat u door het gezicht van uw gevaar aansporen om ernstig in het gebed te zijn en de Heere aan te roepen: “Bekeer
ook mij”, en met David te bidden: “Schep mij een rein hart.”
Verzuim geen middelen die God verordineerd heeft, zoals lezen en het
beluisteren van Gods Woord en daarover spreken. Laat het een en ander
u ertoe aanzetten met een bedaard overleg de weg van de zonden te
verlaten en u te wenden tot de weg der Godzaligheid. Doe dat hartelijk,
zonder omzien naar de oude zondenweg. Doe dat met de gehele mens,
zowel naar de ziel als naar het lichaam. Doe het spoedig zonder uitstel,
want de tijd is kort.
Gelukkig zijn zij die God in beginsel of in de voortgang verwaardigd heeft
van de weg te veranderen. Begint u tot uzelf te komen? O, krijg berouw
met bittere tranen over uw voorgaande wegen. Houd moet, geliefden, de
Heere laat geen bidder staan. Werk terwijl het dag is.
Thomas Sheppard, predikant te Cambridge
(De ware bekering, 1683)
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Gedenken

9 maart

“Gedenk aan uw Schepper...” Prediker 12:1
Lezen: Prediker 12
Wij kunnen horen dat de hemelen Gods eer vertellen en dat de aarde Zijn
heerlijkheid verkondigt en dat de stomste van alle schepselen een stem
hebben om wat te spreken en te roemen tot lof van hun Schepper. Zullen
wij dan, in het midden van zoveel monden die tot ons van Hem spreken,
blijven, zonder aan Hem te denken? Wij hebben dat grote boek van de
wereld voor ons. Daarin zijn Zijn daden met grote letters geschreven en
daarin is ieder schepsel een woord, ja, het is een reden om ons te onderwijzen in de kennis van onze Schepper.
O, wat verontschuldiging hebben zij dan, die dat boek wel zien, maar er
niet in lezen en overdenken. Het grootste deel van de mensen is als de
zwijnen, die de eikels eten en de ogen niet opheffen naar de boom die ze
draagt. Deze mensen slokken de goederen van de wereld in, maar heffen
hun hart en gedachten nooit op tot Diegene die ze geschapen heeft.
De akkerlieden zien de vrucht van de aarde, de zeelieden de wonderen
van de zee, maar in dat alles gedenken ze niet aan de Schepper. De
geneesmeesters mogen diep in de verborgen werken van God zien, doch
hun ziel blijft versmoord in goddeloosheid. In al de verborgenheden
zoeken ze niet de Schepper, maar alleen hun eigen voordeel of voldoening van hun nieuwsgierigheid. Laat ons dan de wereld en de schepselen
aanzien met een ander oog. Het voornaamste is dat wij daarin God leren
kennen.
Eduard Marmet, predikant te Londen
(Geestelijke schipvaart, 1666)
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Gedenken

10 maart

“Gedenk aan uw Schepper...” Prediker 12:1
Lezen: Psalm 77
Deze tekst historisch uit te leggen, is een beschouwing die geen nut doet.
Indien wij niet verder komen, zijn de duivelen ons voorgegaan. Dit alles
weten zij immers ook, maar zij hebben er geen deel aan. Zij zouden,
indien zij konden, God wel willen vergeten, want de gedachtenis die ze van
Hem hebben, verschrikt hen.
Wee ons, indien wij God niet meer kennen dan door een verhaal. Wij
zullen van Hem niet anders dan de naam hebben. Wij zullen dan horen
spreken van de hemel, maar er zelf geen voet in zetten. Geloof en godsdienst zijn maar ijdele inbeeldingen indien wij daarvan niet meer bezitten
dan de woorden: Jezus Christus is mijn herder en mijn weide, mijn geneesmeester, mijn geneesmiddel. Doch indien ik niet tot Hem ga door
bekering, dan is het wel waar dat Jezus Christus de Zaligmaker der wereld
is, maar deze waarheid doet mij geen nut, indien ik niet door een levend
geloof met Hem wordt verenigd.
De geveinsden zullen op de jongste dag zeggen: “Hebben wij niet in Uw
Naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen?” Doch Hij zal zeggen: “Wijkt
van Mij, Ik heb u nooit gekend.” David had in zijn leven veel verzoekingen
en angsten, doch daar midden in gedacht hij aan zijn Schepper. Hij zag de
Heere aan zijn rechterhand. Met ogen van het geloof was hij verzekerd
nooit te zullen wankelen en dat hij zou worden verzadigd met Zijn beeld.
Eduard Marmet, predikant te Londen
(Geestelijke schipvaart, 1666)
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Overdenken

11 maart

“Gedenk aan uw Schepper...” Prediker 12:1
Lezen: Psalm 103
De heiligen hebben, gedachtig aan de apostel Paulus, zich verheugd in de
verdrukking. De liefde Gods was in hun hart uitgestort door de Heilige
Geest. De martelaren zijn Jezus Christus gevolgd, dwars door zwaarden,
door pijnbanken, galgen en vlammen. Omdat Hij hen trok met touwen van
liefde en met mensenzelen. Ook daarom is het dat God Zijn Woord gegeven heeft, dat wij zouden gedenken dat Hij onze Schepper en Verlosser is.
O, kind des Heeren, aanschouw toch de wonden van Hem Die u ziet
hangen aan het kruis, het bloed van Hem Die sterft, de prijs van Hem Die
u vrijkocht. O, zie toch het hoofd dat buigt om u te kussen, die armen die
uitgestrekt zijn om u te ontvangen. Hoe Hij u Zijn geopende zijde toont om
u te verbergen tegen vervolgingen van de gerechtigheid van God.
Overdenk toch de grootheid van deze dingen die de tong niet kan uitdrukken. Laat de gedachtenis aan Hem, Die zich voor ons heeft laten kruisigen, onze boosheden, die in ons zijn, kruisigen.
Dat het een gedurige stof voor onze tong mag zijn om voor de Heere Zijn
goedertierenheid te loven en Zijn wonderwerken te gedenken voor de
kinderen der mensen. O, laten wij toch gedenken aan onze Schepper en in
Hem de zaligheid zoeken, de zaligheid van onze ziel. Deze tijd mogen wij
niet verloren laten gaan, zonder verloren te gaan. Dit is het eeuwige leven,
namelijk God te kennen en aan uw Schepper te gedenken.
Eduard Marmet, predikant te Londen
(Geestelijke schipvaart, 1666)
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Jeugd

12 maart

“Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap.” Prediker 12:1
Lezen: 2 Kronieken 15
Er is meer dan het gedenken aan God. Onze bekering tot Hem en onze
gehoorzaamheid aan Hem zijn Hem veel aangenamer in de dagen van
onze jeugd dan wanneer ze Hem gegeven worden in onze ouderdom. Als
ware het in de nacht, bij het ondergaan van onze dagen. Dit is de vrucht
van onze boze aangeboren aard, dat we God vergeten in voorspoed,
wanneer Zijn zegeningen ons van alle kanten omringen.
Maar het is als met de zeelieden. Wanneer de hemel zwart wordt en de
winden geweldig blazen en de golven het schip opheffen en neersmijten in
de diepte, ja dan willen we de Heere wel bidden en smeken en beloften
doen. Maar in tijd van voorspoed, in onze jonge jaren, vergeten wij Hem.
De Heere zegt echter: Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap. Want wat is het met de ouderdom van een zondaar anders dan
met de romp van een oud beest dat blind en kreupel en half dood is? Is
dat dan een offerande om aan God te offeren? Behalve dat de late bekering niet zo aangenaam is, is ze ook onzekerder. “Bidt God dat uw vlucht
niet geschiedt in de winter.” Alsof Jezus wilde zeggen: De ouderdom is de
winter van ons leven, als de bloem van het lichaam verwelkt is. U ziet de
grijze haren op het hoofd, het is als de sneeuw op de heuvels, en de
beving van de leden. Hij die wacht tot die tijd om zich tot zijn God te
bekeren, zal daarin veel moeite en zwarigheid ontmoeten. Och, gedenk
dan toch aan uw Schepper in uw jeugd.
Eduard Marmet, predikant te Londen
(Geestelijke schipvaart, 1666)
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Dwalen

13 maart

“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te
maken dat verloren was.” Lukas 19:10
Lezen: Lukas 19:1-10
De Heere Jezus is gekomen na veel herhaalde beloften en schaduwen die
zeiden dat Hij eens komen zou. Het beliefde de Heere, reeds kort na de
val van onze eerste ouders, tot hun troost hun de gedachte des vredes
over arme zondaren bekend te maken. Op Zijn tijd is Hij gekomen in de
menselijke natuur en heeft onder de mensen gewoond. Hij is gekomen als
de Zoon des mensen, als de middelaar Gods en der mensen, om de wil
van Zijn Vader te doen. U zult mij vragen: Ten goede van wie is Christus
gekomen? Het was ten goede van hetgeen verloren was. Zo noemt de
Heere Jezus diegenen die Hem van de Vader gegeven zijn. Ze waren
vervreemd van God en leefden buiten Zijn zalige gemeenschap. De Heere
Jezus vergelijkt zo’n zondaar met de verloren zoon, die van de vader
wegreist naar een vergelegen land.
Dat is een beeld van de rampzalige natuurstaat van de mens. En zolang
hij daarin is, is hij zonder God in de wereld, zegt Paulus. Hij kent die zalige
en algenoegzame God niet. Daar heeft hij geen ogen voor, want hij is blind
en verduisterd in het verstand. Omdat hij God niet kent, kan hij Hem ook
niet beminnen. De weg des vredes kennen wij in de natuurstaat niet, al
hebben wij Zijn Woord. Het oog is beneveld, de zondaar kiest zichzelf een
weg. “Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een iegelijk naar
zijn eigen weg” (Jesaja 53:6).
N.S. van Leeuwarden
(De verloren zondaar gezocht en gezaligd, 1798)
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Zoeken

14 maart

“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te
maken dat verloren was.” Lukas 19:10
Lezen: Lukas 15:1-7
Veel mensen zijn uiterlijk godsdienstig. Zo komen zij in aanzien bij de
mensen, maar ondertussen zoekt men slechts zichzelf. Zo was het ook
met Nicodemus. Hij was als overste van de Joden een aanzienlijk man,
maar dwaas en onkundig wat betreft de wedergeboorte. Er zijn ook nog
anderen die menen op de rechte weg te zijn. Zij zijn ijverig in de godsdienst. Zo één was Paulus voor zijn bekering.
Zie, zo dwaalt men heen in zijn verloren staat als arme verdwaalde schapen. Verloren te zijn is ook: leven buiten het herderlijk opzicht van de
Heere Jezus. Een verloren schaap, daar vergelijkt Christus de zondaar bij,
is een afgedwaald schaap dat omdoolt bij de kudde vandaan en dus uit het
oog en opzicht van de herder. Zo is het met de verloren zondaar, de satan
heeft hem in zijn strikken en hij doet zijn werken nog gewillig ook. Nu is de
Heere Jezus gekomen om diegene te zoeken, die verloren was. Het is
zeker dat niet allen die verloren zijn, door de Heere Jezus gezocht worden.
De verloren zondaar zal uit zichzelf nooit wederkeren. Och, verre van dat,
zo min als een dwalend schaap, dat afzwerft en nooit in de kooi terugkomt.
De dwaze zondaar wil niet gezocht worden. In eeuwigheid zou hij niet tot
God zijn Maker komen. Jesaja zegt: “Ik ben gevonden van die, die naar mij
niet vraagden.”
N.S. van Leeuwarden
(De verloren zondaar gezocht en gezaligd, 1798)
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Rust

15 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: Mattheüs 11:25-30
Zoals God in de schepping van dit grote heelal begon met het licht, gaat
het ook bij de vernieuwing van een zondaar. De Heere begint die zalige
verandering met de verlichting door de Heilige Geest. Dat heet daarom het
“openen van de ogen” en het “bekeren van de duisternis tot het licht.”
Hierdoor begint men zichzelf en de Heere Jezus recht te zien. Daar is de
mens van nature blind voor. Hij kent zichzelf niet, maar de herschepping
brengt hem tot zelfkennis. “Nadat ik mijzelve ben bekendgemaakt, heb ik
op de heup geklopt,” zegt de boetvaardige Efraïm. Dan ziet men zichzelf in
zijn zondigheid. O, wat ziet zo een dan veel zonden en ongerechtigheden,
die hij tevoren niet wist. Dan ziet men zich verdoemelijk om zijn zonden.
Men wordt verslagen in het hart. Men is onmachtig zichzelf te redden uit
die allerrampzaligste staat. Hij roept met de verloren zoon: “Ik verga.”
Zo onkundig de zondaar in de natuur is van zichzelf, zo duister en onwetend is hij omtrent de Heere Jezus. Maar de Geest des Heeren verlicht
hem en de verlichting die hij ontvangt is een verlichting van het Evangelie
van de heerlijkheid van Christus, in Zijn algenoegzaamheid als volkomen
Zaligmaker van diegenen die door Hem tot God gaan. O, Hij is bereid Zijn
zalige volheid en algenoegzaamheid de zondaren aan te bieden.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)

75

Vermoeid

16 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: 2 Petrus 2:1-11
Als men nu al de nakomelingen van Adam, ja het ganse menselijke
geslacht aanziet, ziet men ze vermoeid door al de bezigheden van het
leven. Het is een smartelijke arbeid die ze hebben onder de zon, waardoor
zij vermoeid en afgesloofd worden. Daarom zegt Job betreffende het graf:
“Daar rusten de vermoeiden van krachten.”
Deze vermoeiing wordt nog verzwaard in het navolgen van de begeerlijkheden. Want de mens is van God afgekeerd, Die alleen zijn ziel kan
verzadigen. Hij grijpt nu naar een schaduw die niet verzadigen kan en hem
alleen maar vermoeit. In deze allerellendigste natuurstaat is hij dienstbaar
aan de zonden en de begeerlijkheden, die de werken van de duivel zijn. O,
wat moet dit de mens toch vermoeien! Vermoeien met de schuld van de
zonde, die, wanneer ze begaan is, als een last op het geweten ligt. Het is
een last van zulk gewicht, dat Hij de boze engelen van de hemel in de hel
deed storten.
O, hoe drukte de last van de zonden van zijn uitverkorenen de Heere
Jezus in de hof van Gethsémané. Hij lag daar neer in het stof als een
worm, gedrukt onder de toorn van God om der zonde wil. Die toorn heeft
zo’n gewicht, dat de psalmist moest uitroepen: “Wie kent de sterkte Uws
toorns?”
Hoewel alle mensen van nature vermoeid en belast zijn, mogen zij die
naam niet dragen, daar zij die vermoeidheid niet voelen noch als last
ervaren.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)
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Schuldbelijdenis

17 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: 2 Kronieken 33:10-20
Wanneer de Heere op Zijn tijd de zondaar de ogen opent, ziet deze de
zonde in zijn afschuwelijke gedaante met vele verzwarende omstandigheden. Dan ziet hij dat hij tegen zo veel licht, ja tegen zo veel weldaden
gezondigd heeft. Als een register staan zijn zonden, tot vermoeiens toe,
hem voor de ogen. Dit alles doet deze zondaar zuchten: “Reinig mij van
mijn verborgen afdwalingen.”
Zo’n mens is ook recht geraakt door dit gezicht van zijn zonden, die hij
voelt en ziet. Een natuurlijk mens zal wel eens zeggen: Wij zijn allemaal
zondaars. Maar zijn zonden drukken hem niet, zij vermoeien hem niet
echt. O, hoe beklemd is echter het hart als men een recht gezicht krijgt
van zijn veelvoudige overtredingen. Waar die mens zich van te voren mee
bezig hield en wat hij tot vermoeiens toe naliep, ziet hij nu als draf waar
zijn ziel niet bij kan leven. O, hoe beklaagt hij dat nu, dat hij tevoren zo
dwaas was, dat hij geld uitgaf voor wat geen brood was. Het woord dat de
Heiland eens zei, ligt zwaar op de ziel: “Wat baat het de mens, zo hij de
gehele wereld gewon en schade lijdt aan zijn ziel.”
Met een hartelijke schuldbelijdenis, uitgeperst door een smartelijk gevoel
van zijn zonden, nadert deze zondaar op de allerootmoedigste wijze tot de
Heere. O, hoe toont hij dat hij vermoeid is, hoe kreunt hij over wat hem
drukt. Geliefden geloof mij, wie nooit een traan heeft gestort over zijn
zonde, kan hier niet over meepraten.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)
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Gebed

18 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: Nehemia 1
Een ziel waarvan de Heere de ogen heeft geopend, staat met de tollenaar
van verre en hij durft zijn ogen niet op te slaan. Hij roept: “O God, wees mij
zondaar genadig.” Zo een heeft een gruwel om de zonde te verontschuldigen, hij is openhartig om zijn zonden te belijden.
Deze vermoeide en belaste ziel heeft een ontwaakt en een verlicht geweten. Zijn hart, dat tevoren als in slaap was, doet nu recht zijn werk en zegt
de zondaar zijn wanbedrijf aan en stelt hem zijn zonden ordentelijk voor
ogen. Het vraagt hem: Zult u dit de Heere vergelden? Ja, dit verwekt een
haat en een wraak tegen de zonden en doet die vermoeide ziel uitroepen:
“Wat moet ik doen om zalig te worden?” Het is een begeerte van zo’n
vermoeide ziel om ontheven te worden van de schuld, die op hem ligt
vanwege de vloek, de toorn van een heilig God. O, wat is die bede eigen
aan een vermoeide en recht beladen zondaar: “Wees mij genadig o God ...
Delg mijn overtredingen uit.”
Hoe hongert en dorst zo een naar de gerechtigheid waardoor men voor
God zal kunnen bestaan. Hij wenst verlost te worden van de smet der
zonden. O, dat snode vuil. Als een mens nog leeft in de zonden, klaagt
God over hem: “Gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.” Maar als
men tot zichzelf komt, dan wordt men zelf vermoeid door het gezicht van al
die ongerechtigheden die men nu in zichzelf ziet.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)
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Recht betrachten

19 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: Psalm 130
De gestalte van een vermoeide en recht belaste ziel, zoals de Geest van
God die ons in de Heilige Schrift voorstelt, verschilt veel van hen die het
met een oog van het verstand beschouwen. De matheid, veroorzaakt door
de arbeid van zijn ziel; dat smartelijke van die verdrukkende last die zo
iemand voelt, kan men niet leren door woorden die men hoort of leest. Dat
kan alleen door de dadelijke ondervinding, gewerkt door Gods Geest.
Geen eigen betrachting, hoezeer men ook bezig is; geen schepsel, geen
genot van de wereld kan deze vermoeidheid of last wegnemen.
Het is als bij een hongerig, die wordt niet ontslagen van zijn honger door
het horen van de mooiste muziek of het zien van de kostelijke spijze. Nee,
hij moet eten en drinken hebben. Verder kan hij zolang zijn honger en
dorst blijven, nergens vermaak in hebben.
Zo is het ook met een vermoeide en belaste ziel. Die wond is te diep, want
zijn ziel is geraakt. Geen schepsel kan hem helpen om zijn druk te verlichten. Het is God alleen Die de nederige vertroost, Hij alleen kan het
doen. Al gaat het zo’n mens nog zo voorspoedig naar de wereld, er druipt
een bittere gal door al het zoete. Natuurlijke mensen mogen wel eens
klagen over hun zonden als over een last die hen drukt, en op hun ziekbed
over de pijn. Maar die recht vermoeid en belast is, die schijnt al dit lichamelijke te vergeten en vindt nog reden om God te roemen in Zijn lankmoedigheid jegens hem.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)

79

Niet zorgeloos

20 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: Psalm 138
Terwijl de meeste gedachten en de ernstigste begeerten van een geraakte
ziel veelal uitgaan naar de geestelijke dingen die zijn ziel kunnen verkwikken, toch is hij niet zorgeloos aangaande de dingen van het tijdelijke leven.
Hij bidt om zijn dagelijks brood en toont hierin dat hij door in stilheid te
werken zijn eigen brood tracht te eten. Hij is ook niet zonder gevoel
omtrent ongemakken in het lichamelijke, maar des te hartelijker en ernstiger is hij omtrent hetgeen zijn ziel betreft.
Werkt hij alleen om schatten te vergaderen die de mot en de roest verderven? O, gewis neen. Hij denkt en zegt zo dikwijls bij zichzelf: Het lichaam
zal haast genoeg hebben om eerlijk begraven te worden, maar hoe komt
mijn ziel nog in de hemel? Van de ongemakken die het lichaam drukken,
wenst hij niet zozeer ontslagen te worden, als zij maar tot heil en genezing
van zijn ziel mogen strekken. Hij zucht menigmaal: O Heere, snijd maar
vrij, als de ziel maar behouden mag worden, en neem de smart niet weg
voordat de wond gezuiverd is.
Alleen zulke vermoeide en belaste zielen - dat niemand zich hier bedriege
- roept de Heere Jezus in onze tekst. In de eerste plaats die uit de Joden
waren, maar ook de heidenen die zich met het draf van de wereld hebben
gevoed en nu, vermoeid van het omzwerven, hun ellende zien en uit de
nood van hun ziel uitroepen: “Vader, ik heb gezondigd.” Deze wil Hij ook
omhelzen.
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)

80

Ootmoed

21 maart

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.” Mattheüs 11:28
Lezen: Psalm 9
“En Ik zal u rust geven,” zegt onze tekst. Die rust, die verkwikking is het
komen tot de Heere Jezus, waartoe de Heere die vermoeide en belaste
ziel lokt en nodigt. Dat doet Hij zolang de zondaar omzwerft, niet wetende
wat hij moet doen om zalig te worden. Zo is die zondaar als de duif van
Noach, hij vindt geen rust voor het hol van zijn voeten, hij is een door
onweder voortgedrevene. Wat kost dit hem menigmaal zuchten en tranen.
Als hij zich maar zo verlegen en beladen met de last van zijn zonden tot
Jezus mag wenden om rust te vinden in de ark van Zijn behoudenis. Als hij
maar ook een lieve kalmte en een zoete stilte door dit komen tot Christus
in zijn ziel gewaar wordt, in plaats van alle slingeringen.
Wanneer de vermoeide en belaste zondaar op het verleden ziet en zich te
binnen brengt de zware schuld en de bedreven zonden, de verwaarloosde
tijd die hij zo vruchteloos heeft laten voorbijgaan, zal hij diep in zijn gemoed zuchten: Ach, mijn God! Ik ben beschaamd en schaamrood mijn
ogen op te slaan! Och, dat ik de tijd eens over mocht doen. O, hoe heeft
deze zachtmoedige Jezus mij zolang kunnen verdragen en in zijn lankmoedigheid kunnen sparen?
Zo velen van mijn bekenden zijn in hun zonden gesmoord en in hun
vervreemding van God gestorven. Mij heeft hij zo wonderlijk bewaard. Dan
moet hij wel uitroepen: O, waarom mij en anderen niet?
N.S. van Leeuwarden
(De ware rust voor een vermoeide ziel, 1798)
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Uitkopen

22 maart

“De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.” Efeze 5:16
Lezen: Romeinen 13:8-14
Als de apostel zegt: Koop de tijd uit, dan leren we daaruit dat onze voornaamste zorg moet zijn onze tijd, minuten, uren, dagen en jaren, heilig en
met profijt te besteden. Dat moet omdat de tijd zo’n heerlijke ordinantie en
schepping van God is. Ja, de tijd overtreft alle schatten van de gehele
aarde. Een dergelijk juweel is niet te vinden onder alle zaken van deze
wereld. Zie toe dat u de tijd steeds beter doorbrengt en uitkoopt door een
godzalige wandel. De goddelozen laten geen tijd voorbij gaan in het
volbrengen van hun vleselijke lusten. O, hoe moesten wij dan onze kostelijke tijd uitkopen. U ziet de schippers als er wind is en als het tij gunstig is
hun reis waarnemen. Dat wij ook zo wijs mochten zijn om de tijd van de
genade uit te kopen. Of is de verdorvenheid van onze natuur zo groot dat
wij zorgvuldiger zijn voor het aardse dan voor het hemelse, voor ons
lichaam en voor onze ziel?
Laten wij onszelf dan niet bedriegen. Ons leven vloeit met onze tijd weg.
Vertrouwt u op de dag van morgen dan verliest u de tijd van heden en de
dag van gisteren komt niet terug. Dit moet ons vermanen om elke gelegenheid in de vreze des Heeren waar te nemen. Terwijl gij het licht hebt,
zegt de Heere Jezus, wandelt in het licht. Wij moeten hierin God gehoorzamen, zoals Abraham. God zei tot hem: “Gaat uit” en hij heeft zonder
uitstel God gehoorzaamd en is op weg gegaan.
Joh. Costerus, predikant te Zwartsluis
(Vrije marktdag, 1643)
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Marktdag

23 maart

“De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.” Efeze 5:16
Lezen: Hebreeën 4
De duivel, die al zo’n zesduizend jaar geleefd heeft, is zeer listig en
kunstig om de mensen de tijd van de genade te ontstelen. Het is voor hem
spijs en drank te zien dat de mensen in de zonden leven en hun tijd
verknoeien. Hij zal tot iemand zeggen: “U behoeft zich nu nog niet te
bekeren, ga heen en vermaak u een tijdlang in de wellusten van het leven.
Het is toch tevergeefs God te dienen en in het zwart te gaan voor het
aangezicht des Heeren.” De duivel bedekt de ellendigheid en het vergif
van de zonden met zijn bedriegelijke tong, en als de zonden bedreven zijn,
tracht hij de mensen bezig te houden en in slaap te wiegen totdat het te
laat is.
Zo zijn er velen onder ons van wie de ogen van het verstand, als gevangenen van de duivel, verblind zijn. Laat ons dan niet bedrogen worden,
zodat wij de tijd van de genade laten voorbijgaan. Want het zijn niet zozeer
de zonden die mensen verdoemen, als de onboetvaardigheid die de
genade veracht. Indien u in slaap valt en uw bekering van de ene op de
andere dag uitstelt, zal ten laatste een menigte van zonden zich tegen u
verzamelen en u overwinnen.
Onze zielen zijn geestelijk ziek en wij haasten ons niet om de geestelijke
medicijnmeester te zoeken om door Hem genezen te worden. De vrije
marktdag van onze zaligheid is nog voor allen opengesteld en desniettegenstaande zijn we zo zorgeloos, dat we de tijd van de genade niet uitkopen. O, haast u toch, voordat de marktdag gesloten wordt.
Joh. Costerus, predikant te Zwartsluis
(Vrije marktdag, 1643)
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Geloof

24 maart

“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is
alrede veroordeeld...” Johannes 3:18
Lezen: Galaten 3
Wil het wel zijn, dan moet een zondaar deel hebben aan de gehoorzaamheid van Christus en alzo worden ontslagen van zijn zonden en alleen
door het geloof worden gerechtvaardigd in Christus. Paulus kon alleen
bestaan voor de rechterstoel van God hebbende de rechtvaardigheid van
Christus door het geloof. Hier is de rijke troost voor ieder kind van God. Dit
is zijn gelukzalig voorrecht, dat hij niet ligt onder de verdoemenis, maar dat
hij in Gods hof door Christus gerechtvaardigd is van zijn zonden. O, laten
wij op Hem zien en in Hem geloven, anders zal het erger met ons wezen in
het hof der barmhartigheid dan het ooit zou geweest zijn in het hof der
gerechtigheid.
Een mens zou nooit een voorspraak bij de rechter willen, tenzij hij overtuigd is dat het anders met zijn leven gedaan is. Zo ook moet hij die in
Christus gelooft, eerst zien dat zijn staat niet beter is dan die van een
verdoemde door de wet. Hij moet ook bewogen zijn door het gevoel van
zijn veroordeling. Het is noodzakelijk dat hij ziet dat Christus zijn voorspraak moet zijn, wil het wel zijn.
Zo’n mens die in Christus gelooft, heeft kennisgenomen van de barmhartigheid van God in Christus. Zo komt hij met een bloedig hart en doet zijn
klacht. Op de borst slaande, roept hij om hulp gelijk een verwezen gevangene voor de rechter. Dan roept hij uit: Ik heb niets om op te betrouwen
dan alleen op Uw barmhartigheid, Heere, wees mij zondaar genadig.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de God-geleerde werken, 1670)
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Alreeds

25 maart

“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is
alrede veroordeeld...” Johannes 3:18
Lezen: Johannes 8:12-29
O mens, deze nacht zal uw ziel van u genomen worden. Wat een dwaasheid is het dan wanneer aan mensen die naar de galg gaan gevraagd zou
worden vrolijk te zijn. Zij zouden antwoorden: Ach, hoe kunnen wij? Wij zijn
veroordeeld en moeten binnen korte tijd sterven. Onze ene voet is alreeds
in de hel. Het vonnis is al uitgesproken en moet alleen nog worden uitgevoerd.
De duivels hebben u reeds aangepakt, zij trekken u tot de galg met de
strop om uw hals, de ladder moet alleen nog worden weggestoten. Geliefden, benijdt de goddelozen toch niet wanneer zij uitwendig gelukkig zijn,
het zijn maar veroordeelde schepselen. Al heeft de wereld grote achting
voor hen, nochtans zijn ze verdoemd bij de Heere. En waarom zijn ze in
zo’n staat? Omdat ze Christus en het Evangelie in hun hart haten als het
hun wordt aangeboden en hun zegt dat ze jammerlijk en blind zijn.
Maar, zult u zeggen, hoe is het met diegenen die het Evangelie nooit
hebben gehoord? Diegenen die nooit van Christus hebben gehoord, zullen
verdoemd worden vanwege hun zonden tegen de wet, maar niet vanwege
hun ongelovigheid. Dit, omdat het licht nooit tot hen is gekomen. Het zou
onrechtvaardig van God zijn meer te eisen dan Hij het schepsel heeft
gegeven. Maar onze tekst spreekt van hen die het Evangelie gepredikt is.
Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen indien zij niet geloven.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de God-geleerde werken, 1670)
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Vals

26 maart

“Is het om niet dat Job God vreest?” Job 1:9
Lezen: Job 1
De beschuldigingen die de duivel tegen Gods kinderen inbrengt, komen
soms van boze mensen en soms van hemzelf. De beschuldigingen die hij
hen door boze mensen ten laste brengt, zijn zo zwaar niet en gaan ten
hoogste dit tijdelijke leven aan. Zo beschuldigde de duivel door middel van
de vrouw van Potifar Jozef van overspel. Zo beschuldigden de Joden door
ophitsing van de duivel de profeet Jeremia bij de vorsten van Juda. De
beschuldigingen die de duivel direct van zichzelf tegen Gods kinderen
inbrengt zijn zeer zwaar. Deze zijn gericht om hen uit Gods gunst te stoten
en hen met ziel en lichaam te werpen in het eeuwig verderf. Veel van die
beschuldigingen zijn vals, maar veel zijn er ook op waarheid gegrond. Vals
waren de beschuldigingen die de duivel tegen Job inbracht voor het
aangezicht van God: “Is het om niet dat Job God vreest?” Deze beschuldiging was vals! Hij beschuldigt dag en nacht de gelovigen bij God op
dergelijke wijze: Zijt gij hun Vader en zijn deze Uw kinderen? Waar is dan
Uw eer? Hoe kunt u zulke boze mensen zo’n grote genade en barmhartigheid waardig achten dat U hen Uw kinderen noemt?
Waren die van Sodom waardig om met vuur verbrand te worden, hoeveel
te meer dezen, die zulk een onuitsprekelijke genade van U genoten
hebben.
Zo de Zoon van God met Zijn voorbidding daar Zelf niet tussenkwam,
Gods kind zou niet kunnen bestaan.
Joost van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Bidden

27 maart

“Ik bid niet voor hen; Ik bid niet voor de wereld...” Johannes 17:9
Lezen: Johannes 17
De Heere Jezus, die aan de rechterhand van Zijn Vader zit, bidt zonder
ophouden voor Zijn gelovigen, dag en nacht. Hij zegt: “Mijn Vader, deze
Uw kinderen, Mijn gelovigen, zijn zeer ondankbaar, daar ze U zo flauw
beminnen, zo flauw dienen en met deze wereld nog zo veel op hebben. Zij
vergelden U niet naar de grote liefde die Gij hebt bewezen en vergelden U
in tegenstelling zo menig keer kwaad voor goed. Maar Ik ben voor hun
zonden gestorven, Ik heb volkomen voor hun overtredingen aan Uw
gerechtigheid voldaan. Daarom vergeef hen hun zonden en heb geduld
met hun gebreken. Ik heb hen door Mijn goede Geest de ogen verlicht, dat
zij de boosheid van hun zonden zien en zich schamen voor hun ondankbaarheid. Het goede werk dat Ik in hen begonnen ben, zal Ik ook volbrengen en hen eenmaal voor U stellen zonder vlek of rimpel.”
Op deze en dergelijke wijze weerlegt de Zoon van God dag en nacht alle
beschuldigingen van de satan. Heb dan alle dagen van uw leven de Zoon
van God hartelijk lief, gij gelovigen. Zoek met een godvruchtig leven Zijn
Naam te verheerlijken. Hij is immers uw enige vriend en getrouwe advocaat! Zonder Hem staan alle beschuldigingen van de duivel tegen u, ook
uw eigen geweten. Hoe kunt u dan de verdoemenis ontgaan?
Joost van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Verhoogd

28 maart

“...en gij Kapernaüm! Die tot de hemel toe zijt verhoogd...”
Mattheüs 11:23
Lezen: Mattheüs 11:20-24
Het zijn niet de bloeiende koophandel en wereldse voorspoed die een land
tot de hemel toe verhogen. Die rijkdom en wereldse voorspoed is, zo God
Zijn Geest en genade niet geeft om die goed te gebruiken, een krachtig en
zeker middel om tot de hel toe neergestoten te worden.
Waar de zuivere en onvervalste leer van het Evangelie mag gehoord
worden, wordt het volk zo hoog verheven dat het in de hemel kan klimmen,
zo het slechts de genade van God niet schandelijk verwaarloost. Waar de
leer van het zuivere Evangelie niet is, al was er nog zoveel overvloed, is
het een land van dikke duisternis. De zuivere verkondiging van het Evangelie is immers het enige licht der wereld om de ogen van de blinden te
openen. Het is de zon die de aarde verkwikt en verwarmt, zodat het gewas
vruchten kan voortbrengen.
Dat de verkondiging van het Evangelie een volk waarlijk tot de hemel toe
verhoogt, zien we aan de geweldige tegenstand die de satan gebruikt om
de verkondiging van het zuivere Evangelie uit een land ten onder te
brengen. We zien dit bij de apostelen. Wat een moeite en arbeid, ja
geweld, gebruikt de duivel om volkeren uit de hemel te houden en naar het
eeuwig verderf te slepen, zodat het Evangelie niet onder de heidenen zou
komen. Daarom, waar het Evangelie zuiver wordt gepredikt, wordt dat volk
tot de hemel toe verhoogd, zegt Christus in onze tekst.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Spiegel voor Nederland, 1669)
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Veracht

29 maart

“...en gij Kapernaüm! Die tot de hemel toe zijt verhoogd...”
Mattheüs 11:23
Lezen: Jeremia 2
Het is waar, in ons Nederland genieten we nog vele tijdelijke zegeningen.
De zegen van het Evangelie overtreft echter alles. Het is een vergelijking
als van de aarde met de hemel. De Heere heeft ons de zuivere verkondiging van het Evangelie nog vergund. Gods Woord is niet verboden,
iedereen kan het, zo hij wil, in zijn huis hebben en er dagelijks in lezen en
onderzoeken. Door deze weldaad zijn wij al gelijk eertijds Kapernaüm tot
de hemel toe verhoogd.
Neem toch kennis van uw bevoorrechte staat, o, inwoners van Nederland
en dankt en looft hierom zonder ophouden Zijn heilige Naam met woorden
en werken. Wij hebben echter reden tot klagen over de grote blindheid en
boosheid hier te lande, die deze weldaad verachten. O, vervloekte blindheid van hen die deze aardse goederen hoger achten dan de zuivere
verkondiging van het Evangelie. Hun namen zullen niet in de hemel, maar
in de aarde geschreven worden en zullen in de afgrond der hel neergestoten worden.
Ja, de blinde heidenen zullen tegen die mensen opstaan in het oordeel. Zij
zullen ze verdoemden en zeggen: Ons is nooit zo’n genade van God
geschonken, de Heere is ons voorbijgegaan. Hij heeft ons rechtvaardig in
onze zonden laten liggen en heeft in Zijn grote barmhartigheid u daaruit
willen verlossen. Hij heeft u tot de hemel toe verhoogd, maar gij hebt het
veracht en daarom zult u tot de hel neergestoten worden.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Spiegel voor Nederland, 1669)
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Middelen

30 maart

“De Geest is het, Die levend maakt...” Johannes 6:63
Lezen: Jesaja 57:15-21
Het is de Geest, Die levend maakt, maar u moet gedurig en ijverig de
middelen in het werk stellen. De Geest des Heeren is aan geen middelen
gebonden om dit werk in de harten van de uitverkorenen te werken,
nochtans belieft het de Geest dit te doen door de middelen die Hijzelf heeft
verordineerd en heeft aanbevolen. Ik noem de twee voornaamste middelen die God laat genieten en die u oprecht en vlijtig moet gebruiken.
Allereerst: het gebed. U moet God vurig bidden om Zijn Geest, u moet de
Vorst des levens om leven bidden, ja zuchten met mond en hart. U moet
als bedelaars, ja als een ter dood gevonniste misdadiger bij God om
levenspardon bidden en met de gekruiste moordenaar, die niet bekommerd was over zijn stervend lichaam, maar over zijn dode ziel, uitroepen:
“Heere gedenk mijner.” U moet God gedurig achteraan lopen en smeken
om het leven van uw ziel. Verneder u dan zo u het leven van God begeert
in een gedurig gebed. Vraag of Hij leven in uw dode ziel wil blazen.
U moet ook getrouw de openbare verkondiging van Gods Woord bijwonen,
waarin zondaren uit hun doodsslaap weer tot leven worden gebracht. Zo’n
doodsslaap is de zonde waarin alle mensen van nature liggen. Daarom
moet u altijd in Gods huis zijn, waar de stem van de levende Christus
wordt gehoord, die stem die de dode Tabitha opwekte en die nog dagelijks
wordt gehoord.
Sixtus Brunsveld, predikant te Joure
(De levende Christen in een dode wereld, 1665)
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Brood

31 maart

“Die uit God is, hoort de woorden Gods...” Johannes 8:47
Lezen: Johannes 8:30-47
Geliefde lezer, de wereld is niets dan een kerkhof vol doden, omdat de
meeste mensen in dit leven vervreemd zijn van het leven met God. Het
grootste deel dat op de aarde woont, is dood. Het is slechts een klein
hoopje dat waarachtige gemeenschap heeft aan het leven met Christus.
Het heeft de Heilige Geest beliefd in de Openbaring de wereld te vergelijken met een glazen zee, maar die zou ook de naam wel kunnen dragen
van een dode zee. De gehele wereld is gelijk aan het veld van Ezechiël,
niet alleen vol van dorre beenderen, maar ook van dode zielen.
Zij zijn dood die weigeren de verkondiging van Gods Woord te horen,
maar de stem van de wereld volgen. Het woord van Christus is als dauw
voor de ziel en iedere predikant is een roepende Mozes. Al de harten die
deze dauw niet ontvangen, moeten vergaan en sterven. Het Evangelie is
het brood voor de ziel. Zij die dat niet nuttigen, zijn dood. De rijke man in
de hel wist daarvan, doch helaas, toen was het te laat. Hij wist dat aanneming van het Woord een middel was om de eeuwige dood te ontgaan. Ze
hebben Mozes en de profeten, zei Abraham tot hem, dat ze die horen!
Als het Woord wel wordt gehoord, maar niet wordt beleefd, dan is dat geen
bewijs van leven. Het is als met eten dat men alleen in de mond neemt en
waarvan men niet de sappen uitzuigt en doorslikt. U moet u dagelijks
oefenen in de godzaligheid.
Sixtus Brunsveld, predikant te Joure
(De levende Christen in een dode wereld, 1665)
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Licht

1 april

“...wandelt als kinderen des lichts.” Efeze 5:8b
Lezen: Johannes 12:20-36
Het is een wonderlijke zaak. Onbekeerden en bekeerden hebben beiden
vlees, maar op een geheel ongelijke wijze. Zoals er verschil is tussen de
nacht waarin het duister is, en de morgenstond als het licht begint te
gloren, en licht en duisternis te samen zijn vermengd. Zo is het ook hier.
Onbekeerden zijn enkel duisternis, maar bij de bekeerden is het gelijk als
in de vroege morgen, het licht begint door te breken.
Dit onderscheid tussen beide groepen blijkt ook daaruit dat de onbekeerden hun verdorvenheden dragen als hooi en veren. Anders is het met
Gods kinderen: hoe meer een ziel begenadigd is, hoe meer hij zijn verdorvenheden en zijn duisternis ziet en hoe meer hij smart draagt over zijn
zonden. Hij kan niet anders dan wenen over zijn gebreken, die tegenstrijdig zijn aan zijn geestelijk leven.
Welaan dan, godzalige zielen, zegt tot elkander met het boetvaardige
Israël: “Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klage over zijn zonden.” Beklaag uw verdorvenheid dag en nacht bij God en beklaag ze
steeds met schaamte en smart bij u zelf. Laat uw oog hier over druipen tot
God en uw hart bloeden zo dikwijls als u hieraan denkt.
Ik wil u opwekken om met meer goddelijke droefheid leed te dragen over
uw aanklevende verdorvenheden. O zielen, wat weent u over uw kruis hier
op aarde? De heiligen in de hemel danken God meer over hun tegenspoeden dan over hun voorspoed die ze op aarde hadden.
Sixtus Brunsveld, predikant te Joure
(Het nauwkeurig Christendom, 1680)
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Zonden

2 april

“...wandelt als kinderen des lichts.” Efeze 5:8b
Lezen: 2 Korinthe 7:8-16
Geliefden, wees blij met uw verdrukking en spaar uw tranen voor uw
zonden die alle tranen van de wereld waardig zijn. Maar alle ellende van
de wereld is voor een heilige niet één traan waard. Bid veel tot God om
een week, teer en gevoelig hart. Hij die de hartenmaker is, is ook de
hartenbreker. Hij die de fonteinen zendt, kan uw stenen hart in een fontein
veranderen om u te doen bewenen de breuk van Gods wet door de zonden.
Och, dat de Heere ons die ons voor Zijn kinderen uitgeven, dagelijks onze
onvolmaaktheden doe opmerken in hun rechte gestalte zoals ze zijn, wat
zouden ze ons de tranen uit de ogen en het bloed uit ons hart persen. Alle
zonden zijn niet van dezelfde diepte. Er zijn trappen in de zonden, maar
voor Gods kinderen zijn ze allemaal erg, erger dan de zonden van een
tijdgelovige. Erger dan de zonden van de heidenen, omdat die begaan
worden tegen kleinere genade.
De duivelen zondigen nooit tegen Gods lijdzaamheid, maar op het moment
dat zij zondigen, heeft de Heere hen in de hel gestoten. Met welke lankmoedigheid bent u bij dag en bij nacht niet bejegend? De duivelen zondigden nooit tegen het bloed van Christus, Hij is echter voor hen niet gestorven! Maar uw zonden, wat hebben die God niet aan eer en Jezus niet aan
bloed gekost. Zou u zulke monsters van snode zonden niet bitter betreuren en bewenen?
Sixtus Brunsveld, predikant te Joure
(Het nauwkeurig Christendom, 1680)
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Kroon

3 april

Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid...”
2 Timotheüs 4:8
Lezen: 2 Timotheüs 4:1-8
Gods kinderen zijn ervan verzekerd dat deze kroon voor hen is weggelegd
en dat deze in de hemel trouw door God voor hen wordt bewaard. Verder,
dat de Heere, de rechtvaardige Rechter, hun die geven zal in de oordeelsdag. Zij is voor hen weggelegd en bij God in bewaring door Zijn eeuwige
raad. Zij is weggelegd door de verdienste van Jezus Christus, Die haar
met zijn dierbaar bloed heeft verworven, en zij wordt in Gods onfeilbaar
Woord vast beloofd. Daartoe heeft de Heere die oordeelsdag verordineerd
en heeft Hij Jezus Zijn Zoon tot een Rechter gesteld en Hem het oordeel
bevolen. Opdat Zijn uitverkorenen op die dag de kroon zouden mogen
ontvangen.
Daarom gedenken Gods kinderen bij het Heilig Avondmaal niet alleen
Christus’ dood, maar ook die dag waarop Hij komen zal om te oordelen de
levenden en de doden. Want die in de Heere sterven, zijn zalig van nu
aan. Zij komen dadelijk in de rust. Heden, zegt Christus tot de moordenaar, zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
De gelovigen zien het meest naar die dag uit omdat zij dan die kroon
volkomen zullen ontvangen, naar ziel en lichaam beide, voor de ogen van
alle engelen en mensen. Ik hoor een kind van God zeggen: Ik verwacht de
kroon niet in dit leven, maar na dit leven. En al ga ik straks door de dood in
het eeuwige leven, zo zal nochtans mij kroon dan pas echt volmaakt en
openbaar zijn in de oordeelsdag.
Joh. Martinum, predikant te Groningen
(Geestelijke hert-sterkingen, 1665)
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Zeker

4 april

“...welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven
zal...” 2 Timotheüs 4:8
Lezen: Openbaring 2:8-11
U zult mij vragen: Waarom wordt die kroon uitgereikt door de rechtvaardige Rechter en niet door de Zaligmaker? Doch Paulus noemt hier Christus
de rechtvaardige Rechter tot zijn en onze vertroosting. Hoe schrikt en
beeft ons hart wanneer wij aan Christus als de rechtvaardige Rechter
denken, die mede onze verborgen gedachten en ijdele woorden zal
oordelen. Om ons alle schrik te benemen, zegt de apostel: “...zal mij de
rechtvaardige Rechter geven.” Het is alsof hij wil zeggen: Wat voor zorgen
hebt u tegen die dag? Waarom denkt u dat er weinig hoop voor u, arme
zondaar, wezen zal om op die dag de kroon der rechtvaardigheid te
ontvangen?
Christus zal dan komen als Rechter om te oordelen, ja als een rechtvaardige Rechter waar geen aanneming des persoons bij is. Ach, heb goede
moed, ziel! Zelfs die Heere, die rechtvaardige Rechter, zal u in die dag niet
veroordelen, maar u de kroon der rechtvaardigheid geven. Weg dan met
alle twijfelmoedige vrees, om met vrijmoedigheid te gaan naar de tafel des
Heeren. Al dragen wij de kroon der rechtvaardigheid nu niet op het hoofd,
wij zijn wel verzekerd dat hij voor ons is weggelegd in de hemel. Daar zal
geen mot of roest hem ons benemen. Zo vast als Gods raad bestaat en zo
zeker als Christus’ verdienste is, zo zeker is ook onze kroon en zaligheid
in de hemel. Alsof wij reeds opgewekt en met Christus gezet waren in de
hemel.
Joh. Martinum, predikant te Groningen
(Geestelijke hert-sterkingen, 1665)
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Allen

5 april

“...en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad
hebben.” 2 Timotheüs 4:8
Lezen: 2 Petrus 3:11-18
Niemand kan de zalige hoop verwachten en de verschijning van de grote
God, die niet tevoren de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheid
verzaakt heeft, en matig en godzalig leeft in deze tegenwoordige wereld.
Niemand dan alleen de Geest en de Bruid zeggen tot Christus: Ja kom,
Heere Jezus. Met recht, dan wordt aan een zodanige boetvaardige de
kroon der rechtvaardigheid geschonken. Zou de Heere hen niet kronen die
zich voor Hem met een boetvaardige ziel neerbuigen vanwege Zijn verschijning? Zij, die met uitgestrekte hals naar de verlossing verlangen, ja
hun lampen gereed houden, die krank zijn van liefde en dagelijks zuchten:
Kom haastelijk, mijn Liefste, ja kom haastelijk. Hij zal verschijnen en
komen eer zij het weten. Hij zal niet vertoeven. Hij zal met hun tot de
bruiloft ingaan.
Terwijl zij nu met lijdzaamheid verwachten, zo zullen zij bij Zijn verschijning
zich verblijden en verheugen. Dit geldt echter niet voor u alleen, maar de
tekst zegt: ...allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Dit geld alle
uitverkorenen, allen die in Zijn dood het leven hebben gezocht. Alzo zal de
kroon der rechtvaardigheid en dat eeuwigdurende bruiloftsmaal niet aan
Abraham, Izak en Jakob alleen, niet aan de 24 ouderlingen alleen, maar
ook u beschoren zijn. En niet alleen u, maar allen die het gegeven is, van
het noorden en het zuiden, die de verschijning van Christus hebben
liefgehad.
Joh. Martinum, predikant te Groningen
(Geestelijke hert-sterkingen, 1665)
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Middelen

6 april

“En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de
misdaden en de zonden.” Efeze 2:1
Lezen: Efeze 2:1-10
Ik spreek tot u die aanvankelijk een beginsel van genade hebt ontvangen,
maar nu verachterd bent in de genade. Och, geliefde, wat is dit een
troosteloze en zeer gevaarlijke toestand. U bent niet in staat om met kalm
weer staande te blijven, hoe zult u dan bestaan in een storm? U weet niet
of u een rank bent die sap uit de wortel trekt, of dat u een dode rank bent
die voor het vuur bestemd is. Indien u nu onder de druppels van de goddelijke instellingen verdort, dan zult u waarschijnlijk wanneer die druppels
geheel worden onttrokken in een veel erger toestand geraken. Wat is toch
de reden dat u zo gesteld bent? Ik zal het u zeggen: U bent niet nauw in
Christus, want Hij is gekomen opdat Zijn volk het leven, ja wat meer is,
overvloed zou hebben. Hij heeft belofte van groei en herleving verordineerd in het Heilig Avondmaal. U moet de oorzaak bij u zelf zoeken, of u
de wortel wel hebt, of u in Christus bent. Zo ja, of u dan de gemeenschapsbeoefening met Hem niet hebt verzuimd, want er moet iets bij u
gevonden worden wat niet recht is.
Wek uzelf daarom met ernst op, onderzoek nauwkeurig de oorzaken
hiervan en roep tot Hem die Jeruzalem met lantarens doorzoekt dat Hij uw
toestand u belieft bekend te maken. Gebruik alle middelen hiertoe onder
biddend opzien.
Thomas Halyburton, professsor te St. Andrew
(Uitmuntende leerredenen, 1763)
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Belofte

7 april

“Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie...”
Hosea 14:6
Lezen: Hosea 14
De genadige belofte van deze tekst is alleen voor het Israël Gods. Dat is
het wederkerende boetvaardige volk des Heeren, die hun afdwalingen
hebben gevoeld en ingeleefd. De avondmaalstafel des verbonds is alleen
voor zodanigen die het leven der genade bezitten, om hen te versterken,
en hen die in verval zijn te herstellen en om hun geest weer te doen
herleven. Wij waarschuwen u dan ook: gebruik deze instelling niet uit
gewoonte, zij hoort u dan niet toe.
Wanneer u dat toch doet, dan kan ik u verzekeren dat u hier niet door zult
groeien, daar de wortel bij u ontbreekt. Ja, het maakt u schuldig aan het
lichaam en bloed van Christus. U moet van de oude stam der natuur
afraken en geënt worden in de Heere Jezus Christus. Ik wil u hiertoe
aanmoedigen. Overweeg eens: ofschoon uw toestand hopeloos schijnt, is
ze in werkelijkheid niet geheel hopeloos. Hier is een Heelmeester die de
allergevaarlijkste kwalen kan genezen, dus ook uw kwaal. Want zoals Hij
zielen die in geestelijk verval zijn geneest, zo kan Hij ook dode zielen
levend maken. Het bewijs hiervan is de levendmaking van al Zijn volk, van
hen die ook dood waren. Want Hij heeft verklaard dat het Zijn voornemen
is onder dode zondaren een zaad te verkrijgen om Hem te dienen. Hij
heeft ook beloofd het leven te geven aan hen die dood zijn. Tracht dan op
Hem te wachten en bij Hem het leven te zoeken met uw gehele hart.
Thomas Halyburton, professsor te St. Andrew
(Uitmuntende leerredenen, 1763)
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Doorgronden

8 april

“Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren...”
Jeremia 17:10
Lezen: Jeremia 20:7-18
Heeft God u ooit doen inzien dat uw doeleinden verkeerd waren? En dat
het oog van uw ziel niet tot Hem was uitgestrekt? Ja, dat uw licht duisternis
was? Heeft u ooit het verdoemelijke ik, die verfoeilijke afgod in uw hart,
boven de Heere gezien? Indien niet, dan heerst hij nog over u! Of is het uw
begeerte hem ten onder te brengen? Is het uw hartelijke begeerte dat al
uw gedachten die zich tegen de Heere verheffen, gevangen geleid worden
tot de gehoorzaamheid van Christus?
Zijn de verborgen uitgangen van uw hart naar uw afgod de stof van gedurige droefheid en beoefening? Wees gedurig getrouw hierin bezig, dan zult
u onder Gods zegen kennis van uw toestand bekomen.
Maar er zijn er ook onder ons die nog nooit zover met een ernstige belijdenis zijn gekomen. O, dwaze zondaren, bent u niet beschaamd zo
ongevoelig te zijn voor iets waar u het grootste belang bij behoorde te
hebben? De Heere meent het waarlijk goed met u. Hij zegt: “Zo waarachtig
als Ik leef, spreekt de Heere, HEERE, zo ik lust heb aan uw dood.” En
Christus weent over deze mensen, die in hun dag niet bekennen de dingen
die tot hun vrede dienen. Gods knechten wenen in het verborgene, met de
profeet, over de hoogmoedige harten van weerspannige zondaren. Weet
voorzeker, zal de Heere iets voor u doen, dan zal Hij u daarom leren
worstelen als u ooit door de enge poort zult ingaan.
Thomas Halyburton, professsor te St. Andrew
(Uitmuntende leerredenen, 1763)
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Te laat

9 april

“Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren...”
Jeremia 17:10
Lezen: Lukas 16:19-31
O, dwaze zondaar, zo waarachtig als de Heere leeft, eens zal de tijd
komen dat u aandoeningen wegens uw godsdienst zult hebben, ofschoon
ze u niet tot voordeel zullen zijn. Die zullen dan tevergeefs zijn en u zult
daarin hulpeloos alleen worden gelaten. Dan zal de Heere lachen in uw
verderf en spotten wanneer uw vrees komt. Ook zullen Gods kinderen
lachen en zeggen: “Ziet, dit is de man die zijn vertrouwen niet op God
stelde.”
Wij hebben ook nog een woord voor hen die wel tot een uitwendige belijdenis zijn gekomen, maar waar hartvernieuwende genade ontbreekt. U
voedt u met as en hebt een leugen in uw rechterhand. Slecht één ding
ontbreekt u, een oprecht hart. Dat gebrek zal alles bederven en u voor
eeuwig scheiden. Zo u alle mensen kunt bedriegen, God echter niet. Hij
ziet niet zoals mensen zien. Wat voor verbintenissen u ook gemaakt heeft,
ik verzeker u, u kunt die niet behouden.
Terwijl u de instellingen van het Evangelie waarneemt, bent u toch het
verst af om indrukken te ontvangen. Want een openbare goddeloze kan
eerder getroffen worden dan een heimelijke geveinsde. De Heere zal te
Zijner tijd u openbaren, want de verborgenste geveinsde zal te rechter tijd
ontdekt worden, wanneer de verborgen dingen in het hart in het daglicht
zullen komen. Wat een teleurstelling zal het dan zijn, wanneer u denkt in
heerlijkheid te landen, en in de hel zult neergedompeld worden.
Thomas Halyburton, professsor te St. Andrew
(Uitmuntende leerredenen, 1763)
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Geloven

10 april

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des
HEEREN geopenbaard?” Jesaja 53:1
Lezen: Jesaja 53
Dit klagen van de profeet Jesaja zal, vrees ik, de uitkomst wel zijn van veel
predikaties onder u. Er zal meer vrucht moeten zijn, of er zullen meer
klagers en meer klachten onder u moeten zijn. Het is een droevige en zeer
zware zaak voor een getrouw predikant wanneer hij gedrongen wordt tot
God te klagen over het ongeloof van diegenen onder wie hij van Zijnentwege arbeidt. Het is wel het allerlaatste wat een predikant te doen heeft en
meer kan hij niet doen.
Het is ook het grootste getuigenis tegen hen, wanneer een predikant, na
lang gepreekt te hebben en ziende op de vrucht van zijn bediening gedrongen wordt uit te roepen: “Heere, er zijn maar zeer weinigen die het
getuigenis dat ik breng geloven willen.” Het is het zwaarste en hardste
woord dat Christus tot Jeruzalem sprak, toen Hij over haar onvruchtbaarheid klaagde. Och, zegt Hij, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag
wat tot uw eeuwige vrede zou kunnen dienen.
Dit komt als het laatste en droevigste woord van alle om haar dodelijke
toestand aan te tonen. Dat is wanneer deze prediking geen vermogen
heeft om een volk goed te doen. Wanneer de liefelijke aanbiedingen van
genade en de vreselijke bedreigingen van de wet tot een volk komen en
lange tijd zonder vrucht zijn. Zo is het tot op deze dag. Velen stoten zich
aan de gezanten, verwerpen hun prediking en dan volgt de droeve klacht
van onze tekst. Ook wij moeten klagen, maar wij weten niet hoe wij dit
zullen doen. Och, of het de Heere behaagde dat er meer waren die genezende medicijnen nodig hadden.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(Het merg des Evangeliums, 1752)
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Wie?

11 april

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des
HEEREN geopenbaard?” Jesaja 53:1
Lezen: Johannes 12:37-50
Ik wilde wel dat er minder waren die het nodig hadden om hard behandeld
te worden. Maar het is de waarheid. De vleselijke zorgeloosheid, de
geestelijke trotsheid en de geveinsdheid zijn zo algemeen en zo zeer de
plaag van dit geslacht geworden, dat de mensen het gevaar waarin zij zich
bevinden niet zien en geloven.
Ook is het ons oogmerk niet om zonder onderscheid tot u allen te spreken,
want de Heere zegt: “Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van
Haar kinderen.” (Mattheüs 11:19). Dat is zo omdat de meesten dit woord
verachten. Zo zijn wij nochtans verzekerd dat de Heere er sommigen
heeft, die Hij niet bedroefd wil hebben. Wij verzoeken hen om ons niet te
verhinderen het Woord des Heeren tot de anderen te spreken. U hebt te
weten en verzekerd te zijn dat onze woorden niet onbedacht zullen zijn.
Wij willen dat u acht zult geven hoe de zaken tussen God en u staan.
Mogen wij u dan vragen, waar er iemand onder u is die waarlijk wandelt
naar dit Evangelie? Ik begin bij hen, die in deze wereld overvloed hebben.
Zij leven om rijkdommen te vergaderen. Zien wij op de armen, het is alsof
zij niet geroepen worden tot de oefening der godzaligheid of zij geen
rekenschap moeten afleggen. Er zijn er zovelen die nooit of zelden hun
knieën voor God buigen.
Welk getuigenis zullen wij van u allen geven? Zullen wij tot God zeggen
dat dit de vrucht van het Evangelie is? Moet onze klacht niet zijn: “Wie
heeft onze prediking geloofd?”
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(Het merg des Evangeliums, 1752)
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Rekenschap

12 april

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des
HEEREN geopenbaard?” Jesaja 53:1
Lezen: Ezechiël 3:16-21
Ik weet dat de mensen in zulke leringen als deze niet veel smaak hebben.
Zou dit onze mond moeten stoppen? Ja, het moet ons smarten dat wij in
zo veel burgerlijke liefde met u leven en dat u nochtans het Evangelie niet
aanneemt en onze Meester niet vriendelijk onthaalt.
Denk niet dat wij de uitwendige achting die u voor ons heeft, aanzien als
een vrucht voor het Evangelie. Maar ik zeg u: ontvang Christus toch in uw
harten. Laat Hem en Zijn kostelijke waren toch aftrek onder u hebben.
Gebruik de middelen niet slechts uit gewoonte of uit sleur. Tot slot vraag ik
waar het heen zal gaan, indien wij voortgaan in het prediken en u in het
horen, terwijl u nochtans in het ongeloof blijft volharden. Dan zal er van
ons rekenschap gevorderd worden. Zouden wij dan wel anders kunnen
getuigen dan het waarlijk met u is? Dat u Christus niet heeft willen aannemen, ondanks dat Hij u tot de bruiloft heeft genodigd, maar dat u niet heeft
willen komen?
U heeft het bloed van het verbond vertreden en God in al Zijn aanbiedingen tot een leugenaar gemaakt. Er zijn er velen onder u die het mij zeer
kwalijk nemen wanneer wij deze dingen tot u zeggen. Doch velen zullen
het in die grote dag als een waarheid bevinden. O, zult u vragen, wat wil
onze leraar dan van ons hebben? Mijn antwoord is gereed: “Gelooft in de
Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Dit is het enige middel tot
uw behoud en het oogmerk van het Evangelie.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(Het merg des Evangeliums, 1752)
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Hoorders

13 april

“En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen...” Ezechiël 33:32
Lezen: Lukas 2:41-52
Er zijn heden ten dage veel toehoorders die lijken op de hoorders die
Christus had in Zijn tijd. Daar staat van geschreven dat zij Hem horende
zich verwonderden. Er zijn er velen waarvan geldt dat zolang zij in de kerk
zitten het nog wat is, maar daarna is het niets meer. Zij horen het Woord,
zij verwonderen zich over de zoetigheid en de heerlijkheid. Maar als zij uit
de kerk komen, is het over en daarna is het hun vreemd. Het is of zij nooit
iets gehoord hebben. Het gaat met hen als met mensen die zeeziek zijn:
zodra ze aan land komen, is de ziekte over.
Het moet echter zijn een ernstig horen en het Woord zorgvuldig bewaren.
Dat Woord zegt: “O, Mijn volk, neem Mijn leer ter ore.” Van Maria, de
moeder van Christus, wordt tot tweemaal toe gezegd dat zij al de woorden
in haar hart bewaarde. O, hoe heerlijk was die koffer van het hart voorzien,
waar zulke kostelijke schatten in werden bewaard. Want het Woord dat
goed bewaard wordt, is onze schat die wij te zijner tijd moeten gebruiken.
Zo moet het Woord door ons worden bewaard om het te allen tijde bij de
hand te hebben. Een weinig waarheid in ons hart is beter dan veel waarheid in onze boeken. Zij die zeker vertroosting in Gods Woord willen
vinden als zij het nodig hebben, moeten het ook op hun hart binden als zij
het ontvangen. Dan zal dat Woord voor ons zijn als een goed ingerichte
apotheek, die ons in onze nood vertroosting kan geven.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(Het hemels manna, 1697)
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Daders

14 april

“En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders...” Jakobus 1:22
Lezen: Jakobus 1:19-27
Er zijn er die al zo lang de middelen der genade in het horen van de
predikatie hebben genoten en evenwel daarna er niet naar willen leven.
Ach, wat zijn dat ongelukkige mensen en hoe gevaarlijk is hun staat, wat
zal hun einde kwaad zijn. Altijd maar horen en nimmermeer doen! Er is
geen openbaar teken dat het zaad dat in hen is gezaaid, niet is gevallen in
een goede aarde. Het Woord is wel gezaaid, maar het valt onder het
zaaien op de weg en de weg die betreden wordt met voeten van boosheid
neemt het zaad niet op. Door de begeerlijkheden wordt het aan stukken
getreden en door de satan weggenomen.
Het wordt gezaaid en het valt op een steenrots en door de hitte der vervolging verteert het. Of het wordt gezaaid en het valt onder de doornen en de
bekommernissen in de in de wereld verstikken het, zodat het ook geen
vruchten draagt.
Och, zult u zeggen, welk voordeel heeft al dat zaaien als het niet valt in de
goede aarde en vruchtbaar kan zijn? Wie Gods Woord enkel hoort en niet
doet, is een bedrieger van zichzelf. Wij moeten daders zijn en niet alleen
hoorders, zegt onze tekst. Veel mensen stellen zich onder het gehoor van
Gods Woord en menen zalig te worden, omdat zij het Woord horen. Doch
u bedriegt uzelf, u scheidt vaneen wat samen gevoegd moet blijven. Er
staat immers: zalig zijn die het Woord horen, maar ook doen. Wees nooit
een bedrieger van een ander. En nog veel minder van u zelf.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(Het hemels manna, 1697)
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Goede Herder

15 april

“De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.” Psalm 23:1
Lezen: Johannes 10
Een goede en trouwe herder weidt en voedt zijn schapen. Een herder die
zijn schapen liefheeft, voedt ze in grazige weiden en aan verse wateren,
waar ze een overvloed aan voedsel en drinken hebben. Dit bedoelde
David in onze tekst te zeggen van God in Christus.
De weide van Christus’ schapen is niet vuil, met verrot gras, maar groen
en liefelijk. Die weide lijkt niet op een dorre woestijn, maar op de hoge
bergen Israëls. Wat betekenen dat zoete gras en die verse wateren anders
dan Christus’ gekruiste lichaam en Zijn vergoten bloed? Want dat is de
rechte spijs en drank voor onze ziel. Een goede herder beschermt zijn
schapen. David deed dit ook, met gevaar voor zijn leven, toen hij een
schaap redde uit de muil van een beer. Goede herders houden de wacht,
niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts, opdat ze door het wild gedierte
niet verrast of verscheurd worden.
Onze geestelijke Herder Christus heeft niet alleen ten bloede toe gestreden om ons uit de muil en de klauwen van die helse beer te rukken en te
verlossen, maar Hij bewaart ons ook zo dat de satan geen vat op ons
heeft.
Een trouwe herder zal zijn schapen als ze afgedwaald zijn, ijverig zoeken.
Hij loopt over bergen en door dalen, met de hoop dat hij ze vindt. Zo’n
herder is Christus ook. Hij zoekt het verlorene en brengt het weggedrevene weder. Hoe ijverig was Hij om de verloren schapen van het huis van
Israël, tot welke Hij gezonden was, te vergaderen en tot Zijn schaapskooi
te brengen.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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De stad

16 april

“En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.”
Lukas 19:41
Lezen: Psalm 81
De goede Herder gaat zijn schapen voor in de weg der waarheid. Hij leidt
hen door de staf van Zijn Woord en roept: “Hier is de weg, wandel in
dezelve.” Nooit heeft deze Herder gerust, maar Hij is altijd bezig om de
Joden die dolende schapen waren tot Zich en Zijn zalige gemeenschap te
roepen. Waartoe waren al Zijn leringen, vermaningen en smekingen
anders? Waren zij niet als een staf liefelijkheid waardoor Hij hen zocht te
leiden? Maar, droevige zaak, hoevelen hebben de Herder veracht en naar
Zijn stem niet willen horen. Verreweg het grootste deel heeft die Herder
niet erkend noch aangenomen. Dit blijkt helder uit de vele klachten die
Christus deed over hun blindheid en ondankbaarheid.
Hoe droevig is de klacht die de Heere Jezus doet in onze tekst. Het is een
scherp verwijt en een verschrikkelijk dreigement, terwijl uit Zijn ogen de
tranen vloeien. O, moedwillige verstoktheid van de Joden, die noch door
Christus woorden, noch door Zijn tranen werden bewogen om de aangeboden genade te omhelzen en te doen wat tot hun vrede diende.
Het zijn woorden die in deze kommervolle dagen wel passen. Als we zien
op het grote verval over het gehele land en in het algemeen en over
eenieder in het bijzonder. Och, of wij wijs mochten zijn en door Christus’
woorden en tranen zo in het hart geraakt werden, dat wij bekenden in deze
dag der zaligheid wat tot onze vrede dient.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Voorbeeld

17 april

“En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.”
Lukas 19:41
Lezen: Ezra 9 - Ezra 10:1
Wij moeten u vermanen om het voorbeeld van Christus na te volgen. Hij
weende over Jeruzalem en wij moeten dat ook doen over onze stad en
over ons vaderland in het algemeen. Er zijn zeker oorzaken voor, want wie
weet of de gruwelen van deze stad die van Jeruzalem niet ver overtreffen.
Er is een grote zondevloed gekomen over ons land. Zal er dan niet een
tranenvloed uit onze ogen komen? Jesaja nam de zonden van het volk zo
ter harte, dat hij er mager van werd.
De Heere Jezus zag de stad en haar goddeloosheid en weende over haar.
Wat heeft het Paulus geen hartenleed gekost toen hij de verstoktheid zag
van zijn broeders naar het vlees. O, als wij ons oog laten gaan over onze
stad, ja over ons land, wat voor gruwelen en zonden zullen we daar niet in
vinden? Indien Christus zo veel tranen heeft gestort over die ene stad
Jeruzalem, wat voor vloed van tranen is dan voldoende om te bewenen de
gruwelen die door christenen gedaan worden in ons land? Wordt ons
bevolen te wenen over de zonden van anderen, zo is het niet minder onze
plicht om te wenen over onze eigen zonden. Toen een grote menigte
Christus eens volgde en Hem beklaagde en bitter weende, zei Hij tot haar:
“Weent niet over Mij, maar over uzelf.” Tranen en boetvaardigheid zijn
vermakelijk voor God. Ze zijn Hem lief. Want Hij is vertoornd over zondaarszonden, maar heeft een behagen in zondaarstranen.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Lokken

18 april

“Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient.” Lukas 19:42
Lezen: Lukas 13:31-35
De Joden wilden niet luisteren naar alle vriendelijke vermaningen en
smekingen van Christus. Ziet hoe gevoelig Hij echter is over hun staat. Dat
blijkt uit de hartelijke wens van onze tekst. Hoe indringend zijn Zijn woorden als Hij uitroept: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik uw
kinderen willen vergaderen?” Hoe menigmaal roept Hij ons dat wij tot Hem
zullen komen: “Komt allen die vermoeid en belast zijn.” En “Die dorst heeft,
die kome.”
Wat zijn er niet veel soorten van beloften, door welke Christus de zondaar
lokt en trekt. In de ene hand heeft de Zaligmaker alle vertroostingen der
aarde en in de andere alle heerlijkheden des hemels. Ja, Hij dreigt zelfs
met zwaar oordeel van dood en verdoemenis indien de mens Hem niet wil
horen, niet wil geloven, noch gehoorzamen. De zaligheid van de zondaar
gaat God zo ter harte dat Hij zelfs een eed er bijvoegt: “Zo waarachtig als
Ik leef, spreekt de Heere, HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen.”
In onze tekst klaagt Christus dat de vrede en de zaligheid van een zondaar
Hem zo ter harte gaan. Hij zoekt diegenen die naar Hem niet vragen, Hij
heeft medelijden met diegenen die geen medelijden met zichzelf hebben.
Hij weet dat de gelukzaligheid van een ziel bestaat in gemeenschap met
Hem. Is het dan vreemd dat Hij uitroept: “Och, of gij ook bekendet in deze
uw dag, wat tot uw vrede dient?”
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Niet willen

19 april

“Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient.” Lukas 19:42
Lezen: Zefanja 3
Was het negeren van wat tot vrede dient zo’n grote zonde in Jeruzalem,
zou het dan minder zijn in veel christelijke gemeenten in ons land? Die
genieten veel grotere en meer middelen ter zaligheid dan Jeruzalem ooit
heeft gehad. Ach, in wat voor diepe onwetendheid zijn veel mensen
verzonken. Ze hebben in het geheel geen kennis noch gevoel van datgene
wat tot hun vrede en zaligheid van node is. Ja, het is een volk dat tot God
durft zeggen: “Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij
geen lust.”
Het ontbreekt ons immers niet aan middelen om tot deze kennis te komen.
God komt dagelijks tot ons in Zijn voorzienigheid en in de bediening van
Zijn Woord. De middelen der genade ontbreken ons niet. Wij kunnen niet
zeggen dat wij niet kunnen zien omdat ons het licht ontbreekt. Vanwaar
komt dan die verfoeilijke onwetendheid? Die komt niet daarvan dat wij niet
kunnen, maar omdat wij niet willen.
Bij velen is het een moedwillig verzuim, ze hebben hun ogen moedwillig
gesloten, opdat ze niet zien zouden. Velen vergaderen kennis, de een van
het heelal, de ander van muziek, nog anderen van de politiek en hoe men
de vrede kan dienen. Weinigen zijn er die vrede met God zoeken. O, wee
u, zondaar, dat u in zo’n grote zaak als deze onwetend bent! Hier roept
Christus met tranen uit: “Och, of gij ook bekendet...” Laat ons dan Hem
bidden of Hij onze ogen hiervoor wil openen!
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Meer licht

20 april

“Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient.” Lukas 19:42
Lezen: Lukas 10:1-20
Te zondigen tegen het licht van de natuur, verzwaarde de zonden van de
heidenen, toen zij “God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt”,
Romeinen 1:2. Te zondigen tegen het licht van de wet is nog erger, de
Joden zullen zwaarder gestraft worden dan de heidenen, Romeinen 2:9.
Maar wie zondigen, niet alleen tegen de natuur en tegen de wet, maar ook
tegen het heldere licht van het Evangelie en zoveel middelen tot hun
zaligheid, hun straf zal verdubbeld worden.
Daarom, als in de jongste dag drieërlei manier zal zijn van oordeel, zo
zullen er drieërlei trappen zijn van goddelijke straf. Die zonder de wet
gezondigd hebben zullen zonder de wet verloren gaan. Die onder de wet
geleefd hebben en daartegen hebben gezondigd, zullen door de wet
geoordeeld worden. Doch diegenen die geleefd hebben onder het Evangelie, zullen ook door het Evangelie geoordeeld worden en buiten twijfel
een veel strengere straf ontvangen dan beide voorgaande. Omdat hen de
grootste liefde en genade, in de aanbieding van de middelen van de
zaligheid bewezen is.
De Heere Jezus heeft gezegd van Kapernaüm dat het tot de hemel was
verhoogd en tot de hel toe zou neergestoten worden. Wat was de reden
hiervan? Haar zonde was groter. Groter zou dan ook zijn, naar Gods
rechtvaardigheid, haar straf. Als moedwillig wordt gezondigd tegen meer
licht en middelen tot de zaligheid, des te zwaarder zal de straf zijn.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Wenen (Goede Vrijdag)

21 april

“Gij dochters van Jeruzalem! Weent niet over Mij...” Lukas 23:28
Lezen: Lukas 23:26-49
Sommigen van deze vrouwen zullen bewogen zijn geweest uit burgerlijk
medelijden. Er zullen ook godvruchtigen bij zijn geweest, die weenden uit
liefde en hoogachting over hun dierbare Meester. Zij beklaagden Hem met
woorden en bitter geween, zij het uit zwakgelovige kleinmoedigheid. Zij
wisten niet wat er van hun dierbare Heiland zou worden.
Hij, Die de blinden deed zien en de doven deed horen en de doden levend
maakte, wordt hier onschuldig naar de wrede dood gesleept. O, meedogenloze krijgsknechten, zijn uw harten dan van staal of ijzer? Zal Hij, Die
onze hoop en onze liefde is, gekruisigd worden? Zal dan onze verwachting
ten enenmale worden afgesneden?
Onder de dochters van dat ontaarde Jeruzalem had Jezus toch nog enkele
gelovige liefhebbers van Zijn Naam. O, kinderen van God, als u dikwijls
moedeloos neerzit en treurt en weent over de verberging van uw beminde
Jezus, Hij zal Zich op Zijn tijd aan u openbaren. Waren Jezus’ ontfermingen zo zeer ontstoken over die kleingelovige vrouwen te midden van Zijn
zwaar lijden, hoe veel te meer zal Hij nu, daar Hij in heerlijkheid aan ‘s
Vaders rechterhand zit, horen naar het zuchten van Zijn ellendigen. Als
antwoord op de tranen van die vrouwen onderwijst Hij hen met de rechte
stof waarover zij hadden te treuren. Hij geeft dit onderwijs door een bevel:
“Weent niet over Mij, maar weent over uzelf.” Weent over uw zonden,
waardoor Ik deze beker met gal moet drinken.
M. Antonides, predikant te Onderwierum
(Verklaring over het lijden, 1753)
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Hoofdschedelplaats

22 april

“En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is
gezegd Hoofdschedelplaats...” Mattheüs 27:33
Lezen: Mattheüs 27:27-66
Als Pilatus eenmaal besloten heeft om Jezus over te geven tot de kruisdood, volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Jezus wordt
gegeseld. De Romeinse soldaten maken Hem tot een spotkoning en
spelen hun wrede spel met Hem. En dan wordt Hij weggevoerd naar
Golgotha, dat Schedel betekent. En nu zegt men wel, dat de kruisheuvel
deze naam droeg, omdat zijn uiterlijke vorm die van een schedel was.
Toch is die verklaring maar ten dele. Want die naam Golgotha, Schedel
ziet vooral op het feit, dat op deze heuvel de doodstraffen werden voltrokken en dat je daarom op die plaats de botten en de schedels kon aantreffen van de terechtgestelden. Wat vrijer vertaald wordt de naam Golgotha
dan ook wel weergegeven met Knekelveld of Doodshoofd. En u voelt: de
wetenschap, dat Golgotha eigenlijk een knekelveld was, een oord van de
dood, geeft aan Jezus’ gang naar die plaats nog meer diepte en ernst. Zie
Hem daar gaan, Gods eigen Kind! Gods Eniggeborene, op Wie al de liefde
van de Vader rust. Mens geworden omwille van ons. Drie jaar lang is Hij
weldoend rondgegaan onder het volk. Genade is uitgestort geweest op
Zijn lippen. Stromen van levend water heeft Hij laten uitgaan onder het
volk. En nu..? Nu wordt Hij door de mensen als een stuk afval weggevoerd
naar een gruwelijke plaats. Naar Golgotha! Naar de Hoofdschedelplaats.
Naar die plaats waar de botten en schedels van de veroordeelde misdadigers je aanstaren. Waar alles spreekt van oordeel, vloek en dood. Welk
een vernedering! Koningen en staatshoofden krijgen als hun einde in zicht
is de beste verzorging. Ze worden naar het beste ziekenhuis gebracht met
de beste artsen en het beste bed en worden tot het laatste toe omringd
met alle liefde, zorg en eer. En ook wij omringen degenen van wie we
weten, dat ze hun voetstappen moeten zetten in het dal van de schaduw
des doods met alle zorg en liefde.
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Maar nu Jezus! Gods eigen Kind! Gods Eniggeborene! Nu Hij eenmaal
door Pilatus is veroordeeld, nu wordt Hem geen enkele vernedering meer
bespaard. Integendeel, Hij moet naar het Knekelveld. Naar het oord van
de vloek en de dood. Dáár moet Hij sterven want dáár hoort Hij in de ogen
van het volk thuis. Naar Golgotha! Zo wil Pilatus het. Zo wil het volk het.
Ja, maar - en dan komen we weer uit bij die veel diepere lijn, die telkens in
de lijdensgeschiedenis zichtbaar wordt: zo wil ook God de Vader het!
Waarom? Opdat Hij ook in deze gang de plaats van schuldige zondaren
zal innemen. Want Golgotha - oord van de vloek en van de dood! - is sinds
de zondeval ten diepste ónze plaats. De plek, waar wij thuishoren. Het
oord, waarheen wij verbannen zouden moeten worden, omdat we de
levende God de rug hebben toegekeerd en de dood hebben verkozen
boven het leven. Golgotha! Wie zichzelf heeft leren kennen bij het licht van
Gods Geest huivert en zegt: het is de plek waar ik zelf had moeten sterven
vanwege mijn vele, vele zonden. Leerde u dat? Zegt u daar Amen op?
Maar dan bevat het lijdensevangelie ook op dit punt weer een heerlijk
Evangelie. Want nu leidt God de Vader niet u en mij, maar Zijn eigen lieve
Zoon naar deze strafplaats. Waarom? Opdat Hij al stervende voor mensen
die de dood verdiend hebben, het Léven zal verwerven. Vrijspraak, zaligheid en eeuwige verlossing. Ja, opdat Hij door Zijn gang naar dat Knekelveld de poorten van het paradijs weer zal openen, voor allen die met de
nood van hun leven aan Zijn voeten leren buigen en tot Hem leren vluchten. Denk het u in: Hij kwam ‘tot die plaats genaamd Golgotha, welke is
gezegd Hoofdschedelplaats’ opdat allen die onder Zijn vleugels leren
schuilen uit dat oord van vloek en dood bevrijd zouden worden en zouden
komen tot het Leven!
Waar dan heen? Tot Hem alleen! Wie u ook bent. Wat er ook in uw leven
gebeurd is. Hoezeer de satan u misschien ook zift en schudt. Want Jezus’
gang naar Golgotha predikt het allen die oprecht in Hem geloven: “Ik voor
u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.”
L.W.Ch. Ruijgrok, predikant te Monster
e
(Meditatie in de Kerkbode 54 jaargang no.8, 2000)
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Boodschap (Pasen)

23 april

“Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus...” Markus 16:7
Lezen: Markus 16:1-8
De vrouwen mochten de blijdschap dat de Heere was opgestaan niet voor
zichzelf houden. Daarom zegt de engel: “Zegt Zijn discipelen.” Zij hadden
Christus verlaten, zij gaven op hetgeen zij van Christus gehoopt hadden,
namelijk dat Hij het koninkrijk van Israël weer zou oprichten. Maar Hij Die
zij verlaten hadden, verlaat hen niet. Zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw.
Maar voornamelijk moet de boodschap aan Petrus gebracht worden. Dit
moest omdat Petrus zijn Meester driemaal in een uur had verloochend en
Hem zelfs had vervloekt. Doch deze Petrus, naar buiten gaande, had bitter
geweend. Hij lag op de zeef van de satan en moest daarom inzonderheid
opgericht worden met deze boodschap.
Hij gaat u voor naar Galiléa, was de boodschap die de engelen aan de
vrouwen brachten. Zij hebben getuigd, de vrouwen hebben het gezien,
mannen hebben Hem getast, ongelovigen Hem aangeraakt, want Thomas
zei: Mijn Heere en mijn God. Christus heeft krachtig Zijn opstanding
bewezen door de uitstorting van de gave van de Heilige Geest, want Deze
had Hij al voor zijn opstanding beloofd.
Moeten deze vrouwen deze aangename tijding aan anderen brengen,
houd u dan gelukkig dat u waardig geacht bent deze tijding nu te horen.
Deze tijding werd niet gebracht aan Herodes, Pilatus en aan de Farizeeën.
Die kregen haar uit de mond van de soldaten, maar u krijgt haar uit de
mond van Zijn dienaren.
Adrianus Bruinvisch, predikant te Zierikzee
(Het heil des Heeren, 1679)
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Triomf

24 april

“...die Zijn verschijning liefgehad hebben.” 2 Timotheüs 4:8
Lezen: Titus 2:11-15
Zijn er geen redenen genoeg om Zijn verschijning lief te hebben? Een
onwetende en onrechtvaardige Felix mag daarvoor verschrikken, een
goddeloze Kajafas mag dit verachten, een twijfelende spotter mag hierover
lachen, zij zullen deze verschijning met vlammend vuur en wraak straks
zien, zoals alle verdrukkers en ongehoorzamen. Maar u die Christus kent,
u bemint ook Zijn toekomst.
Zie, uw Koning komt tot u, nu niet arm op een ezel, maar in hemelse glorie
en majesteit, om u dit alles naar geest en lichaam deelachtig te maken in
eeuwigheid. Och Heere Jezus, hoe zijn wij toch zo zwak, hoe is onze liefde
tot Uw verschijning zo koud! Weg aardse dingen die onze ogen van het
onzienlijke zo aftrekken. Weg satan die deze verschijning zo verschrikkelijk tracht te maken. Deze verschijning is de verschijning van onze Zaligmaker, Die ons zal vrijspreken. Die verschijning willen wij verwachten,
totdat wij Hem zien, onze Heere Jezus Christus, de Koning der Koningen
en Heere der heren, die een ontoegankelijk licht bewoont. Hem zij de eer
en de eeuwige kracht.
Paulus’ triomf was op het einde van zijn leven: “Ik heb de goede strijd
gestreden, ik heb de loop geëindigd en het geloof behouden.” Welaan dan,
laten wij met zo’n wens en zodanige begeerte tot des Heeren tafel toetreden, brood en wijn zullen dan de zegelen zijn tot deze triomf.
Joh. Martinum, predikant te Groningen
(Geestelijke hert-sterkingen)
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Verborgen

25 april

“Maar nu is het verborgen voor uw ogen.” Lukas 19:42b
Lezen: Romeinen 9:1-29
De spreekwijze uit de tekst is ontleend aan kostelijke schatten die voor
iemands oog verborgen zijn. Zo was ook voor de Joden die kostelijke parel
van het Evangelie voor hun ogen verborgen. Die grote onwetendheid lag
niet aan Christus en Zijn Evangelie, maar aan de Joden zelf. Christus had
zijn voorloper, Johannes de Doper, tot hen gezonden. Die had Hem met
de vinger aangewezen: “Zie het Lam Gods.” Doch Christus beklaagt de
geestelijke blindheid van de Joden, waardoor ze verhinderd waren te zien
de dingen die tot hun vrede en zaligheid dienden. Het was voor hun ogen
verborgen. Niet dat het hen niet was voorgesteld, maar omdat ze moedwillig Christus, de Zon der gerechtigheid, niet wilden zien en de middelen der
genade verwaarloosden.
Is het een wonder dat de zon voor iemand verborgen is wanneer hij hem
de rug toekeert en zijn ogen sluit? Hij kan zulk een blindheid en ongevoeligheid over zich brengen als hij als versmoord ligt. Dit geschiedt door
Gods rechtvaardig oordeel, omdat ze de liefde der waarheid niet hebben
aangenomen om zalig te worden. Dit doet God door het licht en de middelen der genade weg te nemen. God is gewoon door de prediking van het
Woord de mens te roepen en te brengen tot bekering. Maar indien God het
licht wegneemt, hoe kunnen wij dan anders dan in duisternis wandelen?
Daarom, zolang het licht is, wandelt in het licht. Voordat het duister wordt!
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Overtuigen

26 april

“O, alle gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt en eet...” Jesaja 55:1
Lezen: Lukas 18:18-30
Het is een zeer zware zaak om ongebroken en onwetende zondaars te
overtuigen van hun geestelijke leegheid en nietigheid. Niemand op aarde
is zo verwaand dan zij. Zij zijn rijk en vol en hebben aan geen ding gebrek.
Zij zijn hoog gevoelend van zichzelf, van hun kennis, van hun geloof en
van de welstand van hun ziel voor het toekomende. Doet wat u kunt, breng
deze onwetende zondaars, die nog nooit enig gebrek in hun ziel gezien
hebben, schriftuur- op schriftuurplaats bij, zij zullen zich niet laten gezeggen en menen dat hun staat goed is.
Er zijn ook gebroken en bevende zondaars, die bergen van zonden zien
en zeeën van toorn voelen. Ja, zij brullen het uit onder de benauwdheid
van hun geweten. Nochtans worden deze personen lichtelijk overtuigd dat
ze geen geld hebben en dat ze hulpeloos en hopeloos in zichzelf zijn.
Want hoewel ze met smart gevoelig zijn voor de zonde en toorn, toch
zeggen ze: Was ik maar meer vernederd, dan zou ik misschien barmhartigheid verkrijgen. Ja, indien ze maar konden geloven en hun zondige
verdorvenheid konden afbreken, dan zouden ze wel verlost worden en tot
Christus gaan.
Al dit soort bedenkingen zijn niet anders dan gronden in zichzelf, zelfverheffing, dingen die niet kunnen samengaan met de volheid van Christus en
met de vrijheid van genade. Deze mensen willen iets van zichzelf hebben,
ze willen iets meebrengen om tot Christus te komen.
Obadia Sedgwick, predikant te Covent Garden
(De geopende fontein, 1666)
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Geschikt

27 april

“O, alle gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt en eet...” Jesaja 55:1
Lezen: Psalm 72
Het is zeer gevaarlijk vol van onszelf te zijn en niet overtuigd te zijn van
ons geestelijk gebrek en onze ellende en nietigheid. Deze droevige zaken
zien wij soms in ware christenen. Hoeveel schieten zij tekort, hoe weinig
doen zij het goede en hoeveel zondigen zij. Hoe vreselijk kunnen zij soms
vallen. We zien dit bij David, Petrus en Hizkia. God geeft hun een ogenblik
aan zichzelf over en het zwakke kind valt dan.
Er is geen kracht in ons om één schrede naar de hemel te gaan. Want
zolang wij vol van onszelf zijn, gaan wij onze eigen weg. Er is geen toegang tot Christus, noch enige mogelijke gemeenschap met Hem, totdat wij
ten enenmale ontledigd en gebroken zijn. Er zijn twee dingen die op onze
weg liggen zodat wij niet tot Christus komen. Het eerste is onze eigen
ongerechtigheid, het andere onze eigengerechtigheid. De laatste van die
twee is de gevaarlijkste.
Hoe meer u uw eigen ongerechtigheid ziet, hoe meer u een uitzien naar
Christus nodig hebt en des te naarstiger u moet zijn om Christus te genieten. Hoe meer u vertrouwt op uw eigengerechtigheid, des te minder
honger is er naar Christus’ gerechtigheid. Dit laatste maakt u hulpeloos. U
kunt God in waarheid niet om hulp bidden, noch de beloften geloven en
aannemen. Hoe nooddruftiger en ellendiger en hulpelozer u in uzelf echter
bent, des te bekwamer en geschikter bent u voor de genade en Christus.
Obadia Sedgwick, predikant te Covent Garden
(De geopende fontein, 1666)
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Hoop

28 april

“O, alle gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt en eet...” Jesaja 55:1
Lezen: Lukas 7:36-50
Geliefden, ik spreek tot diegenen die hun geestelijk gebrek en ellende
gevoelen en van alle hoop ontbloot zijn. Het Evangelie is om zo te zeggen
een brief van Gods liefde en barmhartigheid. Het is de tijding van de
zaligheid voor zondaars. Het is gelijk het Jubeljaar een goed jaar was voor
gevangenen en dienstknechten en voor hen die benauwd waren. Het is
een deur der hoop en hulp, zoals het dal van Achor.
Er zij drie dingen die het Evangelie uitroept aan die zondaren over wie we
spraken: Dat verloren zondaren mogen gevonden worden, dat bedorven
zondaars weer worden hersteld en dat ellendige zondaars zalig mogen
worden. Hoewel de zondaar in zichzelf geen kracht heeft om de zaligheid
uit te werken, heeft Jezus Christus nochtans de kracht om dat te doen en
te voleindigen. Alles wat er vereist wordt, is slechts tot Christus te komen
en de zaligheid van Hem te ontvangen. “Die dorst heeft, die kome.”
Deze evangelietijding is niets voor een onwetende, ongevoelige en verwaande zondaar. Maar deze tijding verkondigd aan een arme, ellendige,
gebroken, benauwde en in zichzelf verloren zondaar, is gelijk het leven
voor een dode. Ja, gelijk de regen in de tijd van droogte. O, zo een roept
het uit: Gezegend zij God voor Christus, ik zie dat er nog hoop voor mijn
arme ziel is. O, hoe is zijn ziel opgewekt en vervuld met verwondering
vanwege de goedheid Gods.
Obadia Sedgwick, predikant te Covent Garden
(De geopende fontein, 1666)
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Oprecht

29 april

“... dan zal ik oprecht zijn, en rein van grote overtreding.”
Psalm 19:14
Lezen: Deuteronomium 18:9-14
Geliefden, dit is het waar God op ziet. Het is niet de daad die ons maakt,
of die ons mismaakt, maar onze genegenheid is alles en in allen. Het is
niet wat wij doen, maar met wat voor een hart wij het doen. Onze daden
zijn slecht nullen wanneer ze zonder oprechtheid zijn.
God is waarlijk goed, oneindig wijs en geestelijk heilig. Dat wat tot Hem
gebracht wordt, moet Hem gelijk zijn, of anders wordt het niet voor goed
erkend. God neemt niet de blote schijn zonder de oprechtheid van uw hart
van u aan. Ik bid u, geliefden, neem toch enige moeite en doorzoek uw
hart. Leg het biddend op de weegschaal van het heiligdom en beproef het.
Er is geen bedrog ter wereld met zo’n gevaarlijk gevolg als dat iemand
zich bedriegt en dwaalt omtrent de rechte gesteldheid van zijn ziel. Iemand
mag zich in alles vergissen, maar hij heeft maar één ziel die hij kan bedriegen. Indien iemand een slecht fundament legt in plaats van een goed,
zal zijn gebouw ten laatste in de grond zinken.
Waarlijk, van de rechte en gezonde gestalte van uw ziel hangt de eeuwige
gelukzaligheid af. Indien iemand vele jaren geleefd heeft in een uiterlijke
gedaante van godzaligheid en als in zijn sterven zijn geweten opstaat en
tegen hem getuigt, wat een vreselijke dag zal het dan zijn als hij zal
moeten uitroepen: “Ik heb mijn eigen ziel bedrogen. Mijn hart heeft mij
verleid.”
Obadia Sedgwick, predikant te Covent Garden
(Ontleding der oprechtigheid, 1666)
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Geveinsde

30 april

“... dan zal ik oprecht zijn, en rein van grote overtreding.”
Psalm 19:14
Lezen: Mattheüs 23
In het algemeen wil ik stellen dat er niet een uitwendig deel van de godsdienst is waarin een geveinsde niet kan treden. Maar dat betreft dan alleen
de schijn. Dat sprak Paulus in een ander geval van zichzelf: “Zijn ze
Hebreeën, ik ook; zijn ze Israëlieten, ik ook; zijn ze Abrahams zaad, ik
ook.” Dat mag een geveinsde in zo’n geval voor zijn deel zeggen omtrent
enige plicht.
Bidt de christen? Ja, zegt de geveinsde, ik ook. Stort hij tranen, ik doe het
ook; geeft hij aalmoezen, ik doe het ook; doet hij enig goed, ik doe meer.
Ja, de Farizeeën werden door Christus als rechte geveinsden geoordeeld.
Geen levend mens was nauwkeuriger in de godsdienst dan zij. Niettegenstaande dit alles waren hun harten verrot.
De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. Dat had David in onze tekst
op het oog. Maar alles wat een geveinsde doet, is met een boos hart en
een boos oogmerk. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, zegt Jeremia.
Er is niets zo listig als een mensenhart. Geen ding ter wereld dat ons zo
gemakkelijk kan bedriegen als ons eigen hart.
O, let toch op uw hart. Ik zeg u dat u moet strijden tegen dat boze hart. Uw
ziel zelf moet werken. Niet alleen uw lippen, maar ook uw geest moet
biddend strijden. U moet niet alleen belijdenis doen van uw zonden, maar
uw ziel moet die haten. Echter, de grond van dit alles moet geestelijk en
niet vleselijk zijn voor God.
Obadia Sedgwick, predikant te Covent Garden
(Ontleding der oprechtigheid, 1666)
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Heden

1 mei

“... zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Openbaring 14:1-14
Er zijn mensen die dom en ongevoelig blijven leven totdat de dood hen
overrompelt. O, u die hoort bij hen die nooit aan de dood denken dan
alleen wanneer ze die ontmoeten, wat voor troost heeft u dan te verwachten? Toch zal ik u enige dingen ter overdenking geven. Als er mensen
zouden zijn die in hun gezonde dagen niet aan sterven denken; indien
zulke mensen nog maar een uur te leven hebben, waarin hun bekering
nog mogelijk is, zo lang zij nog zijn in het land der levenden en hun vonnis
nog niet is uitgesproken, ook dan is er alleen vrede met God te verkrijgen
door het geloof in de Heere Jezus Christus, al was het zelfs bij een stervende. Maar dan wel alleen met een oprecht en hartelijk voornemen.
Ofschoon een mens nog slechts een uur te leven heeft, moet er in hem
toch iets van de volgende dingen in waarheid gevonden worden: enig
geloof, enige bekering, enige verzoening met God, enige heiligheid. Al is
het maar dat hij het te kennen geeft met weinige woorden, zoals we zien
bij de moordenaar aan het kruis.
Niet dat men te licht over deze zaken heen moet lopen. Waar de tijd kort
is, worden deze zaken ook samengetrokken. Doch er is wel onderscheid
ten opzichte van de mate. Zoveel de bekering korter is, zoveel zal de
vernedering des te dieper zijn. Zoveel de overtuiging korter is, zoveel
zullen de angsten smartelijker wezen. Doch, geliefden, ik zeg u: Héden is
uw tijd en niet een uur voor uw sterven.
Jac. Durham, predikant te Glasgow
(De zaligheid der doden, 1735)
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De zonden

2 mei

“Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens...”
Mattheüs 18:3
Lezen: Mattheüs 18:1-5
Het is een ontwijfelbare waarheid dat het u onmogelijk is in de hemel te
komen indien u niet wordt gelijk de kinderen. Gij zult in het koninkrijk der
hemelen geenszins ingaan, zegt Christus.
Ik zal u raad geven. Tracht een gezicht en een levendig gevoel van uw
zonden te krijgen. Zolang de mensen niet vermoeid en verslagen in het
hart zijn en ziek van hun zonden, zullen zij tot Christus niet komen om rust
en genezing. Zij moeten zich neerzetten als dode mensen eer zij tot
Christus willen komen, opdat zij het leven mogen hebben. Tracht daarom
al uw zonden in orde voor u te stellen. Onderzoek uw hart en al uw wegen
opdat u alles mocht ontdekken met inroepende de hulp van Gods Geest
vanwege een gevoel van uw eigen onbekwaamheid daartoe.
Want het is het eigen werk van Gods Geest u te overtuigen van zonden.
Houdt niet op te strijden met God en uw eigen geweten, totdat u uitroept
onder het gevoel van uw zonden, met de stokbewaarder: “Wat moet ik
doen om zalig te worden?”
Davids hart bezweek wanneer hij dacht dat hij meer zonden had dan haren
op zijn hoofd. Dit deed hem de veelheid van Gods tedere barmhartigheid
aanroepen: “Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid.” Hoe
verzwaarde David zijn zonden voor het ongelijk wat God daardoor wordt
aangedaan. O mens, hoe kunt u de zonden zo licht achten, het is de
verrader die het bloed zoog uit de Zoon Gods.
Jozef Alleine, predikant te Taunton
(Een alarm voor onbekeerde zondaren, 1735)
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Overdenken

3 mei

“Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node...”
Mattheüs 9:12
Lezen: Mattheüs 9:9-13
Het zijn de zonden die de profeten hebben gedood, die de bloedgetuigen
hebben verbrand, die steden hebben verwoest, keizerrijken hebben
verzwolgen en gehele volkeren hebben geslacht. Het waren de zonden die
dit uitvoerden. Hoedanig ook het wapentuig was waarmee het gedaan
werd, het was de zonde die het uitvoerde, want de bezoldiging der zonde
is de dood. Denkt u nu nog dat het een geringe zaak is te zondigen?
O, oefen u toch omtrent de natuur van de zonden totdat uw hart gebracht
wordt in een walg en een vrees voor de zonden. Laat uw overdenking
gaan over de verzwaring van uw bijzondere zonden, hoe u gezondigd hebt
tegen Gods waarschuwingen, tegen uw eigen gebeden, tegen barmhartigheden, tegen verlichting en tegen vrije liefde. Beschuldig uw hart over
deze dingen, totdat u beschaamd en schaamrood wordt, om uw aangezicht tot God op te heffen, zoals in Ezra 9:6 (Mijn God, ik ben beschaamd
en schaamrood om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God; want
onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze
schuld is groot geworden tot aan de hemel.)
O, overdenk uw ellende totdat uw hart uitroept tot Christus, ja zo ernstig
als een mens in gevaar van verdrinken roept om hulp. De mensen moeten
hun gevaar zien en de smart van hun dodelijke wond gevoelen, anders zal
Christus hun geen waardige geneesmeester zijn. Die gezond zijn, hebben
de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. De mensen moeten
zo gedwongen en aangezet worden, anders willen zij niet tot Christus
komen.
Jozef Alleine, predikant te Taunton
(Een alarm voor onbekeerde zondaren, 1735)
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Onmachtig

4 mei

“...daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.” Efeze 2:1
Lezen: Kolossenzen 2:1-15
Stelt dit in uw hart vast, dat u ligt in een eeuwig onvermogen om uzelf ooit
te herstellen. Denk nooit dat uw bidden, lezen, luisteren en belijden u
genezen kan. Die dingen moet men wel in acht nemen, maar u bent
verloren indien u daarin rust vindt.
Zolang u uw eigen gerechtigheid zoekt op te richten, bent u de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. U bent een verloren mens die het
verdrinken hoopt te ontkomen op een andere plank dan Jezus Christus.
U moet weten dat uw winst maar verlies is en uw sterkte maar zwakheid is
en al uw gerechtigheden maar een wegwerpelijk kleed, tenzij er een
toenadering tot Christus zal zijn. Want zolang een levenloos lichaam zijn
grafkleren niet kan afschudden en de banden des doods niet kan verbreken, zo weinig kunt u uzelf herstellen.
Daarom, wanneer u gaat om te bidden of enige andere godsdienstplicht
wilt waarnemen, zoek het dan buiten uzelf en roep om de hulp van Gods
Geest. Leg u bij het badwater neer en wacht daar op de roering van de
Heilige Geest. Terwijl Cornelius met zijn vrienden luisterden, viel de Heilige
Geest op allen die het Woord hoorden en vervulde hen allen. Strijd om u
aan Christus over te geven. Strijd om te bidden, strijd om te overdenken,
strijd om het zo goed te doen als u kunt, de Geest des Heeren zal u
helpen te doen wat u niet kunt. Zo zal de Geest des Heeren over u komen
en doen wat u onmachtig bent om te doen.
Jozef Alleine, predikant te Taunton
(Een alarm voor onbekeerde zondaren, 1735)
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Nooddruft

5 mei

“Geef ons heden ons dagelijks brood.” Mattheüs 6:11
Lezen: Mattheüs 6:5-15
Deze bede geeft ons te kennen dat wij het brood niet van onszelf hebben,
maar dat wij onze nooddruft moeten ontvangen uit de hand van God. Want
het is God Die ons het koren en de most, ja ook het goud en het zilver
geeft, maar ook afneemt als het Hem belieft. Al hebben we al deze dingen,
indien de Heere ze niet zegent, doen ze ons geen nut. Zo gebeurt het
dikwijls dat iemand dit alles van de Heere ontvangen heeft en God geeft
geen macht om ervan te genieten, een ander heeft er het nut van. Dan is
dat ook een ijdelheid, omdat de zegen van God er niet in is.
Wij moeten niet alleen voor onszelf zorgen, maar ook voor onze naaste.
Het is niet verboden dat wij wat opzij leggen voor de zieken en de oudendag, of dat we wat verzamelen voor de kinderen. Doch dit alles moeten wij
doen onder de voorwaarde dat wij eerst onze ziel verzorgen en dat wij dit
alles verzamelen met behulp van rechtvaardige middelen.
Echter, indien het God belieft ons geen overvloed te geven, moeten we
niet al te bezorgd zijn. Beveelt de Heere uw wegen en Hij zal het maken.
Ons brood is de nooddruft die wij nodig hebben tot onderhoud van ons
lichaam en kleding, gezondheid en voedsel. Alles voor dit tijdelijke leven.
Wij bidden met deze bede of God ons Zijn zegen wil schenken voor het
onderhoud voor ons lichaam. Dan moeten wij deze gave ook gebruiken tot
Zijn eer en onze zaligheid.
Godefridus Udemans, predikant te Zierikzee
(Practycke, 1632)
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Brood

6 mei

“Geef ons heden ons dagelijks brood.” Mattheüs 6:11
Lezen: Psalm 128
Wij bidden dat wij ons dagelijks brood verkrijgen mogen door de middelen
die God ons heeft gegeven, om ijverig te arbeiden in ons beroep waarin
God ons gesteld heeft. Immers, in het zweet uws aanschijns zult gij uw
brood eten. Zo’n mens acht David gelukkig als hij zegt in Psalm 128:2:
“Want gij zult eten de arbeid uwer handen.” Opdat wij zullen wandelen
zoals de Heere dat van ons eist.
Diegenen die nog geen vergeving van zonden hebben noch de Geest van
God om hen aan hun ziel te heiligen, kunnen niet bidden: geef ons heden
ons brood. Want indien Christus de onze niet is, zo is niets in de wereld
van ons. Datgene wat wij dan genieten, is als het misbruiken van Gods
gave. Hoewel we daartoe een burgerlijk recht hebben, zo hebben wij nog
geen recht in Christus. Dit dient tot vernedering van diegenen die zonder
beroep leven. Zij kunnen nooit in het geloof bidden: geef ons ons brood,
want het is een goddelijke instelling dat eenieder die zijn eigen brood wil
eten, dat doen moet in een arbeidzaam beroep, hetzij met zijn verstand,
hetzij met zijn lichaam.
Die mensen kunnen dus niet met een goed geweten bidden: “Geef ons
heden ons brood,” Doch tot troost voor Gods kinderen die in een eerlijk
beroep leven: zij mogen met vrijmoedigheid aan hun Vader vragen om hun
dagelijks brood en of Hij dat ook wil zegenen!
John Dod, predikant te Hanwell
(Uitlegging van het gebed des Heeren, 1669)
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Dagelijks

7 mei

“Geef ons heden ons dagelijks brood.” Mattheüs 6:11
Lezen: Psalm 127
Onder het dagelijks brood moeten we alles verstaan wat van tijd tot tijd
voor onze staat en onderhouding nodig en tot troost is. Rijkdom is dikwijls
schadelijk voor degene die het heeft; kleren verwarmen niet en spijzen
voeden niet, zo de Heere die niet zegent. Christus leert ons daarom
bidden voor datgene wat tot ons voordeel strekt. Agur zegt: voed mij met
het brood mijns bescheiden deels. Het is alsof hij wil zeggen: geef mij niet
te veel of te weinig maar zo veel als tot mijn onderhoud nodig is.
Een zieke zal niet zelf bepalen hoeveel medicijnen hij moet innemen, maar
hij zal dat oordeel laten aan de geneesheer. Zo moeten wij ook doen. Wij
moeten God geen maat voorschrijven, maar alles aan Hem overgeven. Hij
weet wat goed voor ons is. Doch helaas, de meeste mensen roepen
steeds om meer en zijn nooit tevreden. Zij bidden wel dagelijks om voedsel, maar wanneer ze het hebben, willen zij steeds meer. Maar God ziet of
het ons ook nut doet en dat is het beste voor ons. Daar moeten wij maar
om bidden en niet om meer.
Wij bidden ook dat God ons een gezegend gebruik wil geven van al
hetgeen wij bezitten. Want het zachtste bed kan ons geen rust geven
zonder de zegen van God. Al heeft iemand brood, God kan de staf des
broods breken en dan zal het hem niet verkwikken. Daarom, laat ons God
bidden dat Hij zo’n deel belieft te geven als Hij denkt dat goed is voor onze
welstand.
John Dod, predikant te Hanwell
(Uitlegging van het gebed des Heeren, 1669)
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Verbreken

8 mei

“Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid...”
Psalm 51:3a
Lezen: 2 Samuël 12:1-25
David de koning, gevallen in overspel, lag negen maanden lang gebonden
en verstrikt in dat gruwelijke werk van de duivel, als zonder enig gevoel.
Maar de Zoon Gods zond de profeet Nathan tot hem. Die vleide hem niet,
maar zei hem ronduit: “Gij zijt die man.” Zo heeft Christus door dit middel
de band en de strik van de duivel verbroken. David zei immers: “Ik heb
gezondigd tegen de Heere.”
Dit sprak David niet met z’n lippen alleen, maar uit de benauwdheid van
zijn ziel, met een verfoeiing van zijn ondankbaarheid jegens God. Toen de
profeet dit merkte, kwam hij ook met de olie van vertroosting en zei: “De
Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven.” Hoe krachtig dit middel door Gods genade is, heeft David ervaren in Psalm 141.
Daar zegt hij: “De rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn.” Door
de verdrukking maakt de Zoon van God de zonden voor ons bitter en
dwingt ons daardoor de zonden te verlaten.
We zien dit ook bij de koning Manasse. Hij was vol van de allergruwelijkste
werken van de duivel, doch deze boze werken heeft de Zoon van God
verbroken door middel van verdrukking. We lezen van hem dat toen het
hem benauwde, hij zich vernederde voor het aangezicht van de God van
zijn vaderen. Hij bad tot de Heere en God liet zich verbidden. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Zo zien we dat de Zoon van God de
sterkste banden van de zonden kan verbreken.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Verbroken

9 mei

“Doorzoekt uzelf nauw, ja doorzoekt nauw, gij volk, dat met geen lust
bevangen wordt!” Zefanja 2:1
Lezen: Zefanja 2
Hoe uitermate gelukzalig is de stand van Gods ware Kerk, want de Zoon
van God houdt niet op totdat al de werken van de duivel volkomen in haar
zijn verbroken. Wie u ook bent, raadsheer, vorst of koning, als in dit leven
de werken van de duivel niet verbroken worden en tenietgedaan worden,
dan bent u waarlijk niets anders dan een rampzalige woning van de duivel
en zult u eenmaal verstoten worden in het eeuwige vuur.
Geef daarom uw ziel toch geen rust, maar doorzoek uzelf of bij u ook de
werken van de duivel beginnen verbroken te worden. Zo is geestelijke
blindheid een ontwijfelbaar werk van de duivel, want u blijft onwetend in de
kennis van uzelf en van de zaligheid door Christus. Dan zijn de werken
van de duivel in u nog niet verbroken. Ook is ongeloof een werk van de
duivel, want wie niet gelooft, is reeds verdoemd.
Wel, doorzoek uzelf dan nauwkeurig of u ook een gevoel van uw zonden
en ellende heeft, of u hongert en dorst naar de Heere Jezus Christus, met
verachting van alle schatten van deze wereld. Staat het zo met u dat u
alles “schade en drek” acht om Christus’ wil en dat de hoogste begeerte
van uw ziel is Christus te gewinnen? Staat de zaak zo met u? Dan is de
Zoon Gods in u begonnen met het verbreken van de werken van de duivel.
Dan bent u in een zeer gelukzalige stand. Het voornaamste werk van de
duivel, namelijk het ongeloof, ligt dan in u verbroken.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Beschuldigingen

10 mei

“Is het om niet, dat Job God vreest?” Job 1:9b
Lezen: Job 2
De beschuldigingen die de duivel tegen Gods kinderen inbrengt, zijn soms
tweeërlei. Het zijn in de eerste plaatst beschuldigingen door boze mensen.
Deze beschuldigingen die hij door boze mensen hen ten laste legt, zijn niet
zó zwaar en beslaan meestal het tijdelijke leven. Zo beschuldigde de
duivel Jozef door middel van de huisvrouw van Potifar van overspel en
daarom werd hij in de gevangenis geworpen. De duivel hitste de Joden op
om Jeremia te beschuldigen voor de vorsten van Juda. “Deze man is een
oordeel des doods”, zeiden ze. De beschuldigingen die de duivel direct
inbrengt voor God zijn echter zeer zwaar en gericht om hen uit de gunst
van God te stoten. Vals waren de beschuldigingen die de duivel tegen Job
inbracht voor het aangezicht van God: “Is het om niet dat Job God
vreest?” Dat deze beschuldiging vals was, bleek toen de Heere tegen de
duivel zei: gij hebt mij tegen Job opgehitst (Job 2:3).
Aan de andere zijde beschuldigt de satan Gods kinderen soms van zaken
die wel enige grond van waarheid hebben. De minste vlekken die hij bij
hen kan vinden, meet hij op z’n hatelijkst uit. Hij maakt van splinters
balken. Hij zegt soms: bent U een vader over hen en zijn dit nu uw kinderen, waar blijft dan uw eer? Of hij zegt: Sodom en Gomorra waren waardig
om verbrand te worden. Hoeveel te meer degenen die zoveel genade van
U hebben ontvangen.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Rijke troost

11 mei

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus
Jezus zijn...” Romeinen 8:1
Lezen: Romeinen 8:1-17
Hier is een rijke troost voor elk kind van God en zijn gelukzalig voorrecht:
hij ligt niet onder de verdoemenis. Hij is daarentegen in Gods hof gerechtvaardigd van zijn zonden. Want door het geloof is hij één gemaakt met
Christus. Er is geen verdoemenis voor die in Christus zijn. De gelovige
mag nu de wet vrijmoedig antwoorden: ik heb ten volle aan u voldaan!
Omdat mijn voldoening in Christus is. Wij zien dit in het voorbeeld van de
arme tollenaar. Hij werd getrokken voor de rechter en daar neergeworpen.
Het vonnis had echter geen vat op hem, daar hij zich beroepen had op de
troon der genade. Daar pleitte hij op Gods barmhartigheid tegenover zijn
eigen ellendigheid, zeggende: “O God, wees mij zondaar genadig.” Hij
ging gerechtvaardigd naar zijn huis (Lukas 18:14).
O, wat is dit een troost. Een gelovige wordt dikwijls door de satan, zijn
eigen geweten en de goddeloze wereld beschuldigd. Daarom mag hij met
Paulus zeggen: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene
Gods?”
Indien de rechter ons ontslaat, wat deert het ons wat anderen zeggen? Dit
vonnis van de rechter is een fontein van vertroosting in de ure van de
dood, wanneer de satan het felst is om tegen ons te pleiten. Doch hij die in
Jezus gelooft, kan niet verdoemd worden. Voor hem is genoeggedaan
door de gerechtigheid van Christus.
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Doorzoeken

12 mei

“Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken...”
Klaagliederen 3:40
Lezen: Klaagliederen 3
Er is geen groter beletsel voor ernstige vernedering, dan als mensen met
hun zonden handelen als de rentmeester met de schulden van zijn heer;
voor honderd stelde hij vijftig. Willen wij onze harten doen bloeden in
goddelijke droefheid, zo moeten wij al de omstandigheden nauw overwegen waardoor onze zonden kunnen worden vergroot.
Van het wenen van Petrus kan worden aangemerkt dat hij ze eerst overwoog en acht gaf op de verhoogde omstandigheid van de verloochende
persoon - Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid. Hij zag verder zijn
eigen persoon, die de verloochening deed - een discipel van Christus. Hij
bedacht vervolgens de vermaningen die hij had ontvangen van zijn meester en de wijze van de verloochening, met zweren en vloeken en dat niet
eenmaal, maar dikwijls.
Zo vergrootte David zijn zonden door zijn kennis. Het is alsof hij zei: ik kan
geen onwetendheid voorwenden, want Gij hebt mij Uw wil ten volle bekendgemaakt. Onderzoek ook of de zonden dikwijls werden gedaan en
hoelang wij erin hebben volhard, want de gewoonten maken de zonden
rijp. Gelijk onze zonden, zo moeten wij ook onze ellende, veroorzaakt door
de zonden, ernstig overwegen. Daarbij moeten we zien in de spiegel van
de wet Gods, want hier kreeg Gods vloek zijn begin: “Vervloekt zij die de
woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelve!”
Daniel Dyke, predikant te Essex
(Al de werken, 1670)
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Koren en kaf

13 mei

“Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren...”
Mattheüs 3:12
Lezen: Mattheüs 3
Wat heeft het stro met het koren te doen? Zegt de Heere in Jeremia 23.
Het stro betekent soms ook wel: het kaf. Het is alles wat van het koren, als
het rijp is, op de dorsvloer wordt afgeslagen en weggeworpen. Zolang het
koren groeit, zijn koren en kaf nauw met elkaar verbonden, het een tot
steunsel, het andere tot een bedekking. Maar als het volgroeid, gemaaid
en gedorst is, waar in onze tekst op wordt gezien, zijn stro en kaf geheel
nutteloos en horen niet meer bij de korrel. Daarom worden zij van elkaar
gescheiden.
Johannes past dit toe op de valse profeten die leugens profeteren en
bedriegerijen leren, die hij met stro en kaf vergelijkt, vermengd met het
zuivere Woord van God, dat Hij dan vergelijkt met koren. Hij vraagt dan
met verontwaardiging: Wat heeft het stro met het koren te doen?
Het is ook zo ten opzichte van alle waarheid en leugen, ten opzichte van al
het goede en het kwade. Dat past net zo min bij elkaar als kaf en koren.
Zo zou ook de Heere Jezus het verstaan. Hij toonde van dat oordeel te zijn
omtrent Zijn kerk. Johannes de Doper zegt in de tekst dat Christus een
wan in Zijn hand zal nemen om Zijn dorsvloer te zuiveren, om koren en kaf
van elkaar te scheiden en het koren in Zijn schuur te verzamelen en om
het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden. Houd u dan ook altijd op op
de dorsvloer van de kerk als u ooit als tarwe in de schuur verzameld wilt
worden!
Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam
(Bijbelse keurstoffen, 1734)
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Onderscheid

14 mei

“... en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen...” Mattheüs 3:12
Lezen: Maleachi 3:7-18
Opmerkelijk is wat wij vinden in Maleachi 3:18: “Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze.” Er is
een groot onderscheid tussen degene die God dient en hem die Hem niet
dient. Dat wordt niet altijd helder gezien. Hier in de wereld leven ze gemengd onder elkaar, uiterlijk vaak met weinig onderscheid. Ja, hier vindt
men dikwijls dat het de goddelozen in dit leven beter gaat dan de godzaligen, zodat men wel zou willen zeggen (Maleachi 3:14): “Het is tevergeefs
God te dienen.”
Er is en blijft echter een groot onderscheid tussen die beide groepen. Vaak
ziet men het onderscheid al in dit leven. Wanneer de Heere de goddelozen
onder vreselijke oordelen doet omkomen, terwijl zij die God dienen daarvan worden gevrijwaard. Dit onderscheid zal vooral het duidelijkst worden
gezien in die grote dag, de dag van het algemeen gericht over de gehele
aardbodem. Dan zullen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen niet
alleen zichtbaar onderscheiden worden, maar gezet worden de een ter
rechter- en de ander ter linkerhand. Maar ook zal er een onderscheid zijn
van plaats, de een in de hemel en de ander in de hel.
In onze tekst toont Johannes het grote onderscheid aan. In het voorgaande waren ze beiden op de dorsvloer van de kerk. Jezus heeft met zijn wan
de dorsvloer gezuiverd, waar het koren en het kaf worden gescheiden; het
ene om te worden vergaderd in Zijn schuur, het andere om verbrand te
worden.
Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam
(Bijbelse keurstoffen, 1734)
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Gods liefde

15 mei

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad...” Johannes 3:16a
Lezen: Romeinen 5:1-11
Niets is er dat de mens meer brengt tot verloochening van zichzelf dan het
Evangelie. Dit was de eerste les die Christus gaf aan Zijn discipelen: “Zo
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf.” Deze leer was
recht tegen de leer van de satan. Die verleidde de mens tot het afschudden van het juk van Gods wet, hij boezemde een liefde tot zichzelf in
boven die tot God, ja tegen God. Zo haast gaf de mens die plaats in zijn
hart of hij was een zoon Belials geworden, vervreemd van zijn Schepper,
wiens beeld hij verachtte en wiens gemeenschap hij haatte.
Als nu het Evangelie de mens herstelt in die oude gemeenschap met God,
dan moet die oude boom tot zijn wortel uitgeroeid worden. Hij moet God
alleen hoogachten en de mens in z’n geheel moet wederom geboren
worden. Dit alles heeft als grond de liefde van de Vader.
Onder de wereld moeten wij hier niet alle mensen, hoofd voor hoofd,
verstaan. De verworpenen ontvangen hier wel enige verlichting van het
verstand en buiging van wil en hartstochten, somtijds zowel in- als uitwendig. Maar nooit is die volkomen, nooit heilzaam, omdat in onze tekst van
een overgrote liefde gesproken wordt, die tot een eeuwig leven voert. Zo’n
grote liefde kan niet algemeen zijn en God geeft die na Zijn vrije welbehagen aan die, die Hij wil: “Jakob heb Ik lief gehad en Ezau heb Ik gehaat”,
Romeinen 9:13.
Cornelius Walingius, predikant te Twisk
(Keur van Bijbelstof, 1728)
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Eeuwige liefde

16 mei

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad...” Johannes 3:16a
Lezen: Romeinen 8:28-39
Met één woord, kind van God, omdat Zijn liefde zo groot is dat Hij zijn
eigen Zoon niet gespaard heeft, hoe zal Hij dan ons ook met Hem niet alle
dingen schenken, vroeg Paulus in Romeinen 8. O, geluk, o, onvergankelijke troost! Alles, niets uitgezonderd, van hemelse en aardse weldaden
geschonken, voor zover deze met Gods eer en uw zaligheid gepaard
gaan.
Wens nu eens een groter geluk en een heerlijker voordeel, doorzoekt de
gehele aarde en kijk eens of u een betere staat kunt vinden dan deze,
waarin u gemeenschap heeft met God. Die God Die u van eeuwigheid
heeft liefgehad, zal ook uw heil voltooien. Hij die uit de hemel is neergedaald, zal ook andermaal neerdalen op de wolken des hemels, om u op te
nemen waar Hij is. Laat anderen roemen op mensengunst, die ijdelheid is.
Laat Nabal trots wezen op zijn schapen, wij zullen onze gedachten verheffen tot het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Laat de
rijke man juichen over zijn goederen, wij zullen over onze hemelse goederen juichen.
Sla uw ogen nog eens op tot de liefde Gods. Hij is het Die u heeft liefgehad met een volkomen liefde, zo vrijwillig, zonder verdienste van uw kant,
zo wijs, zo krachtdadig. Zou u die volmaakte liefde nu niet navolgen?
En, zoals God ons heeft liefgehad, zijn wij schuldig elkaar lief te hebben.
Cornelius Walingius, predikant te Twisk
(Keur van Bijbelstof, 1728)
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Eten

17 mei

“Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.” Lukas 15:2b
Lezen: Lukas 5:27-32
Wie kwamen er tot de Heere Jezus gevlucht toen Hij hier op de aarde
rondwandelde? Waren het niet alleen arme, verlegen, ellendige, bedroefde
en bitter benauwde zondaren die met allerhande kwalen en angsten naar
lichaam en ziel beladen waren? Waren het niet zij die nergens bij enig
schepsel in hemel of op de aarde hulp konden vinden en die zo gedreven
werden tot de Heere Jezus om door Hem geholpen en behouden te
worden?
Hij roept: “Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt...” Er
zijn veel mensen die de mond vol hebben van de Heere Jezus, doch niet
een van hen komt in waarheid tot Hem gelopen om al zijn heil en zaligheid
bij Hem te zoeken. Ze mogen veel van Hem spreken als van hun lieve
Heere en Zaligmaker, maar ach, het is allemaal maar geveinsdheid, het is
maar lippentaal. In hun hart wijken zij ver van Hem af. Ja, Hij ontvangt
alleen zondaren en eet met hen. Als Hij dat niet deed, kon er in der eeuwigheid geen zondaar behouden worden. Laat ons, o kinderen van God,
dat dierbare woord in onze mond nemen en herkauwen en laat ons dit
steeds doen tot roem en prijs van die dierbare Heere Jezus.
“Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.” O, dat is dat nieuwe lied dat
alle gekochten en verlosten van het Lam eeuwig, ja eeuwig, zullen zingen.
Zo zal de smaad van hun Zaligmaker hen tot eeuwige vreugde en zegen
zijn.
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Verzameling van godvruchtige predikatiën, 1818)
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Zondaars

18 mei

“Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.” Lukas 15:2b
Lezen: Lukas 5:1-11
Wilt gij weten welke zondaars de Heere Jezus hier roept? Och luister, het
zijn zulke die van hun zonden, goddeloosheid, helwaardigheid en ellende,
door de werking van de Heilige Geest, zeer grondig overtuigd zijn. Het zijn
zij die de Heere de ogen heeft geopend en die Hij recht aan zichzelf heeft
ontdekt, zodat ze hun rampzalige staat recht inzien en er ook kennis van
dragen. Die hun gruwelijke boosheid, dood en doemwaardigheid van
ganser harte voor God belijden en hun zonden voor God recht beklagen.
Die uitroepen: O, wee onzer, dat wij de Heere zo gesmaad en vertoornd
hebben door onze zonden, dat wij Zijn geboden zo hebben overtreden.
Deze zondaren hebben een mishagen aan zichzelf, zij vinden zich zo
verdorven en walgelijk dat zij zichzelf verfoeien in stof en as en over hun
beste werken moeten uitroepen: Onrein, onrein!
Nu, zulke zondaren, die belast en beladen zijn met hun zonden, worden
door Christus ontvangen. Het zijn zij die vinden dat zij de eeuwige verdoemenis rechtvaardig verdiend hebben en die bitter kermen, treuren en
wenen over hun zonden en rampzalige staat. Zij vinden dag en nacht geen
rust en roepen met de stokbewaarder uit in de allerdiepste zielsverlegenheid: “Och, wat moet ik doen om zalig te worden?” Soms drukt hun verloren staat zodanig dat hemel en aarde hen te bang en te benauwd vallen
en zij nergens troost kunnen vinden. Jesaja zegt daarvan: “Gij verdrukte,
door onweder voortgedrevene, ongetrooste.”
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Verzameling van godvruchtige predikatiën, 1818)
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Ontferming

19 mei

“Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.” Lukas 15:2b
Lezen: Markus 6:30-44
Deze tekst geeft klaar te kennen de bereidwillige liefde en de toegenegenheid van de Heere Jezus waarmee Hij alle arme verlegen zondaren die tot
Hem komen ontvangt. Hij ontvangt ze met een hartelijke gewilligheid en
met armen vol liefde en gunst. Gelijk een hen haar kuikens ontvangt en
aanneemt onder haar vleugelen, neemt ook Jezus komende zondaren aan
onder de vlerken van Zijn goddelijke genade.
Als die verlegen zondaren met al hun zonden en ellenden maar recht tot
de Heere Jezus gaan, dan laat Hij hen geen ogenblik aan Zijn deur wachten. Hij laat hen niet wachten, maar doet hen direct open, omhelst hen en
heet hen welkom. Ja, Hij loopt hen al van verre tegemoet en grijpt ze bij de
hand om hen zonder dralen direct in Zijn huis te brengen. Gelijk de vader
van de verloren zoon deed toen deze met een waar berouw tot hem kwam.
Hij ontvangt komende zondaren met onbegrijpelijke liefde en ontferming.
Hij wordt met innerlijke barmhartigheid over hen bewogen. Hij ontvangt die
arme zondaren met alle tederheid en vriendelijkheid en geeft hen niet één
kwaad woord, o nee, Zijn lippen druipen van honing en honingzeem. Hij
verheugt Zich als Hij hen bij zich vindt, gelijk een herder zich verheugt als
hij zijn verloren schaapje terugvindt en op zijn schouders bij de kudde
brengt. Zo ontfermt Jezus Zich over zondaren die in een oprecht geloof tot
Hem komen.
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Verzameling van godvruchtige predikatiën, 1818)

141

Onwetend

20 mei

“En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.”
Lukas 19:41
Lezen: Johannes 9
Christus staat hier met tranen in de ogen, omdat Jeruzalem niet wist wat
tot zijn vrede diende. Als dit zo’n grote zonde was van de inwoners van
Jeruzalem, zou het dan minder zijn bij vele christenen heden ten dage, die
nog veel grotere en meer middelen der zaligheid genieten?
Ach, in wat voor diepe onwetendheid zijn veel mensen verzonken. Het is
alsof ze in het geheel geen kennis, nog gevoel hebben van hetgeen tot
hun vrede en zaligheid dient. Ja, zij durven zelfs tot God te zeggen: “Wijk
van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust” (Job
21:14). Het ontbreekt ons immers niet aan middelen om aan deze kennis
te komen. God komt tot ons in de werken van Zijn voorzienigheid, met Zijn
rechtvaardige oordelen en vaderlijke kastijdingen. Ja, Hij komt alle dagen
tot ons in de bediening van Zijn Woord. Ons ontbreken de middelen der
genade niet om tot de kennis te komen van wat tot onze vrede dient. Wij
kunnen niet zeggen dat wij niet kunnen zien omdat ons het licht van het
Evangelie ontbreekt.
Die blindheid komt niet daarvan dat wij het niet kunnen weten, maar omdat
wij het niet willen weten. Bij velen is er een moedwillige onwetendheid. Zij
hebben hun ogen moedwillig gesloten opdat ze niet zouden zien, en dat is
niets anders dan de kennis te haten. De mensen besteden hun kostelijke
tijd om veel dingen te weten en dwaze vragen te onderzoeken, maar zij
vragen niet naar datgene wat tot hun eeuwige vrede dient. Daar hebben ze
geen lust toe.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1665)
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Kennis

21 mei

“En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.”
Lukas 19:41
Lezen: Hosea 4
Een dokter zoekt de kennis hoe hij de ziekte van een ander lichaam kan
genezen. Hij weet echter niet eens hoe hij van de zielsziekte van zijn eigen
lichaam ontslagen kan worden. Ik wil graag alle soorten van kennis hun
eer geven, maar zij zijn te verachten in vergelijking met de kennis die de
mens behoort te hebben over wat tot zijn vrede dient.
O, als de mensen niet weten wat tot hun vrede dient, hoe kunnen ze dan
ooit vrede krijgen? Wee u, gij zondaar dat u over zo’n grote zaligheid
onwetend blijft. Wij vermanen u dat u in deze overvloed van middelen niet
onwetend blijft. In onze tekst roept Christus met tranen in de ogen uit:
“Och, of gij ook bekendet... hetgeen tot uw vrede dient.” Wij roepen het u
ook toe, met tranen in onze ogen: O, dat u toch wijs was en op uw einde
wilde merken.
Och, geliefden, zoudt gij niet willen kennen hetgeen tot uw vrede dient?
Anders hebt u niets te verwachten dan dat God u zal verlaten, gelijk een
akkerman zijn veld verlaat dat onvruchtbaar blijft. Ik zeg u dat de ware
kennis, dat is een kennis die door Gods Geest gewerkt in het hart neerdaalt, een liefde werkt om het aan te nemen. Het is geen simpele kennis
die de duivelen ook hebben. Zij weten ook dat er een God is en zij sidderen. Maar, zult u mij vragen, hoe komt het toch dat de mensen niet tot die
ware kennis komen? Och, de grote oorzaak is hun zorgeloosheid. Omdat
ze niet bedenken wat tot hun vrede dient.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1665)
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Wee hen

22 mei

“...want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!” Hosea 9:12
Lezen: Hosea 9
In deze tekst zien wij het grootste oordeel dat de Heere dikwijls op Zijn
volk legt: Hij gaat van hen weg. Door dit wee geeft de Heere te kennen wat
de allergrootste en verschrikkelijkste ellende is die de mens kan treffen.
In het tweede deel van de tekst dreigt Hij van hen te zullen wijken. Maar,
zult u zeggen, de Heere is immers overal tegenwoordig! Er is echter een
tegenwoordigheid van God die onderscheiden is van de algemene tegenwoordigheid bij al Zijn schepselen. De tegenwoordigheid waarvan hier
sprake is, is niet anders dan de heilige en genadige bijwoning van God de
Heere in de mens, zodat de Heere Zichzelf in Zijn eigenschappen en
heerlijkheid aan die mens ontdekt.
Als de Heere van ons wijkt en weggaat, onttrekt Hij het licht dat God in de
ziel laat schijnen en geeft een duisternis. Zo zegt de Heere van Zijn kerk te
wijken wanneer er weinig vromen zijn. Zo’n kerk kan wel uiterlijke voorspoed hebben, de Waarheid, belijdenis en leraren, maar God kan geweken zijn. Sommigen van Gods kinderen worden weggehaald voor de dag
des kwaads, anderen worden verstoten. Weer anderen gaan heen omdat
ze met de uiterlijke ‘schors’ niet meer van doen willen hebben. Och, we
zien het gevaar niet en al slapende merken we de hand des Heeren niet
op.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Wijken

23 mei

“...want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!” Hosea 9:12
Lezen: Ezechiël 8
Wij zien het grote gevaar niet, wij dromen wat van de kerk, dat die nog in
zo’n heerlijke staat is en ondertussen verrotten wij aan het hart. Wij liggen
in een diepe slaap en de Heere stoot ons wel eens aan en Hij trekt ons de
ogen wel eens open en zegt: Wat is u, gij hardslapende? Dan waken wij
weer een uur, maar wij slapen spoedig weer in.
Ezechiël 9:3 is een klaar voorbeeld van onze dagen. Daar beschrijft de
profeet hoe de heerlijkheid des Heeren ging wijken uit de tempel. Dat zien
wij ook in onze dagen. Het schijnt of de Heere ook zo met ons wil doen.
Het is de allerverschrikkelijkste staat waarin een kerk kan komen, als de
heerlijkheid des Heeren van een volk, van een land, van een ziel, weggaat.
Zo’n staat is zeer ellendig, omdat dan het leven uit de kerk weggaat. Wat
is er dan meer over dan de dood? Want gelijk ons lichaam leeft door de
ziel, zo leeft het geestelijk leven door de inwoning van God. Als die heerlijkheid des Heeren van een volk weggaat, dan houden we niets anders
dan schande over. Dan gaat ook de rust weg, die rust van vertrouwen, die
stilheid van het gemoed, waarvan de Heere zegt: “Vreest niet, Ik zal met u
zijn.” Dat is er ook niet meer als de Heere geweken is. Want de Heere
moet Zelf tot de ziel zeggen: Zijt stil, leg u onder Mijn wil en eeuwig besluit.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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De waarheid

24 mei

“...want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!” Hosea 9:12
Lezen: Jeremia 10
U zou mij kunnen vragen: Hoe is het nu gesteld met de kerk in ons land?
Ik spreek nu niet van die kerk of die kerk, maar van de kerk in het algemeen. Ik zie dan dat de Heere met Zijn heilige inwoning zeer aan het
wijken is van onze zogenaamde Christelijke kerk. U zult mij vragen: Zou
de Heere wijken van de Christenen? Zou Hij wijken van de gereformeerde
kerk? Hoe is dat mogelijk? De Heere Jezus heeft toch gezegd: “Ik zal met
u zijn tot aan de voleinding der wereld?” Wij hebben Jehova dus nog onder
ons, hoe kan Hij dan weggaan?
Wij moeten die belofte niet rekenen als gedaan aan een particuliere kerk
of volk. Maar zij is gedaan aan de ware Kerk en zo zal de Heere Jezus
altijd Zijn Kerk in de wereld hebben, maar die is niet gebonden aan deze of
die kerk. Maar, zal men zeggen, wij hebben een kerk die de waarheid
heeft. Hoe kan men dan zeggen dat de Heere daarvan geweken is? Er is
echter een onderscheid tussen de waarheid en de woorden der waarheid.
Er is een groot onderscheid tussen de woorden van de zaak of de zaak
van de woorden. Dat verschil is zo groot. De Heere God is de waarheid,
staat er in Jeremia 10, en als die God weggaat, dan gaat de waarheid
weg.
Maar, zult u tegen mij zeggen, wij hebben de waarheid! Dan, zeg ik, zal
het u zoveel te zwaarder vallen. Want de dienstknecht die de wil van zijn
heer geweten heeft, zal met veel slagen geslagen worden.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Verlaten

25 mei

“...want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!” Hosea 9:12
Lezen: Jeremia 12
De godsdienst in deze tegenwoordige tijd wordt zo geesteloos en levenloos betracht. Elk houdt nog zijn eigen zonde bij de hand, alhoewel men
veel ter kerke gaat en zijn plichten waarneemt. Doch het is alles een klaar
bewijs dat God onder ons niet woont. Als men ziet hoe weinig christelijke
liefde er onder ons wordt gevonden. Wij moesten toch één hart en één ziel
zijn, maar wat is er een liefdeloosheid, wantrouwen en achterklap onder
elkaar. O, het zout wordt smakeloos en waarmee zal het gezouten worden?
Men ziet ook zo weinig zelfverloochening. Waar zijn ze die God dienen om
Zijn waardigheid? Waar is men eenswillend met God? Waar is die steile
afhankelijkheid in geestelijke en lichamelijke zaken? Hoezeer ziet men niet
het eigen ik in al onze daden? Het is alles zichzelf, zichzelf, wat men
zoekt. En hoe staat het met de kerk? De Heere begint de regering van Zijn
kerk te laten komen in de handen van Zijn vijanden. Hij zou dat wel kunnen verhinderen, maar Hij laat het toe. Ieder rukt aan een eind en de
vijanden verdelen de roof.
Is dit niet een klaar bewijs dat de Heere van ons wijkt? O, wat een weelderige en onwetende mensen laat men tot het Avondmaal toe. Hadden de
leraars lust en kennis om te gaan onderzoeken, ze zouden er velen
onbekwaam vinden. Doch het is alsof Jezus denkt: Laat ze er maar mee
omspringen gelijk ze willen, de band is toch los, Ik zal ze verlaten!
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Profeet

26 mei

“Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, die zal het
loon van een profeet ontvangen.” Mattheüs 10:41
Lezen: Mattheüs 10:34-42
Hoe wenselijk zou het zijn dat de profeten des Heeren aangemerkt worden
als gezanten van die grote Vredevorst. Ja, hoe wenselijk zou het zijn dat
allen oren hadden om naar hen te horen en een hart om op hun spraak te
letten. Hoevelen zijn er echter die hun oren voor hen toesluiten en zeggen:
Aangaande het woord dat u in de Naam des Heeren tot ons gesproken
heeft, wij willen naar u niet horen.
Het is waar, men belijdt zich een Christen te zijn, men bemint de naam,
maar ach, hoe klein, hoe schaars en gering is de kennis van die leraars.
Wat ze met de mond leren, stoten ze met hun belijdenis omver. De Heere
Jezus zegt: Wee die dienstknecht die veel geweten en niet veel gedaan
heeft. Hij zal met meerdere slagen geslagen worden.
Waar komt dit toch vandaan? Mogelijk omdat er nog zo veel flauwe en
lauwe herders en leraars zijn, die de stomme honden gelijk zijn. Die in
plaats dat ze uit de keel zouden roepen om de mensen hun zonden en
overtredingen bekend te maken, de breuk van de dochters van Sion op het
lichtst genezen. Die maar kussens leggen onder de oksels van hun toehoorders en hun ziel wegvoeren naar hel en verdoemenis. Ja, leraren die
niet zozeer zoeken de eer van hun Zender dan wel hun eigen eer en
vermaak en een gemakkelijk plezierig leven. Het zieke helen zij niet en het
verlorene zoeken zij niet.
Nicolaas Rees, predikant te Nootdorp
(Afscheidspredikatie, 1724)
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Het loon

27 mei

“Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, die zal het
loon van een profeet ontvangen.” Mattheüs 10:41
Lezen: Jeremia 26
Er zijn ook nog getrouwe leraren in het waarnemen van hun ambt en
bediening. Die houden dag noch nacht op met het waken over de welstand
en zaligheid van de zielen die aan hen zijn toevertrouwd O, dat er dan nog
zo veel ijverloze toehoorders zijn om de woorden uit hun mond te ontvangen en hun wandel daarnaar te richten. O, hoe menigmaal moeten die
leraars klagen: “Wie heeft onze prediking geloofd...” Ja, de oren van die
luisteraars zijn onbesneden, zodat ze niet kunnen luisteren. O, hoe moesten de toehoorders de woorden opeten als een smakelijke spijze voor hun
ziel. Ja, dan zou men een grondige verandering in het Christendom
waarnemen in geloof, heiligheid en godzaligheid. Maar neen, men veracht
het profetisch Woord en blust de geest uit van diegenen die het verkondigen. Die mogen wel zuchten met Jeremia: Ik ben mijn volk tot een belaching geworden.
Omdat Achab en Izebel de profeten hadden gedood en het verbond
hadden verlaten, zijn ze op een gruwelijke wijze om het leven gekomen. O,
geliefde lezers, zie toch toe dat u diegene die spreekt niet verwerpt, want
indien zij niet zijn ontvloden die op aarde goddelijke antwoorden gaven,
hoeveel te minder zult u ontvlieden indien gij u afkeert van diegenen die
van de Heere uit de hemel geleerd zijn. Hoe zult u ontvlieden wanneer u
op zo’n grote zaligheid geen acht geeft?
Nicolaas Rees, predikant te Nootdorp
(Afscheidspredikatie, 1724)
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Natuurlijke mens

28 mei

“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes
Gods zijn...” 1 Korinthe 2:14
Lezen: 1 Korinthe 2
Een natuurlijk mens bedriegt zichzelf met valse overleggingen zonder de
minste grond en tegen alle reden in, als hij zich verbeeldt en zich erop laat
voorstaan dat hij zal zalig worden. Een geestelijk mens daarentegen is
gewoon zich getrouw te behandelen en zich zeer nauw te onderzoeken
omtrent zijn genadestaat en bijgevolg ook omtrent zijn eeuwige zaligheid.
Gelijk de geveinsde met zijn sterke verbeelding en gerustheid dat hij zalig
zal worden verloren zal gaan, zal de geestelijke mens met zijn ongegronde
bekommering en vreze dat hij niet zalig zal worden, gewis en zeker in de
hemel komen.
U zult mij vragen: Wat verstaat u toch onder een natuurlijk mens? Een
natuurlijk mens is iemand die niet anders heeft, dan datgene wat hij door
Adams toegerekende zonde heeft ontvangen. Hij is een verdorven kind
van die zondige en verdorven Adam. Ook kan hij een burgerlijk Christen,
ja, de beste onder hen zijn. Voor het oog van de mensen kan hij eerlijk,
deugdzaam en onberispelijk lijken. Hij is net zo een als Paulus, maar dan
voor diens bekering. Ofschoon hij zich rechtvaardig oordeelt in eigen oog,
bij God is een natuurlijk mens walgelijk en verdoemelijk. Een natuurlijk
mens is, wat hij ook van zichzelf denkt, zonder genade en zonder Geest
en leven. Als hij in die staat blijft, kan hij niet zalig worden. Er is in hem niet
een oprechte zucht of hartelijke begeerte, noch enig uitzien naar verlossing.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Doorzoeken

29 mei

“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes
Gods zijn...” 1 Korinthe 2:14
Lezen: Mattheüs 22:1-14
Een natuurlijk mens leeft in een diepe gerustheid en koestert de bedrieglijke verbeelding dat het aan het eind van zijn leven nog wel mee zal vallen.
Dat komt omdat hij door de aangeboren verdorvenheid geheel verduisterd
en verblind is, waardoor hij geen rechte bevatting heeft van zijn verdoemelijke staat in Adam en de verlossing door Christus. Daar hij van deze twee
hoognodige grondwaarheden geen waar begrip heeft, maakt hij er een
verkeerd gebruik van. Daardoor drukt de vrees voor een eeuwig verderf
hem niet zwaar, noch maakt die hem recht verlegen.
In het bijzonder komt een natuurlijk mens tot de valse waan en verbeelding
van zalig te zullen worden langs een weg van deugden en liefdeplichten.
Daarin kan hij zover komen dat hij de ware begenadigde soms ver kan
overtreffen. Hij stelt al die plichten tot een grond waarop hij de zaligheid
bouwt en ondersteunt door teksten uit Gods Woord. Maar hij gebruikt ze
verkeerd, want die moeten ondersteund worden door een waar geloof.
Zonder dat geloof is het God niet aangenaam.
De natuurlijke mens maakt van het geloof een verkeerd begrip en daarom
een verkeerd gebruik. Daarom is de bouwgrond kwaad en daarom deugt al
wat daarop gebouwd wordt niet en is het verwerpelijk. Om die reden zegt
Zefanja (2:1): “Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk, dat
met geen lust bevangen wordt!”
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Getuigenis

30 mei

“Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar
des ontfermenden Gods.” Romeinen 9:16
Lezen: Efeze 1:1-14
Ik raad u dat u in alle nederigheid de Heere bidt om door Zijn Geest
ontdekt te worden aan uzelf. De Heere wil Zijn licht laten schijnen in
duistere plaatsen en in het verborgene wijsheid bekendmaken, opdat u
geloven zou en overreed zou worden wat God, die waarachtig is, van een
natuurlijk mens in Zijn Woord getuigt.
In het Woord staat dat ieder mens, uit een vrouw geboren, deel heeft aan
Adams zonde. Daardoor heeft hij naar het recht van God het eeuwige
leven verloren en is hij de eeuwige verdoemenis waardig. Hij is onmachtig
om de wet van God, zoals Hij die van ons eist, te gehoorzamen. Verder
geldt dat geen deugden, plichten, zeden of goede werken, hoe veel en
uitmuntend die ook mogen zijn, de eigen gerechtigheid kunnen zijn, omdat
de volmaaktheid die de wet eist hierin ontbreekt. Daardoor kan noch zal er
zaligheid door verkregen worden. Voorts leert het Woord dat de zaligheid
van een verdoemelijke zondaar volkomen en alleen in Christus en Zijn
volmaakte gerechtigheid te zoeken en te vinden is. Daarom moet niets aan
de mens, maar alles aan de genade Gods worden toegeschreven.
Niet alle mensen zullen door Christus zalig worden, maar alleen de uitverkorenen die door het geloof (hetgeen een gave Gods is en een werk van
Gods Geest) Gods getuigenissen als waarachtig aannemen en daarop
met een volkomen hart ja en amen zeggen. Dit geloof geeft in de ziel een
nieuw leven, wat zich naar buiten openbaart in goede werken.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Geestelijk

31 mei

“Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk, dat met geen
lust bevangen wordt!” Zefanja 2:1
Lezen: Job 42
Het is ten hoogste noodzakelijk dat men in een zaak van het allergrootste
gewicht en belang, zoals die van de eeuwige zaligheid, zeer zorgvuldig te
werk gaat. Daarom moet men zichzelf, wil men niet bedrogen uitkomen, op
het allernauwst onderzoeken en doorzoeken of men de gronden van zijn
eeuwig welzijn waarlijk op Gods Woord heeft gebouwd.
Terwijl een natuurlijk mens de weg tot de zaligheid ruim en breed stelt, zal
een geestelijk mens deze eng en te nauw stellen. Deze laatsten hopen wij
met zachtmoedigheid te onderwijzen. Onder een geestelijk mens verstaan
wij dan zo een die genade gevonden heeft in de ogen van God. Hij is een
nieuw schepsel in Christus en heeft door de Geest inwendig licht en leven
ontvangen. In zijn hart is iets verborgen wat een natuurlijk mens niet kent
en niet heeft. Ja, zo een heeft een bewuste kennis van zijn ellende en zijn
verdoemelijke staat in Adam. Hij is door de zonden van God en Zijn
gemeenschap vervreemd en onmachtig. Hij ligt gevangen onder de vloek
en de toorn van God.
Zo een heeft van God genade ontvangen waardoor hij dit met vernedering
en diepe verootmoediging mag zien. Dat zijn zij van wie Christus zegt:
“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Zij zijn beschaamd en bedroefd vanwege hun aangeboren verdorvenheid en roepen
uit: Ik verfoei mij en heb berouw in stof en as.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Hemelvaart

1 juni

“...dat Hij van haar scheidde, en werd opgenomen in de hemel.”
Lukas 24:51
Lezen: Handelingen 1:4-14
De manier van Christus’ Hemelvaart toen Hij van Zijn discipelen scheidde,
was niet direct. Hij ging langzaam voor hun ogen weg. In de loop der
eeuwen zijn er een paar mensen geweest die in de hemel zijn opgenomen,
Henoch in de eerste wereld, Elia en Christus in de tweede wereld. Toch
was er een onderscheid in hun Hemelvaart Elia voer naar de hemel in een
vurige wagen, maar Christus voer op door Zijn eigen macht, zonder hulp
van iemand.
Toen Lazarus gestorven was, werd hij door de engelen in de hemel
gedragen. Christus ging door Zijn eigen macht en had geen hulp van
anderen nodig. Christus is ten hemel gevaren nadat Hij gestorven en
opgestaan was. Een kind van God moet eerst sterven om daarna in de
hemel te worden opgenomen. Een wolk nam Christus weg voor hun ogen.
Die wolk kwam onder de voeten van de Heere Jezus en bedekte Hem. Zo
zal Hij ook in de dag des oordeels op een wolk wederkomen.
Zo dikwijls als u de wolken ziet, moet u denken dat dit de wagens zijn die
Christus ten oordeel zullen brengen. Gelijk het lichaam van Christus in de
hemel is, moeten onze harten ten hemel varen. Terwijl ons lichaam hier
beneden is, moeten we ons hart laten opklimmen tot Christus in de hemel.
Paulus noemt dit in Filippensen 3:20: “Maar onze wandel is in de hemel.”
John Smit, predikant te Clavering
(Uitlegging van de twaalf artikelen, 1661)
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Verslagene

2 juni

“...maar op dezen zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en
die voor Mijn woord beeft.” Jesaja 66:2
Lezen: Jesaja 66:1-6
De Heere zegt in onze tekst dat Hij op dat volk zal zien dat zichzelf kent
als arm, naakt, blind en ellendig, zodat het niets bij zichzelf, maar alles in
Christus zoekt. Ja, hun behoudenis schrijven zij aan Zijn verlossing en
gerechtigheid toe. Zo’n ellendige en nooddruftige zal met zijn gehele hart
naar Hem de toevlucht nemen, om in die ark zijn eeuwige behoudenis te
vinden. Dagelijks zal hij trachten Gods wil te doen en tot Zijn eer te leven;
en dat met een volkomen hart, waarin de reine vrees en ongeveinsde
liefde tot God woont. Dat is zijn beste sieraad en zijn grootste schat. In die
heiligheid vindt hij al de lust en het leven van zijn ziel.
Niettegenstaande dit alles zijn en blijven vele ware begenadigden verlegen
en bekommerd zitten in een duistere hoek. O, zij vrezen dat zij geen
genade hebben en betwijfelen of zij wel deel aan Christus hebben en of zij
wel ooit zalig zullen worden. De grootste oorzaak daarvan is hun ongeloof.
Nee, ze twijfelen niet of God wel getrouw en waarachtig is in Zijn Woord en
belofte. Maar hun ongeloof is hierin gelegen dat zij vrezen dat Gods
beloften, die zo groot en wonderlijk zijn, niet voor hen zijn, daar zij te
onwaardig zijn en er geen deel aan hebben. Dit ongeloof wordt gedurig
gestijfd door hun dagelijkse zonden en afwijkingen.
Dit is ook in Gods volk een grote zonde: God niet te geloven, Wiens
belofte getrouw en Wiens getuigenis waarachtig is.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Ongeloof

3 juni

“Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.” Markus 9:24b
Lezen: Markus 9:14-29
Het ongeloof is in Gods volk een grote zonde. Het is: God niet geloven,
Wiens getuigenis waarachtig is, Wiens belofte getrouw is, ja met een eed
bij Zijn heiligheid bevestigd is. Is dat geen grote zonde? Zou men een
goede vriend, die in trouw en waarheid is beproefd en zijn gegeven belofte
stipt nakomt, niet het grootste ongelijk aandoen door aan hem te twijfelen?
Ik meen toch van ja. Echter, al ontbreekt het hem niet aan goede wil, het
kan hem aan macht ontbreken, bijvoorbeeld omdat hij overlijdt.
Noch het een, noch het ander is mogelijk bij God, want Hij is almachtig en
eeuwiglevend. Zijn beloften zijn altijd ja en amen. Daarom is de zonde van
ongeloof zo groot. Ach, bid toch met alle ootmoedigheid als die hoofdman:
“Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.” Zou het naar uw gedachten
en oordeel niet een zware misdaad zijn wanneer een kind aan de goedheid en de liefde, of aan de beloften van zijn liefhebbende vader zou
twijfelen? Wel zwakgelovige ziel, begrijp dan hoe groot uw zonden zijn als
u de goedheid, de genade en de belofte van zo’n lieve hemelse Vader in
Christus in twijfel trekt.
De wezenlijke en onafscheidelijke daad van het zaligmakend geloof is
gelegen in het onbedriegelijk en boetvaardig uitgaan van het hart tot
Jezus, gevoelig zijnde van de verdoemelijke staat in Adam, terwijl men
met een oprecht en waarachtig hart en verloochening van eigengerechtigheid tot Hem de toevlucht neemt.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(Een natuurlijk mens in zijn valse gronden, 1757)
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Christus

4 juni

“...maar Christus is alles en in allen.” Kolossensen 3:11b
Lezen: Filippenzen 3
Wij behoorden te arbeiden om Jezus Christus en Dien gekruisigd te
kennen. Omdat dat de allertroostelijkste kennis van de wereld is. Als men
in wereldse kennis toeneemt, neemt men ook toe in droefheid. Echter, hoe
meer een kind van God Christus kent en zijn deel dat hij aan Hem heeft,
hoe groter zijn blijdschap is. Een arm godzalig mens die weet dat Christus
de zijne is, heeft meer vreugde in zijn hart dan de grootste en de rijkste
mens op aarde die geen deel heeft aan Christus. Want zo’n arm mens
draagt de hemel en de vreugde daarvan in zijn hart.
Dat blijkt dan ook bij geestelijke benauwdheid, wanneer onze zonden over
ons hoofd zijn gegaan, gelijk bergen en molenstenen, te zwaar voor ons
om te dragen. Komt tot Mij, zegt Christus, al is uw hart nog zo bezwaard,
Ik zal u rust geven. Wanneer God allermeest tegen ons vertoornd schijnt
te zijn en de ziel begint te bezwijken, dan kan zo’n ziel onder de schaduw
van Christus vertroost worden. Hij stelt Zich tussen een vertoornd God en
een verwonde ziel.
O, gedenk toch dat er ondanks de zonden “geen verdoemenis is voor
diegenen die in Christus Jezus zijn.” De kennis van Christus is de allertroostelijkste in de tijd van grote vervolgingen, gevangenissen enzovoorts,
want dan weten wij dat Hij onze God zal zijn om ons te vertroosten in al
onze verdrukkingen. Zo was Daniël in de leeuwenkuil, doch de leeuwen
waren als lammeren.
John Wall, predikant te Londen
(Niemand dan Christus, 1660)
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Troost

5 juni

“...maar Christus is alles en in allen.” Kolossensen 3:11b
Lezen: Job 19
De zaligmakende kennis van Christus is het allertroostelijkste in onze
verdrukking. Paulus en Silas werden gegeseld, maar het was met rozemarijntakken, omdat zij meer vermaak dan pijn, meer vreugde dan droefheid
vonden. Zij waren nog in het gevangenhuis, maar het was hun zoeter dan
een voortreffelijke zaal. Zij zongen daar psalmen van vreugde te middernacht, omdat Christus daar met hen was.
De heilige martelaren klapten, terwijl ze midden in de vlammen van het
vuur waren, in de handen van blijdschap, omdat Christus met hen was.
Eens zei een martelaar: “Ik voel niet meer pijn dan of ik op een bed van
zachte veren lig”, terwijl hij in de vlammen van het vuur lag. Wat vertroostte Job het meest onder al zijn droevige verdrukkingen? Dit: “Want ik
weet dat mijn Verlosser leeft.” Habakuk mocht, hoewel er geen rund in de
stal wezen zou, van vreugde in de Heere opspringen, “Ik zal mij verheugen
in de God mijns heils.”
Wat ons ook mag overkomen, het zal ons overkomen in Zijn liefde. Wij
worden gekastijd opdat we niet veroordeeld zouden worden. Hij zal onze
verdrukking matigen naar onze sterkte. Hij zal dat doen, niet naardat Hij
sterk is, maar naardat wij zwak zijn. Wij zijn overtuigd dat het ons ten
goede zal gedijen. Hierin zijn wij verzekerd dat het goede en de weldadigheid ons zullen volgen, al de dagen van ons leven. Indien wij dan ziek zijn,
het zal een goede ziekte zijn.
John Wall, predikant te Londen
(Niemand dan Christus, 1660)
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Verdrukking

6 juni

“...maar Christus is alles en in allen.” Kolossensen 3:11b
Lezen: Genesis 39
Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. Jozef
was dertien jaar onder een wolk in de gevangenis door een valse beschuldiging. God dacht aan hem op Zijn tijd en deed Zijn zon door de wolken
breken, gelijk Hij beloofd had. Ruth las als een dienstmaagd onder de
schoven de aren op, maar een kleine tijd daarna was zij de eigenares van
al die akkers waarvan zij vroeger de aren raapte.
Er is veel geestelijk goed dat aan eenieder die het eigendom is van Jezus
Christus, door verdrukking, wordt geschonken. De verdrukking zal ons
losmaken van de wereld en alle aardse vertroostingen. De verdrukking zal
onze kroon der heerlijkheid vermeerderen. Hoe meer tranen wij hier
schreien, hoe meer onze aangezichten zullen worden afgewist wanneer wij
in de hemel komen. Hoe meer wij wenen op de aarde, hoe meer wij ons in
de hemel zullen verblijden.
De kennis van Christus en Dien gekruisigd, met een zaligmakende toeeigening is het allertroostelijkste in de uren van de dood. Dan kan gezegd
worden: Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning? Wanneer u
weet dat Christus de uwe is, bent u gewoonlijk verzekerd dat u niet vrezende zult sterven en kunt u verlangen naar de dood. Paulus wist dat zijn
aardse huis zou worden afgebroken, maar dat hij van God zou ontvangen
een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel.
John Wall, predikant te Londen
(Niemand dan Christus, 1660)
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Hoop

7 juni

“...maar Christus is alles en in allen.” Kolossensen 3:11b
Lezen: Filippenzen 1:19-26
Als ik Christus aan deze zijde van het graf dien, zal ik dan alle vertroostingen hier op aarde verliezen? Och, geliefden, wij zullen die slechts verwisselen voor betere vertroostingen, want het beste van de hemel zal het uwe
zijn. Anderzijds, hoe bitter is de dood voor diegenen die Christus niet
kennen. Voor hen is hij de onaangenaamste bode die ooit aan hun deur
geklopt heeft. De dood is in zichzelf bitter, maar hierin ligt de prikkel en de
kracht van de dood voor al diegenen die buiten Christus zijn, dat de
eeuwige dood eraan verbonden is.
O, zegt iemand, ik vrees niet te sterven, maar ik vrees verdoemd te
worden. Toen Belsazar het vertaalde handschrift uit Daniëls mond hoorde,
sidderde hij. Hij wist dat dit slecht nieuws was voor een booswicht zoals
hij. Hierin ligt de droeve staat van alle mensen die Christus niet ter zaligheid kennen. Hoewel zij hier een vrolijk en vermakelijk leven mogen
hebben, de dood maakt hen nochtans ellendig. Zij zullen in het stof neerliggen.
Want wat zouden die mensen in het uur van de dood geven voor de
verzekering dat Christus de hunne was? Zouden zij deze kennis niet
hoogachten boven alle aardse zegeningen? Want u bent tenminste verzekerd dat u bevrijd bent van een wanhopende vrees en dat u met Job kunt
zeggen: “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?”
John Wall, predikant te Londen
(Niemand dan Christus, 1660)
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Heden

8 juni

“Heden, zo gij Zijn stem hoort...” Psalm 95:7b
Lezen: Psalm 95
Wie gij ook zijt en wat ook uw zonden zijn, al waren ze zo groot als ooit de
zonden van enig mens zijn geweest, wij bieden u Christus aan. Wij verzekeren u dat, indien gij Hem wilt aannemen, Hij u niet zal uitwerpen. Hij zal
u zaligen en kinderen Gods doen worden. Alle weldaden die de oneindige,
eeuwige verkiezende liefde des Vaders voor Zijn uitverkorenen heeft
bestemd, zult u ontvangen.
Ja, alles wat een algenoegzaam God kan schenken indien gij Christus
aanneemt, is het uwe en zal het uwe zijn. Doch indien u niet wilt horen
naar onze gebeden en smekingen, moeten wij onze last ook uitbreiden
met een bedreiging. Indien u niet gelooft in deze welaangename tijd, dan
zal wat tot uw vrede dient, verborgen zijn voor uw ogen. Dan zal de Heere
ophouden met u te handelen en Zijn gezanten thuis roepen, of hun bevel
geven zich tot anderen te keren.
Ongelovigen, wij hebben last om in des Heeren naam u aan te zeggen:
Wanneer gij het gebod: “Gelooft en gij zult zalig worden”, niet gehoorzaamt, zult gij het gebod: “Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige
vuur...”, moeten gehoorzamen. Ik vraag u: Kies nu welk gebod u wilt
gehoorzamen. Heden wordt aan u het leven en de dood voorgesteld. Kies
nu heden of de dood, of het leven. O, geliefden, rust toch niet in deze
toestand. Christus roept u nog heden toe dat u haast moet maken om uit
deze doodsslaap te geraken.
Thomas Halyburton, predikant te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Een teken

9 juni

“De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil...” Spreuken 16:4
Lezen: Spreuken 16
Het grote werk waartoe u in de wereld bent gekomen, het oogmerk waarom u geschapen bent, is de bevordering van de eer van God. Ik ben bang
dat velen die hier tegenwoordig zijn, oude mannen en vrouwen, tot op
heden er nooit ernstig aan gedacht hebben om de eer van God ernstig te
bevorderen. Tot hen zeg ik: Uw hele leven is niets anders geweest dan
zondigen. Het is een aaneenschakeling van zonden in gedachten, woorden en werken.
Wat hebt u voor uw ziel gedaan? De Heere heeft een ieder van ons een
groot werk te doen gegeven. Wij moeten onze zaligheid met vreze en
beven uitwerken en daartoe heeft Hij ons een dag der genade geschonken. Daar zal een nacht op volgen waarin niemand werken kan. Uw dag is
nu bijna ten einde gelopen. Is het bij de meesten van u niet reeds schemerlicht? Ik vrees, ja, ik vrees dat er hier mensen gevonden worden over
welke de eeuwige nacht zich gaat voltrekken.
O, droevige toestand van hen die aan dit grote werk der bekering nog
moeten beginnen terwijl uw dag bijna ten einde is gelopen. Zeg mij eens:
Hebt u ook wel eens getreurd over zonden die u gezien heeft in anderen?
Ik ben bang dat er velen zijn die nooit gezucht, noch geroepen hebben
over al de gruwelen die zij gezien hebben in dit land. O, dan ben ik bang
dat u ook geen merkteken aan uw voorhoofd hebt gekregen van die
schrijver met een inktkoker aan zijn lendenen, die door het midden van de
stad ging om de zuchters te merken (Ezechiël 9:4).
Thomas Halyburton, predikant te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Verloren

10 juni

“Want de bezoldiging der zonde is de dood...” Romeinen 6:23a
Lezen: Romeinen 6
De Heere, in Wiens naam wij u wegens uw zonden beschuldigen, wil
voldoening. De Heere dreigde Adam in het paradijs met de dood: “Want de
bezoldiging der zonde is de dood.” Deze dood is drieërlei, namelijk de
geestelijke, de natuurlijke en de eeuwige dood.
De mens in de staat der rechtheid had een drievoudig leven in het vooruitzicht. Allereerst een geestelijk leven, bestaande in de vereniging van zijn
ziel met God. Hij was bekwaam alles wat de Heere welbehaaglijk was uit
te werken en te doen.
Hem wacht in de tweede plaats een natuurlijk leven, wat bestond uit de
vereniging van ziel en lichaam. Een oprechte ziel en een zuiver lichaam
waren met zo’n nauwe band verenigd in één persoon, zo verborgen, dat
geen oog die ooit kon zien.
In de derde plaats had de mens toen een schoon vooruitzicht op het
eeuwige leven en een nauwe vereniging met God. Maar nu heeft de mens
door zijn zondigen alles verloren, uit kracht van die eerste bedreiging des
doods, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift
Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.
Thomas Halyburton, predikant te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Vrucht van Pinksteren

11 juni

“En het Woord Gods wies...” Handelingen 6:7a
Lezen: Handelingen 6:1-7
De herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat brengt vele
zegeningen met zich mee. Eén ervan is deze, dat dankzij het overtuigende
werk van de Pinkstergeest het Woord van God krachtig werkzaam is onder
de mensen. Zo krachtig zelfs, dat als Lukas de lotgevallen van de eerste
christengemeente beschrijft, hij mag aantekenen: “En het Woord Gods
wies...”! Wat bedoelt Lukas daarmee? Dit: dat het Woord van God toenam
aan invloed en betekenis. De apostelen predikten. Vol van de Heilige
Geest verkondigden ze de enige Naam die onder de hemel tot zaligheid is
gegeven. En dat woord vervloog niet in de lucht, maar werkte wat uit.
Middels het gepredikte Woord geschiedden krachten en wonderen. Wonderen van geloof en bekering. Zoals we ook in hetzelfde vers lezen: “En
het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote
schare van priesters werd den gelove gehoorzaam.”!
Zeker, de Joden namen allerlei tegenmaatregelen. Ze probeerden de loop
van het Woord te stuiten. Verspreidden lasterpraatjes. Sloten de discipelen
op in de gevangenis enz. Wat men echter ook deed, welke tegenmaatregelen men ook nam, niets kon de loop van het Woord keren. Vanwaar die
krachtige doorwerking van het Woord? Waren de mensen toen meer
geschikt om het Woord te ontvangen? Geenszins. Ook toen gold, dat
niemand op het Woord zat te wachten. Ook toen kwam het Woord tot
mensen die van nature vijanden zijn. Ook toen deed de duivel er alles aan
om het Woord krachteloos te maken. Nochtans, de apostelen predikten.
Geen Evangelie naar de mens, maar het Woord van God: Wet en Evangelie, zonde en genade. En God zegende met het toepassende werk van Zijn
Heilige Geest. En daarom: “En het Woord van God wies”.
L.W.Ch. Ruijgrok, predikant te Monster
(Meditatie in de Kerkbode 54e jaargang no.12, 2000)
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Vrucht van Pinksteren

12 juni

“En het Woord Gods wies...” Handelingen 6:7a
Lezen: Galaten 5:16-26
“En het Woord Gods wies”. Daar gaat het beeld achter schuil van een
záád. Zoals een zaadje gezaaid wordt in de akker en vervolgens ontkiemt
en vrucht draagt, zo gaat het ook met het Woord van God. Gods Woord is
als een zaad. Maar dan wel als een kiemkrachtig zaad. Als een zaad dat
onder de invloed van Gods Geest is als een kracht Gods tot zaligheid. En
zo heeft het Woord van God zijn loop in de wereld volbracht. Begonnen te
Jeruzalem, maar uitgaand tot aan het uiterste einde der aarde. De vraag
klemt: wast het Woord ook in ons leven? Werkte het reeds iets uit in het
hart? Zorgde het voor vrucht van geloof en bekering? Dat we al dieper
ontdekt werden aan onze zonde? Dat onze ogen al meer geopend werden
voor de heerlijkheid van Christus? Dat we ons leerden overgeven aan
Hem? Hoe langer hoe meer op Hem leerden steunen en ons leven aan
Hem leerden toewijden? Dat we onszelf erop beproeven! En onszelf de
vraag stellen: is het Woord voor mij als een dode letter of als een kracht
Gods tot zaligheid? Als we door genade weet mogen hebben van de
kracht van het Woord in ons eigen leven, dat we dan in diepe verwondering daar de Heere voor danken en belijden: Heere, het is “door U, door U
alleen om ‘t eeuwig welbehagen”. En anderzijds, als we moeten klagen dat
het Woord ons zo weinig doet, dat we dan onszelf beschuldigen en belijden: wat ben ik hardleers. En dat we dan temeer verlegen zijn om de
Pinkstergeest, Die de apostelen niet alleen bekwaamde om het Woord te
brengen, maar ook de harten opende om het Woord te ontvangen. Dat ook
wij om deze Geest smeken, zodat het Woord kracht doet. In ontdekking en
vertroosting. In bekering en geloof. Dat onder ons zou mogen gelden: “En
het Woord Gods wies”!
L.W.Ch. Ruijgrok, predikant te Monster
(Meditatie in de Kerkbode 54e jaargang no.12, 2000)
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Onvergenoegd

13 juni

“...Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?”
Lukas 18:18
Lezen: Handelingen 16:16-40
Een mens kan hier op aarde grote goederen bezitten en alles kan hem
voorspoedig en naar wens gaan. Zodra hij echter de zaligheid ter harte
begint te nemen, zal hij voor zijn gemoed in geen andere zaken vergenoeging kunnen vinden. Wendt hij zijn ogen naar zijn bezittingen, eer en
vermakelijkheden, dan zal hij moeten besluiten dat dit alles hem niet baat
zolang hij onzeker is van zijn zaligheid. Deze dingen kunnen geen vergenoeging meer geven. Hoe zouden zij een stervend mens toch kunnen
behagen?
Zo één die vermoedt dat hij op het punt staat door de toorn van God
verslonden te worden, kan geen zoetigheid in al deze wereldse zaken
vinden, totdat hij van de vrees verlost is. Want in dit alles ligt zo’n onvolmaaktheid en overreding, dat deze dingen geen gelukzaligheid kunnen
verschaffen. De gedachten van een overtuigde zondaar zijn er op gespitst
hoe hij verlost zal worden van de toekomende toorn en wat hij moet doen
om zalig te worden.
Wanneer de toorn enigermate gevoeld wordt, zal die de ziel met bedruktheid en treurigheid vervullen. In een ziel die de zaligheid met ernst ter
harte neemt, zullen deze hartstochten plaatsvinden. Waar veel aandoeningen gevonden worden, kan het niet besloten blijven, maar moeten zij
lucht hebben. Dat zien we bij de stokbewaarder, want wat hem het meest
op het hart lag, bracht hij er het eerste uit: “Lieve heren, wat moet ik doen
opdat ik zalig worde?”.
Thomas Halyburton, predikant te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Een vrouw

14 juni

“En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was...”
Lukas 7:37a
Lezen: Mattheüs 26:6-13
Daar waar de zonde meerder is geworden, daar is, zegt Paulus, de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat God al de zonden, hoe groot en
veel die ook mogen zijn, uit enkel genade, om de verdienste van Christus’
wil de gelovigen vergeeft. De genade wordt ook overvloediger in de
bevatting en het gevoel die een mens daarvan heeft. Zo’n mens die een
levendig gezicht heeft gekregen van de kracht, de grootheid en de gruwelijkheid van de zonden, waarbij hij met volle overtuiging inziet de grootheid
van de genade die aan hem bewezen is, wanneer hij zal behouden worden.
Een voorbeeld heeft men in deze boetvaardige zondares. Ja, in haar was
de zonde meerder geworden, daar zij in vele grote zonden was vervallen.
Zij heeft ook door de verlichting van de Heilige Geest een levendig gezicht
en gevoel gekregen, zodat zij in haar ogen de allergrootste zondares was.
Wie deze zondares geweest is, is onzeker, omdat het niet in Gods Woord
geopenbaard is. Maar dit heeft ze gemeen met vele anderen wier namen
geschreven zijn in het boek des levens: God had haar van eeuwigheid
verkoren tot zaligheid, dus kon zij niet verloren gaan, maar moest toegebracht worden. Zij was een groot zondares en had niet de minste verdienste om voorgetrokken te worden. God, Die Zich ontfermt over die Hij wil,
had ze echter uit enkel genade verkoren tot de zaligheid.
Jesajas Hillenius, predikant te Drachten
(Bekeringe, 1756)
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Tranen

15 juni

“En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te
maken met tranen...” Lukas 7:38a
Lezen: Lukas 22:54-62
Hoewel men niet leest dat deze vrouw een woord heeft gesproken, sprak
zij nochtans met haar tranen. Maar wat zeer opmerkelijk is, zij wast met
deze stroom van boetvaardige tranen de voeten van de Heere Jezus. Dat
de voeten werden gewassen voor men aan tafel ging was bij de Joden een
gewoonte. Dit teken van herbergzaamheid en liefde deed deze zondares
met haar tranen, en de overvloed van tranen bij deze vrouw was een
bewijs van de grootheid van haar berouw.
De tranen die uit haar ogen stroomden, waren niet alleen tranen van
droefheid, maar ook van liefde, om de ingewanden van de barmhartige
Jezus tot medelijden en zondevergeving te bewegen. Bovendien gaf zij
hierdoor ook te kennen hoe laag en gering zij zichzelf achtte. Zij erkende
dat het voor haar een groot voorrecht zou zijn wanneer zij maar een
geringe dienstmaagd van de Heere Jezus mocht zijn. Daarmee vernederde zij zich diep voor de Heere Jezus, met de innige wens genade in Zijn
ogen te mogen vinden. Zij uit niet alleen haar droefheid en smart over haar
schandelijk en Godonterend leven, waarin zij haar hoofdhaar, dat God
haar tot een deksel gegeven had, eerst zo goddeloos misbruikte voor de
ijdelheid. Maar nu geeft ze haar hoogachting te kennen doordat ze haar
hoofdversiersel, waar zij eerst mee pronkte, niet te goed achtte om te
gebruiken om Christus’ voeten af te drogen.
Jesajas Hillenius, predikant te Drachten
(Bekeringe, 1756)
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Liefde

16 juni

“...en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.” Lukas 7:38b
Lezen: Johannes 12:1-11
Die vrouw geeft met deze zalving haar hoogachting en diepe eerbied voor
de Heere Jezus te kennen. Was het bij de ouden een teken van hoogachting iemands hoofd te zalven, hoeveel te groter was de blijk van hoogachting die de vrouw voor de Heere Jezus toonde toen zij zelfs Zijn voeten
zalfde. Ze deed dit uit een zuiver beginsel en is hiervoor niet te berispen.
Christus heeft het toegelaten, omdat Hij een heer is van alle schepselen,
Die alles waardig is.
Men ziet uit deze historie wat voor grote verandering bekerende genade in
een mens werkt. De zonden, waarin hij tevoren een groot vermaak had,
worden hem bitter, smartelijk en hatelijk. Christus, van wie hij tevoren
afzag, wordt hem hoogst dierbaar. Daar hij van tevoren van geen vernedering wist, na ontvangen genade weet hij niet hoe hij zich diep genoeg voor
de Heere moet verootmoedigen en hoe hij laag genoeg moet bukken.
Terwijl hij zijn hart aan Christus heeft gegeven, wil hij ook dat de leden van
zijn lichaam, die tevoren wapens waren van ongerechtigheid, besteden tot
Zijn dienst.
Er is niets zo lief, aangenaam en dierbaar of hij heeft het voor de Heere
over en toont dit ook met de daad. Wij hebben nu de vrouw gezien zoals
zij in haar natuurstaat heeft geleefd en nu blijk heeft gegeven van oprecht
berouw en van een hooggaande, hartelijke liefde tot de Heere Jezus.
Jesajas Hillenius, predikant te Drachten
(Bekeringe, 1756)
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Herder

17 juni

“Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter u betaamde...” Jeremia 17:16
Lezen: Jeremia 17:12-18
Dit is een krachtige betuiging die de profeet Jeremia doet over de getrouwheid van zijn ambt. Hoe het een leraar betaamt in zijn bediening aan
te dringen. Dat hij onder al die oordelen die hij het volk moet voorstellen,
niet hun dodelijke dag, maar de dag van hun zaligheid tot zijn oogmerk
moet hebben, al was dat voor hun ogen verborgen.
De verkondiging van het Evangelie moet in alles recht voor Gods aangezicht wezen. Een leraar moet onder alle beschuldigingen en lasteringen
een goed geweten behouden om in staat te zijn zich met vrijmoedigheid en
waarheid op God te kunnen beroepen. De getrouwe waarneming van het
predikambt van een leraar geeft de meeste geruststelling en vrijmoedigheid voor God.
Nu sta ik dan gereed om de laatste stap van deze loopbaan onder u te
zetten. Ik sta aan het einde van al mijn dienst, die ik met veel moeite en
arbeid, met droefheid en blijdschap, gedaan heb onder het alziend oog
des Heeren. Eenmaal zal ik verschijnen voor de rechterstoel van Hem,
Wiens dienaar ik geworden ben, om rekenschap van mijn verrichte arbeid
te geven. Zo ben ik ook bereid voor u, in Gods tegenwoordigheid, verslag
te doen van mijn dienst onder u. Niemand moet mij er echter van verdenken, dat ik deze tekst gekozen heb om mij te evenaren met Jeremia. Want
mijn eigen roem zou stinkende drek wezen. Te roemen is mij niet oorbaar.
Doch wie roemt, die roeme in den Heere.
Alardus Tiele, predikant te Rotterdam
(Heilige keurstoffen, 1749)
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Aangedrongen

18 juni

“Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter u betaamde...” Jeremia 17:16
Lezen: Jeremia 1
Ik heb deze tekst gekozen, doch wat gemeenschap heb ik toch met
Jeremia? Hij was geheiligd van zijn moeders lichaam, ik een onheilige van
mijn moeders lijf. Hij een priester, een onfeilbare profeet, ik een onwijze.
Hij een brandende kaars en een grote lichtbaak in een duistere eeuw, een
vaste stad; ik een lemen hut. Hij een ijzeren pilaar en ik een gebroken en
wankelende rietstaf. Hij een koperen muur, ik een gescheurde wand. Hij
weergaloos in leer, ik daarentegen gebrekkig en onvernuftig. Toch wil ik
betuigen dat ik in oprechtheid, met een volkomen hart, betracht heb naar
dat patroon te leven en ik heb niet meer achter u aangedrongen dan een
herder betaamt. Wat een tegenstand, wat mij voorspeld was, heb ik
ondervonden, omdat ik u uw zonden zonder aanzien des persoons voor
ogen heb gesteld. Heb ik u niet zoeken uit te drijven en aangedrongen als
een herder om uw zondige staat te leren kennen buiten uzelf, en naar
Jezus Christus om te zien?
Heb ik niet geopenbaard de grootheid van uw ellende, de straf voor
onboetvaardige zondaren, om ze door de prediking te overreden? Ik heb
niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus. Dat heb ik
gedaan als een herder. Al mijn arbeid en studie heb ik voor u gedaan. En
dat deed ik niet meer dan een herder betaamt te doen met een volkomen
hart.
Alardus Tiele, predikant te Rotterdam
(Heilige keurstoffen, 1749)
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Oprecht

19 juni

“Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter u betaamde...” Jeremia 17:16
Lezen: Jeremia 18:18-23
Hij die de harten en de nieren proeft, weet dat ik in oprechtheid onder u
heb zoeken te wandelen, met alle voorzichtigheid naar tijd en wijze,
wetende en van God biddende wat nuttig was onder u te spreken. Ik heb
met bescheidenheid en onderscheiding van vromen en onvromen, de
goddelozen geen vrede en de vromen geen verderf verkondigd. Ik deed
dat zonder aanneming des persoons.
Ik heb het gedaan in alle zachtmoedigheid en heb niet met een stuurs
gemoed Jezus uit nijdigheid gepreekt, maar met alle liefde. Want ware het
in mijn macht, niemand was onbekeerd gebleven. Want mijn dienst heb ik
enkel uit liefde tot uw zaligheid aangevangen. Mijn gebeden voor u zijn
bijzonder in de binnenkamer geweest. Menigmaal is mijn hart ontzonken
als de tegenstand groot werd en mij vervloekingen werden toegewenst als
ik een hard woord over uw boosheden moest spreken. Maar de Heere
heeft mij bijgestaan en bemoedigd, ook als ik deze of gene zonde, die in
de gemeente in zwang was, openbaar bestrafte naar de eis van zaken.
Dan ging het mij als met Jeremia: “Komt aan, en laat ons hem slaan met
de tong, en laat ons niet luisteren naar enige zijner woorden”, Jeremia
18:18.
De nauwe rekenschap die ik zal moeten afleggen, de trouwe voorbeelden
van profeten en apostelen en de zalige beloning deden mij het werk dan
weer met vrijmoedigheid opnemen. Uw dodelijke dag heb ik niet begeerd,
maar ik heb alle middelen aangelegd om die te voorkomen.
Alardus Tiele, predikant te Rotterdam
(Heilige keurstoffen, 1749)
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Belijdenis

20 juni

“Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter u betaamde...” Jeremia 17:16
Lezen: Handelingen 20:17-38
Wat van mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest, van die tijd
af dat ik onder u gestaan heb. Wat er van mijn lippen gegaan is, weet u
van de eerste dag af. Vraagt u wat er van mijn lippen is gegaan? Ik heb u
voorgesteld de goddelijke waarheden van de Heidelbergse Catechismus,
de waarheden van Jezus Christus in Zijn schoonheid, waarheden van het
verbond der genade en de rijke goederen van het Nieuwe Testament.
Ik wees op de ware manier van verzoening met God, namelijk een zondaar
te vernederen en dat hij, vernederd door het gezicht van zijn zonden, als
vluchtende is naar Christus. Ik heb getoond dat men zonder dit niet kan
zalig worden, maar voor eeuwig zal moeten verloren gaan. Dit alles heb ik
voor uw aangezicht mogen prediken.
Ik zeg in nederigheid van mijn ziel, met de woorden van Paulus: “Ik betuig
ulieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen...”
Dat wil niet zeggen dat u de schuld hebt en dat ik rein zou zijn. O neen,
God doe deze dwaze gedachten verre van mij! Hier beken ik openlijk voor
God en al het volk mijn misdaden, dat duizenden gebreken mij hebben
aangekleefd in mijn bediening die mijn tong niet kan uitdrukken. Vergeef
mij dat ik u niet genoeg vermaand heb. Als ik u ooit in woorden of werk
beledigd heb, vergeef het mij. Ik betuig dat ik toch niet meer heb aangedrongen dan een herder betaamt.
Alardus Tiele, predikant te Rotterdam
(Heilige keurstoffen, 1749)
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Wijsheid

21 juni

“De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen
verachten wijsheid en tucht.” Spreuken 1:7
Lezen: Spreuken 1
Daar waar de ware wijsheid begint, moet de dwaasheid eerst gezien
worden. Want de apostel zegt: “Zo iemand wijs wil worden, die worde
dwaas.” Dat betekent dat hij zijn dwaasheid moet zien en van zichzelf
recht moet weten dat hij ontbloot is van ware wijsheid en van alle geestelijk
goed en dat hij arm, ellendig, blind en naakt is.
Hij moet tot zichzelf inkeren als de verloren zoon, eer deze tot zijn vader
ging. Hij moet door een gevoelige kennis de zondige verdorvenheid van
zijn natuur zien en ondervinden, ja, dat hij geneigd is tot alle kwaad. Hij
moet zich onmachtig voelen om zichzelf te helpen of iets tot zijn redding te
kunnen doen. Hij ziet dat zijn beste werken walgelijk en als een wegwerpelijk kleed zijn en dat zijn misdaden hem wegvoeren als een wind. Hij kan
niet meer recht bidden of iets doen wat deugt. Hij weet bij zichzelf geen
raad meer en wordt verslagen van geest, laag en klein in zichzelf en
uitziende naar vrije genade. En als het dan de Geest behaagt zijn oog te
openen voor Christus, zucht hij om als een goddeloze, uit vrije genade,
door Hem geholpen te worden. Hij zoekt vergeving en verzoening van
zonden in Zijn bloed.
Uit Christus’ volheid ontvangt hij genade voor genade. Hij zegt zijn dienst
aan de zonde, de satan en de wereld op. Zelfs zijn troetelzonde tracht hij
met wortel en tak uit te roeien. Hij zoekt met zijn hele hart de vreze des
Heeren als het beginsel der wijsheid.
J. Sappius, predikant te Kockengen
(Een kinderlijke gestalte, 1741)
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Alles gegeven

22 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Psalm 119:33-40
Wanneer u van al uw grote zonden afstand doet en uw dode ongevoeligheid en uw lauwheid behoudt, dan hebt u nog geen ware begeerte naar
genade. Wanneer u van al uw zonden afstand doet behalve van één, in
een klein hoekje van uw hart, hoewel u dit alles doet, u hebt nog geen
ware genade; tenzij u álles wilt geven wat u hebt. Want wie waarlijk genade begeert, zal van alles scheiden.
“Geef mij kinderen. Indien niet, zo ben ik dood”, zei Rachel tot Jakob. Zo
roept ook de ziel die waarlijk genade begeert tot God. De begeerte naar
genade is de dorst van de ziel. Het is zo’n brandende begeerte, dat ze
iemand zou verteren. Wat is er toch een koel bidden, wat een ijskoud
aanhoren. Maar die mensen hebben geen brandende, noch dorstende
begeerte.
Wie genade begeert, heeft lust in lezen en onderzoeken en ijverig zijn in
de middelen. Hij is ook begerig naar heiligmaking en heeft lust in een
krachtige predikdienst, waarin alle verdorvenheden van zijn hart voor hem
worden opengelegd. Wie ware genade begeert, heeft lust tot al die middelen. Als het hart dit vermaak heeft en er zulk een inwendige trek in vindt
dat u niets anders kunt of u moet daarin doende zijn, dan is het goed.
Doch indien u aarzelt en loom bent in die heilige plichten tot de dienst van
God, dan zijn al die begeerten slechts nagebootst en vals.
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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Begeerte

23 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Psalm 27
De psalmist toont in deze tekst dat hij een ware begeerte heeft naar
genade. Indien u een boezemzonde hebt die u lief is en die u niet wilt laten
varen, dan is dat een duidelijk teken dat u geen waarachtige begeerte naar
genade hebt.
De apostel Paulus schrijft in Hebreeën 13:18: “Bidt voor ons, want wij
vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk
wandelen.” Hier worden gewilligheid, een begeerte om eerlijk te leven en
een goed geweten samengevoegd. Dat geeft te kennen dat niemand een
begeerte kan hebben om naar Gods wil godvruchtig te leven, of hij moet in
alle dingen een goed geweten hebben. Indien uw geweten een achterdeur
openhouden wil voor uw lusten, dan moet u weten dat u de ware genade
niet begeert, noch kunt begeren. Want ware genade verootmoedigt het
hart om alle hindernissen naar genade af te leggen.
De begeerte naar genade moet sterk zijn, indien ze naar waarheid is. Een
lauwe begeerte is geen ware begeerte. De koopman die paarlen zocht,
verkocht alles voor die ene parel van grote waarde. Dit is de reden waarom de dienaren van Christus bij de hoorders niet aangenaam zijn. Zij
komen boven de prijs die de mensen voor Christus en Zijn genade willen
geven. Zij zouden Christus en de hemel wel willen hebben, maar niet voor
die prijs. U moet afstand doen van alle zonden, anders hebt u geen ware
begeerte tot genade.
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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Verlangen

24 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Psalm 119:81-88
Een ziel die waarlijk begerig is naar genade is dan pas tevreden als zij
Christus en Zijn genade verkregen heeft. Elk uitstel is voor zo iemand
verdrietig. Maar u die al twintig, veertig, ja zestig jaar wacht op genade, ik
ben bang dat u nog zo flauw als tevoren in uw begeerte was en dat uw
pogingen ook nog zijn.
O, geliefden, dit is een klaar bewijs dat u nooit waarlijk de genade begeert
hebt, want een ware begeerte wordt hoe langer hoe ernstiger. U zou met
de psalmist in Psalm 13 kunnen zeggen: “Hoe lang HEERE?” Zou ik zo’n
ongelovig en onboetvaardig hart hebben dat ik nooit geloof zal krijgen om
op U te rusten? Zal ik nooit berouw van mijn zonden hebben? Hoe lang, o
HEERE, zal ik zo’n dood hart hebben? Zal mijn hart dan nooit tot U worden opgetrokken? O, hoe lang zal ik de duivel nog dienen? Indien uw
begeerten waarachtig zijn, dan hebt u enige genade ontvangen. De
psalmist heeft een aangename uitdrukking daarvan in Psalm 37:4: “...zo
zal Hij u geven de begeerten uws harten.” Er is geen ware begeerte aan
de zijde van de mens of er is een geven aan de zijde van God. Indien gij
nog geen genade hebt, dan zijn uw begeerten niet waarachtig geweest.
Vraag aan iemand: Begeert u genade? Dan zegt hij: Ja. En ik begeer het
ook, zegt een ander. Zij willen ondertussen hun zonden niet afbreken. Ze
zijn als Saul. Hij roeide de tovenaressen uit met de ene hand en met de
andere hand ging hij hen raad vragen.
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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De middelen

25 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Psalm 84
Die de genade waarlijk begeren, begeren ook de middelen van de genade.
Die een goede korenoogst wil hebben, zullen alle moeite aanwenden om
hun grond te ploegen, te eggen en te zaaien en alles wat er nog meer
vereist is. Veel mensen menen genade te verlangen, maar ze zijn traag
om de kosten te berekenen en de moeite te doen om het Woord van God
te horen en dat te bewaren. Zodra er een getrouw dienaar van God in een
gemeente komt, zullen Gods kinderen hem verzoeken om voor hen te
prediken. Toen de kamerling Philippus zag, vroeg hij om op de wagen te
komen en de Schrift uit te leggen. U kunt het Woord van God elke zondag
nog horen, of blijft u liever thuis? Of gaat u naar de kerk zonder aandacht
of om te slapen?
Christus heeft u bevolen te bidden voor de dienaars des Woords. Ik vraag
u, hoeveel gebeden hebt u opgezonden voor getrouwe dienaren? Ik vrees
dat er vele duizenden onder ons zijn voor wie deze dingen een raadsel
zijn. Ach, de mensen hebben geen lust in de adem van de Geest der
genade. Ik weet dat er veel praters zijn, maar er worden zo weinig doeners
gevonden. De mensen behoren eerst doeners te zijn en daarna sprekers.
Ja, er zijn veel grootsprekers in de godsdienst, maar het zijn de waren
niet. Ik zal u zeggen wie de beste Christenen onder u zijn. Dat zijn zij die
als de kerkdeuren gesloten worden, naar hun huizen gaan met de overdenking van het Woord in hun hart, biddend of de Heere het wil zegenen.
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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Aanbod

26 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Psalm 119:25-32
De mensen hebben geen begeerte in de genade, want als de genade hun
wordt aangeboden, willen ze die niet aannemen. Er is toch niemand die
wanneer hem een som van duizend gulden voor zijn voeten wordt gelegd,
deze niet wil aannemen? God biedt u genade aan. Hij roept door Zijn
dienaren: “Hoe lang zult gij de slechtheid beminnen?” Maar de mensen
willen niet. Zij stoten de genade van zich.
Ik zeg u: Hiernamaals mag u de genade begeren, als er geen genade
meer te vinden zal zijn. Christus zegt: “Gij zult Mij zoeken, maar zult Mij
niet vinden.” Nu vermaan ik u tot bekering, maar gij wilt mij niet geloven.
Zo spreekt de Heere tot elke ziel die Hij de middelen van de genade
aanbiedt. Het is alsof de Heere wil zeggen: Ik wou u gereinigd hebben van
uw zonden, vuile besmettingen en verdorven hart, maar gij verwaarloost
en veracht alle middelen van reiniging waardoor Ik u wil reinigen. Daarom
zal Ik spotten als uw vrees komt.
Merk hier toch op, geliefden, aan wie de genade nog wordt aangeboden.
Ontvang haar toch! God wil ze u hiernamaals niet geven, hoe gaarne u ze
dan zou willen hebben. Maar die de genade nu verwaarlozen, zullen de
genade hierna verwaarlozen. Maar, zult u vragen, hoe zal ik ware genade
begeren? Doet dan uw best om genade te leren kennen. Smeek met de
psalmist van Psalm 119: Leer mij de weg van Uw inzettingen en ik zal hem
behouden!
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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Smaak

27 juni

“Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen...” Psalm 119:40a
Lezen: Hooglied 2
De smaak van genade is zoet en lekker. Indien wij ze maar eens mogen
proeven, onze harten zouden er voor altijd naar watertanden en wij zouden
weinig lust meer in de zonden hebben. U die de hoogmoed, gierigheid en
de wereldsgezindheid smaakt, u proeft vergif dat zeer boos is. Maar indien
u slechts één keer in waarheid het zuivere genadewater geproefd hebt en
de goede dingen van het geloof - boetvaardigheid, reinheid en dergelijke
zaken van God - nooit zult u het andere meer begeren.
Er is nog nooit iemand geweest die ware genade geproefd heeft en er
daarna schamper over heeft gesproken. O, zo schreeuwen de mensen
tegen de prediking van het Woord, wat een prediking is dit! Hier is in der
waarheid niets meer in dan toorn, hel en verdoemenis! Ze zeggen: Kunnen
we niet in de hemel komen zonder zo veel beweging en gedoe? Helaas,
wat weten de mensen weinig van de kracht van het Woord van God en wat
hebben zij alleen maar een oppervlakkige kennis van God en Zijn dienst.
Ze proeven alleen maar de schil en veroordelen daarmee de gehele
vrucht. Daarmee verwerpen zij de zaligmakende zoetheid van Gods
Woord. Doch wie eenmaal die zoetheid geproefd heeft, roept met David uit
in Psalm 119:103: “Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest,
meer dan honig in mijn mond.” Wanneer u een ware begeerte naar genade
wilt hebben, zuiver dan uw ziel van de zonde en smeek Hem om vergeving.
William Fenner, predikant te Rochford
(De rijkdom der genade, 1736)
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Verval

28 juni

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.”
Openbaring 2:4
Lezen: Openbaring 2:1-7
De kerk van Efeze stond er droevig bij. Ze had haar eerste liefde verlaten.
Daarom dreigt de Heere dat Hij de kandelaar van zijn plaats zal weren. O,
geliefden, als u onze kerk aanziet, dan is zij zo werelds geworden. Ga
maar in de kerk, u ziet er de wereld. Zou u dan nog twijfelen of de Heere
de kandelaar zou weren?
Er moet juist een licht van heiligheid zijn onder de christenen. Daartegenover zijn de duistere wereld en het vlees erin gekropen. O, ik weet wel,
God heeft nog de Zijnen onder ons en dat zijn nog de steunpilaren. Zie
eens hoe God werkt omtrent Zijn kerk, nu Hij de Zijnen thuishaalt. Wat zijn
er de laatste tijd veel kinderen Gods weggenomen. Onlangs werd ons nog
een hemels man die enkel geest was - ds. Boogaard - door de wrede dood
ontrukt. En of dit nog niet genoeg was, zijn er ook vromen uit de kerk
gelopen. Dat is echter niet goed, want zij hebben met mij en anderen het
huis mede in brand gestoken. Dan moeten zij ook mee helpen blussen.
O, hoe veel leraars hebben ergernis gegeven door leer en leven. Op vele
kansels staat een stallicht op de kandelaar in plaats van het ware licht.
Daarvandaan komt een vals leven en wat hersenkennis in plaats van ware
kennis. Want kennis zonder heiligheid is een vals licht. Zij menen wel iets
te weten, maar de letter doodt. Men heeft een eerlijk, burgerlijk leven
aangenomen voor een christelijk leven en dat zijn nu onze leden van de
kerk.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Het vervallen christendom, 1756)
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Zalig einde

29 juni

“Zegt de rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan...” Jesaja 3:10a
Lezen: Jesaja 3:1-15
Hier ziet u het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen.
Het gaat de vromen nooit kwalijk, daarentegen de goddelozen nooit goed.
Ziet op het einde. Hoe wonderlijk waakt de Heere over Zijn kinderen. Dat
bleek bij die jongelingen in de gloeiende oven en bij Daniël in de leeuwenkuil. Paulus en Silas zongen in de gevangenis en werden verlost.
Zo weet de Heere de godzaligen uit de vervloeking te verlossen. O, hoe
zoet is dat voor een kind van God als hij bevindt dat de Heere wonderen
doet om zijnentwil. Wat zegt gij nu, wereldling? Wilt gij nog geen christen
worden? Gij zoekt rijkdom en eer? Hier is overvloed van alles. Hier is winst
die alle verlies overwint. De God des hemels zendt Zijn boden om u te
zeggen dat Hij hemel en aarde zal gebruiken tot uw voordeel. Onder Gods
vleugelen is rust en vrede, vreugde en blijdschap.
Maar, zult u mij vragen, hoe komt het dat een mens geen christen wil
worden? Het is zijn diepe vijandschap. Het is een harde leer, zegt hij. De
Heere wil immers het hart hebben. Ja, geef Gode wat Godes is, uw lichaam en uw ziel. Die zijn immers voor de Heere geschapen en worden
door Hem onderhouden. Wat doet uw ziel voor uw Schepper? Gods kind
zal de laatste vijand welkom heten. Stefanus zag de hemelen geopend en
Paulus verlangde ontbonden te worden en met Christus te zijn.
Henricus van Rijp, predikant te Utrecht
(Verzameling van keurstoffen, 1748)
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Verlicht

30 juni

“Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn
druk al lang vergaan.” Psalm 119:92
Lezen: Psalm 119:89-96
Het Woord van God is het centrum of het middelpunt van het vermaak van
Gods kinderen. Veel waren de zwarigheden en de onrusten in Davids
leven, nochtans vond hij veel troost en vermaak in Gods Woord. Daarom
zegt hij: “Uw getuigenissen zijn mijn vermakingen.” Terwijl anderen zich
vermaken in ijdelheid en ongerechtigheid, in eten en drinken, zeggen
Gods kinderen: Uw Woord is al mijn lekkernij.
U zult mij vragen: Waarom scheppen de heiligen zo’n vermaak in Gods
wet? Het is omdat zij geestelijk verlicht zijn, hun ogen zijn geopend om die
heerlijkheid te zien en de diepe verborgenheden van Gods wet te begrijpen. Er ligt een deksel op hun hart, zegt Paulus van de Joden. Zo is het
ook wanneer een goddeloos mens het Woord leest. Er ligt dan een deksel
op zijn ogen en op zijn hart, want de god dezer wereld heeft zijn ogen
verblind. Maar van Gods kinderen is dit deksel afgenomen. Christus heeft
hun ogen gezalfd met geestelijke ogenzalf.
Ze zijn echter niet alleen verlicht, maar ook wedergeboren. En zoals kleine
kinderen in de natuur een honger hebben naar melk tot onderhouding van
het leven, zo is het ook in de geestelijke geboorte: er is honger naar
genade en een verlangen naar Gods Woord. God heeft in Zijn uitverkorene een beginsel van genade uitgestort, waardoor hij niet alleen genegen
is, maar ook bekrachtigd wordt om in al de geboden onbestraffelijk te
wandelen.
Edmond Calamy, predikant te Londen
(Arke der vromen, 1676)
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Met geweld

1 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: Mattheüs 11:1-19
In het algemeen verlangen de mensen die onder het licht van het Evangelie leven en geen godloochenaars zijn, het koninkrijk Gods in te gaan. Zij
wensen liever naar de hemel te gaan dan naar de hel. De meeste van hen
zijn er niet bekommerd over, maar leiden een gerust en zorgeloos leven.
Anderen hebben enige overtuiging van Gods Geest, maar doen geen
geweld op het koninkrijk Gods.
Maar zij van wie gezegd kan worden dat ze waarlijk geweld doen, hebben
een sterke begeerte om uit hun natuurlijke staat te geraken en een aandeel in Christus te krijgen. Zij hebben zo’n overtuiging van de ellende van
hun tegenwoordige staat en van de uiterste noodzakelijkheid om daaruit
verlost te worden, dat hun gemoed daardoor bezeten is. Daarvóór ging
hun begeerte naar andere dingen uit, maar toen zij geweld gingen doen op
het koninkrijk Gods, ging dit belang uit boven alle andere. Het slaat alle
dingen neer en neemt hun gehele ziel in beslag met ernst en vastberadenheid. David zegt in Psalm 27: “Eén ding heb ik van de Heere begeerd,
dat zal ik zoeken.”
Waar een sterke begeerte en een grote vastberadenheid is, zullen evenredig pogingen zijn. Mensen die daarmee in hun hart bezet zijn, strijden
om in te gaan door de enge poort en zullen geweld doen op de hemel. Zij
zullen alles doen wat vereist is en wat in hun macht is te doen. Dat doen
ze met volharding.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Een last

2 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: Hebreeën 12:1-17
Geweld doen op het koninkrijk Gods is met ernst gericht op het doel dat
koninkrijk te ontvangen. Mensen kunnen sterk bezig zijn met de staat van
hun ziel. Hun gedachten en zorgen kunnen zeer in beslag genomen
worden door geestelijke zaken, en toch doen ze geen geweld op het
koninkrijk Gods. Hun geest is niet rechtstreeks bezig met dit werk der
verlossing. Zoeken is een naarstig waarnemen van de middelen die God
daartoe heeft ingesteld.
Hij die geweld doet op het koninkrijk van God vindt gewoonlijk veel dingen
op zijn weg die tegen de draad in gaan. Hij wordt echter niet tegengehouden door het kruis dat voor hem ligt, maar hij neemt het op en draagt het.
Veronderstel dat hij iets niet kan doen zonder dat hij aan zijn welstand
schade lijdt of bespotting, hij zal door zulke moeilijkheden heenbreken.
Alles wat een last bevonden wordt die hem verhindert deze loopbaan te
lopen, werpt hij van zich af, al was het een gouden last. Ja, al hinderde
hem zijn rechterhand, hij zou ze afsnijden, hij zou zijn rechteroog zonder
aarzelen uitrukken met beide handen.
Dit zijn onoverkomelijke moeilijkheden voor diegenen die geen echt
geweld doen. Het zijn struikelblokken waar ze niet overheen komen. Maar
zo is het niet met hen die waarlijk geweld doen op het koninkrijk Gods.
Laat in de weg staan wat er wil, zij dringen met geweld door alle moeilijkheden heen.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Genade genoeg

3 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: 1 Timotheüs 1:12-20
Wij verkeren in nood. Ie nood dreigt ons te doen vergaan, want buiten het
koninkrijk van God is geen veiligheid en zonder dat koninkrijk zijn wij voor
eeuwig verloren. Er is geen andere schuilplaats. Dit is de enige vrijstad
waarin wij veilig zijn voor de bloedwreker, die alle goddelozen vervolgt.
Allen die buiten deze schuilplaats zijn, zullen verslonden worden door de
vlammende zondvloed van toorn en wraak. Zij mogen aan de deur kloppen
en roepen: “Heere, Heere, doe ons open”, maar dat zal tevergeefs zijn. Zij
zullen teruggeduwd worden en God zal geen genade voor hen hebben. Er
zal niemand zijn om medelijden met hen te hebben of om hen te helpen.
Alle hoop zal verloren zijn.
Het koninkrijk behoort nu gezocht te worden, wegens de korte duur en de
onzekerheid om in dat koninkrijk te geraken. Onze dagen zijn beperkt. God
heeft onze tijd afgemeten en wij weten niet waar en wanneer ons einde zal
zijn. Zolang de mens buiten het koninkrijk is, is hij ieder moment in gevaar
om door de toorn van God overvallen te worden. Wij weten niet hoe
spoedig wij die grens bereiken waar geen bezinning meer zal zijn. Maar
hoe zondig iemand ook is en wat zijn omstandigheden ook zijn, er is een
mogelijkheid van verlossing. God kan het volbrengen en heeft er genade
genoeg voor, zodat Hij het kan doen met behoud van Zijn eer en majesteit
en tot herstel van de zondaar.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Plichten

4 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: Handelingen 8:26-40
Ik wil alle mensen die zonder Christus leven in liefde vermanen toch
geweld te doen op het koninkrijk Gods. Er zijn veel mensen die naar
verlossing hebben gezocht, maar niet op de juiste wijze. Ze hebben haar
daarom nooit gekregen, maar zijn naar de hel gegaan. Die hebben nu dag
noch nacht rust, omdat ze geen gelegenheid meer hebben om te zoeken.
Wees daarom vermaand de verlossing niet zo te zoeken als zij deden,
maar doe geweld op het koninkrijk der hemelen. Ja, zult u zeggen, wij
kunnen dat niet uit onszelf, dat ligt buiten ons bereik. Het is waar, iemand
kan nooit door en door bezig zijn met deze zaak, tenzij zulks plaatsvindt
door Gods invloed. Maar God beïnvloed mensen door middelen en het is
in uw macht moeite te doen in het gebruik der middelen, ja zelfs grote
moeite. U kunt ijverig waken en strijden tegen de zonden. Het is in uw
macht alle openbare en persoonlijke plichten in de godsdienst waar te
nemen en te doen.
Het is een moeilijke zaak te luisteren, te lezen en met aandacht te bidden.
Maar dat betekent niet dat een mens met deze dingen niet kan worstelen
omdat ze moeilijk zijn.
Sommige mensen zijn bang hun plicht te doen, uit vrees dat ze er hun
gerechtigheid voor God van maken. Ja, al vertrouwen sommigen op hun
eigengerechtigheid, dan zijn ze er toch niet gerust op. Want een ontwaakt
geweten zal niet gerust steunen op deze plichten.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Kruisigen

5 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: Lukas 14:25-35
Laat niets uw besluit om het koninkrijk Gods te zoeken in de weg staan.
Wat het ook is, werp het weg zonder aarzelen, als het dit grote belang
hindert. En als het van dien aard is, dat het steeds opnieuw een verhindering blijkt te zijn, wil er dan helemaal niets meer mee te maken hebben, al
zouden uw aardse belangen er onder lijden.
Al wordt u door uw vrienden als zonderling en belachelijk beschouwd en
verachtelijk in hu ogen, laat het alles los. Offer ze als het ware op in een
offerande aan het belang van uw ziel en laat alles vallen. Als het vlees
moet worden gekruisigd, kruisig het en spaar het niet. Laat verlossing het
enige voor u zijn. Dit wordt zeker van u geëist en hier blijven velen steken.
Dit opgeven van andere dingen voor de verlossing, is een struikelblok
waar weinigen overheen komen. Terwijl anderen op de prediking van
Johannes de Doper alles in het werk stelden om het koninkrijk Gods te
ontvangen, was ook Herodes ontroerd door zijn prediking. Hij hoorde die
graag en deed veel dingen, maar toen Johannes zei dat hij moest scheiden van zijn geliefde Herodias, toen stokte hij.
Ook de rijke jongeling was zeer bezig omtrent de weg der verlossing, maar
toen Jezus hem beval alles te verkopen wat hij had en het de armen te
geven en Hem te volgen, kon zijn hart zich daarmee niet verenigen en hij
ging bedroefd weg. Hij kon van zijn goederen geen afstand doen.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Vrijmacht

6 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: 1 Samuël 16:1-13
De rijke jongeling wilde geen afstand doen van zijn goederen. Dat had hij
wellicht wel gedaan als Christus hem bevolen had een aanzienlijk deel van
zijn goederen weg te geven, of een half deel.
Maar nu beveelt Christus hem alles op te geven. Dit ging te ver. O, geliefden, de enge poort bestaat vooral uit alles geven en hierom is het dat
velen zoeken in te gaan en niet kunnen. Zie terug op uw zonden, wat u
gedaan hebt, op het ellendige en jammerlijke van uw godsdienstige
verrichtingen en wat u daarin tekort geschoten bent. Hoe uiterst verdorven
al uw verrichtingen ook godsdienstig geweest zijn en hoe rechtvaardig God
u daarvoor zou mogen verwerpen.
Besteed uw tijd niet zomaar, maar zie vooruit en overweeg wat u kunt
doen en wat u moet doen en waartoe God u roept om nog te doen tot uw
verlossing. De apostel vergat alles wat achter hem lag en strekte zich uit
tot hetgeen voor hem lag. Arbeid om uw hart grondig bereid te krijgen om
voort te gaan en te volharden tot het einde.
Het komt bij velen voor dat zij een korte tijd zeer aangedaan schijnen,
maar spoedig is alles verdwenen. Gebruik uw uiterste inspanning, zonder
enige beperking. Als God u ooit genade bewijst, doet Hij dat in Zijn soeverein welbehagen. Hij alleen bepaalt de tijd wanneer! Sommigen geeft Hij
binnen korte tijd genade, anderen nadat ze lang gezocht hebben. Er is
geen andere weg voor u dan te wachten. God wil hierin vrijmachtig handelen.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Goede raad

7 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: 2 Korinthe 6:1-13
Om u nog verder te onderwijzen, moet ik tot u zeggen: Als u stilzit, dan
sterft en vergaat u. Als u teruggaat, zult u zeker sterven en als u vooruitgaat, kunt u leven. Hoewel God niet gebonden is aan enig ding dat iemand
die onbekeerd is doet, toch is er een grote waarschijnlijkheid dat u zult
leven door naar deze raad te luisteren. Door zo geweld te doen en te
volharden zult u ten laatste het koninkrijk der hemelen ontvangen.
Zij die niet alleen deze besturingen gehoord hebben maar ze onder beding
van genade van God ook beoefenen, zullen overwinnen. Zij zullen ten
laatste met het Lam staan op de berg Sion, in witte klederen gekleed, met
palmtakken in hun handen. Dan zal al uw moeite ruimschoots uit genade
beloond worden en u zult er nooit berouw van hebben, zoveel moeite
gedaan te hebben. Deze zelfverloochening en dit wachten zullen dan in uw
ogen tot niets worden, reeds vanaf het eerste ogenblik dat u de eeuwige
heerlijkheid geniet, die u storeloos eeuwig genieten zult.
U die genade zoekt, nu is het uw tijd. U die bevreesd bent verloren te
gaan, trek voordeel uit deze tijd. Nu is het de welaangename tijd! Nu is het
de dag der zaligheid! Luister heden naar Gods stem, terwijl het heden
genaamd wordt, en verhard uw harten niet. Het is een dag van genade
voor ons zolang wij in deze wereld leven en zolang wij de middelen der
genade hebben. De deur der genade voor zondaren staat nog open.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Heden

8 juli

“...en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Mattheüs 11:12b
Lezen: Hebreeën 3:7-19
Heden, nu God door Zijn Geest werkt en u nog leeft en woont in een
plaats waar mensen uit de duisternis getrokken worden, verhard u toch
niet, maar laat u leiden. Ik zeg dit opdat u zich in eeuwigheid niet zult
moeten beklagen dat u deze gelegenheid voorbij liet gaan. Wij weten niet
of God nu Zijn uitverkorenen vergadert, omdat Hij een zeer zwaar oordeel
zal doen volgen.
Het is menigmaal Gods wijze van handelen geweest om eer Hij een volk
verwerpt en oordelen over hen brengt, eerst de Zijnen te vergaderen voor
de dag des kwaads. Dat zien we bij de uitstorting van de Heilige Geest en
de prediking van de apostelen, toen duizenden werden bekeerd. Na deze
oogst werden de overigen verblind. Het Evangelie had weinig voorspoed
meer en hun stad werd door de Romeinen verwoest. Wij lezen in Openbaring 7 dat God, eer Hij op het punt stond verwoestende oordelen over de
aarde te brengen, Zijn dienstknechten aan hun voorhoofden liet verzegelen. Zij werden verzegeld tot de dag der verlossing.
Dit kan nu bij ons ook het geval zijn. De toestand van land en volk zag er
nooit zo dreigend uit als in onze dagen. De praktijk der godzaligheid wordt
bijna niet meer gevonden en de fundamentele waarheden worden meer en
meer verdraaid en verloochend. Laten deze overwegingen een ieder
bewegen deze tijd uit te kopen, opdat u niet blijft in dezelfde omstandigheden waarmee u in de wereld kwam, namelijk als een verloren schaap.
Jonathan Edwards, predikant te New Jersey
(Leerredenen, 1791)
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Dwaas

9 juli

“Maar God zei tot hem: Gij dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van
u afeisen...” Lukas 12:20a
Lezen: Lukas 12:13-21
Wie was toch die dwaas? Wel, het was een mens die rijk was. Zijn ouders
hadden voor hem schatten vergaderd en God had hem rijkelijk gegeven
het goede te genieten. U zult zeggen: Hoe verging het deze rijke man?
Och, het ging hem zeer voorspoedig, zijn land had wel gedragen. Zijn
landerijen gaven de ene voorraad na de andere. Hij had het gevoel dat
alles ging naar de wens van zijn ziel. Maar hij had zoveel schuren niet om
deze zijn vruchten in te verzamelen. Zo overleggende, denkt hij dat er
niets beter is dan aan het breken en aan het bouwen te gaan: “Ik moet
meer ruimte maken om al mijn vruchten te verzamelen.”
U zult zeggen: Deze man had toch gelijk? Men mag toch grotere schuren
bouwen? Ach ja, maar zijn hart deugde niet, zijn oogmerk was boos. Hij
zette zijn hart op zijn goederen. Weet u waar dat uit blijkt? Hij noemt alles
het zijne: mijn vruchten, mijn schuren, mijn gewas. Heeft uw hand dat
vermogen gegeven? O, gij dwaas!
Wat zegt Gods volk als zij hun bezittingen overzien? “Het is Uw zegen,
Heere, die Gij uw knecht genadiglijk verleend hebt.” O, zij klimmen tot God
op en zeggen: “Wat heb ik, dat ik niet ontvangen heb?” Maar deze dwaas
zegt in zijn hart: “Wees maar vrolijk en leef maar onbekommerd voort.”
Ach man, maar wat zegt God? Wat een vonnis wordt er over u uitgesproken! “Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen.”
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Deze nacht

10 juli

“Maar God zei tot hem: Gij dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van
u afeisen...” Lukas 12:20a
Lezen: Psalm 52
God noemt die rijke man een dwaas. Het is alsof God de Heere als met
een hoorbare stem uit de hemel hem toeriep: “Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en goddeloos mens? Zult gij al mijn goederen die Ik u
gegeven heb zo misbruiken en Mij tot toorn verwekken om uw arme ziel
ten verderve te brengen? Gij slechte, hoe lang zult gij de slechtigheid
beminnen? En gij zot, hoe lang zult gij de wetenschap haten? Gij dwaas,
overdenkt gij niet eens dat gij moet sterven en dat de gehele wereld
voorbijgaat met al haar begeerlijkheid? Weet gij niet dat het u niet baten
kan, al had gij de gehele wereld, als gij schade aan uw ziel moet lijden?
Deze nacht zal God uw ziel van u wegnemen en wie zal uw ziel eisen? Het
is de dood, hij past op u. Ik heb bevel, zegt de dood, om de pijl des doods
in uw hart te schieten.” De grote God zegt: “Ik heb uw dag bepaald. Het is
de mens gezet eenmaal te sterven. De tijd van Mijn raad is volbracht. Gij
wilt uw schuren afbreken, maar ik zal uw aardse huis afbreken in deze
nacht.”
Zo het leven is, is het einde. Voor de duivel geleefd en voor de duivel
gestorven. U zult zeggen: Zijn er zulke mensen? Wie kan er zo zot zijn dat
hij zo zou handelen? Ik zal u zeggen wie het zijn. De Zaligmaker zegt ons:
“Alzo is het met dien, die zichzelve schatten vergadert en niet rijk is in
God.” Die mensen vergaderen schatten in de wereld. Zo doen ze, zo leven
ze, zo sterven ze.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Wijs

11 juli

“Maar God zei tot hem: Gij dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van
u afeisen...” Lukas 12:20a
Lezen: Psalm 37
De Heere Jezus opende Zijn mond door gelijkenissen te vertellen. Soms
met duistere redenen die uitleg nodig hadden. De man in deze gelijkenis
was rijk, maar toch arm. Rijk in de wereld, maar zonder genade. Wie arm
is en nochtans rijk, is hij die arm is naar de wereld, doch vergenoegd leeft.
Zij schikken zich naar de bedeling van Gods voorzienigheid. Het mag gaan
zo het wil, zij zwijgen Gode. Zij zien in het kleine zulk een schat dat zij
zeggen: Het weinige van mij is meer dan de overvloed der goddelozen. Zij
zijn vergenoegd met hun deel aan de Heere Jezus, ze zijn arm maar
nochtans dubbel rijk.
Doch die rijk is zolang hij leeft, maar arm is in zijn dood, gaat naakt en arm
naar het graf. Zij zijn dwaas die in hun jeugd zo slaven en draven, zorgen
en wroeten dat zij het gemakkelijk zouden hebben in hun oude dag. O,
dwaas, dat u uw kostelijke tijd besteedt voor iets dat zo onzeker is en zo
kort. Zouden we niet wijzer moeten zijn om onze tijd te besteden om het
koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid te zoeken?
Als gij niet wijs wordt en u zich niet bekeert, zult gij met deze dwaas uw
ogen in de hel opendoen. En ach, hoe snel kan u dat overkomen. O, hoe
naar zal dat zijn. U zult dan zeggen: Ach, hadden wij ons maar bijtijds
bekeerd, maar nu is het te laat. Arme mensen, mocht u in deze tijd uw
dwaasheid leren zien en bewenen eer gij naderhand, als het te laat is, zult
wenen. Eén traan over de zonden hier is beter dan duizend na uw dood.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Rijk in God

12 juli

“Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert en niet rijk is
in God.” Lukas 12:21
Lezen: Psalm 73
Ik spreek nu tot de vromen. U bent deze dwaas niet gelijk. U zegt integendeel, met Luther: “Ik belijd voor God dat het tijdelijke mij niet voldoen kan.”
Gods kinderen zeggen met Paulus dat ze niet de dingen aanmerken die
men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Heere, zeggen ze, wat baat
mij de gehele wereld als mijn arme ziel verloren moet gaan en ik zonder
genade zou blijven? Wat baat het of mijn tassen vol goud zijn en mijn ziel
doodarm is?
Daar is mijn geluk niet in, zegt een kind van God, dat ik rijk ben. Ik heb
beleden dat mijn geluk in God is. Heere, zeggen ze: geeft U mij niet veel
van het goed van deze wereld, het zal mij niet deren. Heb ik voor het
lichaam niet veel te zorgen, des te meer tijd en gelegenheid heb ik om
God te dienen. Zij zeggen: Wie heb ik nevens U in de hemel? Zij bereiden
zich bijtijds voor om te scheiden.
Als men vraagt, hoe moet het dan met al uw goederen? O, dat scheelt mij
niet, zeggen ze, Heere geef Gij het dien het u belieft te geven. Zo raken
ze los van het schepsel en gaan ze met hun geestelijk leven, gelovende
en verlangende naar de Heere en roepen: “Ja, Heere, kom haastelijk.” Zo
vertrouwen ze Hem alles toe en geven een snik - en daarmee vliegt hun
ziel naar boven. En ofschoon hun lichamen gelegd worden in het stof des
doods, nochtans zal God de Heere, die hun tranen geteld heeft, ook wel
voor het stof zorg dragen. Dat zal Hij opwekken in de grote dag der wederkomst.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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De bezoldiging

13 juli

“Want de bezoldiging der zonde is de dood...” Romeinen 6:23
Lezen: Romeinen 5:12-21
Overal waar de zonde wordt gevonden, worden plagen verdiend. Dat geldt
zelfs de zonden van de uitverkorenen. De zonden van de uitverkorenen
hebben niet alleen in zichzelf de plagen verdiend, als zijnde overtredingen
van Gods wet. Er blijft ook een dadelijke vloek tegen hen bestaan, totdat
ze weggenomen worden. “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood
sterven.” De zonde kan niet weggenomen worden, tenzij aan die bedreiging voldaan wordt.
Dit mag ons leren dat de zonde geen kleine zaak is, noch ook dat de
vergeving zo’n gemakkelijk werk is, zoals de mensen gewoonlijk denken.
Er zijn veel jammerlijke plagen die op de zonden volgen en die op alle
zondaren die buiten Christus zijn zwaar zullen aanvallen. O, denk dan niet
dat de zonde een lichte zaak is, terwijl ze de oorsprong is van zo veel
ellende voor de zondaar. O, indien u een indruk had in uw ziel hoe uitnemend bitter Gods vloek en toorn is, die op de zonde volgt, u zou liever
willen sterven dan de zonde bedrijven.
Hier wordt ook ingesloten dat de zonden van de uitverkorenen de vloek en
de toorn ook verdiend hebben en dat zij voor zichzelf niet kunnen voldoen.
Zo moest de Heere Jezus voor hen geslagen en geplaagd worden eer dat
de zonden konden worden weggenomen. Zoek dan recht gevoelig hierover
te zijn. Doch helaas, weinigen worden er gevonden die tot Hem de toevlucht nemen.
Jacobus Durham, predikant te Glasgow
(Merg des evangeliums, 1752)
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Geloven

14 juli

“...als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” Lukas 18:8b
Lezen: Lukas 18:1-8
Overweeg wat het is, wat wij van u vragen. Het is toch geen vreemde of
harde zaak? Het is alleen maar: te geloven. En dat is niets anders dan dat
het getuigenis aangaande Christus aangenomen wordt, ja, dat Hij aangenomen wordt tot uw welzijn.
Dit is het, daar het Evangelie u toeroept om u tot de Medicijnmeester te
begeven om genezen te worden en te komen tot een Borg om uw schuld
te betalen. Er is geen andere weg om vergeving van zonden en vrede te
bekomen, om de toorn te ontgaan en Gods gunst en vriendschap te
verkrijgen dan deze. Deze weg is, om zo te spreken, zo gemakkelijk
gemaakt, dat u alleen maar hoeft neer te bukken om Christus op te nemen. O, hoe vreselijk zal het anders zijn wanneer u voor Zijn rechterstoel
gesteld zult worden.
Indien u altijd hier op aarde zou leven, zou het al droevig genoeg wezen
om in vijandschap met God te leven. Maar gelooft u dat er na de dood een
oordeel is? Zo ja, hoe zult u dan de Christus Die u nu verwerpt, in die dag
durven aanschouwen? Wat een schrik zal er dan in het geweten wezen als
Hij zal verschijnen om wraak te doen over diegenen die het Evangelie
ongehoorzaam zijn geweest. Overweeg toch dat nu het leven of de dood in
uw keuze gegeven wordt, om het te verkiezen of om het te verwerpen.
Jacobus Durham, predikant te Glasgow
(Merg des evangeliums, 1752)
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Ernstig

15 juli

“...kiest u heden, wien gij dienen zult...” Jozua 24:15m
Lezen: Jozua 24:1-28
U zult moeten kiezen. Of u zult gewillig het leven verkiezen, wat een vrucht
is van genade, of u zult het leven verwerpen en de dood verkiezen, wat de
natuurlijke vrucht is van uw verdorvenheid. Nu kunt u het leven hebben
door Christus aan te nemen, Die als tot aan uw deur wordt gebracht. Als u
Hem nu verwerpt, dan zal de dood daar zeker op volgen en het vonnis zal
over u worden uitgesproken op die grote dag. Ja, uw vonnis zal als het
ware met uw eigen hand worden geschreven, zoals in Handelingen 13:46
staat :”...nademaal gij... uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt”, niet uit nederigheid maar uit boosheid.
Terwijl de zaak van zo’n groot gewicht is, wacht u dat u daar niet mee
speelt. Want indien u met opzet uw afgoden blijft navolgen, overkomt u
geen ongelijk wanneer de Heere u laat varen. Hij bevestigt dan alleen het
vonnis dat u tegen uzelf hebt uitgesproken. Ik zal dit ene woord hier nog
aan toevoegen en u bidden dat u dat ernstig ter harte wilt nemen. Het is
niet alleen de dood, niet alleen een toorn, maar een toorn als van Kapernaüm, dat tot de hemel toe was verhoogd. Daar waar dit Evangelie geen
reuk des levens is ten leven, daar zal het een reuk des doods zijn ter
dood. Het zal toorn op toorn en vloek op vloek brengen over de toehoorders van dit Evangelie, veel zwaarder dan die van Sodom, indien zij het
blijven verwerpen.
Jacobus Durham, predikant te Glasgow
(Merg des evangeliums, 1752)
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Heden

16 juli

“...kiest u heden, wien gij dienen zult...” Jozua 24:15m
Lezen: Deuteronomium 30:11-20
Het is een aanmerkelijke vertroosting voor een arme en geoefende ziel die
gevoelig is over zijn zonden om vergeving te ontvangen. Gods doel in de
rechtvaardigmaking van zondaren is de heerlijkheid van Zijn genade te
verklaren. Is het niet groot dat God, om Zichzelf te verheerlijken, zo’n weg
heeft uitgevonden waar ons voordeel mee gepaard gaat?
Mag dit dan geen aanmoediging zijn, om op die voorwaarde de rechtvaardigmaking te zoeken? Zo niet, God zal rechtvaardig zijn in hen te verdoemen, of zij willen of niet. Als Hij in Zijn genade niet verheerlijkt wordt, zal
Hij nochtans in Zijn rechtvaardigheid verheerlijkt worden.
Ach, dat de mensen die zich stellen tegen de verheerlijking van Zijn
genade eens geloofden hoe zwaar hun schuld voor God is. Hun schuld zal
in een zeker opzicht die dag veel zwaarder zijn dan de schuld van de
zonden van overspel, doodslag of dergelijke. Nochtans zullen velen in die
dag bevonden worden hieraan schuldig te zijn, omdat zij zich niet hebben
onderworpen aan de rechtvaardigheid van God.
Doch de verdienende oorzaak van het feit dat God de zondaar rechtvaardigt, is alleen de verdienste en de voldoening van Jezus Christus, als een
vrucht van Christus’ lijden en zielsarbeid.
Jacobus Durham, predikant te Glasgow
(Merg des evangeliums, 1752)
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Kwalen

17 juli

“...zij hebben des HEEREN woord verworpen, wat wijsheid zouden zij
dan hebben?” Jeremia 8:9b
Lezen: Jeremia 8
Wanneer ik met aandacht de tegenwoordige staat van de Nederlandse
kerk overdenk, vrees ik dat er, zo God het niet verhoedt, drie dodelijke
kwalen aan de dag komen. Er heerst in de Nederlandse kerk een diepe
onwetendheid ten aanzien van Gods Woord. Verder ontbreekt het verreweg de meesten in onze kerk aan een verstandige en gegronde kennis
van de vrije genade Gods in het zaligen van zondaren. Ten slotte ontbreekt het onze kerk aan een gegronde kennis van de rechte eigenschappen van het zaligmakend geloof in Christus. Het jammerlijk gebrek van
deze drie is de baarmoeder van ontelbare onheilen, onder andere de
verdeeldheid onder Gods volk en de leraren omtrent de praktijk der godzaligheid. In de tijd van Paulus in Korinthe zeiden ze: Ik ben van Paulus, ik
van Cefas en ik van Apollos. Och, deze woorden hoort men nu ook, maar
Paulus zei daarvan: “Gij zijt nog vleselijk.”
De bittere vrucht hiervan is doorbrekende liefdeloosheid jegens elkaar.
Voeg daarbij het vrijmoedig doen van allerhande zonden, waaronder:
verslapping van de huisoefeningen en openbare godsdienst. Er hoort ook
bij de omgang van onze kinderen met diegenen die buiten de kerk zijn,
met gevolg een besmetting van de zeden. Verder is er een stilstand in de
christelijke gezelschappen. Voorts een ongevoeligheid en verharding,
zowel onder de vele zegeningen als onder de zware, aanhoudende plagen
en oordelen.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De tegenwoordige staat van Neêrlands kerk, 1757)
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Verworpen

18 juli

“...zij hebben des HEEREN woord verworpen, wat wijsheid zouden zij
dan hebben?” Jeremia 8:9b
Lezen: Jesaja 5:1-7
Wat zal men zeggen van de Nederlandse kerk, waarin zo veel gebreken
worden gezien die nog dagelijks vermeerderen? Dat ze in een zeer droeve
staat is, temeer omdat zij het verval niet ziet, betreurt en verbetert. De
Heere heeft aan de Nederlandse wijngaard tot haar wasdom zeker niet
minder gedaan dan aan de Joodse wijngaard die de Heere weggenomen
heeft. Wat denkt u dat de Heere zal doen met de Nederlandse wijngaard,
die stinkende vruchten heeft voortgebracht? Hij zal ook deze wijngaard
niet sparen. Dit is des te meer te duchten omdat het ondanks de vele
zegeningen en gedurige oordelen niet beter, maar erger wordt. Als men
dan overweegt dat de Heere Israël heeft verworpen om de verharding in
de zonden, o, dan mogen we wel beven voor Nederlands ondergang.
Ja, zeggen sommigen, het is met de kerk toch niet erger dan in voorgaande tijden? Als men over verderf en ondergang spreekt, is het alleen maar
om de mensen bang en zwaarmoedig te maken. Degenen die menen dat
het verval nog niet zo erg is, geven blijk dat ze vreemdelingen in Gods
kerk zijn. Ik vraag hun: Zien ze het verval niet in de huisgezinnen, de
dorpen en steden waar de zonden hand over hand toenemen? De zonden
geven toch de plagen? Er zijn in de kerk zo veel nietige medicijnmeesters,
valse profeten, die de waarschuwingen van Gods getrouwe dienstknechten krachteloos trachten te maken. In de tijd van Achab was er maar één
Elia tegen vierhonderd valse profeten.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De tegenwoordige staat van Neêrlands kerk, 1757)
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Gekend

19 juli

“De Heere kent degenen die de Zijnen zijn...” 2 Timotheüs 2:19
Lezen: 2 Timotheüs 2:14-26
Het is buiten twijfel dat er ook in deze tijd een overblijfsel is naar de
verkiezing der genade. Het staat ook vast dat God dat kleine kuddeke, hoe
het ook gaat, zal bewaren en in Zijn handpalmen heeft gegraveerd. Om
deze weinige getrouwen, ja, stillen en zachtmoedigen in den lande, zal
God onze Nederlandse kerk bewaren.
Het is waar, God doet dat nu en dan, doch niet altijd. In het grote verval
van de kerk heeft God altijd Zijn weinigen gehad en bewaard. Doch daarmee zijn Zijn bedreigende oordelen wel uitgesteld, maar niet weggenomen. Ja, hoe dikwijls zijn ook Gods kinderen in het algemene oordeel
weggenomen. Mogelijk tot hun straf, omdat zij met deze wereld te veel
gemeenschap hebben gehad en geen vrijmoedigheid hadden om de
doorbrekende zonden te bestraffen.
Ziedaar, naar mijn begrip, de nare staat van onze Nederlandse kerk,
gelijkvormig aan de tijden van Noach. Het beste, ja het enige middel tot
behoud van die kerk zal waarachtige bekering zijn. Het is het enige middel
om de roede Gods af te wenden. Dit zien we in het oude Israël. Toen het
de bekering naliet na zo veel waarschuwingen door zijn profeten, is het
oordeel over het volk gekomen. Ten tijde van Christus was het verval zo
groot, dat het volk bedreigd werd met een vreselijke verwoesting. Die is
ook over hen gekomen. De zeven kerken in Azië werden tot bekering
opgewekt, doch toen ze dit nalieten, is het oordeel over hen gekomen.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De tegenwoordige staat van Neêrlands kerk, 1757)
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Bekering

20 juli

“...wees dan ijverig en bekeer u.” Openbaring 3:19b
Lezen: Lukas 13:1-5
Zal nu deze bekering, onder Gods zegen, een middel tot behoud zijn, dan
moet iedereen noodzakelijk weten dat men zichzelf, als in de tegenwoordigheid van God en in de vreze van Zijn Naam, nauw, ja zeer nauw moet
onderzoeken. Men moet nagaan of men deze waarachtige bekering in zijn
hart vindt. Ook moet die bekering, die in zijn hart is, openbaar naar buiten
komen in woorden, werken en daden en dat niet voor de mensen alleen.
Want waar het licht en leven van de bekering als een lamp in de ziel
schijnt, zal en moet het ook uitwendig gezien worden.
Een boom wordt gekend aan zijn vrucht. Er moet daarom ook een onverzettelijke haat zijn tegen alles wat de bekering in de weg staat. Ja, men
moet ernstig datgene najagen wat tot eer van God en tot stichting van de
naaste en tot bevordering van zijn eeuwig heil is. De bewuste onmacht en
volstrekte onmogelijkheid om zichzelf te bekeren moet daarbij het hart
vervullen met nederige gebeden en aanhoudende smekingen. Want God
wil naar Zijn eeuwige liefde, ja, naar de belofte van Zijn verbond de bekering met kracht in de ziel werken.
Deze bekering moet zich ook uitstrekken over onze regering, want zonder
die zullen zij naar ziel en lichaam eeuwig verderven en ingewikkeld worden
in oordelen die God brengt over land en kerk. Die grote God heeft in Zijn
aanbiddelijke voorzienigheid hun macht en gezag gegeven om alles te
verhinderen wat tegen Gods wetten ingaat.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De tegenwoordige staat van Neêrlands kerk, 1757)
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Opvoeding

21 juli

“En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap...”
Prediker 12:1
Lezen: 1 Samuël 3
Een tere tak laat zich makkelijker buigen dan een oudere boom. Zo moeten godvruchtige ouders met hun kinderen in de eerste jeugd handelen. Zij
moeten hun kinderen vroeg leren wat links en rechts, en wat goed of
kwaad is. Zij moeten hun kinderen opwekken tot en bezighouden met het
dagelijks lezen van Gods Woord. Dat moet vergezeld gaan met een
gedurig gebed.
Ouders, zoek uw kinderen op te wekken om van God waarachtige bekering te smeken. Want zolang de mens onkundig is van deze bekering, is hij
als een dood lid aan een lichaam. Hij is dan als een levenloze rank aan
een wijnstok. In het bijzonder moet ernstig gebeden worden om de waarachtige bekering door God. Daartoe onderzoeke een ieder zich met alle
getrouwheid voor God, Die de harten en de nieren proeft, of hij een levend
lidmaat is van die Kerk. Zo iemand heeft nieuw leven ontvangen, naar de
vrije genade van God, door de wedergeboorte.
God heeft voor de grondlegging der wereld een Kerk uitverkoren in Christus. Hij heeft die Kerk getrokken door Zijn Woord en Geest uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Die Kerk is door de koping van Christus Diens
eigendom, ja, Zijn Bruid. Nu betaamt het een ieder zich te onderzoeken of
hij een lidmaat is van die Kerk. Zo nee, dan heeft hij alleen de naam dat hij
leeft, maar hij is dood.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De tegenwoordige staat van Neêrlands kerk, 1757)
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Verbroken

22 juli

“Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid...” 2 Korinthe 7:10
Lezen: Mattheüs 26:69-75
Ach, zegt een ziel, mijn ellende bestaat daarin: kon ik mij slechts over de
zonden verootmoedigen, dan mocht ik hopen op genade. Maar ik heb nog
nooit geweten wat een verbroken hart is. Mijn ziel heeft tot nog toe niet
gevoeld de droefheid en de smart over de zonde. Hoe kan ik dan enige
troost verwachten? Het is een van de praktijken van de duivel om ons in
een onvruchtbare stand te houden. Dat doet hij bijvoorbeeld door ons te
plagen met kwade vermoedens dat onze droefheid niet is naar de mate
van onze zonden. Het is waar, wij moeten er naar staan dat onze droefheid enigszins gelijk is aan de grootheid van onze zonden. Wij moeten
echter ook weten dat droefheid op zich niet wordt vereist in die mate als
geloof gegeven wordt. God heeft geen vermaak in onze droefheid, voorzover het droefheid is. God vereist en werkt de droefheid uit genade en
maakt ons daardoor vaten van barmhartigheid, bekwaam om Christus te
erkennen en te prijzen. Zo brengt Hij ons tot de rechte kennis van onszelf
en het schepsel waarmee de zonde geestelijk overspel bedrijft. Opdat wij
de smaak die wij verloren hebben terug mochten krijgen.
Pas wanneer wij, met de verloren zoon, tot onszelf wederkeren - hebbende
van tevoren onszelf verloren - zijn wij bekwaam om te oordelen over de
vuilheid van de zonde.
Richard Sibbes
(Der zielen zelfstrijd, 1659)

205

Droefheid

23 juli

“Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid...” 2 Korinthe 7:10
Lezen: 2 Koningen 20:1-11
Al zouden wij bedroefd kunnen zijn en onszelf vernederen tot onder de
aarde, het zou God evenwel ten opzichte van de zonde niet voldoen. Het
gebrek in deze droefheid, waarover wij klagen, is soms een verborgen
aankleven aan het schepsel. De oorzaak dat wij geen ware droefheid
hebben over de zonden, is het gebrek aan een ernstige overdenking van
die droefheid.
Gesteld dat wij onze gedachten van alle andere dingen konden afzetten en
alleen konden stellen op een droefheid over de zonden, dan nog is het
echter Gods Geest alleen die ons hart moet formeren tot deze droefheid.
Misschien is het daarom dat God ons ervan afhoudt, om ons te leren dat
Hij alleen de ware droefheid van het hart leert. God , Die ons hart doorgrondt en beter kent dan wij onszelf kennen, weet wat het beste voor ons
is. Wij moeten de wijsheid van die grote Medicijnmeester deze eer toeschrijven dat Hij het beste weet hoe Hij zijn dranken zal mengen en toedienen.
In het missen van de droefheid over de zonden moeten wij bedenken dat
wij deze droefheid van God moeten ontvangen voordat wij haar weer tot
God brengen. Daarom moeten wij onze harten niet verharden tegen de
bewegingen van de Geest als Hij ons prikkelt tot tijdelijke droefheid.
Daardoor vertoornen wij God en stellen ons bloot aan verharding. Och,
laat een mens over zijn zonde bedroefd zijn en zich verheugen over zijn
droefheid.
Richard Sibbes
(Der zielen zelfstrijd, 1659)
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Horen

24 juli

“Horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet.”
Jesaja 6:9b
Lezen: Mattheüs 13:10-17
Er zijn mensen die Gods wet niet tot een weegschaal stellen om hun
werken te toetsen. Om zich recht te leren kennen, vernederen zij zich niet
in een gebed tot God. Dus zien zij de zonden over het hoofd en gaan die
ongemerkt voorbij. Zij laten het schuldboek van hun hart gesloten, om in
hun gewaande rust en bedrieglijke hoop niet gestoord te worden.
Velen hebben nog een ongegrond vertrouwen op Gods barmhartigheid en
een ingebeeld geloof in Christus de Zaligmaker. Langs deze weg valt een
geest van diepe slaap op hen en wordt vervuld wat God dreigt bij monde
van Jesaja: “Horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt
niet...” U zult mij vragen: Hoe worden wij door de zonde verleid? De
zonden doen zich aan het hart anders voor dan dat zij van nature zijn. Hun
rechte aard is immers als van een vuile hoer, die zich lieflijk en bevallig
voordoet, zoekende en vleiende om de verdwaasde zondaar te verleiden.
Zoals Delila bij Simson deed, zo doet de zonde ook met de zondaar.
Ach, mocht de vrolijke, zondige wereldling dit begrijpen en geloven, wat
zou hij snel van de zonde en de wereldse begeerlijkheden vlieden, eer zijn
kostelijke ziel een eeuwige prooi wordt van de satan. Men geeft de zonden
mooiere namen, alleen om de vuilheid daarmee te bedekken. Gierigheid
noemt men zuinigheid, woeker is eerlijke winst, overspel is zwakheid en ga
zo maar door. Zo worden de zonden bedekt.
Jeremias Hollebeek, predikant te Leiderdorp
(De zonden als oorzaak van Gods oordelen, 1747)
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Dorst

25 juli

“O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren...” Jesaja 55:1a
Lezen: Johannes 7:37-39
Hier spreekt de profeet Jesaja als in de persoon van Jezus Christus. Die is
het immers Die het levende water alleen kan schenken. Zo hoort u Hem
nog eens spreken in Openbaring: “Die dorst heeft, kome en die wil, neme
het water des levens om niet.”
Waarlijk, wie zou niet horen naar deze Opperleraar, op Wie de Geest des
Heeren is? Hij spreekt tot u, dorstigen, en wel tot allen. Hij wijst u de
wateren aan. Hij nodigt u om te komen. Hij verheft zelfs Zijn stem om u op
te wekken en Hij spreekt tot dorstigen! Denk niet dat de Heere Jezus hier
spreekt over een lichamelijke dorst. O nee, dit is een andere dorst die Hij
hier bedoelt. Het zijn andere dorstigen, die bevangen zijn met een geestelijke, ja, met een zielendorst. Zo’n dorst had de psalmist toen hij riep in
Psalm 42: “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.” Deze geestelijke dorst is niets anders dan een ernstige begeerte van de ziel naar wat
hem heilig en gelukzalig kan maken. Die dorst ontstaat uit een smartelijk
gevoel van zijn gebrek, dat alleen door Gods genade en heerlijkheid
verzadigd kan worden.
Nu, zulke dorstigen nodigt de Heere Jezus hier. Zo onuitputtelijk is de
algenoegzaamheid van deze Zaligmaker, dat Hij allen die tot Hem komen,
niet zal uitwerpen. Vrees dan niet, smachtende ziel, dat uw dorst niet groot
genoeg of te gering is dan dat Jezus u zou verzadigen. Hij zegt: “Kom tot
de wateren.” Ja, Hij beveelt het u.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Drinken

26 juli

“O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren...” Jesaja 55:1a
Lezen: Psalm 36
Gelijk de dorst waarvan hier gesproken wordt geestelijk is, zo zijn ook de
wateren waartoe Jezus nodigt geestelijke wateren. Want geen lichamelijke
drank kan deze zielendorst lessen. Een aardsgezinde mag de begeerte
van de ziel met wereldse dingen zoeken te paaien, doch tevergeefs. Hij is
als iemand die droomt dat hij drinkt, maar als hij wakker wordt, zal zijn ziel
leeg zijn. Maar deze Zaligmaker geeft volop geestelijk water aan Zijn
gunstgenoten. Hij drenkt ze uit de beek van Zijn wellusten, zodat ze
dronken worden van en verzadigd worden met water des levens.
Nu, hiertoe nodigt u Jezus. Komt, zegt Hij, allen tot de wateren. Van nature
hebben wij die Springader des levende waters verlaten, allen zijn wij
afgeweken. Zo zijn wij van nature zonder God en Christus in de wereld.
Wij lijden, met het voorbeeld van de verloren zoon, het uiterste gebrek. Zal
onze behoefte vervuld worden, dan moeten wij die verre waren nabij
komen.
Tot Christus komen is niets anders dan in Hem geloven, want Christus
zegt: “Die in Mij gelooft, zal niet dorsten.” Christus heeft een tong der
geleerden. Hij weet hoe en wat Hij spreken moet. Hij kent de menselijke
ongevoeligheid. Hij weet hoe vast zij slapen, ja hoe dood ze zijn en wat
voor krachtige stem er nodig is om hen op te wekken. Ja, Hij nodigt de
dorstigen tot de wateren die Hij voor hen met de dierbare prijs van Zijn
bloedige gehoorzaamheid heeft gekocht.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Komt, koopt

27 juli

“O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren...” Jesaja 55:1a
Lezen: Psalm 63
Bedenk toch geen schuldige uitvluchten, maar kom tot de zichtbare
tekenen en zegelen van Gods onzichtbare genade en smaak hoe liefelijk
de Heere is. Maar, opdat u niet onwaardig zou eten en drinken en u
schuldig zou maken aan het lichaam en bloed des Heeren, zo roept Hij u
te komen als hongerigen en dorstigen. Alleen die nodigt Hij.
Overweeg eens hoeveel dat die wateren Jezus gekost hebben. Daarvoor
moest Hij tranen storten, ja, bitter klagen. Davids helden haalden eens met
gevaar voor hun leven water uit Bethlehems bornput. Jezus verkreeg deze
wateren met het verlies van Zijn leven. Hij moest die drinkbeker vol droesem uitdrinken. Al gaf u de gehele wereld, u zou de minste druppel van die
wateren niet kunnen betalen. Nu wil Jezus ze geven, zonder geld of prijs.
Hij eist alleen maar dorst, om dat gebrek te verzadigen. Die wateren
dienen niet alleen om de zielendorst te lessen. Ze zijn ook bekwaam om
de ziel te zuiveren en af te wassen.
Nog roept Jezus. De fontein staat nog open, maar de tijd vloeit wel haastig
voorbij. “Hoe zullen wij dan ontvlieden indien wij op zo’n grote zaligheid
geen acht geven?” Zucht u over uw ongevoeligheid en wenst u uw dorst
op te wekken? Daartoe zal de wet uw gebrek overtuigen. Zie dan in die
spiegel, hij is de tuchtmeester tot Christus. Aan de andere zijde toont het
Evangelie u Christus, Die verlegen en dorstige zondaren tot Zich roept om
te drinken.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Waar verlangen

28 juli

“O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren...” Jesaja 55:1a
Lezen: Psalm 42
Ach, hier moet ik klagen, omdat velen in de gemeente een verkeerde dorst
hebben, een dorst die niet spruit uit de ware oorzaak en zich niet uitstrekt
tot het rechte voorwerp. Geliefden, onderzoek toch uw ziel of uw dorst de
rechte dorst is, opdat u niet ledig wordt weggezonden. Hebt u wel kennis
aan uw zonden, kunt gij met David zeggen: “Ik ken mijn overtreding en
mijn zonden zijn steeds voor mij.”
Ziet u uw verdoemelijkheid die de zonden over u hebben gebracht? Zit u
uw onmacht om uzelf daarvan te redden? Waar zo’n kennis niet is, kan
ook geen ware dorst wezen. Gevoelt u de grootheid van dit gebrek? Smart
het u ook? Bedroeft het u? Benauwt het u? Bent u bekommerd vanwege
uw zonden? Valt het u pijnlijk dat u dit water des levens moet missen?
Welnu, zulke verslagen gewetens worden hier als dorstigen genodigd,
maar geen stoute en ongevoelige zondaren. Verlangt en schreeuwt uw ziel
wel naar de wateren des heils, zodat u om die te genieten alles voor
schade en drek acht? Verlangt u zo naar Jezus, dat alles wat aan Hem is
u gans begeerlijk is? Indien u deze kennis, begeerte en gevoelens in u
bespeurt, mag u met verzekering deze nodiging toepassen. Gelukkig bent
u, die zo dorst, u zult verzadigd worden. Nader dan met vrijmoedigheid tot
de tafel des Heeren. Tot u zeggen wij: “O, alle gij dorstigen, komt tot de
wateren.”
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Geslagen

29 juli

“O, HEERE, Zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen...” Jeremia 5:3a
Lezen: Jeremia 5
Wie deze gesteldheid aandachtig overdenkt, moet bekennen dat deze
mensen over wie de profeet spreekt nabij het verderf zijn. Zij laten zich
door Gods kastijdende oordelen niet tot bekering brengen en zijn daarom
rijp voor de wraakoefeningen van God. O, dan is het: “De bijl is alrede aan
de wortel der boom gelegd.”
O, geve God dat de ondervinding niet leerde dat er in deze eeuw een
menigte van zulke mensen is. Mensen, zeg ik, die hard van hart en van
aangezicht zijn. Niet alleen de hamer van Gods Woord kan het niet verzachten, maar zelfs de roede van Gods oordelen kan hen niet tot bekering
bewerken. Men vindt overal mensen die God op het ziekbed heeft neergeworpen en tot aan de poorten van de dood heeft gebracht. Zij worden
beter, doch met een verhard hart.
O, wat zijn er onder ons veel tekenen van Gods oordelen. God heeft ons
land geslagen en op ons past wat Amos zei in 7:2: “Heere, HEERE!
Vergeef toch; wie zou er van Jacob blijven staan; want hij is klein.” Dat
hebben wij verdiend door zo veel hemeltergende zonden. Ondertussen,
hoe weinig mensen merken Gods tuchtroede op en laten zich daardoor
beteren. God kastijdt Zijn kinderen wel uit liefde en tot hun nut. Zij maken
daarvan echter een recht gebruik en vallen God toe door boetvaardigheid
onder Zijn Vaderlijke roede. Maar de goddelozen worden door God gekastijd als een wrekende Rechter.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Kastijding

30 juli

“O, HEERE, Zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen...” Jeremia 5:3a
Lezen: Job 5
Het komt voor dat zondaren Gods kastijdende roede nauwelijks ontkomen
zijn, en nadat ze een verbetering beloofd hadden na herstelling erger zijn
geworden. Och, dat zij de schandelijkheid en het gevaar van deze misdaad beseften! Dit is inderdaad de verzenen te verheffen, want de verwerping van deze lering is niets anders dan tegen God oorlogen. Het verachten van de kastijding is een verhaasten van de straf en een terging van
Gods toorn.
Die dit kwaad begeert te voorkomen, lere in alles Gods hand te erkennen
en dat niets, tot het allerkleinste toe, bij geval plaatsvindt. Erken toch dat
God rechtvaardig is en niet zonder billijke oorzaak ons het kwade toezendt. Dat hebben de godvruchtigen van alle tijden erkend en beleden. O,
zie toch op het doel van Gods kastijding, opdat wij uit de slagen de vrucht
van de zonden zouden verstaan en bijtijds bekering leren.
Onderzoek dan welke ban er onder u is en zoek de weg der bekering. Zo
gij wilt dat God hoort, vergeeft en geneest, gebruik en onderwerp u dan
aan Gods kastijdingen. Leer daaruit dat als wij daardoor wijzer worden,
Gods tuchtiging dan een heilzaam geneesmiddel is geweest. Daarom zegt
David in Psalm 119:71: “Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat
ik Uw inzettingen leerde.” En God heeft door deze verdrukking ons behoud
op het oog. Daarom moeten wij ons voor God vernederen en ootmoedig
vergeving van zonde van Hem begeren.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Dronkenschap

31 juli

“De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend
geweldigen...” Daniël 5:1a
Lezen: Daniël 5:1-4
Grote en opvallende zonden verdienen zware straffen, want God is een
rechtvaardig Rechter, Die eenieder vergeldt naar zijn werken. Het gebeurt
wel dat God met veel lankmoedigheid de zonden verdraagt, maar Hij zal
ook eens Zijn toorn bewijzen. Ja, veelal overkomt de goddelozen de
goddelijke wraak snel en op het onverwachtst. We zien dat in de personen
van Ananias en Saffira en in vele andere voorbeelden in Gods Woord.
In deze tekst is het de brasmaaltijd van de goddeloze koning Belsazar
waarop de Heere een verschrikkelijk doodvonnis laat volgen. De koning
misbruikte de heilige vaten die hij uit de tempel had geroofd met hoon en
lastering van de God van Israël. Bedenk u dan, geliefden. Overweeg eens
wat een verfoeilijke zonde de dronkenschap op zich is. Het is een misbruik
van Gods goede gaven tot oneer van de Gever. Die mens berooft zichzelf
van zijn redelijk verstand en maakt zich de beesten gelijk. Dronkenschap
is een zware zonde en is de moeder van de snoodste gruwelen. O, al
hadden wij maar brood en water tot voeding van ons lichaam, wij moesten
tevreden zijn. Het minste kruimeltje in de gunst van God is beter dan de
volheid van de goddelozen. Belsazar vond geen hulp bij zijn goden, doch
wij hebben een andere God, een God Die alles is voor Zijn bondgenoten.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Geteld

1 augustus

“Ter zelfder ure kwamen er vingers van eens mensen hand voort...”
Daniël 5:5a
Lezen: Daniël 5:5-24
Het is Gods gewoonte om, eer Hij zware oordelen over grote zonden
uitvoert, waarschuwingen te zenden. De eerste wereld is gewaarschuwd
door de prediking van Noach. Ninevé werd gewaarschuwd door Jona.
Tweemaal is Jeruzalem verwoest, maar steeds liet de Heere getrouwe
waarschuwingen voorafgaan. De wereld zal eens door vuur vergaan. Ook
dat is ons reeds voorzegd.
God waarschuwt ook wel door ongewone wondertekenen, zoals hier in de
tekst wordt vermeld. Wat dunkt u? Geldt ook voor ons niet dat met zwarte
letters moet geschreven worden “Mené, mené”? God heeft onze werken
en handelingen geteld? Wie weet hoe nabij het einde is gekomen, of wij al
niet geteld worden ten ondergang. Wie kan toch loochenen dat ons land
vervuld is met zonden en gruwelen, die een haastig en streng oordeel
verdiend hebben? Allerlei slag van zonden zijn in zwang onder allerlei
mensen en de zondaren vermenigvuldigen hun zonden. Doch God zal het
zien en zoeken.
Heeft God onze zonden geteld? Laten wij ze ook tellen, voorzover het ons
mogelijk is, en met David elke dag smeken: “Reinig mij van de verborgen
afdwalingen.” Indien wij die afdwalingen zo tellen, tot schuldbelijdenis en
vernedering, dan zal God ze nooit tellen tot onze verdoemenis. Indien wij
onze zonden gedenken, God zal ze niet gedenken, en indien wij ze niet
gedenken, God zal ze eeuwig gedenken.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Gewogen

2 augustus

“Ter zelfder ure kwamen er vingers van eens mensen hand voort...”
Daniël 5:5a
Lezen: Psalm 38
Het is goddeloos wanner men Gods alwetendheid vergeet en zondigt. Ja,
het is God tergen als we in die alwetendheid geloven en echter toch
zondigen met opgeheven hand. Dat God onze zonden weet en telt, moet
ons voorzichtig doen wandelen. God ziet op ons met een doorzoekend
oog, met een beproevend oog, met een wrekend oog en telt onze daden
om ons naar onze werken te richten. Over ons staat geschreven: Mené,
Mené en mogelijk is ons einde haast gekomen.
Wend u toch met een oprecht geloof tot Christus, Die om onze zonden en
tot voldoening van die met de overtreders is geteld. Alleen om Zijn voorbede zijn wij tot nu toe nog gespaard gebleven. Bid God ernstig dat Hij
door Zijn Geest u een heilige cijferkunst leert, namelijk die waarom Mozes
smeekt in Psalm 90:12: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs
hart bekomen.” Doe dat opdat wij onze tijd recht mogen besteden en Gods
weldaden leren tellen, zo veel dat kan.
Als het verderf zou komen over ons land en het woord Mené, Mené,
onherroepelijk geschreven is, omdat er zo weinige bekeerden onder ons
zijn, zal Hij de Zijnen kennen die Hij ten leven heeft getekend. God zal hun
verdrukkingen en omzwervingen tellen en hun tranen in Zijn fles vergaderen. Zij zullen ten eeuwigen leven onder de uitverkorenen ten leven geteld
worden en in de hemel behoeft niet meer geteld of gewogen te worden.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Gedeeld

3 augustus

“Dit nu is het schrift dat daar getekend is: Mené, Mené, Tekel, Upharsin.” Daniël 5:25
Lezen: Daniël 5:25-30
Geteld, geteld, gewogen. Met het woordje Upharsin brengt Daniël ons tot
God als de oorzaak dat het rijk der Chaldeeën aan de Meden en de
Perzen is gegeven. God de Heere is de oppermachtige. Hij geeft de
koninkrijken aan wie Hij wil.
Wij mogen rondom ons zien op de macht van onze vijanden, maar was de
Heere niet tegen ons, wat zouden zij tegen ons vermogen? Wij zouden
niet behoeven te vrezen, al was de gehele wereld tegen ons. Beraadslagingen van mensen kunnen wij ontkomen. Laat ons niet zozeer zien op de
vijanden als op God. Het is Gods hand die alles bestuurt. Wij zijn geneigd
over alles te klagen en ondertussen vergeten wij God. Hij is de God Die de
koninkrijken verdeelt en eindigt.
Wie weet wat er met ons land zal gebeuren? Er is echter nog tijd. Nooit
moeten wij zeggen: Het is buiten hoop, neen, nog is het een dag van
lankmoedigheid. Door veel bewijzen van genade komt God ons nog te
nodigen en te behouden. Onze dagen zijn droevige dagen. Wie weet wie
God al roepen zal tegen ons land (Upharsin) om het te delen, zoals in
Jeremia 12:7 staat: “Ik heb Mijn huis verlaten, Ik heb Mijn erfenis laten
varen.”
Het ergste zou zijn dat God de middelen van genade van ons zou wegnemen. O, wij hangen meer aan de wereld, aan geld en goed dan dat wij
bekommerd zijn over onze kostelijke ziel. Al werd dit Upharsin over ons
land uitgevoerd, dan zou het ons een troost moeten zijn dat wij een hemels koninkrijk hebben.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Gedachten

4 augustus

“Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de
HEERE...” Jeremia 29:11
Lezen: Jeremia 29
We zien in onze tekst een voorbeeld van Gods barmhartigheid jegens
Juda. Hier staat de inhoud weergegeven van een brief van Jeremia die hij
schreef aan de Joden in Babel. Het schrijven behelst een vermaning om
met lijdzaamheid daar te wonen en een waarschuwing tegen de valse
profeten die een snelle verlossing beloofden, maar hen bedrogen.
Aan het eind van de brief belooft de Heere dat Hij na tijden van toorn Zijn
volk weer barmhartig zal zijn. Het is de Heere Die dit belooft, de eeuwige
en onveranderlijke Verbondsgod, aan Wie de Joden zo plechtig gehoorzaamheid beloofd hadden. Van deze HEERE waren zij trouweloos afgeweken. God spreekt hier in deze tekst over Zijn gedachten die Hij over Zijn
volk dacht. Gods gedachten gaan van eeuwigheid omtrent al Zijn schepselen, maar in deze tekst in het bijzonder omtrent Zijn Kerk. Het gebeurt
met een tere voorzienigheid, dewijl Hij hun Vader, Man, Herder en Koning
is. Het waren gedachten des vredes. God had gedachten om Zijn volk uit
Babel weer in Kanaän te brengen en daar te zegenen. Het waren gedachten des vredes en niet ten kwade. O, dit was een troostrijke zaak voor
de Kerk dat Jehova gedachten des vredes en niet ten kwade over haar
had. Hij heeft de gedachten des vredes over haar uitgevoerd en de Joden
uit Babel in vrijheid gesteld.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Vrede

5 augustus

“Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de
HEERE...” Jeremia 29:11
Lezen: Ezechiël 36:16-38
Laat ons erkennen, met schuldbelijdenis, schaamte en verootmoediging,
dat God alle voorgaande oordelen rechtvaardig over ons land heeft gebracht. Maar de Heere heeft nu gedachten des vredes over ons gedacht.
Het bloedige zwaard is in zijn schede gekeerd. Doch denk niet dat de
Heere gedachten des vredes over allen die deze uitwendige vrede genieten, gedacht heeft. God denkt in deze vrede over velen gedachten des
kwaads en vervloekt hun zegeningen. “De goddelozen, zegt mijn God,
hebben geen vrede.” Integendeel, er volgt een zwaarder oordeel. Ja, die
mensen zullen zich rampzalig bedrogen vinden. Onze plicht is dat wij
erkennen dat het alleen des Heeren vrije goedheid en genade is waardoor
Hij gedachten des vredes over ons genomen heeft. “Ik doe het niet om
uwentwil, dat zij u bekend”, Ezechiël 36:32.
Zo spreekt de Heere ook nu nog tot ons, en daarom, laat ons dit erkennen
en met Jakob zeggen: “Ik ben geringer dan al deze weldadigheden.”
Verneder u en bekeer u, want dat is Gods oogmerk met Zijn oordelen
geweest. Neem gedachten des vredes over uzelf om de wegen des vredes
te gaan. Christus roept u toe: “Och, of gij ook bekende, in deze uw dag,
hetgeen tot uw vrede dient.” Betreur uw voorgaande zonden, die een
scheiding gemaakt hebben tussen u en uw God. Maar bovenal: Zoek
vrede met God door het bloed van Christus Jezus.
Carolus Tuinman, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1756)
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Tranen

6 augustus

“Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4
Lezen: Psalm 102
Wanneer de tranen als parels van de ogen van een boetvaardige afbiggelen, is dat een liefelijk gezicht. Doch de liefde tot de zonden droogt de
tranen op en doet de zonden zoet smaken. Deze zoetigheid in de zonden
betovert het hart, want het is erger de zonden te beminnen dan ze te doen.
Een mens zal onvoorzien in de zonde struikelen en wenen, maar de liefde
tot de zonden verhardt het hart.
In een waar berouw moet droefheid over de zonden zijn, maar hoe kan
iemand bedroefd zijn over de zonden terwijl het hart er verliefd op is? Ach,
zegt er een, als ik bedroefd ben over mijn zonden, dan zal al mijn vreugde
in mijn tranen verdrinken. Dat is een groot misverstand. Zeg mij eens, wat
voor vreugde kan er in een natuurlijke staat zijn? Wat voor blijdschap kan
de zonde aanbrengen? Wordt de zonde niet vergeleken bij een wond en
bij verbrijzeling? Wat baart de zonde anders dan vrees en schrik des
harten?
Van het lachen zegt Salomo: “Gij zijt onzinnig”, maar een heilige droefheid
is de baarmoeder van de ware vreugde, die onze blijdschap niet verduistert, maar zuivert. De verloren zoon rekende zijn vreugde vanaf de tijd van
zijn bekering: “…en zij begonnen vrolijk te zijn.” Doof daarom toch de
bewegingen van de Geest niet uit, als Hij ons aanzet tot wenen, want
wanneer de Geest Gods met zijn invloeiingen als dauw op de ziel valt,
wordt de ziel met heilige boetetranen bevochtigd. Die tranen zijn u tot
spijs, dag en nacht.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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De Geest

7 augustus

„Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4
Lezen: Psalm 6
Een schip kan niet zeilen zonder wind en een vogel kan niet vliegen
zonder vleugels. Zo min kunnen wij zonder de Geest wenen en rouwklagen. Zie dan toe dat u de Geest niet bedroeft. Indien wij Hem bedroeven,
mag Hij zeggen: Ik zal niet meer komen. Indien Hij zich onttrekt, kunnen
wij niet wenen.
Velen hebben een inbeelding van de genade. Zij zuigen gelijk een spin de
verdoemenis uit de zoete bloem van Gods genade! Jezus Christus, die in
de wereld kwam om de zondaren zalig te maken, is voor hen een steen
des aanstoots en een rots der ergernis, tot verdoemenis van velen. O, zegt
er een, Christus is voor mij gestorven en heeft alles voldaan. Waartoe dan
al dat bidden en tranen wenen? Menig vermetel zondaar plukt de dood van
de boom des levens en gaat door vermetelheid naar de hel op de ladder
van het bloed van Christus, waarop Gods volk naar de hemel gaat.
Het is droevig wanneer de goedertierenheid Gods, die ons tot bekering
moet leiden, misbruikt wordt. O, zondaars, wacht u dat u door geen ijdele
hoop wordt bedrogen en in de hel terechtkomt. U zegt dat God genadig is
en gaat daarom rustig door in de zonden. Maar ik vraag u: Voor wie is Hij
genadig? Voor vermetele zondaars of voor berouw tonende zondaars?
Daarom is er geen genade zonder het verlaten van de zonden en geen
verlaten van de zonden zonder berouw en tranen over de zonden.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Heden

8 augustus

„Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4
Lezen: Jona 3
God verkondigt heden genade en vergeving aan diegenen die treuren en
wenen over hun zonden. Die niet treuren, hebben geen vergeving te
verwachten. Die zich inbeeldt dat de zonde klein is en het treuren niet
waard, vergist zich. Het verkleinen van de zonden houdt ons van het
gebruik der middelen terug. Degene die zijn ziekte gering oordeelt, zal
geen moeite doen voor een dokter.
Bedenk, om deze valse en bedrieglijke inbeelding omtrent de zonden weg
te nemen, dat de zonde niet klein kan zijn, omdat ze begaan is tegen de
hoogste Majesteit des hemels. Iedere zonde is zondig en daarom verdoemelijk. Zie naar de zonde in het licht van Christus' lijden. De minste zonde
kostte Zijn bloed. Wilt u een klaar gezicht van de zonden hebben, vraag
dan om verlichte ogen en ga naar Golgotha en lees dan de grootheid van
uw zonden in de diepte van Christus' wonden. Het zijn niet alleen de grote
zonden die de mens in de hel brengen, maar ook de kleine.
Stel daarom uw bekering niet uit. Denk niet dat als de lamp bijna uit is, de
krachten uitgeput en de ouderdom aankomt, het tijd is om over de zonde
te wenen. Of meent u dat het dan nog te vroeg is? Is bekering niet een
zaak van het grootste belang? Is het dan de mens niet veel nodiger zijn
zonden te bewenen dan om zijn geld en staat te vermeerderen? O, het
treuren en wenen over de zonden uitstellen, is een jammerlijke dwaasheid.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Doof

9 augustus

„Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet...”
Psalm 95:7b-8a
Lezen: Deuteronomium 30:1-10
Hoe langer u het betreuren van uw zonden uitstelt, hoe zwaarder u het
werk zult vinden als het erop aankomt. O zondaar, hoe meer u zondigt,
hoe meer de hemel tegen u ontsteekt en hoe moeilijker het is vergeving te
krijgen.
Hoe weet de zondaar die zijn bekering uitstelt dat hij oud zal worden?
Want het leven is toch een damp die voor een korte tijd gezien wordt? Wat
onvoorzichtig is het dat men zijn berouw over de zonde uitstelt. Het is een
dwaasheid omdat de zondaar niet verzekerd is dat hij nog genade zal
vinden. Wanneer u doof bent als God u roept tot rouwklagen en geween
over uw zonden, dan zal God ook stom zijn wanneer u roepen zal om
genade. Neem dit toch ernstig ter harte. God mag de laatste tijd waarnemen om u daarin te oordelen, omdat u de eerste tijd niet hebt waargenomen om u daarin te bekeren.
Ofschoon waar berouw nooit te laat is, is het ook zeker dat laat berouw
zelden oprecht is. Want het is te betwijfelen of deze herfsttranen niet meer
uit vrees voor de hel uitgestort worden dan uit liefde tot God. De zeeman
werpt in storm en onweer zijn goederen overboord, niet omdat hij ze niet
lief zou hebben, maar omdat hij vreest dat het schip er door zou zinken.
Wanneer de mensen zo laat aan het beschreien van hun zonden komen,
gebeurt dit meestal uit vrees dat het schip van hun ziel in de hel zal
verzinken.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Geduld

10 augustus

„Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt…”
Prediker 8:11a
Lezen: Prediker 8:10-17
God stelt Zijn straf uit en daarom stelt de mens zijn bekering uit. De
zondaar denkt: God heeft mij zo lang gespaard, Hij heeft Zijn geduld
uitgerekt, Hij zal mij niet straffen.
God is geen haastige crediteur Die de schuld eist en geen tijd voor betaling wil geven. God wil door Zijn geduld de zondaars tot bekering leiden.
Helaas, hoe wordt dit geduld misbruikt.
Gods geduld heeft echter wel een gezette tijd. Er komt een tijd dat de zon
van Gods geduld zal ondergaan en deze tijd zal haast ten einde zijn. Er is
een tijd dat God zal zeggen: Mijn Geest zal niet langer twisten. God was
geduldig en lankmoedig over Sodom, maar toen de stad zich niet bekeerde, deed Hij vuur en zwavel regenen. God mag de slag een kleine tijd
uitstellen, maar de gerechtigheid is daarom niet dood, alhoewel in slaap.
Hoe langer God Zijn zwaard slijpt, hoe scherper het snijdt, want zonden
tegen Gods geduld krijgen een diepere snee. Die zonden zijn erger dan de
zonden van de duivelen, want die hebben niet tegen Gods geduld gezondigd. Voor een kruimeltje misbruik van Gods geduld, doet Hij een druppel
toorn in de viool van Zijn grimmigheid.
De satan zet de mensen zijn lekkerste tafel voor, hij biedt hun de zonde
gesuikerd met vermaak, maar daarna komt de bedroevende rekening.
Daarom heeft de zonde zoveel navolgers, omdat eerst het beste wordt
vertoond. Daarna volgt de bittere gal.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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De brede weg

11 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt...”
Matthéüs 7:14
Lezen: Markus 8:34-38
Zoals het Woord van God vol beloften en vertroostingen is voor Gods
kinderen, bevat het ook bestraffingen en Gods onfeilbare oordelen over de
godlozen en ongelovigen. Er is een brede weg. Het is een weg die leidt tot
het eeuwig verderf omdat zij daar zijn zonder God en Zijn vaderlijke zorg.
Op die weg gaan ze verloren, gelijk schapen die dolen en de zorg en de
leiding van de herder missen, waardoor ze in de kaken van de wolf vallen.
Tegenover de weg der godlozen, die vergaan zal, stelt de Heere Jezus de
weg der rechtvaardige, die eeuwig zal blijven. Van deze twee wegen en
twee poorten handelt Christus in deze tekst. De poort die wijd is, betekent
een losse manier van leven, waarin de mens de tomen van zijn begeerlijkheden loslaat en doet wat zijn hart begeert.
Alle mensen lopen van nature door die wijde poort en op die brede weg. Zij
missen de zalige gemeenschap van God, het hoogste goed. Zij zullen
straks uitgeworpen worden en dan zullen zij zich beklagen over het verlies
en het missen van God. Zij zullen met hun tanden knersen omdat zij nijdig
zijn over het geluk van Gods kinderen. Toch zijn er veel wandelaars op die
weg. Dat is geen wonder, want zij worden op die weg geboren, dood in
zonden en misdaden. Die brede weg komt met vlees en bloed overeen en
men ontmoet daarvan geen tegenstand.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Grote kracht

12 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: 1 Korinthe 1:18-31
Er wordt een uitnemende kracht vereist om een zondaar tot het geloof te
brengen. Ja, die kracht is groter dan die er is geweest in het scheppen van
hemel en aarde. Want in de schepping was er niets dat tegen God streed.
Om een zondaar te herscheppen, wordt een grotere kracht vereist, omdat
al wat in de zondaar is tegenwerkt. Zijn gehele hart deugt niet en om
godzaligheid te betrachten moet het omgekeerd worden. Het moet afkeren
van alle zonden en wederkeren tot God en alle wegen van God. Daartoe
wordt een grote, goddelijke kracht vereist. Zo is de weg nauw.
Het is een weg van verloochening van eigen krachten. Een mens moet al
zijn eigen wijsheid verzaken en zijn gedachten gevangen leiden onder
Gods wil. Maar hoe hard is het voor een ziel die zo stijf is als een staak,
om te buigen. Hoe moeilijk is het een hart als een steen te verbrijzelen,
zijn eigen wil te verloochenen en een dwaas te worden in eigen oog.
Nochtans zal dit plaats moeten vinden, zal een mens ingaan door deze
enge poort en lopen op deze nauwe weg.
Het is een weg om God lief te hebben boven alles. Wat is het een moeilijke zaak om zijn vijanden zelfs te beminnen. Het is net zo zwaar als het
voor een dodelijk ziek mens is om een zwaar werk uit te voeren. Ja, net
zomin een moorman zijn huid kan veranderen, zo weinig kunnen wij die
gewend zijn kwaad te doen, goed doen.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Weinig

13 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Matthéüs 20:1-16
De Heere Jezus stelt in deze tekst dat er weinigen zijn die deze nauwe
weg zullen vinden, want weinig zijn de ware vromen die een christelijk
leven leiden. Daarom zullen er weinig behouden worden. Terwijl deze
waarheid bij de meeste mensen veel tegenstand ondervindt, vraag ik u de
gehele Heilige Schrift eens te doorlopen.
Geef er acht op dat in de tijd van Noach alle vlees zijn weg verdorven had,
zodat maar acht zielen in de ark gingen – en onder hen was nog een
vervloekte Cham. In de tijd van Abraham werden in die vijf steden van
Sodom en Gomorra nog geen tien rechtvaardigen gevonden. In de tijd van
Mozes was de aarde vervuld met afgoderij. Van dat afgezonderde, doch
wederspannige volk van Israël getuigt Paulus dat God in het merendeel
van hen geen welgevallen gehad heeft, 1 Korinthe 10:5. Hoeveel klaagde
David niet over het klein getal der rechtvaardigen, Psalm 12:2? Elia
klaagde in zijn tijd dat hij alleen was overgebleven, doch God getuigde dat
er nog zevenduizend waren die de knie voor Baäl niet hadden gebogen.
Jesaja roept uit: „Wie heeft onze prediking gelooft? En aan wien is de arm
des Heeren geopenbaard?” Velen zijn geroepen, zegt Christus, doch
weinig uitverkoren.
Daarom zal het een klein kuddeke zijn. Paulus klaagt in zijn tijd bijzonder
over de leraars dat zij allen het hunne zochten en niet hetgeen van Christus Jezus was.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Zwaar werk

14 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Jesaja 59
U zult mij vragen hoe het komt dat er weinig zalig worden? De reden ligt in
de tekst. De poort is eng en de weg die tot het leven leidt, nauw. De weg is
nauw in zichzelf ten opzichte van God, want het is een weg des geloofs.
„Wie heeft onze prediking geloofd?”
Zullen wij die prediking geloven, dan moet de arm des Heeren aan ons
worden geopenbaard. En wat een zwarigheid is het niet om een mens tot
God te brengen, een mens die zich zelf zoveel inbeeldt dat hij denkt als
God te zijn. Wat moet er niet gedaan worden om iemand die trots en
hoogmoedig is, nederig en klein te maken, om als een arme bedelaar te
smeken en te bidden om genade bij God.
O, als hij al zijn zonden in orde voor zich ziet, hoe de duivel en zijn conscientie over hem briesen en tegen hem tieren en dat God hem zuur aanziet;
dan God „Vader” te noemen, dat is een zwaar werk. Wat moet er al
gedaan worden om iemand die op zijn eigen gerechtigheid steunt, te
vernederen en als een naakte beroofd van alles uitgestroopt tot Christus te
brengen en alleen op zijn volmaakte gerechtigheid behouden en gezaligd
te worden. Het is hard Christus te begeren en niets anders dan Christus!
Het is hard Christus de gehele dag te volgen en nooit rust te vinden
voordat men Hem in de armen heeft.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Smalle weg

15 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt...”
Matthéüs 7:14
Lezen: Psalm 2
Tegenover de brede weg stelt Christus een andere weg: de weg naar de
hemel, die eng en nauw is. Waarlijk, de poort naar de hemel en de weg
des levens zijn zeer nauw. Want wie door een nauwe steeg moet, of over
een smalle plank over een groot water, let nauwkeurig op de weg en hoe
hij zijn gangen zal richten. Deze weg is nauw omdat het ganse leven naar
de wet Gods moet gericht zijn. Die wet eist een nauwe godzaligheid.
Het eindpunt van deze nauwe weg is het leven en houdt vooreerst in God
als het hoogste goed volmaakt te kennen, „want dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen.” Het is ook God volkomen beminnen en liefhebben,
„want de liefde vergaat nimmermeer.” Waarlijk leven is dat de uitverkorene
in de genieting van God naar ziel en lichaam op de allervolmaakste wijze
werkzaam zal zijn.
Doch ondanks dit heerlijke doel van deze nauwe weg zijn er weinigen die
hem vinden. Van nature kennen wij deze weg niet. Wij moeten daarvan
geleerd en onderricht worden. Ja, als de Heere Jezus zegt dat weinigen
die weg vinden, geeft Hij daarmee te kennen dat hoewel sommigen die
weg zoeken, zij hem evenwel niet vinden. Daarom moet die weg met grote
ernst en ijver gezocht worden, willen wij dat einde bereiken. De brede weg
dient zichzelf aan zonder dat men er moeite voor doet. De nauwe weg
moet echter gezocht en geleerd worden.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Ingaan

16 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: 1 Johannes 5:1-13
Hoe nauw deze poort en hoe smal deze weg ook is, wij moeten erdoor en
de weg moet bewandeld worden. Daarom zegt Christus als een bevel:
„Gaat in door de enge poort.” Deze poort en weg is Christus Zelf. „Ik ben
de weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door
Mij”, Johannes 14:7. Door die poort moeten wij ingaan.
Doch een mens moet ook een welbehagen hebben in de plaats waar deze
poort hem brengt, namelijk het eeuwige leven. Dat leven bestaat in de
gemeenschap met God in de hemel, als wij Hem volmaakt in de hemel
zullen kennen, liefhebben en dienen. De natuurlijke mens heeft daar geen
begeerte toe. De hemel als hemel staat hem niet aan. Hij kan en wil zich
niet verlustigen in God, hoe ver hij ook gaat. Gods kinderen zullen daarentegen met liefde en vermaak God aanschouwen in heiligheid, totdat zij
eens in de hemel zullen worden opgenomen. Wil iemand door die poort
ingaan, dan moet hij de wereld verlaten, zijn eigengerechtigheid verloochenen en zoeken als een goddeloze gerechtvaardigd te worden door
Jezus Christus. Hij moet de raad van God toestemmen om als een arme,
verlaten zondaar tot God te komen om genade. Ons hart moet eerst bereid
worden, willen we onze handen tot God kunnen uitbreiden. Ziet, dit is de
reden waarom Jezus zei dat er zo weinigen zullen zalig worden omdat de
poort zo eng en de weg zo nauw is.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Halsstarrig

17 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Matthéüs 19:16-30
Geliefden, is deze weg naar de hemel zo nauw en de poort zo eng? Dan
kunnen wij de zaligheid niet zo ruim stellen. Het is een heel andere zaak
dan de meeste mensen denken. Zij menen dat het er goed met hen
voorstaat en hopen zalig te worden als zij zich wachten voor uiterlijke
zonden, eerbaar leven, bidden en ten avondmaal gaan.
Zou dat godzaligheid en die nauwe weg zijn, als we uiterlijke zonden laten,
de deugd zoeken en een eerbaar leven leiden? Dit is immers de wandel
van de heidenen geweest? Hun filosofen hebben zich daarin geoefend,
doch nooit deze nauwe weg en poort gevonden. Hun grote kennis heeft
hen daar nooit kunnen brengen. Zij hebben uit eigenliefde de deugd
bemind en hun eigen eer gezocht.
Christus leerde dat zij die zalig willen worden een andere weg moeten
ingaan. Bedenk toch hoe ver anderen gekomen waren en nochtans
verloren zijn gegaan. Let eens op het verhaal van de rijke jongeling. Zie
toch hoe ver hij gekomen was. Hij had alle geboden gehouden van zijn
jeugd af aan. Hij was bekommerd over zijn zaligheid. Hij zegt: Goede
meester, wat zal ik nog meer doen opdat ik het eeuwige leven hebbe?
Maar als hij ziet dat hij het met Christus niet eens kan worden, gaat hij
bedroefd weg. Ondanks alles ging hij verloren. Zie het voorbeeld van
Herodes. Hij beminde Johannes en hoorde hem gaarne. Nochtans bleef hij
op de brede weg.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Vijf om vijf

18 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Matthéüs 7:15-23
Hoe ver het kan gaan, toont Jezus in de gelijkenis van de wijze en dwaze
maagden. Het waren maagden die uiterlijk niet met zonden besmet waren
en ze waren de begeerlijkheden van deze wereld ontvlucht. Zij namen hun
lampen van een belijdenis van Christus, ze hadden enige kennis en geloof
om deze belijdenis te kunnen doen.
Hun belijdenis was niet geheel ledig, want zij gingen uit en lieten veel
dingen na, zij gingen in gezelschap van de wijze maagden en ze hadden al
de naam van godzalig. Zij gingen Jezus tegemoet alsof zij de Christus
zochten. Zij hoorden dat de Bruidegom zou komen en bereidden hun
lampen. Zij deden een heerlijke belijdenis, want zij begeerden en zochten
genade. Zij zeiden tot de wijze maagden: „Geef ons van uw olie, want
onze lampen gaan uit.”
Doch dit alles was maar uitwendig. Daarom werden zij buitengesloten. Hoe
zij ook smeekten „Heere, doe ons open,” de Heere antwoordde: „Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Ik ken u niet.” Ach, gaan de zodanigen, die zo ver
gekomen zijn, nog verloren, mogen wij dan niet in heilige bekommering bij
onszelf uitroepen: „Heere, wie zal dan zalig worden?” Ach, onbekeerde
mensen, die nog zo gerust voortleeft en denkt zo in de hemel te komen.
Wie zegt toch tegen u dat u zo gemakkelijk kunt zalig worden? Het is
Jezus niet, want Die zegt dat de poort eng is en de weg nauw.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Kiezen

19 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Psalm 119:113-128
Zou Jezus ten onrechte de weg tot de zaligheid als een nauwe weg
beschreven hebben? Neen toch! U kunt niet zalig worden met wat uiterlijke
godsdienst en werelds plezier, want deze manier van leven is immers zo'n
nauwe weg niet. Ja, zouden de apostelen, de martelaren en de beste
heiligen dan niet de grootste dwazen geweest zijn, omdat ze zo nauwgezet
hebben geleefd en nochtans bekommerd geweest zijn over hun zaligheid?
Hoor David in Psalm 119: „Het haar mijns vleses is mij te berge gerezen
van verschrikking.” David was een man naar Gods hart, evenwel was hij
bekommerd. Er zijn mensen die zoeken in te gaan, maar zij kunnen niet,
Lukas 13:24. Indien dan deze zoekers kunnen missen, hoe zal het dan
met hen gaan die nog niet eens zoeken? O zondaar, dan zult u ondervinden dat u te licht wordt bevonden. U weegt uzelf in de weegschaal van uw
eigen oordeel, maar dan zult u gewogen worden in de weegschaal van
Gods oordeel.
Indien dan zo veel krachten aan het groene hout plaats hebben gevonden,
wat zal dan aan het dorre gedaan worden? Het is nu nog tijd, zondaars!
Zullen er zo weinig zalig worden? En hebt u liefde tot uw zaligheid? Beproef u dan eens met een ernstig zelfonderzoek of u ook onder die weinigen bent. Er zijn maar twee wegen, een brede en een smalle weg. Kies
dan heden nog dat smalle pad en die enge poort.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Welke weg

20 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: 1 Johannes 2:1-11
God waarschuwt de mens en zegt: Er is een weg die bewandeld wordt
door veel aanzienlijken en rijken in deze wereld. Die weg is gemakkelijk en
kost niet veel moeite. Maar wacht u, want haar einde zal het verderf
wezen. Christus wijst een weg die niet door rijken en machtigen van deze
wereld wordt bewandeld maar door armen en dwazen, want de Heere
heeft de dwazen dezer wereld uitverkoren.
Zal de mens dan niet weten op wat voor weg hij wandelt? Bedrieg u zelf
toch niet. Zie eens hoe de meeste mensen leven. Kijk naar hun levenswandel. Ze zijn gedoopt, lezen Gods Woord, gaan naar de kerk en ten
avondmaal. Zij zullen deze of gene zonden laten omwille van de mensen,
maar niet om het gebod van Jezus Christus. Zij belijden Jezus wel met de
mond, maar verloochenen Hem met de daad. Zullen die dan zalig worden?
Gods Woord zegt: Neen. Als dat niet zo is, wat hebt u meer dan deze
mensen? Zoekt u ook niet vroom te wezen om door de mensen gezien te
worden? Wat is dan de grond van uw hoop?
O, bedrieg u toch niet. Zie eens hoe weinigen er zalig worden en antwoord
als voor God staande op deze vragen. Hebt u ooit een recht gezicht en
een levendig gevoel gehad van de gruwelijkheid van uw zielsgestalte en
uw zonden? Voelt gij in u zelf dat u de grootste zondaar voor God ben? En
dat al uw beste werken walgelijk zijn voor God? O bedenk toch deze
dingen!
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Vragen

21 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt...”
Matthéüs 7:14
Lezen: Matthéüs 15:21-28
Al uw werken en godsdienstige plichten zijn walgelijk voor God. Erken toch
uw machteloosheid om uit deze rampzalige staat uw ziel en lichaam te
kunnen verlossen, zodat u erdoor bewogen wordt om geheel en al van
uzelf uit te gaan.
Ik wil u nog enkele vragen stellen: Bent u ervan overtuigd dat u een
krachtige begeerte moet gevoelen, evenals een hongerig mens die een
tijdlang niet gegeten heeft? Hongert en dorst u naar Zijn gerechtigheid? Is
Hij u zo dierbaar geworden? En hebt u door het geloof uw toevlucht
genomen tot Zijn gerechtigheid? Zijn uw zonden u tot een grote last
geworden en zucht u gedurig om daarvan verlost te worden? Kunt u voor
Gods aangezicht getuigen dat u niet willens en wetens in een zonde leeft?
Hebt u een gezicht gekregen van Gods heerlijkheid en zijn gunstige
gemeenschap in Christus, zodat u de gunst en de liefde Gods hoger acht
dan alle rijkdom en schatten van deze wereld? Kunt u in uw consciëntie
betuigen dat u niemand nevens God hebt in de hemel en dat nevens Hem
u niets op de aarde lust?
Hebt u de duivel, de wereld en alle begeerlijkheden afgezworen en een
verbond gemaakt met Christus om alleen door hem geregeerd te worden?
Ach, lezers, onderzoek u toch hierbij. Ik heb u tot hiertoe het licht voorgehouden. O, doorzoek uw hart toch. De zaak is van eeuwig gewicht. Duizenden gaan verloren, omdat ze menen op de nauwe weg te zijn. En ze
zijn het niet.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Kiezen

22 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt…”
Matthéüs 7:14
Lezen: Jeremia 6
Ik vraag u: Welke weg wilt u nu inslaan? U ziet hier twee wegen. Beide
tegelijkertijd bewandelen, kunt u niet. U kunt niet twee heren tegelijk
dienen. U moet hier geheel goddeloos en geheel koud zijn of godzalig en
warm. Degenen die lauw zijn, noch koud, noch heet, spuugt God uit Zijn
mond.
Wilt u het Koninkrijk Gods beërven, kies dan nu heden om de Heere te
dienen. Jezus staat nu nog voor. Aan u toont Hij met de ene hand de
nauwe weg, bezet met veel tegenspoeden en ongemakken die strijden met
uw lusten en begeerlijkheden. Met de andere hand wijst Hij u de hemel en
een uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. De duivel staat aan de
andere kant. Hij biedt u het koninkrijk der wereld aan, hij wijst naar de
wijde poort en de brede weg met veel rijkdom en aanzien, maar het einde
is de dood en de eeuwige verdoemenis.
Overweeg nu aan wie u zich wilt overgeven. Ik stel u heden nog het leven
en de dood, de hemel en de hel, voor ogen. Kies nu het leven, opdat u
eeuwig mag leven. Al uw jaren hebt u zich gehaast naar de hel, en God
laat u nu nog waarschuwen. Bedenk u toch niet langer. „Staat op de
wegen en zie toe en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg
is, en wandel daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel.” O geliefden, volg
die paden dan na en wandel daarin.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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De zaligheid

23 augustus

„Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt...”
Matthéüs 7:14
Lezen: 2 Samuël 9
De Heere is met Zijn volk. Hij kent Zijn eigen schapen, die Zijn stem horen
en volgen. Hij weet uw zuchten en treuren over de zonden, uw oprechte
begeerte tot Hem en dat u niet leven kan zonder Hem. Ach, geef God toch
de eer voor zijn vrije genade aan u bewezen. Zeg met de profeet: „O, God,
mijn hart is bereid, ik zal psalmzingen...”
Staaroog toch veel in aanbidding op Hem en roep het uit: „Wie ben ik,
Heere, dat Gij u aan mij openbaart?” Wat heeft de Heere toch in mij gezien
dat Hij mij heeft uitverkoren tot deze zaligheid boven zoveel duizenden
mensen? Was ik beter dan zij? Was er iets in mij dat mij onderscheidde
van anderen? Nee toch! Hun hart is niet vernieuwd en mij heeft Hij gedwongen. Zullen er dan zo weinig zalig worden? En moest ik daar nu juist
bij die weinigen zijn? O, wonderbare genade! O, vrije barmhartigheid! Hoe
onnaspeurlijk zijn voor mij deze diepten van de liefde Gods!” Roep met
verbazing hierover uit: „Wat heeft God toch bewogen om mij tot de zaligheid en de gemeenschap met Christus te brengen? Er zijn er zoveel
duizenden die worden voorbijgegaan!
O, aanbid dan ook, gelovige ziel, de wonderen van Gods liefde en barmhartigheid, dat Hij u, die een vijand van God was, genade heeft bewezen.
En alzo wandelende zult u zeker het eeuwige leven ontvangen.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Zoeken

24 augustus

„Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten...”
Romeinen 10:20
Lezen: Jesaja 65:1-16
Wij zien hier de verbazende weg Gods omtrent de heidenen. Zij zijn
gevonden terwijl zij Hem niet zochten. Hij heeft Zich aan hen geopenbaard, ofschoon ze naar Hem niet vroegen. Op dezelfde wonderlijke wijze
handelt God ook nog met hen die krachtig geroepen worden uit een
menigte van naamchristenen. Van hen kan ook gezegd worden dat zij voor
hun roeping God niet hartelijk en rusteloos zochten in boetvaardigheid. Zij
vroegen ook niet naar Hem, maar gingen bij hun verstand te rade.
De Heere laat zich evenwel door hen vinden die Hij vooraf zoekende heeft
gemaakt. Ieder mens dient zich wel te onderzoeken of hij van deze weg
van God bevinding heeft. Ach, hoevelen worden er onder ons gevonden
die het ontbreekt aan bevinding, aan het zoeken van God en het vragen
naar Hem. Hij is aan hun zielen nog niet geopenbaard. Doch ondertussen
denken veel zielen van zichzelf het tegendeel. Zij nemen de middelen
waar en menen daarom dat zij zoekende zijn. Doch hun zoeken en het
gebruik der middelen is slechts een sleur en een gewoonte en zij doen dit
alles uit vleselijke inzichten.
Zo volgt hieruit dat hun zoeken het rechte zoeken niet is. En als zij tot God
bidden, verschijnen zij met drekgoden in hun hart voor Hem. Doch zonder
een verborgen boetvaardige en gelovige onderhandeling met Hem in
Christus is alles ijdel.
Eduard Meiners, predikant te Emden
(Paulus' brief aan de gelovigen te Rome, 1744)
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Gevonden

25 augustus

„Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten…”
Romeinen 10:20
Lezen: Jesaja 43
Velen beelden zich in God gevonden te hebben en dringen die vondst
zichzelf sterk op. Zij laten het er gerust op aan komen. Doch zo'n inbeelding maakt iemand Gods gemeenschap niet deelachtig. Mochten deze
allen dan eens staan naar de verborgen onderhandeling met God in
Christus. Hiervoor dienen zij bij bevinding te erkennen dat zij nog geheel
onkundig zijn van de weg Gods en dat God hun met Zijn Geest en genade
moet voorkomen en hen zoekende moet maken en licht en kracht in hun
zielen moet openbaren.
Voordat dit plaatsvindt, moeten zij de bevinding van deze weg niet toepassen. Doch wanneer het de Heere behaagt Zijn Zoon in u te openbaren,
roep dan uit met Mefiboseth: „Wat is uw knecht, dat Gij omgezien hebt
naar een dode hond als ik ben?” Zoek Zijn aangezicht dagelijks en zonder
u af tot het gebed. U moet al uw zaken voor de Heere openleggen. Hem
moet u ernstig verzoeken om raad naar Zijn belofte.
In navolging van de profeet Jesaja moet u met vrijmoedigheid voor God en
Zijn waarheid uitkomen, zonder u te schamen of te vrezen voor de mensen. En heeft Hij zich door u laten vinden toen Hij door u niet gezocht
werd, veel meer zal Hij zich door u laten vinden wanneer u Hem in waarheid zoekt. Hij zal zich op uw vragen aan u in gunst ontdekken. Totdat u in
de hemel met Zijn beeld verzadigd zal worden.
Eduard Meiners, predikant te Emden
(Paulus' brief aan de gelovigen te Rome, 1744)
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Zonden

26 augustus

„…zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt…” Genesis 3:17b
Lezen: Genesis 6:9-22
Toen de eerste mens de zonde had bedreven, zei de Heere: Vervloekt zij
het aardrijk om uwentwil. Onder „het aardrijk” verstaan wij ook alle zienlijke
schepselen die tot dienst en nuttigheid van de mens werden geschapen.
Het was alsof de Heere tot Adam had gezegd: „Ach, wat een gruwelijk
kwaad hebt u begaan, dat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en
zij geluisterd heeft naar de stem van de slang en gegeten heeft van de
boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat had Ik verboden. De
gehele geschapen natuur, Mijn schoon en kunstig werk, hebt u door uw
ongehoorzaamheid besmet, geschonden en verdorven. De zon, de maan
en de sterren, die u ziet en die u tot nut en vermaak zijn, zijn vervloekt om
uwentwil. De lucht die u inademt, de aarde die u draagt, zijn vervloekt. Met
smart zult u daarvan eten al de dagen van uw leven.”
Er zijn door de zonde van Adam twee dingen over deze gehele zienlijke
wereld gekomen. Allereerst een gruwelijke smet en verder een vreselijke
vloek. Het eerste is van de mens door de zonde. Het tweede is van God
om der zonde wil. Door de zonde van Adam is er over de gehele wereld
een gruwelijke besmetting gekomen, zoals er niet gevonden noch bedacht
kan worden. De besmetting van de melaatsheid was onder de Joden
ernstig. Die verontreinigde de gehele mens. Doch de besmetting met de
zonden is veel groter.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Zuchten

27 augustus

„...zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt...” Genesis 3:17b
Lezen: Jesaja 1:1-9
De melaatsheid van de zonde is gruwelijk. Zij besmet niet alleen de
zondaar zelf en de kleren die hij aantrekt, de spijs en drank die hij gebruikt
en alles wat hij aanraakt, maar de hele mens, gelijk de profeet sprak dat
het gehele volk voor Gods aangezicht onrein was. Ja, een geheel land
waarin zondaren wonen wordt zo besmet dat het de Heere een gruwel
wordt. Zelfs de hemel, waaraan de zon de maan en de sterren staan, is zo
door de zonde besmet geworden dat ze beschaamd zullen wezen gezien
te worden door de allerheiligste Rechter als Hij komen zal om gericht te
houden. Zij zullen dan voor Zijn aangezicht wegvluchten. Daarom zal dit
alles door vuur gezuiverd worden, zoals men goud van het schuim zuivert.
Ook wordt de hemel vergeleken bij een kleed dat verouderd is. Het is door
de zonde dat de aarde doornen en distelen voortbrengt, dat de wilde
dieren verscheuren. De aarde zucht omdat ze zondaren moet dragen en
voeden. Zij wenst dat ze haar mond mag opendoen en alle onbekeerde
zondaren als Korach mocht verslinden. Ze zucht, opdat ze van de last van
de zonde die haar nu zo benauwt, ontslagen wil worden. De zon, de maan
en de sterren zuchten omdat ze de zondaars moeten beschijnen. Alle
creaturen worden gedwongen om de zondaren en hun meester, de duivel,
te moeten dienen. Het is de Heere die ze aan deze ijdelheid heeft onderworpen, maar het is om der zonde wil.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Verbroken

28 augustus

„Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man!” 2 Samuël 12:7
Lezen: Psalm 141
David, de koning, is gevallen in overspel en ligt negen maanden lang,
zonder enig gevoel, gebonden en verstrikt in dat gruwelijke werk van de
duivel. Maar de Zoon Gods zond de profeet Nathan tot hem, die ronduit tot
hem zei: „Gij zijt die man.” Zo heeft de Zoon Gods door dit middel de strik
van de duivel verbroken. Want David zei daarop: „Ik heb gezondigd tegen
de Heere!” Dit zei David niet alleen met de lippen, maar uit de onuitsprekelijke benauwdheid van zijn ziel, gepaard met het verfoeien van zijn
schandelijke ondankbaarheid tegen God.
Toen Nathan dat merkte, zei hij, met de olie der vertroosting: „De Heere
heeft uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven.” David wist uit ervaring
hoe krachtig dit middel door de genade Gods werkte om de werken van de
duivel te verbreken. Hij heeft het altijd in grote waarde gehouden, zoals hij
zegt in Psalm 141: „De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn.”
De Zoon Gods gebruikt verschillende verdrukkingen om de werken van de
duivel te verbreken, zoals we zien bij de koning Manasse. Hij was vol van
de werken van de duivel en ook nog een moordenaar, maar de Zoon Gods
heeft alle werken van de duivel teniet gedaan door middel van verdrukking.
Want we lezen dat Manasse gevangen werd genomen en met twee
ketenen gebonden naar Babel werd gevoerd. Daar bad hij ernstig tot de
Heere en Hij liet Zich van hem verbidden.
Joos van Laren, predikant te Vlissingen
(Het beloofde zaad der vrouw, 1669)
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Afgedwaald

29 augustus

„Ik ben de weg...” Johannes 14:6
Lezen: Psalm 14
De mens die door God was geschapen tot Zijn gemeenschap, was versierd met het beeld van God. Hij was een vriend van God en ging gemeenzaam met Hem om. Maar daarna is hij van God afgevallen. De
zonde heeft hem van God gescheiden. Hij heeft zich van God afgekeerd
en gekeerd tot zichzelf en de schepselen. Zo is hij het spoor bijster geworden en is hij van de rechte weg afgedwaald. Hoe ijveriger hij nu loopt en
hoe harder hij werkt, hoe dieper hij afwijkt van het ware doel.
Daar ligt dan de mens aan de deur van zijn eeuwig verderf, afgescheiden
van het hoogste goed. God kan met de zondaar niet verenigd worden
zonder verloochening van Zijn heiligheid. Hij kan aan de zondaar niets
meedelen dan met verloochening van Zijn gerechtigheid. De zondaar wil
en kan tot God niet komen, want hij is blind en dood. De zondaar kan tot
God niet komen dan door een Middelaar. Hij kan tot een verterend vuur
niet naderen dan door bemiddeling van een weg.
Deze weg kan niet zijn een burgerlijk leven, noch goede werken en eigen
gerechtigheid. Geen schepsel in hemel of op aarde kan deze bemiddeling
doen. Want wie is hij die met zijn hart zal borg worden om tot de Heere te
genaken? Het is de heilige Israëls waardoor God kan geheiligd worden.
Het is de Zoon Gods. Het is Jezus. Hij alleen kan zeggen: „Ik ben de
Weg!”
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Geopend

30 augustus

„Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” Johannes 14:6
Lezen: Hebreën 10:1-20
Door de verdienste van Christus is de gesloten weg geopend. De engel die
een uitvoerder was van Gods wraak, stond gereed aan de ingang van het
paradijs met een vlammend zwaard. Hij stond daar met het zwaard van
Gods toorn en de vloek van de wet, om de zondaar uit het paradijs te
houden. De mens zou voor eeuwig niet meer tot God genaderd zijn, indien
niet eerst voldoening was gegeven aan Gods rechtvaardigheid. Hiertoe
was geen schepsel in staat.
Jezus is gegaan over deze weg van de wet, waarvoor de mens bleef
staan. Hij heeft als Borg aan de eis van de wet voldaan. Hij heeft de
zonden van Zijn uitverkorenen op Zich genomen en de vloek die zij waardig waren heeft Hij gedragen. Hij heeft de grote bres die er was tussen
God en hen opgevuld met Zijn lichaam. Zo stelt Christus Zijn kinderen voor
aan de Vader, zonder vlek of rimpel.
Wat een wonder dat God met zulke mensen weer gemeenschap oefent.
Ja, Hij heeft in hen een welbehagen, daar zij omkleed zijn met de Zon der
Gerechtigheid. De wet zelf moet hen nu toegang geven tot Gods gemeenschap en hen in Christus rechtvaardigen, omdat het recht van de wet in
hen is vervuld. Ze kunnen nu met vrijmoedigheid van een rechtvaardige
rechter de kroon der rechtvaardigheid verwachten, ja eisen. Hij zal die in
die dag geven, en niet alleen mij, zegt Paulus, maar allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Het leven

31 augustus

„Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” Johannes 14:6
Lezen: Johannes 11:1-27
Een zondaar is een vijand van God en afkerig van Zijn wegen. Daarom
kan God geen gemeenschap met de zondaar oefenen, omdat er tussen
die beide geen overeenkomst is. Maar ook hier is Christus een Weg tot de
Vader. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij
schenkt hun Zijn Geest Die in hun hart Zijn wet schrijft en lust en kracht
geeft om die te volbrengen. Ja, Hij werkt in hen het geloof waardoor zij
sterkte en kracht verkrijgen. De zondaars zijn verduisterd in het verstand
en vervreemd van het leven Gods. Ook hier is Christus hun een Weg tot
de Vader.
Zo is Christus dan de Weg van de aarde tot de Hemel om de zondaar tot
God te brengen. Christus Zelf zegt dat Hij is de deur der schapen. Hij is de
poort van Gods huis waardoor de mens in het heiligdom kan ingaan.
Christus zegt niet alleen: Ik ben de Weg, maar Hij wijst als met de vinger
dé weg aan. Dat zegt ons dat Hij de enige weg ter zaligheid is, waardoor
alle gelovigen door de eeuwen heen naar de hemel zijn gegaan.
Zie hier toch de onnaspeurlijke wegen van Gods wijsheid. Engelen en
mensen waren radeloos. Maar Hij, Wiens naam is Raad, weet raad te
geven en een weg uit te vinden. Aanschouw toch hier de onuitputtelijke
schatten van Gods barmhartigheid en de heerlijke rijkdom van zijn genade.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Onbegrijpelijk

1 september

„Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” Johannes 14:6
Lezen: Filippenzen 2:1-11
De Heere heeft Zelf een weg verzonnen om zijn vijanden en wederspannigen die godloos van hem waren afgeweken te doen terugkeren. Ja, zulken
die nu nog steeds van Hem weglopen in afkerigheid van Hem en naar God
niet willen luisteren, om die weer tot Zich te brengen, tot Zijn vriendschap
en tot genieting van de zaligheid.
De duivelen, die ook gevallen zijn, laat Hij liggen in hun verderf en naar
zulke nietige wormpjes als wij zijn, wil Hij nog omzien. Hij had ons ook
kunnen laten liggen in ons verderf als zijnde de zalige God van eeuwigheid, want Hij was aan ons niets verplicht. Was het niet meer dan recht en
billijk geweest dat wij Hem hadden gezocht, dag en nacht op en neer
hadden gelopen om een poort te vinden en gedurig tot in eeuwigheid aan
Zijn deur hadden liggen kloppen? Maar zie toch de vriendelijkheid van de
Heere, Hij komt ons voor en wijst ons direct die Weg waardoor wij Hem
kunnen vinden.
Het gaat onze bevatting te boven dat die grote God zo veel moeite wil
doen om een arme zondaar met zich te verzoenen zonder het kreuken van
Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Zo heeft Hij Zijn enige Zoon gegeven
voor zondige rebellen. O, hoe laag heeft die grote hemelkoning Jezus Zich
vernederd, afdalend van Zijn troon, opdat Hij Zelf voor ons deze Weg zou
worden. Hoe diep bukt Hij neer om ons de Weg te wijzen tot het heiligdom.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Zelfonderzoek

2 september

„Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” Johannes 14:6
Lezen: 2 Korinthe 13:1-10
Hoe groot is de zonde, hoe gruwelijk het ongeloof, hoe verschrikkelijk de
ondankbaarheid van degene die deze Weg, welke God Zelf aanbiedt, boos
verwerpt. O, droevig is het handelen van de meeste mensen. Zij hebben
geen lust in het doel van deze Weg, noch in God. Hoe zullen ze dan een
welbehagen kunnen hebben in de Weg? Het zijn diegenen, die tot God
zeggen: „Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen
lust”, Job 21:14.
Het komt misschien wat vreemd voor dat mensen geen lust zouden
hebben in God, noch in Christus als de Weg tot de Vader. Maar wanneer u
dit in anderen veroordeelt, bid ik u: Keer toch eens tot u zelf in en zie of u
er ook niet aan schuldig bent. Want Christus is gekomen om zondaren
weer tot God te brengen. Hebt u daar wel een begeerte toe? Hebt u wel
een grote lust in Gods gemeenschap? Kunt u in waarheid zeggen, terwijl
anderen plezier maken in de herberg: Maar mij aangaande, het is mij goed
nabij God te wezen? Is het uw vermaak in uw binnenkamer te gaan om
daar uren door te brengen om God te zoeken in het gebed? Om ze door te
brengen in gemeenschap met God, waartoe Christus de Weg is?
Ik vraag u: Hebt u daar wel lust in? Verveelt u zich niet vaak in de kerk? Of
verveelt u zich niet wanneer u bij Gods kinderen bent, omdat men daar zo
lang wordt opgehouden om God te dienen?
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)

247

Jezus

3 september

„Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” Johannes 14:6
Lezen: Mattheüs 1:18-25
Kent u uw machteloosheid, dat u niets goed kunt doen, ja, niet eens uw
hart naar de hemel opheffen? Daar ziet u aan dat u blind bent en daarom
de weg niet kunt vinden. Dat u kreupel, ja dood bent en daarom niet thuis
kan komen. U kunt de weg niet bewandelen, ook al wordt hij u aangewezen. Bent u al gewillig om u als een arme berooide op vrije genade aan
Jezus over te geven, met de belijdenis aan Hem dat u niets heeft en
onbekwaam bent om een stap te doen op de weg als Hij u niet helpt? Wilt
u Hem zo de eer geven van uw zaligheid en bekennen dat u de grootste
der zondaren bent?
Geliefden, deze dingen moeten er eerst bij u zijn, wilt u Jezus tot uw weg
hebben. Zolang u deze overtuiging en deze wil niet bij u vindt, zo verloochent u deze enige Weg en verwerpt u de Zoon van God. Hij is gekomen
om te genezen die dodelijk ziek zijn en tot bekering te brengen die zichzelf
de grootste der zondaren vinden.
Maar, helaas, hoe weinigen vindt men deze onder de christenen, hoe
zelden ziet men een ziel hierover verslagen en verlegen. De mensen
menen dat het wel met hen is. Zij zijn gerust en wel tevreden. Maar u, die
met verloochening van alle eigengerechtigheid u als een blinde toebetrouwt op deze Wegwijzer, maak dan gebruik van Hem als enige Weg tot
de Vader. Alle hinderpalen die u terughouden om vrijmoedig tot God te
naderen, worden door deze Weg weggenomen.
K. Alardin, predikant te Arnhem
(De gelukzaligheid van de weg der rechtvaardigen, 1698)
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Uw wil

4 september

„Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.”
Matthéüs 6:10
Lezen: 2 Samuël 15:13-29
Het is geen kunst in voorspoed te zeggen: „De Heere is goed, ik zal de
Heere loven.” Het is een zwaardere les God te loven en te danken in
tegenspoed. Daar moet een christen toch komen, wil hij recht kunnen
bidden: „Uw wil geschiede.”
Och, waar zijn ze die in zo'n geval tegen hun eigen wil ingaan, om Gods
wil van harte te doen? De satan kon dit wel begrijpen, daarom vraagt hij in
Job: „Is het om niet dat Job God vreest?” De satan wil daarmee zeggen:
Neem hem maar eens alles af, dan kan men pas zien of iemand vroom of
onvroom is, of hij zelfs in de zwaarste beproevingen standvastig blijft om
Gods wil te doen. Jobs huisvrouw valt hem af. Ze zegt: „Houdt gij nog
steeds vast aan uw oprechtigheid? Zegen God en sterf.” Doch Job zegt:
„De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren
zij geloofd!”
Men moet zich gewillig buigen voor Gods besturing als de Heere Zijn
goederen terugeist. Men moet tevreden zijn en Hem danken wanneer Hij
het schepsel waar ons hart op zou rusten, belieft weg te nemen. En dat
niet alleen bij stoffelijke goederen, maar ook bij geestelijke goederen. Zie
maar naar David, als hij zegt: „Indien Hij zal zeggen: Ik heb geen lust tot u,
zie hier ben ik. Hij doe wat goed is in Zijn ogen.” David zegt hier met
andere woorden: „Uw wil geschiede.” Davids wil was hier verenigd met
Gods wil.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Een zegen

5 september

„Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken die u vloekt.”
Genesis 12:3
Lezen: Genesis 12:1-9
Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is voor hem geheiligd. Ik zal u
zegenen, zei God tegen Abraham, en gij zult een zegen zijn. En dat
hebben alle ware kinderen van Abraham met hem gemeen. Gods kinderen
hebben het bezit en de zegen daarbij, want de woning van de rechtvaardigen is gezegend.
Wat dunkt u, is een gezegende en door God geheiligde staat niet beter
dan een vervloekte? Een ongeheiligde staat is als rauwe spijs, hoe meer
men ervan eet hoe ongezonder het is. Sodom scheen wel mooi en vermakelijk maar een dag later viel er vuur en zwavel uit de hemel. Al heeft de
goddeloze een volle tafel, ze is hem tot een strik. Ofschoon zijn pannen
volgepropt zijn met lekkernijen, de dood is in de pot. Want een kruimeltje
van Lazarus is beter dan volle schuren van de rijke man. Droog brood met
water is beter dan lekkernijen met een vloek.
Wat bezielt de zondaars toch, om zoveel te roemen op hun bezittingen? Al
uw goederen zijn slechts roofgoed, u bent rovers van Gods zegeningen en
op het kleinste heeft u niet het minste recht. U mag van uw ouders of
vrienden tijdelijke goederen erven, maar voor God en in de vierschaar van
uw consciëntie hebt u er geen recht op. Het recht op al Gods schepselen,
dat we door de zonde hebben verloren, krijgen we wederom in en door
Christus, want Hij is de erfgenaam van alle dingen, 1 Korinthe 3:21.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(Zielroerende bedenkingen, 1665)
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Bedroefd

6 september

„En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar…”
Lukas 19:41
Lezen: Markus 3:1-6
Hier toont de Heere Jezus Zijn medelijden met Jeruzalem. Hoe bidt soms
een vader dat het zijn kind wel zal gaan. Wat gebruikt hij dan niet een
smekingen, zuchtingen en tranen. Nu, Christus is een Zaligmaker Die
medelijden kan hebben. Hij zoekt degenen die naar Hem niet vragen en
Hij ontfermt zich over zulken die zich over zichzelf niet ontfermen.
Christus kent de waarde van onze ziel. Hij weet dat die ziel kostelijker is
dan de gehele wereld. Hij weet ook dat onze zielen van nature dood zijn in
de misdaden en de zonden, verloren en buiten God. Christus weet dat de
gelukzaligheid van een ziel bestaat in de gemeenschap met Hem. Is het
dan vreemd dat Hij uit medelijden wenst dat de zondaar al zijn krachten
zou inspannen dat die kostelijke ziel niet verloren gaat? En dat de zondaar
van de zonde verlost mag geraken tot de eeuwige gelukzaligheid? Daar
kan hij toe komen, wanneer hij recht bekent wat tot zijn vrede dient.
Doch het hart van de zondaar kan het niet verstaan. Het is zorgeloos en
ligt in een diepe slaap. Hij is zo dwaas, dat hij zich niet wil laten leren en
dat hij de aangeboden genade verwerpt en op de tijd van de zaligheid
geen acht geeft. Hij heeft een afkeer van Christus, alsof Hij zijn grootste
vijand is.
Wat een wonder dat onze Zaligmaker hierover bedroefd is en met tranen
in de ogen wenst, bidt en smeekt dat de zondige mens mocht bekennen
wat tot zijn vrede dient.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Verborgen

7 september

„En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar…”
Lukas 19:41
Lezen: Efeze 4:17-32
Wat de oorzaak was van het feit dat Jezus droevige tranen weende, wordt
uitgedrukt in de volgende woorden: „Och, of gij ook bekendet, ook nog in
dezen uwen dag…” Het kwaad dat Jezus hier beweende, is de onwetendheid over wat tot haar vrede zou dienen. Dit was de verschrikkelijke zonde
die Jezus de tranen uit de ogen perste. Daardoor kwam zo'n droevige
klacht uit Zijn mond. Die onwetendheid was de oorzaak van haar ongeluk
en het verderf dat over haar zou komen.
Och, zegt Christus, dat u toch mocht bekennen wat tot uw vrede dient. Het
is buiten twijfel dat haar inwoners hun uitwendige vrede niet recht hebben
verstaan, O, hadden zij maar recht verstaan dat hun stad en tempel
verwoest zou worden, maar nu was het verborgen voor hun ogen. Nog
minder bekenden zij hun inwendige vrede met God, want dan zouden zij
zich niet zo tegen de Heere Jezus, die hen alleen deze vrede kon geven,
gekant hebben.
Deze vrede is Christus Zelf en de leer der zaligheid waarin Hij wordt
aangeboden. Deze dingen waren het die hen tot een gelukkig volk konden
maken. In hun onwetendheid was het nu verborgen voor hun ogen. Zo
waren er velen in Jeruzalem die geen kennis van de Messias hadden,
noch van de middelen om Hem te genieten, noch van de oordelen en de
straf die er zou volgen. Want hadden ze Christus recht gekend, ze zouden
in deze verschrikkelijke zonden niet zijn vervallen.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Onwetendheid

8 september

„En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar…”
Lukas 19:41
Lezen: Handelingen 17:16-34
Onwetendheid van de dingen die tot onze vrede en zaligheid nodig zijn, is
een beklaaglijke zonde. Hier ziet u Christus klagen en tranen uitstorten
over de onwetendheid van de inwoners van Jeruzalem.
Zo onwetend was de eerste wereld bij de prediking van Noach dat de
mensen dachten dat het maar ijdel geklap was. Zij hadden vrede en riepen
om vrede, tot het verderf hen overviel. De mens verwaarloost en verwerpt
door onwetendheid alle genade, en terwijl ze hem wordt toegeworpen,
neemt hij ze niet ter harte. Waarom dienen de heidenen God niet? Waarom roepen ze Zijn Naam niet aan? Het is hierom, dat ze God niet kennen!
En waarom zijn ze vervreemd van het leven Gods? Niet anders dan door
de onwetendheid die in hen is.
Die van Jeruzalem verwierpen Christus en Zijn dierbare genade omdat ze
het Evangelie niet kenden. De onwetendheid van de dingen die tot onze
vrede en zaligheid nodig zijn, is de baarmoeder van veel zonden. Waar de
onwetendheid heerst, wordt de deur geopend voor allerlei goddeloosheid.
Onwetendheid is de oorzaak dat de duivel zo veel mensen gevangenhoudt
en het heerlijke licht van het Evangelie hen niet kan bestralen. Die onwetendheid kan zelfs zo in de mensen werken dat zij menen God een dienst
te bewijzen als ze een christen doden. Ja, Paulus bekent dat hij door
onwetendheid een godslasteraar was geweest.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Recht te kennen

9 september

„En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar…”
Lukas 19:41
Lezen: Spreuken 3
Geliefden, zie toe dat Christus ons niet moet verwijten, wat Hij eertijds
Israël deed. U kunt ook niet zeggen, met Achimelech: „Uw knecht heeft
van deze dingen niet geweten.” U bent genoeg gewaarschuwd, gebeden
en gesmeekt.
Och, christenen, zou u niet willen kennen wat tot uw vrede dient? En zo
niet, dan hebt u niets anders te verwachten dan dat God u zal verlaten,
gelijk een landbouwer die zijn veld verlaat dat onvruchtbaar is. Ik doel niet
op een kennis die alleen maar in de hersens zit en niet met gehoorzaamheid is gemengd. Dat is gelijk aan die kwade dienstknecht die wel de wil
van zijn meester kende, maar die niet deed. Het is een dode en onvruchtbare kennis, als we een zaak weten en niet praktiseren.
De Zaligmaker doelde hier op de rechte kennis. Dat is Christus, Zijn
Evangelie en de middelen der zaligheid. Dat is de kennis die dient tot onze
vrede. Want de simpele kennis van een zaak hebben zelfs de duivelen,
maar zij zijn daar door niet gelukzaliger. Ja, zij weten dat er een God is en
zij sidderen. Maar het is een kennen zoals er staat in Psalm 1: „De HEERE
kent de weg der rechtvaardigen.”
Maar Jeruzalem heeft het Evangelie dat onder haar is gepredikt, hardnekkig verworpen. Haar bewoners waren dus verre van de rechte vrede en de
ware gelukzaligheid. Daarom weende de Heere Jezus, omdat ze daarvan
geen wetenschap droegen.
Joh. Visscherus, predikant te Amsterdam
(De wenende Christus, 1697)
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Kloppen

10 september

„Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop…” Openbaring 3:20
Lezen: Lukas 12:35-40
De Heere Jezus klopt geestelijk door middel van Zijn Woord. Het is de
hamer waarmee Hij aan de deur van ons hart klopt. De Heere Jezus voegt
er direct na onze tekst aan toe: „Indien iemand Mijn stem hoort...” Daarmee geeft hij te kennen dat het Zijn stem is die aan de hartendeur van de
mens klopt. „Het is de stem mijns Liefsten”, zegt de Bruid, „doe Mij open.”
Daar ziet u dat de hemelse Bruidegom door middel van Zijn stem aan de
deur van Zijn Bruid klopt. Ja, zondaar, de stem van Heere Jezus, Zijn
Evangelie en Zijn Woord zijn een waarachtig middel dat Hij gebruikt om
aan de deur van uw hart te kloppen. Zo dikwijls als u Gods Woord leest,
hoort lezen of prediken, moet u zeggen: Ziet, de Heere Jezus staat aan
mijn deur en Hij klopt. U moet Hem niet buiten laten staan of Hem de
toegang tot uw huis weigeren. Alle waarschuwingen die u op deze manier
krijgt, ja alle bedreigingen, zijn als evenzoveel hamerslagen van de hand
van Jezus om u te verplichten Hem open te doen. Hij zal Zijn onderrichtingen herhalen. Elihu zegt tot Job: „Maar God spreekt eens, of tweemaal,
doch men let er niet op.” Petrus gaf pas acht toen de haan voor de derde
maal had gekraaid. Daarna weende hij bitter.
De Heere Jezus klopt ook door knaging van het geweten, dat ons zo vele
malen waarschuwt. Dat weet u toch, zondaar, wanneer uw geweten u
aanklaagt! Of luistert u daar niet naar?
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Hij roept

11 september

„Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop…” Openbaring 3:20
Lezen: Psalm 94
Door het geklop spreekt het geweten tot een mens om hem af te houden
van het kwaad der zonden. Op deze wijze klopt de Heere aan de deur van
diegenen die alle gevoel van het goede nog niet hebben verloren en van
wie de ziel nog niet geheel in de zonde is verhard en verdoofd.
De Zoon Gods klopt ook door kastijdingen die Hij hun zendt, bijvoorbeeld
wanneer een zware ziekte uw gezondheid bestormt of wanneer een
vreselijke brand uw huis vernielt, of wanneer een bloedverwant door de
dood wordt weggenomen. Het is de Heere Jezus Die aan uw deur klopt
om u tot boetvaardigheid te brengen. Dit zijn de hamer en de klopper die
de Heere Jezus in onze tekst bedoelt.
Maar helaas, het is smartelijk dat welke moeite Hij ook doet om te kloppen,
de meeste mensen Hem niet horen of niet willen horen. Sommigen horen
Hem niet omdat ze doof zijn. De natuurlijke verdorvenheid van de zonde
heeft hun de macht om te kunnen horen benomen. Hoe God ook spreekt,
roept en klopt, ze worden er niet door geraakt. Ja, ze worden het zelfs niet
gewaar. Zo zijn er veel mensen die in het midden van de plagen geen
indruk krijgen en ongevoelig blijven.
Anderen horen niet omdat ze slapen in een diepe slaap van vleselijke
zorgeloosheid. Zij denken nergens anders aan dan om zich als de varkens
in de slaap vet te laten mesten.
Petrus du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Openen

12 september

„…indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen…”
Openbaring 3:20
Lezen: Jesaja 1:10-31
Sommigen horen niet omdat er zo veel lawaai van muziek en vermakelijkheden in het huis is dat men niet aan de deur hoort kloppen. Zo is het ook
bij die mensen die door de zorgvuldigheden van het leven en vermakelijkheden de stem van de Heere Jezus door al het grote gedruis van de
wereld, niet horen.
Anderen horen het kloppen op de deur niet door toedoen van hun begeerlijkheden in hun huis. Het is waar, er zijn er die de Heere Jezus hebben
horen kloppen, maar de deur voor Hem niet hebben opengedaan. Dat zijn
zij die het Woord des Heeren horen, het verstaan en kennen en het
dagelijks horen met de oren, maar zij openen hun ziel niet voor de Zoon
Gods door een waarachtige bekering en vurige liefde. O, ongelukkig zijn zij
die de Heere Jezus zo aan hun deur laten kloppen zonder Hem open te
doen. Hetzij omdat zij het door al te groot geraas niet kunnen horen, hetzij
dat het hun aan wil ontbreekt om tot Hem te gaan en alles te verlaten om
Hem te mogen ontvangen. Want ze zijn allebei rampzalig, die niet horen
en de zodanigen die Hem wel horen maar zich niet willen verroeren om
Hem open te doen.
U ziet immers in onze tekst dat we niet alleen Zijn stem moeten horen
wanneer Hij op de deur van ons hart klopt. De Heere Jezus voegt er nog
aan toe: „en de deur opendoet.”
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Uit genade

13 september

„…indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen…”
Openbaring 3:20
Lezen: 2 Timotheüs 1
Het is niet genoeg om Zijn Woord te horen en te begrijpen, indien men het
niet in zijn hart ontvangt om de aandoeningen van Zijn Geest te volgen.
Wee dien, zeg ik, die deze Koning uit wat voor beginsel of beweegredenen
dan ook niet opendoet als Hij klopt. Geloof toch niet dat Hij altijd aan de
deur zal blijven kloppen, terwijl Hem niet wordt opengedaan.
Wanneer Hij een lange tijd tevergeefs gewacht heeft en verdrietig is
geworden van het vruchteloos kloppen, gebeurt er van twee dingen een.
Ze zijn beide verschrikkelijk. Of Hij wendt Zich in Zijn rechtvaardige toorn
geheel van ons af en laat ons aan onszelf over. Of Hij handelt met ons
zoals Hij gedaan heeft met de kerken van Klein-Azië. Nadat ze de deur
lange tijd voor hem hadden gesloten, heeft Hij hen op een verschrikkelijke
wijze uitgeroeid. Dat deze twee voorbeelden ons mogen aanzetten om de
Heere Jezus open te doen als Hij voor de deur staat en klopt.
U zult mij vragen: Hoe kunnen wij de Heere Jezus opendoen en Hem in
onze harten ontvangen? Is dit een zaak die in ons vermogen ligt en van
onze wil afhangt? Wij kunnen ons vanuit onszelf niet bekeren en onze
zaligheid uitwerken. Paulus zegt: „Uit genade zijt gij zalig geworden, door
het geloof; en dit niet uit u, het is Gods gave”, Efeze 2:8. Het is de Heere
Jezus Zelf Die aan de deur klopt, maar hem ook opent.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Inwendige daad

14 september

„…indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen…”
Openbaring 3:20
Lezen: 2 Petrus 1:1-11
De Heere Jezus werkt ook inwendig in de mens om Zijn Woord aan te
laten nemen. Dit wordt ons op een bijzondere wijze geleerd in het Hooglied, onder het zinnebeeld van de bruid. Men ziet daar de goddelijke
Bruidegom aan de deur van zijn bruid kloppen. Hij doet haar Zijn stem
horen. „Doe mij open, Mijn zuster, Mijn volmaakte”, zegt Hij. De bruid hoort
Hem kloppen, maar zij doet niet open en blijft in haar bed. Zij weigert op te
staan en veracht alle nodigingen van haar Beminde.
Wat doet nu deze goddelijke Zaligmaker? Hij is niet tevreden met kloppen
en met roepen, maar Hij voegt bij Zijn stem ook Zijn arm om open te doen.
„Mijn liefste”, zegt Hij, en Hij trekt Zijn hand van het gat van de deur en
„mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.” Toen, ja toen stond zij op,
toen Hij Zijn hand wegtrok van het gat van de deur. Dat wil zeggen, toen
Hij Zijn Geest in het hart deed doordringen. Toen liet zij alles varen om
haar Bruidegom te ontvangen.
Er moet dus buiten de uitwendige prediking van het Woord ook een
inwendige daad van de Heere Jezus zijn om onze harten, die van nature
gesloten zijn, te openen. Zonder dit krachtige vermogen van de Geest van
Christus zouden wij de deur van ons hart nooit openen. Hij klopt niet alleen
aan de deur van ons hart, maar Hij is het ook die opent. Hij is de Dader,
wij zijn daartoe onbekwaam.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Werken

15 september

„…indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen…”
Openbaring 3:20
Lezen: Hooglied 1
U vraagt mij: Waarom eist de Heere dat wij op Zijn kloppen de deur
opendoen, terwijl Hij weet dat het niet in ons vermogen is dat te doen,
dewijl het van Hem afhangt? Het is, geliefden, omdat Hij wel in ons werkt,
maar niet zonder ons. Alles wat wij doen, komt van God en niet uit ons.
Het is van Zijn genade en niet door onze natuur. Hij werkt en wij werken.
Maar Hij werkt door Zijn eigen kracht en wij werken niet dan door Zijn
kracht. Paulus zegt in zijn brief aan de Filippensen: „…werkt uws zelfs
zaligheid met vreze en beven…” En dan vervolgt hij: …Want het is God,
Die in u werkt…” (Fil. 2:12-13).
Dat de mens werkt door Gods Geest belet niet dat al de eer van onze
zaligheid aan God toekomt. Hij trekt en wij lopen, Hij verlicht en wij zien,
Hij bekeert ons en wij bekeren ons door de kracht van Zijn genade. Hoe
lange tijd heeft de Heere niet geklopt aan de deur van uw hart met de
hamer van Zijn Woord, die met kracht in uw oren heeft geklonken? Welke
zonden zijn er niet bestraft? Welke oordelen Gods hebben wij u niet
aangekondigd om u te verplichten tot berouw? En hoewel dit middel niet
de uitwerking heeft gehad die het behoorde te hebben, is de Heere Jezus
door deze verachting nog niet moedeloos geworden, wel verdrietig. Hij
heeft niet nagelaten te blijven staan en te volharden en aan de deur van
ons hart te blijven kloppen.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Betere dingen

16 september

„Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop...” Openbaring 3:20
Lezen: Ezechiël 18
Dit is de handelwijze die de Heere met ons houdt. Hij staat aan onze deur
met de hamer van Zijn beproevingen en wraakoefeningen. Men moet
erkennen dat wij doof zijn als wij het gedruis daarvan niet horen. Het is op
deze slag dat men moet ontwaken en opstaan, en dat men de zonden, de
zorgeloosheid van een kwaad geweten en de vermakelijkheden van de
wereld moet verlaten.
Men moet nu naar de deur lopen en de Heere Jezus, Die nu Zijn laatste
krachten inspant om aan te kloppen, opendoen. Men moet geen uitstel
meer zoeken, ook geen voorwendsels meer verzinnen. Men moet nu
opendoen, of de Heiland afwijzen! Na zolang gewacht te hebben en nadat
Hij alle middelen zorgvuldig in het werk heeft gesteld, moet men zich niet
inbeelden dat Hij nog langer aan onze deur wil blijven staan.
Hij is verdrietig geworden van Zijn handen uit te strekken naar een wederstrevig volk. Hij zou ons het gehoor van Zijn Woord en de prediking van
het Evangelie ontnemen. Hij zou de kandelaar van Zijn heilige dienst
kunnen verplaatsen en ons in de dodelijke duisternis kunnen laten, waar
wij dan deze gelukkige dagen zouden moeten bewenen. Laat ons betere
dingen van u hopen, geliefden. Ziet, Hij staat en Hij klopt nu nog op de
deur van ons hart. Verhard uw hart toch niet.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Verzoend

17 september

„…Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden, en
hij met Mij…” Openbaring 3:20
Lezen: Psalm 79
In deze tekst verzekert de Zoon Gods die van Laodicea dat Hij Zich met
hen wil verzoenen, mits zij zich bekeren en berouw hebben over hun
zonden. Want de Heere had van te voren zijn grote verontwaardiging
betuigd over die christenen. Hij had gedonderd tegen hun toestand en
gedreigd hen uit Zijn mond te spuwen vanwege hun lauwheid en zulke
lieden niet meer te dulden in Zijn gemeenschap.
Zulke strenge bestraffingen en bedreigingen zouden deze zondaars tot
wanhoop kunnen brengen en doen geloven dat er geen genade meer voor
hen is. Daarom wil de Heere aan het eind van de brief hun geest een
weinig geruststellen en hen vermanen tot berouw en bekering. Hij zegt:
„Weest dan ijverig en bekeert u.” Dit moest voor hen aangeven dat hun
toestand toch niet geheel hopeloos was. Maar om nog meer verzekering te
geven van Gods verzoening indien zij zich zouden bekeren, zegt Hij: „Ik
sta aan de deur…” Dan volgt onze tekst.
Om mensen die in vijandschap leven te verzoenen, doet men eerst een
verzoek. Vervolgens moet men bijeenkomen om elkaar te omhelzen en
ten slotte moeten zij samen gaan eten om te doen blijken dat er niets meer
tussen hen is. Dat laatste is het teken van verzoening. Geliefden, wie
bevindelijke kennis van deze zaken heeft, weet hoe zwaar en hoe moeilijk
deze trappen zijn en welke strijd ze kosten.
Petrus Du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Gods wet

18 september

„Ziet, des HEEREN, uws Gods, is de hemel, de hemel der hemelen,
de aarde en al wat daarin is.” Deuteronomium 10:14
Lezen: Deuteronomium 10
Alle creaturen die God ooit geschapen heeft, staan onder een wet. Het
allerheerlijkste deel van de schepping was de menselijke natuur van
Christus. Doch ook Hij was geworden onder de Wet. De Schriftuur spreekt
van drie hemelen. Nu, alle schepselen in die hemelen staan onder een
wet.
Ziet, in de hemel der hemelen, daar wonen de engelen en de gezegende
geesten in een staat van heerlijkheid, nochtans in een staat van gehoorzaamheid. Zij zijn allen onder de wet. Wel hebben ze veel vrijheden die wij
niet hebben. Zij zijn bevrijd van alle zwakheid van het vlees, van eten, van
drinken en van sterven, maar zij zijn niet bevrijd van getrouwheid en plicht
aan God. Ze zijn onder de wet en de staat van hun gelukzaligheid bevrijdt
hen niet van gehoorzaamheid. Daarom zijn het onze mededienstknechten
(Openbaring 19:10), wel onder de wet, maar in een verheerlijkte staat.
Zie de zon, de maan en de sterren. Ze zijn allen onder een wet. Ze hebben
hun loop en wijken daarvan niet af: „Hij heeft ze bevestigd voor altoos in
eeuwigheid”, Psalm 148:6. Zie de benedenste hemel, met hagel, sneeuw
en stormen. Hij blaast de wind waarheen Hij wil. Alles moet voor Hem
buigen en niemand behalve God kan daar grendels en deuren voor zetten.
Hij regeert dit alles. Al deze schepselen zijn onder een wet, die al hun
bewegingen bestuurt en regeert.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(Profijt der vroege gehoorzaamheid, 1687)

263

Oprecht

19 september

„Vervloekt zij, die des HEEREN werk bedrieglijk doet…”
Jeremia 48:10
Lezen: Jeremia 48
Iemand kan het werk des Heeren doen en toch vervloekt zijn, omdat hij
noch de manier, noch de zaak recht betracht. Het is niet alleen het gehoor
van het Woord, maar wij moeten toezien hóé wij horen. Het is geen gebed
als het geen vurig gebed is. Te geven is geen liefde als ook de ziel niet
voor de hongerigen geopend wordt. Het eten en drinken is niet des Heeren
avondmaal houden als het niet waardig plaatsvindt, met een gelovige ziel
en een gelovige gestalte.
Liefde tot God is geen liefde als zij niet beoefend wordt met geheel ons
hart, met de ganse ziel en met alle krachten. Welke plichten wij in de
godsdienst ook doen, het is niets indien wij de Heere niet dienen met een
ijverige geest. God te dienen is een geheel andere zaak dan de wereld
denkt, want God ziet het hart aan. Een mens kan dat doen wat God van
hem eist en nochtans in de uitvoering ervan zijn eigen doelen dienen.
Zoals Jehu, hij kreeg de opdracht van God om alles van het huis van
Achab te doden. Toen hij dat gedaan had, zei de Heere: „…gij hebt wel
gedaan, uitvoerende dat recht is in mijn ogen.” Doch het was geen ijver
voor de Heere der heirscharen wat hij voorwendde, maar zijn doel was het
koninkrijk te verkrijgen. Dus zijn eigen eer.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(Profijt der vroege gehoorzaamheid, 1687)

264

Vroeg

20 september

„Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap...”
Prediker 12:1
Lezen: 2 Koningen 22
Zonder uitstel zult gij Mij de eerste van uw rijpe vruchten offeren, zei de
Heere in het oude verbond. Dat is om ons voorbeelden te leren van hoe
aangenaam een vroege bekering is voor de Heere; ja, een vroege onderwerping aan het juk van Christus. Hij beminde een jonge Abía en een
jonge Timóthéüs. Onder de discipelen was Johannes de jongste en de
Heere Jezus beminde hem boven de anderen.
Velen stellen hun bekering uit en doen als Farao met de Israëlieten deed.
Hij weigerde hen te laten gaan op Gods bevel. Velen hebben hun begeerlijkheden liever dan Christus en willen daar niet van scheiden, al roept God
nog zo luid. Totdat Hij hen door smart, door verzwakking van hun lichaam,
hun verdorven hart laat zien en laat proeven van Zijn toorn en ze eindelijk
tot Christus doet komen.
Doch zo een zal de vertroosting niet hebben die een vroeg bekeerde
gevoelt, die het juk van Christus vroeg op zich heeft genomen en al zijn
jonge jaren in de vreze des Heeren heeft gewandeld. Zijn eigen geweten
zal hem beschaamd doen staan voor de dwaasheden van zijn verkwiste
leven. Ofschoon zijn zonden in de hemel vergeven zijn, mag hij de smart
ervan mede in zijn graf slepen en zal hij in droefheid neerliggen. De
vertroosting die hij in dit leven ontvangt, kan hem veel gebeden en tranen
kosten, hoewel zijn ziel geborgen is.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(Profijt der vroege gehoorzaamheid, 1687)
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Vroeg zoeken

21 september

„Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid…”
Matthéüs 6:33
Lezen: Amos 5
Als Christus aan onze deur staat en klopt en lang moet wachten om
ingelaten te worden, zoals bij die bruid in het Hooglied die weigerde Hem
binnen te laten, zal Hij ons zijn tegenwoordigheid weigeren. Indien wij Hem
lang tevergeefs laten kloppen, zal Hij ons voor een tijd tevergeefs laten
zoeken.
Hoe langer gij Hem in het aanbieden van Zijn genade laat wachten, hoe
langer u op Zijn vrede en vertroosting moet wachten. Het Koninkrijk Gods
te zoeken is een groot werk dat wij in de wereld te doen hebben. Daarom
moet dat het eerste zijn waaraan wij beginnen. God heeft ons voor Zichzelf
geschapen om voor Hem te leven. Wat is dan Hem te leven anders dan
het juk van Christus op u te nemen en van het Koninkrijk Gods te zoeken
het voornaamste werk van ons leven te maken? O, hoe bezig zijn de
meeste mensen omtrent de tegenwoordige dingen en hoe weinig met de
dienst van Christus en hun zaligheid.
Het leven van een mens bestaat uit drie delen, het kind zijn, de jeugd en
de ouderdom. De belangrijkste tijd om het juk van Christus op te nemen is
de jeugd. Het is nooit te vroeg om God te kennen. De jeugd is de allerbekwaamste tijd om de Heere te zoeken in de dienst van gehoorzaamheid.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(Profijt der vroege gehoorzaamheid, 1687)
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Zeker

22 september

„Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet.”
Genesis 27:2
Lezen: Mattheüs 24
Dit zijn de woorden van Izak. Hij had geen zekerheid dat hij de andere dag
nog zou beleven. Het lichaam is aan honderden ziekten onderworpen. De
een sterft etende, de ander drinkende. De een sterft in Gods huis, de
ander in de schouwburg, die een inzetting van de duivel is. De een sterft
op zee, de ander op het land.
Er werd eens aan een zeeman gevraagd waar zijn vader gestorven was.
Hij zei: Op zee. En waar je grootvader? Ook op zee. Ik ben verwonderd,
zei de ander, dat je nog naar zee durft. De zeeman vroeg op zijn beurt:
Waar is jouw vader gestoven? Hij zei: Op bed! En je grootvader? Ook op
bed! Dan begrijp ik niet, zei de vrager, dat je nog naar bed durft gaan. De
dood kan een mens overal vinden. Hoe kan dan iemand die ernstig over
Gods roeping nadenkt, deze nog een ogenblik uitstellen? Heeft God ooit
tegen u gezegd: Van deze ziekte zult u niet sterven of u zult nog zoveel
jaren blijven leven? Zou dat een vrijbrief wezen om uw lusten nog wat uit
te leven en de gedachten om u tot God te bekeren uit te stellen?
Dat is heel gevaarlijk, als u ziet op de kortheid en de onzekerheid van de
dag der genade. De tijd van het leven is kort, maar de dag van de genade
kan nog korter zijn. Nog een kleine tijd is het Licht bij ulieden, zegt Christus, wandelt terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange...,
Johannes 12:35.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(Profijt der vroege gehoorzaamheid, 1687)
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Het eeuwige leven

23 september

„Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven
beërve?” Markus 10:17b
Lezen: Markus 10:17-31
Ja, hij was een geacht jongeling en overste van een synagoge. Deze
jongeling komt naar de Heere Jezus op de weg. Hij gaat niet weg, maar hij
loopt naar Hem toe. Het was alsof hij ook zalig wilde worden. Hij valt in
tegenwoordigheid van al het volk op zijn knieën voor de voeten van de
Heere Jezus neer. Het was alsof hij daarmee zeggen wilde, gelijk Jakob
eens zei: „Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent.”
Zo erkent hij de Heere Jezus als een Meester en nog wel een goede
Meester. Dat zei hij niet gedwongen, maar vrijwillig. Alsof hij zei: Ik kan het
niet laten in het openbaar voor al het volk te zeggen: Gij zijt een goede
Meester. Daarna maakt hij zijn begeerte aan de Heere Jezus bekend. Hij
zegt: Wel Meester, is er ook iets voor mij te doen om in de hemel te
kunnen komen, want ik heb alle dingen die de Wet eist, van mijn jeugd af
gehoorzaamd. Is er nog wat toe te doen?
Waarom wilde deze jongeling nog meer doen dan hij al gedaan had? Ach,
hij wilde zo graag in de hemel komen en het eeuwige leven beërven.
Geliefde lezers! Ik geloof dat ik en u, wij allen die dit lezen, het ook wel
wensen. Ik wil ook wel eens weten wat ik doen moet om het eeuwige leven
te beërven. Maar ik vrees dat u de lust zal vergaan om die weg in te slaan.
Die weg is voor sommigen wel beminnelijk, maar de meesten staat hij niet
aan.
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg
(Negen predikatiën, uitg. 1858)
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Geen lust

24 september

„Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven
beërve?” Markus10:17b
Lezen: 1 Petrus 4
Toen de jongeling van de Heere Jezus hoorde wat hem nog ontbrak, ging
hij bedroefd weg. De lust verging hem om die weg te gaan. Weet u wanneer de lust tot die weg nog meer vergaat? Wanneer er in de kerk gepreekt wordt, dat de mens niets moet doen en dat Jezus alles moet geven.
Dat u uit genade moet zalig worden.
Och, Heere! wij willen altijd zo veel hebben en zoveel meebrengen en wij
moeten niet met al hebben! Toen de Heere Jezus dat toonde aan Zijn
volgelingen, zeiden ze: „Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?” Velen
gingen toen weg, die weg stond hen niet aan. Zo is het nog bij de meeste
mensen, zij willen niet door Jezus alleen gezaligd worden. Werken kan
een zondaar niet en voor bedelen om genade bij de Heere schaamt hij
zich. Als hij ziet dat de godzaligen er zo krap door moeten, heeft hij er
geen lust meer in, dan vergaat hem de begeerte daarnaar.
De weg naar de hemel is zo'n nauwe weg, men moet door zoveel benauwdheden heen. Ja, men moet soms alles verlaten, ouders, vrienden,
kinderen en al de lust van ons oog. En dat om Jezus' wil. Ja, het is hier
strijden en worstelen, van elk veracht en gelasterd worden en dat met
lijdzaamheid verdragen. Tot het leven ingaan, kan alleen door veel strijd,
verdrukking en benauwdheden. Petrus zegt in zijn brief: „…indien de
rechtvaardige nauwelijks zalig wordt”, 1 Petrus 4:18.
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg
(Negen predikatiën, uitg. 1858)
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Boven een ander

25 september

„…indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven
anderen…?” Matthéüs 5:47
Lezen: Matthéüs 5:17-48
Lezers, hoe valt het woord van de tekst op uw hart? Deze zelfverloochening is de rechte weg naar de hemel. Als iemand zo zoekt te leven dat hij
met anderen niet mee wil doen, komt de wereld en zegt: Dat is maar een
femelaar, met zo een is niet om te gaan. Ja, vraagt de wereld, kunt u met
ons niet meer meedoen? Het zijn toch geen dingen van belang die wij
vragen? Neen, het zijn geen kleinigheden, zegt een kind van God, hier valt
niet te schikken!
U kunt niet in de hemel komen, zo u niet wat meer hebt dan een ander.
Dan zult u het eeuwige leven niet kunnen beërven.
Och geliefde lezers, deze tekst moet ik mijzelf en u allen voorhouden. Zeg,
zolang u leeft, tot op uw doodsbed toe: Och, Heere, wat heb ik boven de
ander? Wat wil de Heere Jezus met deze vraag te kennen geven? Dat een
christen die in waarheid de weg naar de hemel zoekt te bewandelen en die
een waar vriend is van God, en voor zijn zaak zoekt te staan, moet uitmunten boven een ander. Hij moet overal niet in mee kunnen doen. Hij
mag niet met iedereen omgaan. Hij moet zijn als een Hananja, van wie
staat: „…hij was een man van getrouwheid, en godvrezende boven velen…”, Nehemia 7:2. Een christen die naar de hemel reist en het Onze
Vader bidt, moet wat boven anderen hebben, en moet niet meedoen met
de wereld, doch een andere koers varen.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Negen predikatiën, uitg. 1858)
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Ranken

26 september

„Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg...”
Johannes 15:3
Lezen: Johannes 15
God ontdekt hen in Zijn Woord aan wat de goede en wat de kwade ranken
zijn. We zullen niet twisten of er wel een zichtbare en een onzichtbare kerk
is. Dat is onnut. Van Adams tijd is het al zo geweest. Daar was een Kaïn,
maar ook een Abel. In Noachs tijd was er een gezegende Sem, maar ook
een vervloekte Cham. In de tijden van het Nieuwe Testament was er een
Israël naar het vlees en een Israël naar de Geest.
De Heere Jezus zei dat er op de akker onkruid en goede tarwe was,
kwade en valse ranken. Om ware van valse ranken te onderscheiden, gaat
het om de vruchten die ze dragen. Aan hun vruchten zult u ze kennen. De
ware ranken brengen vruchten voort der bekering waardig. Valse ranken
brengen geen goede vruchten voort. Die worden openbaar door het
oordeel Gods en worden buitengeworpen.
U zult mij vragen: Wat is het dan voor een rank die geen vrucht draagt in
Christus? Het zijn die mensen die tevreden zijn met de naam dat ze rank
zijn. Judas was tevreden met de naam dat hij een apostel was. De engel
van de gemeente van Sardis was tevreden met de naam dat hij leefde. Het
is dat we onze eigen eer liever hebben dan de eer van God. Ach, wat zijn
er toch veel van zulke ranken! En in de beste van Gods kinderen zal het
overblijfsel van die verdorvenheid nog wel in het hart te vinden zijn.
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Onvruchtbaar

27 september

„Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg…”
Johannes 15:2
Lezen: Lukas 3:1-20
Als Mijn Vader komt, zegt de Heere Jezus, neemt hij de kwade ranken
weg. Hij overziet de aanzittende gasten en ontdekt een vriend zonder
bruiloftskleed. De Heere kent wie de Zijnen zijn.
U zult mij vragen: Wat doet de Heere als Hij zulke ranken wegneemt? De
Heere zet hen onder een ontdekkende bediening van het Woord, waar
duidelijk getoond wordt wie ware en wie valse ranken zijn. Daar waar
gepredikt wordt, zal het de rechtvaardigen wel gaan, doch de goddelozen
zal het kwalijk gaan. Een prediking waar alle valse gronden worden ondermijnd en waar de zondaar naakt en bloot wordt uitgeschud. O, wie
schrikt niet om onder zo'n bediening nog een kwade rank te zijn en te
blijven? O, mochten we elk toch eens vragen: Ben ik het, Heere?
Is God niet onrechtvaardig als Hij zo handelt? Ach neen! Het is naar de
wet van de landman. Zou God zulke onvruchtbare ranken, die Hij zo lang
heeft laten staan en die zo veel nadeel aan andere ranken doen, niet
mogen uitwerpen? Waarom heeft de Heere Jezus dit Zijn discipelen op het
laatst zo gezegd? Het was om hen voor te bereiden op hun taak. Ze
zouden in de hele wereld gaan prediken. Maar, wil Hij zeggen, zij zullen
onder uw prediking niet allen bekeerd worden. Velen zullen afvallen. Doch
verwondert u daar niet over. Want aan een wijnstok zijn ook tweeërlei
soort ranken.
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Kwade rank

28 september

„Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg...”
Johannes 15:2
Lezen: Klaagliederen 5
O, onvruchtbare! Bent u niet lang genoeg zo'n kwade rank geweest? Moet
u dan wachten totdat de laatste slag komt? Is het niet betamelijk dat u
goede vruchten draagt? Ach, wat zou gij getroost en vrolijk kunnen leven.
Het zou u zo veel ruimte geven op uw doodsbed.
U zult mij zeggen: Ik word bijna bewogen, wijs mij dan maar de weg die ik
moet inslaan. Wel, als u het meent, zo zeg ik u: Ga in de eenzaamheid en
leg u neer voor de Heere en zeg: Ik ben maar een onvruchtbare rank en
draag niets dan kwade vruchten. Och, belijd dit maar voor de Heere
alleen. Verneder u voor Hem, zo u kunt, en zeg: O, grote God wat een
voorrechten heb ik al van Uw hand ontvangen en hoeveel predikaties heb
ik al gehoord en nu ben ik nog een onvruchtbare rank! Ach, wees er
bedroefd onder en zeg tot de Heere: Hoe hebt u mij, zo'n goddeloos
schepsel, zolang kunnen dragen. Gij hebt vrienden en bekenden weggenomen en mij heb Gij nog laten staan.
Wij raden u: Kom veel onder de rechte bediening van het Woord. Daar is
belofte van zegen aan verbonden. Gedenk dat de Heere de genadige
Landman is. Hij kan doornen en distelen veranderen. En als u naar het
huis des Heeren gaat, buig dan eerst uw knieën voor God en zeg: Ach,
Heere ik ben maar een onvruchtbare rank, maar mocht er deze dag een
zegen tot bekering voor mij zijn weggelegd.
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Reinigen

29 september

„…en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht
drage.” Johannes 15:2
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:1-8
Een rank te zijn, wil zeggen: in Christus te zijn en te blijven. O, de geestelijke ranken zijn zo bang dat zij er weer uit zullen raken. Daarom bidden zij
steeds om in de kracht Gods bewaard te worden. Dat zijn ranken van de
ware wijnstok, die de sappen van de wijnstok deelachtig worden. Als ze
maar een dag zonder zijn, hangt hun hoofd al als een bies. Dan menen ze
dat ze alles kwijt zijn.
Doch de Heere heeft beloofd dat Hij hen nooit zal begeven, noch verlaten.
Die een ware rank is, is beter vanbinnen dan vanbuiten. Hij oefent meer
godsvrucht in het verborgene dan in het openbaar. Een goede rank draagt
ook vruchten, niet met woorden, maar in waarheid. Ze zijn ootmoedig,
nederig, vriendelijk en getrouw. Zij dragen vruchten van geloof en van
liefde tot God en de naaste.
Als u dit alles bezit, bent u een geestelijke rank. Maar indien niet, verbeeldt
u zich dan niet dat u een geestelijke rank bent. Een ware rank die vrucht
draagt, kent zijn totale onmacht om uit en van zichzelf goede vruchten
voort te brengen. O, zegt zo een, als ik het goede wil doen, ligt het kwade
mij bij. Ach, zeggen zij: U moet ik dienen en U wil ik dienen, maar mijn
onmachtig en onwillig vlees staat mij gedurig in de weg. Zonder U kan ik
niets doen! Ach, reinig mij, Heere Jezus, en geef mij meer kennis, meer
geloof, meer liefde tot U en mijn naaste!
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Keurstoffen, 1765)
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Gebed

30 september

„Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.”
Matthéüs 6:10
Lezen: Matthéüs 26:36-46
Wil het wel zijn, dan is het hoogstnoodzakelijk eigen verstand, wil en
begeerte te verliezen en te doden. Dit ligt echter buiten het natuurlijk
verstand en de mens kan het niet bevatten dat hij zijn eigen wil moet
verliezen. Hij denkt bij zichzelf: Wij zijn immers redelijke schepselen en de
Heere heeft de wil in ons geschapen? Zouden wij die wil dan nu verliezen?
Dan beroven wij ons toch van datgene wat de Heere in ons heeft gelegd?
Doch de mensen die zo spreken tonen dat zij de Hoogste Majesteit en de
grootheid van God niet kennen. Zij hebben geen geestelijke ogen! Zij
hebben verloren wat hun eerste vader Adam vóór de val had. Zij begrijpen
niet dat de Heere Jezus in de wereld gekomen is om ons te verlossen van
ons verdoemelijke eigen ik en om te verdienen dat de mens weer kan
bidden: „Uw wil geschiede”, enzovoort.
Toen wij hierover peinsden, hebben wij niets geschikter kunnen vinden
dan de woorden van de Heere Jezus waarin Hij leert hoe de inwendige
zuchtingen van Gods kinderen zijn. Niet onze wil, maar Gods wil geschiede en Hij doe ons rusten op Zijn algenoegzame, alleen wijze en altijd
goede besturing. Geliefden, het is hier met geen praten te doen. Het komt
aan op een krachtdadige uitwerking van dit rusten op Gods besturing en
tot een zoete rust voor ons gemoed in al ons wedervaren.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Stille geest

1 oktober

„Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.”
Matthéüs 6:10
Lezen: Handelingen 21:1-14
De Heere heeft een welgevallen in een stille geest. Daarin wil Hij werken.
Want gelijk een land glad en effen moet zijn voordat het bezaaid wordt, wil
de Heere regeren over een ziel die stil en gezond is. Zulke zielen kunnen
dan ook vruchten dragen.
Maar helaas! Hoe weinigen zijn er die tot die stilte komen en die altijd
tevreden zijn met Gods handelingen. Zoals Eli: „Hij is de Heere, Hij doe
wat goed is in Zijn ogen!” O, geliefden, gewen u toch dikwijls aan de
overdenking dat God waardig is om Zijnszelfs wil gediend te worden. Het
gebrek van deze overdenking en gevoelige betrachting is de oorzaak dat
veel van Gods kinderen deze deugd van onderwerping nog niet hebben
geleerd. Zij wilden altijd vol zijn van genade, maar hebben de wil van Gods
welbehagen nog niet geleerd.
Gij zwakgelovigen, geef de moed daarom niet op, houd maar aan. Bent u
eenmaal in het schip van de Heere Jezus, Hij zal u overvaren. Nu zult u
zeggen: De predikant heeft mij geheel neergeslagen. Neen, christenen! Ik
heb u alleen niet willen voeden in uw eigenliefde en heb u alleen krachtig
willen voorstellen hoe God wil en moet gediend worden om Zijnszelfs wil,
al was het dat de Heere grote genade en vertroosting weigerde. Ik hoop
dat er enigen door Zijn Geest inwendig zullen verstaan hoe een christen in
alles zich moet onderwerpen aan Gods welbehagen.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Zelfverloochening

2 oktober

„Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.”
Matthéüs 6:10
Lezen: Psalm 143
Welaan dan, christenen! sla de handen aan het werk, want wie zal anders
God verheerlijken en dienen? Zullen het de heidenen doen, die God niet
kennen? Zullen het de goddelozen doen, die Gods Geest niet hebben? Zal
er dan niet één gevonden worden die God kent en Zijn welbehagen doet in
de zwaarste plicht van zelfverloochening?
Onwedergeboren mens! Hebt u niet gelezen dat God de hemel en de
aarde geschapen heeft en dat Zijn raad zal bestaan? Hij heeft alles gemaakt om Zijns Zelfs wil en daarom moet Hij ook gediend worden om Zijns
Zelfs wil. Als u dat niet doet, onderwerpt u zich niet aan de wijze en de
goede wil van God. Uw onwilligheid maakt uw lijden nog tot zwaarder
lijden. Wordt het dan geen tijd dat het schepsel hersteld wordt om God te
dienen om Zijns Zelfs wil?
Vanwaar komen toch al uw omzwervingen? Is het omdat u zich niet heeft
overgegeven aan God? O, als u maar zou willen wat God wil. Hij is de
Heere en het is mijn gelukzaligheid dat God door mij verheerlijkt mag
worden. U zult mij vragen: Wijs mij de middelen. Och, de middelen kunnen
u daar niet brengen zonder Gods Geest. De Geest, de Geest, de Geest
moet hier leren. Zullen wij dit bevatten en betrachten? Ik weet u geen
ander middel aan te wijzen. Lig steeds aan de deur van Gods genade en
bid dat Hij Zich aan u wil openbaren!
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Negen predikatiën, 1697)
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Wortels

3 oktober

„En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd…”
Matthéüs 3:10
Lezen: Jakobus 2:14-26
Ook de bomen van Nederland hebben wortels, hun beginselen waaruit zij
zijn voortgekomen en waarop zij rusten. De eerste en de voornaamste
wortel van Neêrlands boom is de ware godsdienst. Waar deze is en bloeit,
daar is God met Zijn bescherming, zegen en welvaren. Zodra het volk van
Israël getrouw was aan de Heere en Zijn dienst, bloeide het en werd het
gezegend. Zodra het de Heere verliet, overstroomde het allerlei rampen en
ellende.
Een erg voorname wortel van Nederlands boom zijn de rechtvaardigen. Zij
zijn de steunsels van het land. Als er meer dan tien rechtvaardigen in
Sodom waren geweest, zouden Sodom en Gomorra niet verwoest zijn.
Sodom kon niet worden omgekeerd voordat Lot uit de stad was. Ook zien
we dat alle scheepslieden werden behouden om Paulus' wil. We zien uit
deze en andere voorbeelden dat Gods kinderen de kurken zijn waar kerk
en staat op blijven drijven.
Nog een belangrijke wortel is Gods verbond met Nederland. Op dat
verbond met God hebben onze godvruchtige prinsen en bevelhebbers
gesteund. Maar lag de bijl reeds aan de wortel van de boom van de
Joodse staat, de bijl ligt ook aan de wortel van Neêrlands boom. Hij ligt
niet alleen aan de wortel, hij ligt ook aan de stam. De wortels van onze
boom zijn niet alleen blootgelegd, maar de bijl ligt eraan en wacht op Gods
bevel.
G. van Aalst, predikant te Westzaandam
(Toegift op de parabel van de zaaier, 1748)
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Dodigheid

4 oktober

„En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd…”
Matthéüs 3:10
Lezen: Openbaring 3:1-6
Laten we kijken naar de ware godzaligen in Nederland. Ik geloof dat die er
nog zijn en dat dit heilige zaad nog een steunsel is voor ons land. Maar
wat is dat kostelijke goud al verdonkerd. Wat zijn er een zwakheden onder
Gods kinderen, wat is er een dodigheid en een geesteloosheid. Ja, er is
liefdeloosheid en verdeelheid onder elkaar. Wat stoot men elkaar niet met
de schouders.
Waarlijk, de gebreken van Gods kinderen geven reden genoeg aan de
Heere om Zijn oordelen over ons land uit te storten. De bijl ligt aan de
wortel van Neêrlands boom. Wat is ons land in een nare en gevaarlijke
toestand. De boom van ons land schijnt te schudden en te beven en tot de
val over te hellen.
Maar, zult u mij vragen, waarom doet de Heere zulke vreselijke handelingen met Nederland? De reden is niet zo moeilijk. Er zijn te veel bomen in
ons land die geen goede vruchten voortbrengen, geen uitwendige en nog
veel minder inwendige vruchten. Velen maken geen gebruik van de
openbare godsdienstoefeningen. Anderen gaan slechts zeldzaam of
weinig naar de kerk. Zij verzuimen de middelen van zaligheid en genade.
Daar is een zatheid van brood, men walgt ervan. En als men nog gaat
luisteren, dan is het: Aan de een mankeert dit en aan de ander wat anders.
Hoe de leraren ook bestraffen of vermanen en waarschuwen, het maakt
geen indruk op de zielen.
G. v. Aalst, predikant te Westzaandam
(Toegift op de parabel van de zaaier, 1748)
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Ontwaak

5 oktober

„En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd…”
Matthéüs 3:10
Lezen: Romeinen 11
Bedenk eens de voorbeelden die er zijn van landen en volken die de
Heere reeds heeft uitgehouwen. God had ze een tijdlang gedragen in Zijn
lankmoedigheid, maar ten slotte zijn ze uitgehouwen. Waar zijn die machtige koninkrijken? Meden en Perzen, Romeinen, Grieken, waar zijn de
zeven gemeenten van Klein-Azië? Zijn die alle ons niet tot afschrikkende
voorbeelden?
Hoe lang heeft God Nederland al niet verdragen en gedragen. Het wordt
daartegenin des te zondiger. Is het dan niet te vrezen dat Gods lankmoedigheid eens een einde zal nemen? God heeft dit gedreigd en ook uitgevoerd aan Zijn eigen volk Israël. Hoe veel minder hebben wij dan een
grond van hoop dat God ons zal verschonen? „Zo God de natuurlijke
takken niet gespaard heeft, ziet toe”, zegt de apostel Romeinen 11:21, „dat
Hij ook mogelijk u niet spare.”
Is het dan geen tijd om uit deze slaap te ontwaken en wakker te worden?
Vraagt u door wat middelen dat moet, om onszelf en het vaderland te
redden? Overdenk veel uw nare toestand en die van ons vaderland.
Bedenk dat de bijl reeds aan de wortel van die boom ligt. Laat u niet
verleiden door mensen die roepen: „Vrede, vrede en zonder gevaar”,
totdat u snel een verderf zal overkomen. Dat ieder zijn eigen zonde en
ongerechtigheid zoekt te kennen. Of kent u uw zonden niet? Hoe zal men
die dan kunnen belijden en zich vernederen voor de Heere?
G. v. Aalst, predikant te Westzaandam
(Toegift op de parabel van de zaaier, 1748)

280

Vruchten

6 oktober

„En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd…”
Matthéüs 3:10
Lezen: Romeinen 12
Breng al die boze wortels uit uw hart onder de bijl en de hamer van Gods
Woord. Leg ze voor de voeten van Gods almacht neer, opdat ze vermorzeld mogen worden en uitgehouwen. Zoek toch een andere wortel, die
beter is tot behoud van uw kostelijke ziel, namelijk de vereniging van uw
ziel met Christus, de wortel van Isaï.
Zoek door een waar zaligmakend geloof met Hem verenigd te worden.
Zoek uit die wortel wezenlijk voedsel te trekken om voor God te mogen
leven. Zoek alle stinkende vruchten die God tergen, af te werpen en te
laten vallen. „Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt op de weg des
verstands” (Spreuken 9:6). Zoek vruchten voort te brengen die God en
Christus aangenaam zijn.
God heeft zo veel aan ons gedaan. Wat heeft Hij niet al middelen van
zaligheid en genade aan ons ten koste gelegd. Zou dat alles tevergeefs
aan ons zijn besteed? O, wat zijn wij dan ongelukkig!
Het is toch betamelijk dat bomen die wij planten na bepaalde tijd vruchten
dragen? Gaat de redeloze natuur ons daar niet in voor? Zullen die bomen
goede vruchten dragen en wij stinkende? Wanneer wij geen goede vruchten voortbrengen, zijn wij enkel onnutte dienstknechten voor de Heere,
een walg voor God en de engelen. Blijven wij na alle waarschuwingen
onvruchtbare bomen, welnu: zulke bomen worden niet alleen uitgehouwen,
maar ook in het vuur geworpen. Breng dan vruchten voort der bekering
waardig.
G. v. Aalst, predikant te Westzaandam
(Toegift op de parabel van de zaaier, 1748)
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Zalig

7 oktober

„…zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: 1 Petrus 1:1-12
Ofschoon alle mensen door één weg in de wereld komen en door één weg
uit de wereld gaan, is er toch een groot onderscheid tussen de uitgang van
de een en de ander. Alle mensen komen wel door een weg van de natuurlijke geboorte in de wereld, mensen uit mensen om als mensen onder de
mensen te verkeren. Ja, alle mensen gaan ook door eenzelfde weg uit de
wereld, namelijk door de dood. „Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de
goddeloze,” Prediker 9:2.
Echter, hoezeer de mensen hierin gelijk zijn aan elkaar, er is nochtans een
groot onderscheid tussen de goddelozen en de rechtvaardigen, tussen
hen die de Heere vrezen en die Hem niet vrezen. De een omdat hij niet
van boven uit God geboren is. Dus hij wordt niet alleen dood in zonden en
misdaden geboren, maar stervende is zijn dood ook het eeuwig verderf.
Zo min men het eeuwig verderf van de goddelozen kan begrijpen, zo min
kan men het eeuwig heil van Gods kinderen bevatten.
Maar van de rechtvaardigen mag men zeggen dat ze door genade wederom zijn geboren. Hun sterven is niet om te sterven, maar om volmaakt te
leven naar de ziel, in de gemeenschap met de Heere. Een waarheid die
ons Gods Woord hier leert door de hemelse stem aan Johannes, die
belast wordt dit te schrijven aan Christus' bedrukte volk. De Heiligen Geest
zegt na onze tekst: „Opdat zij rusten mogen van hun arbeid.”
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Doden

8 oktober

„...zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: 1 Petrus 1:13-25
Onze tekst spreekt van doden, en met nadruk over hen die in de Heere
sterven. Van hen wordt getuigd dat ze zalig zijn, met de nadrukkelijke
bepaling dat dat is van nu aan. De hemelse stem spreekt hier van doden.
De dood is de koning der verschrikking en de bezoldiging der zonden. De
dood moeten we allen ondergaan en heerst van Adam tot aan het eind der
eeuwen. Het is een scheuring van de nauwe band tussen ziel en lichaam,
waarbij het lichaam tot het stof terugkeert.
Deze dood moet zowel de bedelaar als de koning ondergaan. Deze stem
uit de hemel spreekt echter alleen die doden zalig die in de Heere sterven.
Dat is alleen het voorrecht van Gods gunstgenoten. Hun sterven is niets
anders dan dit aardse leven met betrekking tot het lichaam afleggen als
een onbruikbaar woonhuis van onze edele geest. De mens, door God
geschapen, was zo gemaakt dat hij niet kon sterven zolang hij het hem
toevertrouwde pand ongeschonden zou bewaren. Maar door de zonde
heeft hij zich van God afgekeerd en God heeft tot straf op de zonde Zich
van hem afgekeerd. Zo leeft hij als een geest en zal eeuwig leven om zijn
dwaasheid te dragen. Alle mensen zijn van nature levend gestorven, dood
in zonden en misdaden.
Nu is het waar dat Gods kinderen ook sterven naar het lichaam, maar hun
geest is van de geestelijke dood gered door Jezus Christus, hun Heiland.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Gemeenschap

9 oktober

„…zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Jesaja 60
Terwijl het lichaam van Gods kinderen dood is en sterft om der zonden wil,
leeft hun geest om der gerechtigheid wil. Zo behaagt het Hem eerst de ziel
te reinigen door wedergeboorte en de daaropvolgende heiligmaking, en
haar zo te volmaken. Ja, God wil dat kasteel van de zonde, dat broeinest
der begeerlijkheden, dat schandelijke werktuig der zonde niet anders
reinigen. Daarom noemt de Schrift het een sterven in de Heere.
Niet allen worden zalig, maar alleen zij die in gemeenschap met de Heere
geleefd en gewandeld hebben en zo sterven. Paulus noemt het: in de
Heere ontslapen te zijn, dat is in Zijn gemeenschap. Zo wil de apostel het
woord ontslapen gebruiken om de dood van Gods kinderen met een
aangename slaap te vergelijken, waardoor de gestorvene zachtjes rust op
zijn slaapstede. De gemeenschap met Christus wordt door de dood niet
verbroken, want daar is niets dat Zijn volk kan scheiden van de liefde van
Christus: „Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.”
Van hen die zo'n gemeenschap met de Heere hebben en daarin sterven,
wordt gezegd dat zij in de Heere sterven. Want die gemeenschap wordt
niet verbroken door het sterven, maar wordt dan volmaakter. O, de strijd
van een christen tegen de zonden en het verdorven vlees wordt door de
dood tenietgedaan. Dan worden Gods kinderen eindelijk van de zonden
ontslagen.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Zalig

10 oktober

„...zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Jesaja 25
Als Gods kinderen sterven in de Heere, sterven zij in navolging van hun
hoofd Christus, Wiens eigendom zij zijn. Hij stierf gewillig, in nederigheid
en lijdzaamheid. Hij was een voorbeeld in Zijn leven en in Zijn dood.
Sterven in de Heere is sterven in de verwachting dat wij eenmaal opgewekt zullen worden met een lichaam gelijkvormig aan Hem.
O, gelukkig is hij die het een en ander bezit. Zalig, zegt de stem uit de
hemel, die doden die in de Heere sterven. Doch rampzalig, moet men
zeggen, die doden die geleefd hebben en sterven in de gemeenschap van
de eerste Adam. Ja, Gods toorn rust en blijft op hen en zij zullen vallen –o,
vreselijk– in de handen van de levende God. O, wie is in staat het onheil
en ongeluk van die mensen uit te meten. Geliefden, ik mag hier Jakobus'
woorden de mijne maken: „Weent en huilt over de ellendigheden die over
u komen.”
Hoor hier echter ook een liefelijk woord van de hemel voor degenen die
Zijn verschijning hebben lief gehad. „Zalig”, de enige grond van troost voor
Gods gezegende kinderen. Wat de zaligheid is en waar die uit bestaat,
begrijpen ze maar ten dele. Zij kunnen dat nog niet met hun verstand
bevatten, maar het is: „Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet
heeft gehoord en in eens mensen hart niet is opgeklommen, heeft God
bereid voor dien die Hem liefhebben.”
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Zalig

11 oktober

„…zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Psalm 68
Een kind van God wordt niet verrast door de dood. Zij waken en staan op
wacht, hun lampen zijn gevuld met geloof en godsvrucht, de dood komt
hun niet zo verschrikkelijk voor. Hun hart is los van de wereld, ze hebben
hun koffers gepakt.
O, Gods liefde heeft de liefde tot de wereld in hen verslonden. Het valt hen
niet zwaar de wereld met het lichaam te verlaten, zij hebben de wereld
tevoren met hun hart vaarwel gezegd. Wat zeg ik, hun sterven is zalig,
omdat zij met de hoop van een beter leven ondersteund worden door het
geloof op God. „Bezwijkt mijn vlees en mijn hart,” zegt Asaf, „zo is God de
rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid.” Nemen zij afscheid van
hun liefste vrienden, dan doen ze dat met plezier, want zij gaan tot God
hun Vader en tot Christus hun oudste Broeder. Zij verlaten een wereld vol
gewoel, vol strijd, vol gevaar, een tranendal, waar als de ene golf juist
voorbij is, een andere weer op hen valt. Soms worden ze weggeraapt vóór
de dag van het kwaad.
O, is dat niet zalig, van een zwak en bouwvallig lichaam ontdaan te worden, van een lichaam der zonden en des doods verlost te worden? O, wie
ooit het geweld en de verleidende kracht van de zonden gevoeld heeft, die
weet wat het is om daarvan verlost te worden en kan ook begrijpen welk
een zaligheid het is in de Heere te sterven.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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De kroon

12 oktober

„…zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Openbaring 3:7-13
Gods volk is niet van deze wereld, nochtans wel in deze wereld. Hier
moeten ze verkeren met de goddelozen, hier wordt tot hun smart Gods
Naam soms gesmaad, hier zien zij de goddelozen zich naar de hel spoeden. Uit die hel te worden verlost, is alleen al een hemel. O, Gods volk
weet van Satans vuistslagen, het weet tot zijn droefheid wat het is in zijn
zeef te zijn.
Met één woord: Van alle zonden en strijd verlost te zijn, is dat niet zalig?
Daar waar God een eind aan alle strijd maakt en als het ware uit de hemel
toeroept: Het heeft lang genoeg geduurd, uw strijd is vervuld, uw loop
voleindigd, ziehier de eerkroon, geschonken en op uw hoofd gezet. Wat
zal het dan niet zalig zijn, dáár volmaakt te ontvangen hetgeen hier ten
dele was, ja, de volle verzadiging. Daar in één dag meer te ontvangen en
beleven dan hier in een heel leven vanaf de ontvangst van genade.
Het sterven van Gods kind is niet om te sterven, maar tot leven, om te
leven. Want Christus heeft niet alleen de ziel duur gekocht, maar ook het
lichaam. Die zijn allebei Godes. Zalig zijn de doden, hetzij jong, hetzij oud,
hetzij groot, hetzij klein, zwak of sterk in het geloof. Door wat soort van
dood zij ook sterven, het is om het even: zo zij Christus' eigendom zijn, zijn
zij zalig in Hem. Van nu aan, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van
hun arbeid.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Rust

13 oktober

„…zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.”
Openbaring 14:13
Lezen: Deuteronomium 12:1-14
Het leven van Gods volk wordt soms vergeleken bij een strijd, een loopbaan of een worstelperk. Een weg die ten leven leidt, die eng is, een poort
die nauw is. Och, de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, dat is: met veel
moeite en arbeid. Maar die arbeid, hoe zwaar die ook is, helpt God dragen. Hij ondersteunt hen met eeuwige armen. Ja, die arbeid mag duren tot
aan de dood. Daarna zal ze ophouden en zij zullen dan rusten. Er zal een
sabbatsrust zijn.
Gelijk God van de schepping gerust heeft en Christus van Zijn verlossingswerk, zal dat volk dan ook mogen rusten. Het zal een rust zijn zonder
rust, een arbeid zonder vermoeidheid. Het zal dan een rusteloze rust zijn
in een eeuwige en volzalige werkzaamheid, in het volmaakte kennen,
beminnen en genieten van God. En dat opdat zij rusten mogen van hun
arbeid, hun werken volgen met hen. Niet, dat die werken een verdienende
oorzaak van hun zaligheid zouden zijn. Neen, neen, want die heeft Christus voor hen verworven. De gedachtenis der rechtvaardigen zal echter een
zegen zijn, want er stijgt een lieflijke reuk uit het graf van de vromen. Abel
spreekt nog nadat hij gestorven is, Mozes als Gods trouwe knecht, of
David als de man naar Gods hart en een vrouw als Dorkas wier naam nog
wordt genoemd, terwijl de rokken die zij voor de arme weduwen maakte
allang versleten zijn.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Overkleed

14 oktober

„Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid...”
Openbaring 14:13
Lezen: 2 Korinthe 5:1-10
De gelovigen zullen niet afleggen wat zij hier van God hebben ontvangen
en wat zij door Gods genade, onder veel arbeid, verkregen hebben in het
kennen en genieten van God. Zij zullen niet ontkleed, maar overkleed
worden. Voltooid en volmaakt. Die arbeid zal hen niet volgen, als grond
waarom zij zalig worden, maar als bewijs dat zij op Christus als enige
grond van hun zaligheid gebouwd hebben, werkende in de liefde.
De Geest bevestigt deze stem van de hemel. Ja, zegt Hij, „opdat ze rusten
mogen van hun arbeid.” En wie is in staat om te zeggen de wonderbare
kracht van die stem waarmee Gods Geest dit zegt in het hart van Zijn
kinderen? En in het hart van veel bloedgetuigen, die hun leven gaven op
de brandstapels en zelfs roemden in hun lijden? Dat is niet alleen het
getuigenis van de Vader en de Zoon, maar ook van de Geest. Want de
Geest zegt: „...opdat zij rusten mogen van hun arbeid.”
Ziedaar, mijn geliefden, deze waarheid is ook tot troost van degenen die
nu leven en ook zullen leven in de tijd van de zwaarste beproevingen. Ja,
dit kon zelfs een Bileam bekoren en doen uitroepen: „Mijn ziel sterve de
dood des oprechten en mijn uiterste zij gelijk het hunne.” Hier mag men
zeggen met Salomo: „De dag des doods is beter dan de dag der geboorte.” Dat geldt ook van uw gestorven leraar. Hij is nu onder de doden, want
zo hij in Christus geleefd heeft, zo is hij ook in Hem gestorven.
Petrus Immens, predikant te Middelburg
(Lijk-rede, 1711)
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Vragen

15 oktober

„Vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij…”
Jeremia 6:16
Lezen: Psalm 25
Men moet vooral naar God vragen, want Hij leert u deze weg. Dat hebben
de bijbelheiligen ook gedaan. Zij hebben bij de Heere ontdekking gezocht
van deze weg. David smeekt de Heere in Psalm 25: „HEERE, maak mij
Uw wegen bekend, en leer mij Uw paden.”
Als God het licht in een ziel doet opgaan, verdrijft Hij alle nevelen en
dampen die verhinderen dat men de goede weg niet ziet. Die weg moet
ook gezocht worden in Gods Woord. U moet niet denken dat u zonder
middelen die weg leert kennen, ik bedoel: zonder het Woord. God heeft
Zijn Woord voor zondaren geopenbaard. Het is een weg tot Zijn zalige
gemeenschap. Het moet onze metgezel zijn. Men mag ook de weg vragen
aan hen die de weg kennen en bewandelen. Daarin moet men echter wel
voorzichtig zijn, velen schijnen goed, doch zijn het niet. Ook is het een
dwaasheid van velen die bekommerd zijn dat zij de weg vragen aan
mensen die zelf geen onderscheid, noch verstandige kennis van deze
rechte weg hebben. Zo worden ze misleid.
Men moet zoeken naar diegenen die volgens Gods Woord bekwaam zijn,
opzieners en herders op de weg, die zeggen: „Dit is de weg, wandelt in
dezelve.” Dat zijn herders die de schapen voorgaan in Godsvrucht en de
kudden leiden met wetenschap en verstand, om zo de schapen de oude
paden en de goede weg voor te houden.
Hendricus van Houten, predikant te Middelburg
(Een zielverkwikkende raad, 1719)
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Oude paden

16 oktober

„Vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij…”
Jeremia 6:16
Lezen: Job 8
Wanneer wij naar de oude paden en de goede weg vragen, bij verstandige
leraren of vrome lieden, is dat niet genoeg voor een gezegende uitslag.
Het moet gebeuren in oprechtheid en waarheid, anders zwijgt God of Hij
antwoordt naar de drekgoden die in het hart zijn.
Elk dan die vraagt, moet in zichzelf overtuigd zijn dat hij oprecht begeert
om inzake die weg onderwezen te worden. Dit vragen moet niet flauw,
maar ernstig zijn. Het is niet genoeg te zeggen: „Leer mij Uw weg en leid
mij op Uw paden.” En al wordt men niet aanstonds verhoord, houd evenwel ernstig aan. Val Hem met eerbied en nederigheid maar moeilijk, totdat
Hij de ziel antwoordt. Uw vragen moeten ook op de rechte tijd gesteld
worden. Gods Geest noemt het „in vindenstijd.” Die tijd kan tot het einde
van uw leven zijn, wij kunnen dit niet bepalen. De vindenstijd kan ook wel
afgebroken worden voordat men sterft. Men roept dan en God hoort niet,
en Hij lacht en spot als hun vrees komt.
De Heere wil gezocht worden terwijl Hij te vinden, en nabij is. U zou mij
kunnen vragen: Wat zijn de merktekenen dat de genadetijd voorbij is? Dit
is moeilijk te onderscheiden en te bepalen. Er zijn echter twee gestalten
die naar alle waarschijnlijkheid merktekenen zijn dat de vindenstijd voor zo
een voorbij is.
Hendricus van Houten, predikant te Middelburg
(Een zielverkwikkende raad, 1719)
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Vindenstijd

17 oktober

„En gelijk het hen niet goed gedacht heeft God in erkentenis te
houden…” Romeinen 1:28
Lezen: Romeinen 1:18-32
De vindenstijd van een mens is naar alle waarschijnlijkheid voorbij, wanneer de Heere zo'n persoon in de allergrootste zonden laat leven zonder
dat deze zich daarvoor schaamt. Wanneer iemand na veel waarschuwingen en toezeggingen, die hem tot bekering moesten leiden, toegeeft aan
allerlei grove zonden, dan is te vrezen dat hij overgegeven is aan de
satan. „Want een man die dikwijls bestraft zijnde, nog zijn nek verhardt, zal
schielijk verbroken worden.”
Wanneer iemands hart verstokt is, is het geweten als met een brandijzer
toegeschroeid en blijft hij ongevoelig onder alle genademiddelen. Dat is
een gevaarlijk merkteken van de vindenstijd die voorbij is. Als men verstokt is nadat men zijn overtuiging heeft tegengestaan en uitgeblust, is het
zeer te vrezen dat de vindenstijd voor deze mens voorbij is.
Dat is niet vreemd als wij aanmerken wat God aan die mens en wat die
mens aan God gedaan heeft. Want zodra wij geboren waren, waren wij
erfwachters van de rampzaligheid. Nu heeft God zo veel goedertierenheid
in het natuurlijke aan de mens bewezen. Hij heeft Zijn Woord gegeven, dat
een middel is tot zijn zaligheid. Er wordt hem ook tijd gegeven om dat
Woord te onderzoeken. God laat door Zijn dienstknechten de mens bidden
en smeken tot bekering en roept hem toe: „Heden dan, indien gij Zijn stem
hoort, verhard u niet, maar laat u leiden.”
Hendricus van Houten, predikant te Middelburg
(Een zielverkwikkende raad, 1719)
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Verharding

18 oktober

„En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te
houden…” Romeinen 1:28
Lezen: Jeremia 7
Er is enerzijds de verdraagzaamheid van God en anderzijds de verdorvenheid van de mens die zich van God afwendt, terwijl er redenen te over
zijn om zich naar God toe te keren. God zendt Zijn Woord, maar het is een
gesloten boek in de handen van hem die niet lezen kan. Men zegt: Lees.
Maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen.
Zo een heeft geen lust om de verborgenheden van dat Woord na te
speuren. Onder al de middelen der zaligheid blijft hij dezelfde. Ja, hij kant
zich ertegen. Het is als iemand die onder een ernstige doorzoekende
bediening leeft en bij zichzelf denkt: Dat zegt de predikant wel, maar ik zal
toch niet horen, en hij gaat tegen zijn overtuiging in toch zijn gang.
Wat dunkt u, heeft God in Zijn rechtvaardigheid de heidenen overgegeven
in een verkeerde zin, zij die niets hadden om hen te leren dan hemel en
aarde? Is het dan te verwonderen dat de Heere deze mensen verhardt die
geleefd hebben onder de evangeliebediening en hun oren hebben toegestopt en het bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht?
Want God moet gezocht en gevraagd worden op de rechte tijd, met een
heilige vrijmoedigheid en vertrouwen. Daartoe mag de mens aangemoedigd worden door de goedertierenheid en de rechtvaardigheid van God. In
Psalm 25 staat: „De HEERE is goed en recht, daarom zal Hij de zondaars
onderwijzen in de weg.”
Hendricus van Houten, predikant te Middelburg
(Een zielverkwikkende raad, 1719)
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Bijna

19 oktober

„Ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk…”
Deuteronomium 5:28b
Lezen: Deuteronomium 5
Het volk van Israël had gesproken met een zedelijke oprechtheid, vrij van
geveinsdheid. Zij meenden het echt. Ze waren voornemens te doen wat ze
zeiden. Wij hebben dan ook niet de minste grond om hieraan te twijfelen,
net zo min als aan die jongeling in Matthéüs 19. Ik geloof waarlijk dat hij
oprecht was in zijn aanbieding om iets te doen aan wat hem nog ontbrak.
Bij het volk was echter niet alleen oprechtheid, maar er was ook een soort
overbuiging van de wil, zoals wij zullen zien. De wil is de sterkte van de
satan in de ziel en kan slechts in de dag van des Heeren heirkracht
overwonnen worden om zich te buigen onder het Evangelie. Nu zou men
kunnen denken: Alles is wel, de wil is oprecht en het volk is vastbesloten
om de Heere in alles te dienen. Het bleef niet alleen bij woorden, want zij
deden ook enige tijd hun plicht. Ze hadden ook een soort geloof, zoals het
was met die hoorders die door het zaad in steenachtige plaatsen werden
verbeeld. Ze hadden diepe indrukken van de uitnemendheid en de noodzakelijkheid van die weg van de gemeenschap met de Heere en dat Hij
waarlijk hun een Middelaar zou schenken, in de persoon van Mozes, als
een voorbeeld van de grote Middelaar tussen God en de mensen.
U zult mij vragen: Wat ontbreekt het volk nu nog? Bent u ook al zo ver
gekomen? Ik ben bevreesd voor velen van niet.
Thomas Halyburton, professor te St. Andrews
(Uitmuntende leerreden, 1763)
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Wat ontbrak

20 oktober

„…het is altemaal goed dat zij gesproken hebben.”
Deuteronomium 5:28c
Lezen: Deuteronomium 6
De Heere had de stem van het volk gehoord. Wij zullen nu onderzoeken
wat voor soort hart het was van die mensen die zo'n mooie belijdenis
deden. Hun ontbrak een verstandig hart, een hart waar Salomo om bad en
dat een ieder die waarlijk bekeerd is, moet hebben.
Dit was het wat hun ontbrak. Want hoe ver zij ook gekomen waren, Mozes
zegt toch van hen: „De Heere heeft u niet gegeven een hart om te verstaan.” Hun dwaas verstand was verduisterd. Zij verstonden niet wie zij
waren. Ook kenden zij die weg van het gemeenzaam verkeer met God
niet. Het deksel was nog zo vast op hun hart. Ook hadden ze geen stralen
van zaligmakend licht in hun hart ontvangen. Wat ze niet verstonden,
konden ze ook niet recht betrachten. Hun ontbrak een rein hart, zo'n hart
waar David in Psalm 51 om bad. Ook ontbrak hun een ootmoedig en een
verbrijzeld hart, gewillig om in alles voor de Heere te bukken en om Zijn
gramschap te dragen, daar zij tegen Hem gezondigd hadden.
Zo zien we het volk van Israël, de gehele reis door de woestijn wederspannig en twistend tegen al de inzettingen. Ze murmureerden in hun
tenten en verbitterden de Heere in de woestijn. Zij hadden het verbroken
en verslagen hart, dat de Heere niet zal verachten, nog niet gekregen.
Diegene die van zin is voor de Heere te leven, moet een hart van God
ontvangen dat Hem zal vrezen, liefhebben en dat Zijn geboden zal onderhouden.
Thomas Halyburton, professor te St. Andrews
(Uitmuntende leerredenen, 1763)

295

Zuchters

21 oktober

„En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der
duisternis…” Efeze 5:11
Lezen: Ezechiël 9
U bent schuldig voor God omdat u zelf zondigt. U bent ook schuldig
wanneer u anderen ziet zondigen zonder daarover te zijn aangedaan. Ik
zal u dit nader verklaren. U hebt veel zonden zien bedrijven: welk getuigenis hebt u daartegen gegeven? Want eenieder die ziet dat God onteerd
wordt, is verplicht om voor Zijn eer op te komen, hetzij door de zonde te
bestraffen, hetzij door zich te onttrekken aan het gezelschap.
Zeg mij nu eens, geliefden, op wat voor wijze hebt u tegen de zonden
getuigd? Zo dikwijls als u dat verzuimd hebt, staat u schuldig voor de
Heere. U hebt veel zonden gezien, maar hoeveel tranen hebt u erover
gestort? Ik vrees dat er veel oude mensen zijn die nooit gezucht, noch
geroepen hebben over al de gruwelen die zij gezien hebben die in ons
land bedreven worden. Het is onze plicht de zonden van anderen te
betreuren. Er is een merkteken van behoudenis, dat getekend moest
worden op de voorhoofden van diegenen die zuchten over de zonden van
het land waarin zij wonen (Ezechiël 9:4). In het daaropvolgende vers krijgt
de engel de opdracht niemand te sparen dan alleen diegenen die het
teken aan hun voorhoofd hadden.
Ik vrees dat er weinig van zulke ware zuchters hier gevonden worden.
Hebt u wel eens gezucht met de dichter van Psalm 119:136: „Waterbeken
vlieden af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden”? Deze dichter
treurde over de zonden van andere mensen.
Thomas Halyburton, professor te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Tellen

22 oktober

„Leer ons alzo onze dagen tellen...” Psalm 90:12a
Lezen: Psalm 49
Lezers, u weet de dag van uw dood niet. Heeft u de dagen al leren tellen
zoals Mozes in deze psalm? De Heere heeft u tijd gegeven, sommigen
veel tijd. Ik vrees dat u ten hoogste schuldig bent dat u uw tijd niet goed
besteed heeft. Heeft u dagelijks uw dagen wel geteld?
Ik zal u nog enige vragen stellen. U hebt mogelijk lang geleefd. Bent u wel
bereid om te sterven? Ik vrees dat sommigen wel gewillig zijn, maar niet
bereid om te sterven. Indien u zegt dat u bereid bent, vraag ik u om die
waarheid in u te ontdekken: Sterven uw zonden ook? Want de mens wiens
zonde nog levendig zijn, is nooit bereid om te sterven. Bent u het eigendom van Christus? Die nog geen deel aan Hem hebben, zijn nog niet
bereid om te sterven. Dat zijn alleen degenen die in de Heere sterven.
Ik zal u nog een vraag stellen. Hebt u al een woning voor uzelf verzorgd?
Het wordt hoog tijd, want ons aardse huis is gereed om afgebroken te
worden. Hebt u al een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt?
Geliefden, indien u deze waarschuwingen niet ter harte neemt en uzelf
vanwege uw zonden niet vernedert in het stof voor het aangezicht des
Heeren, dan is deze nieuwe waarschuwing, onder vele andere, een
verschrikkelijke verzwaring van uw schuld. Overdenk toch uw toestand, nu
het nog het heden wordt genaamd, en leer uw dagen tellen.
Thomas Halyburton, professor te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Bezit

23 oktober

„Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder
de zon?” Prediker 1:3
Lezen: Prediker 1
Maak er staat op, zondaren, u kunt de hand die overal tegenwoordig is niet
ontvluchten. Zondaren moeten gestraft worden, want zij hebben de bezittingen van de Heere aangetast.
De mens bezat, toen de Heere hem schiep, een schoon bezit. De mensen
mogen zich nu hoog schatten als ze enige bezittingen hebben, maar
niemand kan zijn bezittingen bij die van Adam in de staat der rechtheid
vergelijken. Hij bezat een paradijs met een onverdorven natuur. Met al het
goede dat de aarde voortbracht. Terwijl Adam dit in bezit had, had hij ook
de hemel in verwachting. Hij had een heerlijk vooruitzicht op een paradijs
hierboven. Was Adam staande gebleven, dan zou hij ons een schone
erfenis hebben nagelaten. Doch nu is alles verbeurd door de zonde. Adam
werd zodra hij zondigde uit het paradijs verdreven en verloor daarmee het
recht van alle genietingen hier en het vooruitzicht op een eeuwig zalig
leven.
U zult zeggen: Wij hebben nog bezittingen, huizen, voedsel en kleding.
Hoe hebben wij dan alles verloren? Een ter dood veroordeelde gevangene
krijgt van de koning voedsel en kleding tot het vonnis wordt uitgevoerd. De
Heere verleent in Zijn voorzienigheid en lankmoedigheid nog uitstel van
het vonnis. Uw recht en eigendom hebt u verloren. U zweet, maar u vindt
geen vergenoeging. Wat voordeel heeft u van al uw arbeid onder de zon?
Thomas Halyburton, professor te St. Andrews
(Het groot aanbelang der zaligheid, 1747)
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Rijkdom

24 oktober

„Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is…” Jesaja 57:15b
Lezen: Psalm 34
O, wat een onbegrijpelijk wonder. Wat een rijkdom van goedertierenheid,
genade en barmhartigheid, waarover engelen en mensen verbaasd
moeten staan. De hoge en verheven God wil wonen bij nietige aardwormen. De eeuwige God bij eindige schepselen, de heilige God bij onheilige
zondaren, ja, Hij wil Zijn troon oprichten in het hart van zondige Adamskinderen.
Hoe gelukkig zijn deze nederigen en verbrijzelden van geest en hart, want
ze zijn tempelen van de levende God. O liefelijke woning Gods, hoe
verkwikkend is ze voor verbrijzelden en nederigen van geest, die daardoor
vertroost en verlevendigd worden, totdat ze overgebracht worden in het
eeuwige leven.
Hoe wenselijk is het nu dat wij allemaal deelgenoot zouden worden van dit
geluk. Dat wij een verbrijzelde en nederige geest van God uit Zijn genadige hand mochten ontvangen. Dan zouden wij ook deelhebben aan het
beloofde goed en ons daarmee kunnen troosten. Maar ach, de meesten
van ons ontbreekt dit zalige voorrecht, want zij hebben in plaats van een
verbrijzelde en nederige geest, een verharde en hoogmoedige geest. Wij
zien dat een grote menigte ligt onder een diep oordeel van verblinding en
verharding. Het is alsof de Heere over ons heeft uitgegoten een geest van
diepe slaap, zodat onze ogen zijn toegesloten.
Helmerus Schroder, predikant te Emden
(Uitgezochte kerkredenen, 1768)
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Weldaden

25 oktober

„Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is…” Jesaja 57:15b
Lezen: Ezechiël 3:1-15
Hoe velen zijn er onder ons die zo verhard van geest en hart zijn, dat zij
alle vrees, ontzag en eerbied voor de Hoge en Verhevene hebben afgeschud. Zij vermenigvuldigen de zonden en beoorlogen de God des hemels. Ze zijn ongevoelig en verhard onder de hamer van het Woord des
Heeren en onder alle bestraffingen en vermaningen van Gods dienstknechten.
Hoe velen blijven onbeweeglijk als een rots. Waar vroeger wel eens een
traan bespeurd werd, wordt nu niets anders gezien dan een diepe en stille
gerustheid. Gods dienstknechten mogen wel uitroepen: O, Heere, zien Uw
ogen niet naar waarheid? Gij heb ze geslagen, maar zij hebben geen pijn
gevoeld! De Heere heeft zo veel weldaden aan ons bewezen. Hij heeft ons
uit de handen en de macht van de vijand verlost en tot nu toe bewaard. Hij
schenkt ons nog zijn zuiver Woord in de openbare godsdienst en Hij heeft
de satan niet toegelaten ons van alles te beroven.
Wie ziet en erkent in alles de hand van God? Wie brengt Hem de eer
daarvoor toe? Integendeel, wij misbruiken de vele zegeningen van God tot
zonde en tot terging van de Allerhoogste. Er ontstaat een gewenning in de
zonde, het is een tweede natuur geworden. Daarom kennen we onze
zonden niet en weten niet wat het is er over te treuren en te wenen voor
Gods aangezicht en zich voor Hem te verootmoedigen.
Helmerus Schroder, predikant te Emden
(Uitgezochte kerkredenen, 1768)
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Verbrijzeld

26 oktober

„Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is...” Jesaja 57:15b
Lezen: Markus 1:40-45
Sommigen onder ons zijn niet zo blind en dom of ze worden nu en dan
nog eens gevoelig over hun zonde. Ze worden beangst en benauwd en
belijden op een verstandige wijze voor de Heere. Ze nemen zich vast voor
zich te beteren en daaruit besluiten ze dan dat zij nederig en verbrijzeld
van hart zijn.
Ach vrienden, bedriegt u toch niet. Men kan over de zonden klagen en
schreien en toch geen verbrijzelde en nederige geest hebben. Hoe ver
ging het niet met Kaïn, Saul en Judas. Nochtans hielden zij hun oude en
verharde geest. Onderzoekt u zelf toch eens. Hebt u wel ooit de zonde als
zonde gezien? Dat godonterende, wat in de zonde is? Was u recht bedroefd dat u tegen zo'n hoge, geduchte en weldoenend God gezondigd
had en daardoor gescheiden was van Zijn gemeenschap? Drukte u dat als
in het stof ter aarde? Hebt u zich met een verbrijzelde en nederige geest
gewend tot de Heere Jezus, om door Zijn bloed met God verzoend en
door Zijn Geest geheiligd te worden?
Hebt u een haat gekregen tegen de zonden? Niet alleen de grove en
openbare, maar ook de verborgen hartszonde, ja zelfs de allerliefste? Het
is eigen aan een verbroken hart en een nederige geest om van die verborgen zonde verlost te worden. Hebt u al lust gekregen om met God te leven
en in ootmoed met Hem te wandelen? Als u daar niet iets van kent, mist u
nog een verbrijzelde en nederige geest.
Helmerus Schroder, predikant te Emden
(Uitgezochte kerkredenen, 1768)
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Heden

27 oktober

„Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is…” Jesaja 57:15b
Lezen: Jeremia 3:6-25
De vriendschap van deze wereld is vijandschap tegen God, want de
wereld sluit uw hart voor God. Wordt uw hart niet verbrijzeld en gaat u
voort u tegen de Heere te verharden, dan vrees ik dat de Heere ons zal
verlaten en zal ophouden in het midden van ons te wonen. Hoe naar zal
het dan met ons gesteld zijn!
Als God zal vertrekken, zal Hij ons beroven van alle zegeningen die wij nu
nog in het midden van de oordelen van Hem genieten. Hij zal dan Zijn
Woord en Zijn dienstknechten van ons wegnemen en de kandelaar van
deze plaats weren. Het is waar, ik ben geen profeet of een profetenzoon,
maar wees hiervan verzekerd dat als u nog geen verbrijzeld en nederig
hart heeft, de Heere u niet zal levendmaken. U bent nog geestelijk dood,
zonder licht en leven, en sterft u in deze staat dan gaat u van de tijdelijke
dood over in de eeuwige dood.
Och, dat deze woorden uw harde harten mochten verbreken. Nog roept de
Heere u door de stem van Zijn Woord tot verbrijzeling. Hij zegt bij monde
van Hebreeënbrief: Heden dan, terwijl gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw
hart niet. Leg dan uw harde hart neer voor Gods genadetroon. Smeek
Hem of Hij het wil verbreken en zeg: Heere, Gij kunt en wilt dat aan een
zondaar doen. Doe het ook aan mij en sla mijn stenen hart te morzel.
Begeef u zo zuchtend en biddend tot het gebruik van de genademiddelen.
Helmerus Schroder, predikant te Emden
(Uitgezochte kerkredenen, 1768)
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Eeuwig gelukzalig

28 oktober

„Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is…” Jesaja 57:15b
Lezen: Jesaja 61
Kinderen Gods, u kent de gestalte van een verbrijzelde en nederige geest:
toen u als een arme bedelaar met een zak om uw lenden en een koord om
uw hals al vrezende en bevende kwam tot Zijn genadetroon, smekend om
genade en geen recht. Toen kon u met David zeggen: „Geen meerder
goed, Heer, Gij mij geven meugt, dan dat Gij mij vernedert en maakt
klene”, Ps.119:36 (Datheen).
Overdenk veel uw eigen zonden en afwijkingen om daartoe gebracht te
worden. De Heere mocht het gebruiken als een middel om uw hart te
verbrijzelen. Maak ijverig gebruik van Gods Woord door lezen, horen en
overdenken, want het Woord des Heeren is als een vuur en als een
hamer, dat het stenen hart vermorzelt.
Van de koning Josia lezen we dat toen hij het wetboek las, zijn hart week
werd. Dompel uw hart veel in het bloed van Christus, want dat bloed is
machtig om uw hart te verbrijzelen en te doen smeken in hartelijke tranen
van berouw en boetvaardigheid.
O, dat zou een gezegende weg zijn tot ware vernedering en verootmoediging. Wordt u daartoe verwaardigd, dan kunt u verzekerd zijn dat de Heere
bij u zal wonen. De Heere zal u levendmaken en vertroosten, uw droefheid
veranderen in blijdschap. Ja, als u hier in het lichaam zult uitwonen, zult u
voor eeuwig bij de Heere inwonen. En daar zult u zich eeuwig voor die
hoge God nederbuigen en Hem aanbidden in alle eeuwigheid.
Helmerus Schroder, predikant te Emden
(Uitgezochte kerkredenen, 1768)
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Dagen

29 oktober

„…weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest…”
Genesis 47:9
Lezen: Genesis 47
Weinig en kwaad zijn de dagen van mijn leven, zei Jakob tot Farao, want
een mens sterft als hij denkt dat zijn zon nog op moet gaan. Eer dat zijn
oog verzadigd is van zien en zijn oor van horen, klopt de dood aan zijn
deur en die wil hem geen uitstel geven. Duizend jaar zou hij nog wel willen
leven, maar wat zijn duizend jaren vergeleken bij de eeuwigheid. Methusalem, die het langst leefde, kon dit getal niet halen.
Indien u dit leven, dat zo kort is, vergelijkt bij het toekomende leven, dat
nooit zal eindigen, dan is het als een druppel water in vergelijking met de
grote zee. Alzo zijn duizend jaren tegen de eeuwigheid. Maar wilt u een
rekening hebben van het juiste getal? Hoor wat Jakob zegt tegen Farao.
Hij rekende dat zijn dagen maar weinig waren en dat die weinige dagen
ook nog kwaad waren. Denk er toch aan, allen die naar de hemel reizen,
dat wij voort moeten maken, daar wij zo'n lange reis in zo'n korte tijd
moeten doen. Een arbeider die op de klok werkt, telt de uren en laat geen
ogenblik van de tijd voorbijgaan. „Werkt zo lang het dag is”, zegt Christus.
Wilt u uw taak weten? U moet werken! Wilt u de tijd weten? Het is deze
dag!
Een grote taak in een korte tijd. Dus moeten wij met Mozes onze dagen
tellen en niet één ogenblik verliezen. O, gedenk toch aan de kortheid van
de tijd die u te leven hebt! Denk aan het grote gewicht van de zaak en dat
u daarvoor een kort leven en weinige dagen hebt.
Isaac Ambrosius, predikant te Preston
(Laatste dingen, 1660)
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Deze nacht (Hervormingsdag)

30 oktober

„…in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen…” Lukas 12:20
Lezen: 1 Timotheüs 6:3-10
Hier was een man die zeer rijk was. Een snelle dood beroofde hem echter
van al zijn rijkdom. De goederen waar hij zo op roemde, zijn nu verbeurd
en niet één penning zal hij meenemen. Zijn oogst was zo overvloedig, dat
hij ze in grotere schuren moest bergen, maar hij vergat God, Die hem die
overvloedige oogst gaf. Wat een vreemd ongeval overkomt hem nu. Zijn
oogst en grotere schuren moeten zich voor zijn ogen onder de dood
buigen. Toen de dood kwam, hebben zijn vrienden hem verlaten. Zo is het
gelegen met iedereen die sterft.
De rechter zendt de dood, de sergeant om u voor het gericht te dagen. Ga
naar uw vriend, de rijkdom. Helaas kan die niet met u gaan. Hij kan u
slechts een doodskleed geven, nodig voor uw reis. Ga naar uw tweede
vriend, de kennis. Helaas kan en wil zij niet met u gaan, maar zij brengt u
tot uw graf. Daar moet u van haar scheiden. Kom tot uw derde vriend, ik
bedoel uw geweten, waar u het minst aan denkt. Dat is uw trouwste vriend.
Die zal met u gaan naar de rechter. Die zal u of vrijspreken of veroordelen,
hij zal u brengen aan de poort van de hemel of aan de kant van de hel.
Draag dan zorg voor uw geweten, wanneer u wenst dat het u in die dag
wel zal gaan. Hoe gelukkig zou deze wereldse mens geweest zijn indien
hij een goed geweten had gehad voor de rechter des hemels. Echter, de
dood heeft hem nu gearresteerd en het is te laat.
Isaac Ambrosius, predikant te Preston
(Laatste dingen, 1660)
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De tijd

31 oktober

„…in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen…” Lukas 12:20
Lezen: Amos 4
Niets is zo kostbaar als een klein gedeelte van de tijd die deze mens in zijn
leven maanden en jaren zo nutteloos heeft doorgebracht. Hier is de tijd
van zaligheid door onachtzaamheid verwaarloosd. Hier zou men wensen,
doch tevergeefs: Geef mij nog een weinig tijd om boete te doen. Stel u
voor dat deze mens, die nu in de hel ligt, een uur tijd vergund werd om hier
op aarde weer te mogen zijn, een ogenblik van een genadige bezoeking.
Hoe hoog zou hij dat achten, hoe zou hij die korte tijd willen besteden met
waken, bidden en vasten.
Geliefden, ik weet niet hoe dit op uw hart mag werken, maar ik geloof vast
dat als een verdoemd schepsel de mogelijkheid zou hebben om deze
predikatie aan te horen, u zijn hart in zijn lijf zou zien bloeden, ja breken.
Och, met wat een vurige opmerkzaamheid zou hij horen en luisteren. Met
wat een onverzadigde omhelzing zou hij Christus omarmen, met wat een
stromen van tranen zou hij wenen.
O, gezegende God! Hoe dwaas zijn de mensen die hier niet eerder over
nadenken dan wanneer hun tijd voorbij is. Wij die leven, genieten nog de
weldaad van de tijd. Maar de dag zal komen dat ze ons zal ontsnappen en
wie weet hoe spoedig. Kijk maar naar de mens uit onze tekst. En wij zullen
de tijd niet wederom bekomen al wilden wij duizend werelden voor één uur
geven. Daarom, gebruik de tijd die God u nog schenkt en leer uw dagen
tellen.
Isaak Ambrosius, predikant te Preston
(Laatste dingen, 1660)
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Bereid

1 November

„...in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen...” Lukas 12:20
Lezen: Jakobus 5:1-6
Hoeveel zijn er die, als deze mens, in hun goddeloosheid zijn gestraft!
Belsazar in zijn vrolijkheid, Herodes in zijn hoogmoed en Jobs kinderen in
hun dronkenschap. O, hoe ellendig is het als mensen in hun zonde omkomen. Dat u sterven moet, staat vast. U weet echter niet op welke dag,
noch in welke plaats, noch hoe u gesteld zal zijn als bij u de dood aan
boord komt.
Deze mens begon nu zijn gemak te nemen, doch hij werd genoodzaakt
deze nacht, of hij wilde of niet, zijn dagen te eindigen. Hij breidde zijn
gedachten vol vreugde uit en zijn ziel was vol gemak, doch hij moest
sterven en waarheen? Zijn lichaam moest naar het graf en zijn ziel naar de
hel. Er zijn er zo velen in onze dagen die zeggen: Nu zullen we rusten en
van onze goederen genieten. Ze weten niet wat hun nog zal overkomen.
Hoe hoger de toren van Babel werd, hoe dichter hij was bij de ondergang.
Ik wil u een goede raad geven. U moet elke dag de dood verwachten.
Hierdoor kan de dood ons niet schielijk overvallen. Ja, alleen hij sterft
schielijk die onvoorbereid sterft. Waak dan, zegt onze Zaligmaker, en
wees altijd bereid. Leer deze les van onze Heiland, opdat deze rijke man u
tot een waarschuwing mag zijn: Vergader u geen schatten op de aarde,
daar de mot en de roest ze verderft... Vergader u hemelse schatten. Hoe
gezegend zou dan onze dood zijn, ook al was het in deze nacht.
Isaak Ambrosius, predikant te Preston
(Laatste dingen, 1660)
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Zwanenzang

2 November

„De Heere kent degenen die de Zijnen zijn…” 2 Timótheüs 2:19
Lezen: Nahum 1
De leer van de volharding der heiligen wordt meer betwijfeld wanneer
mensen die geacht worden voorbeelden in de leer en pilaren in Gods huis
te zijn, zich tot dwalingen en ketterijen overgeven. Doch de ware gelovige
uitverkorenen kunnen niet afvallen en verloren gaan. Ook al zien we
sommige leraars en voorstanders van de waarheid uitvallen. Immers, ze
zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, noch ware kerk die uiterlijk de schijn
vertonen. Paulus schrijft als Hymeneüs en Filetus van de waarheid zijn
afgeweken, direct daarop: De Heere kent degenen die de Zijnen zijn.
De apostel Paulus wist tijdens zijn laatste gevangenschap te Rome dat de
tijd van zijn ontbinding aanstaande was. Hij heeft daarom deze tweede
zendbrief aan zijn lieve zoon Timótheüs als zijn zwanenzang opgedragen.
Om niet alleen Timótheüs, maar ook alle getrouwe arbeiders te versterken
in het geloof. Het is waar, het geloof van Gods kinderen is in de tijd gebouwd op het fundament van de profeten en de apostelen. Zo één kan niet
afvallen, zo'n fundament Gods staat onbeweeglijk en heeft een zegel van
Gods Geest. God verzegelt de namen, het aantal en de hoedanigheden
van hen die Hij eens als de Zijnen gekend heeft. Zij worden nooit van een
ander. Het zegel van Gods Geest is gedrukt als een vaste waarheid: die
de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
Joh. Vechovius, predikant te Tiel
(Nodige boetprediking, 1669)
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De Zijnen

3 November

„De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn…” 2 Timótheüs 2:19
Lezen: Johannes 13:1
Wat is onze tekst voor al Gods kinderen toch een onbewegelijk fundament
van God en zo vol van troost. Dat niettegenstaande al de woede van de
satan, de verleidingen van de wereld en de kunstige redenen van verleiders, ja het grote getal van mensen die verleid zijn. Doch de ware gelovigen kunnen nimmer afvallen. Zij kunnen ook niet verleid worden, want de
Heere heeft Zelf het fundament gelegd en vastgemaakt. Het is onbewegelijk als een rots.
Wat moet deze wetenschap bij iedere gelovige een gedurige roem tot God
zijn, waardoor Hij niet alleen de vijanden van buiten weert of overwint,
maar ook de wil van de mens buigt tot een volle gehoorzaamheid aan het
geloof. Hij verlaat of onterft Zijn kinderen niet, als zij nog in zonde gevallen
zijn, maar na een vaderlijke kastijding richt Hij ze weer op en neemt ze
weer aan. Hoe moeten ze niet met dankzegging de kracht en de waarde
erkennen van het zoenoffer van Christus en Zijn voorspraak bij de Vader,
terwijl Hij hen bewaart als Zijn oogappel.
O, lezers, het is niet genoeg de naam van Christus te noemen en uiterlijk
belijdenis te doen van de godsdienst. Het is niet genoeg gedoopt te zijn. Ik
vrees dat de grootste menigte tevergeefs hiermee genoegen neemt. Maar
die in waarheid Christus zijn Heere mag noemen, die heeft ook geleerd af
te staan van ongerechtigheid.
Joh. Vechovius, predikant te Tiel
(Nodige boetprediking, 1669)
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Boetvaardig

4 November

„Een man die, dikwijls bestraft zijnde, de nek verhardt, zal schielijk
verbroken worden…” Spreuken 29:1
Lezen: Spreuken 29:1 en 6:1-15
Zo er ooit een tijd is, en het meer dan tijd is, om met stromen van boetvaardige tranen en smekingen de zo zeer getergde God te bewegen tot
rommeling van Zijn ingewanden, dan is het heden. Ja, ik zeg met ootmoedige gebeden, ik stel uzelf tot rechter: Zou die vlekkeloze Heiligheid
genoegen nemen met een sleurgebed tot stilling van Zijn verbolgenheid
over onze eigen zonden en de zonden van ons land?
Zou de Heere niet moeten zeggen: „Dit volk nadert tot mij met de lippen,
maar het hart is verre van mij?” Daarom, omgord u als met zak en as, klein
en groot, jong en oud, en zucht over uw zonden. Ja, zelfs de beesten
zuchten, terwijl zij geen ziel te verliezen hebben, want zij zijn slechts voor
de tijd geschapen. Bid boven alles de Heere. Wend u tot Hem met rouwklacht en geween, terwijl de aarde beroerd is voor Zijn aangezicht, terwijl
alles schudt en waggelt op haar fundamenten. Wie weet, God mocht zich
ten goede tot ons wenden en berouw hebben over het kwaad, en een
zegen achter Zich laten. Hij is nog genadig en barmhartig en bij Hem is
veel vergeving. Opdat Hij gevreesd zou worden.
Val Hem dan te voet. Heeft u ernstig berouw over uw zonden? Hij zal u
toeroepen: Grimmigheid is bij Mij niet. Hij zal u vergeven zoals een man
zijn zoon, die hem dient, vergeeft. Hij zal u bewaren ten dage van het
kwaad. Zijn taal zal dan zijn: Vrees niet! Verheug u en wees blijde!
Joachim Mobachius, predikant te 's-Hertogenbosch
(De bazuin aan de mond, 1748)

310

Toevlucht

5 November

„Het is beter tot de HEERE toevlucht te nemen dan op de mens te
vertrouwen.” Psalm 118:8
Lezen: Psalm 118
Wij worden van alle kanten, dag bij dag, vermaand, geroepen en gedrongen om tot de Heere de toevlucht te nemen en onder de schaduw van Zijn
vleugelen alleen te vertrouwen en van alles af te zien, van ziekten en
plagen die ons drukken en dreigen. Alle middelen die in het werk worden
gesteld, worden, zo ze niet onder biddend opzien worden gedaan, vruchteloos bevonden en doen meer nadeel dan voordeel.
God toont dat Hij wil dat wij van alle hulp, raad en wijsheid van mensen af
zullen zien en enkel tot Hem de toevlucht zullen nemen. Welaan dan
toehoorders, wie u ook bent, wenst u de Heere te hebben als een krachtige hulp in benauwdheid? Dan moet u uw toevlucht tot de Heere nemen. U
zult dan niet beschaamd worden. Maar dan moet u wel afzien van alle hulp
van schepselen. Niet dat wij ze niet mogen gebruiken, maar wij mogen er
ons vertrouwen niet op stellen, maar ons alleen in diepe ootmoed tot de
Heere wenden.
God wil van alles de eer hebben. Zijn eer zal Hij niet aan een ander geven.
U moet, zult u recht tot de Heere toevlucht nemen, op Hem betrouwen.
Dat moet langs de verse en levendige weg van Christus, want buiten
Christus is de Heere voor de zondaar een verterend vuur. Neem ook
afstand van alle zonden en bekeer u tot de Heere, zo zal het u wel gaan.
Joachim Mobachius, predikant te 's-Hertogenbosch
(De bazuin aan de mond, 1748)
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Het boek

6 November

„…welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des
Lams…” Openbaring 13:8
Lezen: Openbaring 13:1-10
Christus is de verdienende oorzaak van het eeuwige leven van allen die
gezaligd zullen worden. Arbeid dag en nacht om zekerheid te krijgen dat
uw naam geschreven is in het boek des levens. Maar helaas, hoe weinig
indruk maken deze dingen op de gemoederen van de meeste mensen.
Hoe weinig worden deze verplichtingen in acht genomen.
Er zijn zo veel mensen die zich inbeelden dat hun namen zijn geschreven
in het boek des levens, en dat zonder enige grond. O, dat u eens langs de
weg van geloof en bekering rechte en waarachtige bewijzen daarvan
zocht. De Heere schenke u daartoe Zijn genade. En wat u betreft, kinderen des Heeren: Verblijd u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Maar wij roepen u toe uit Lukas 10: Zoek zo uw roeping en verkiezing vast
te maken. Verwacht met vertrouwen het eeuwige leven, waartoe uw
namen ook in het boek des levens geschreven zijn. Bid God dat Hij het
gezag en de heerschappij van het beest meer en meer vermindere en het
koninkrijk van het Lam meer en meer zal vermeerderen.
Wees getroost dat uw verkiezing onveranderlijk is en dat God uw leven in
Zijn hand heeft. Het boek des levens mag hier nu voor u gesloten zijn,
maar het zal in de laatste dag geopend worden. Dan zal u worden toegeroepen: „Komt in gij gezegende mijns Vaders en beërft het koninkrijk dat
voor u bereid is.”
Joh. Beukelman, predikant te Alblasserdam
(Keurstoffen, 1776)
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Eerste liefde (Dankdag)

7 November

„Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.”
Openbaring 2:4
Lezen: Zacharia 1:1-6
Ziedaar wat de Heere Jezus tegen de gemeente van Efeze had. En had
Hij zo veel tegen degenen van Efeze die hun eerste liefde hadden verlaten, wat moet Hij dan niet tegen u hebben, die Hem in het geheel niet
liefhebt? De meeste mensen kunnen niet verdragen dat men voor verdacht houdt of zij Jezus wel liefhebben. Ze stuiven direct op als iemand de
grond van hun verbeelding wil onderzoeken.
Hebt u God en Jezus lief, is er liefde tot Zijn volk? Of gaat u liever met de
wereldling om dan met een bekeerde? Wees gewaarschuwd, u mocht zich
inbeelden dat u God en Jezus liefhebt, maar u bedriegt uzelf. Uw ingebeelde liefde is gemaakt en vals. Daarom zegt de Heere bij monde van
Jeremia: „Waarom doet gij zulk een groot kwaad tegen uw zielen?” Jeremia 44:7. Bekeer u dan van uw heilloze weg.
Hoe staat het nu verder? Zou Jezus tegen u, o vromen ook niet klagen?
Klagen dat Gij uw eerste liefde hebt verlaten? Waar komt dit vandaan? Uit
onkunde, uit gedeelde liefde, uit ongelovigheid? Is het niet bitter dat de
Heere Jezus tegen Zijn eigen volk moet zeggen: „Maar Ik heb tegen u, dat
gij uw eerste liefde hebt verlaten.” Wat zal ons land te wachten staan als
de zuilen en pilaren –want dat zijn toch de vromen– waggelen?
O, Heere, druk de nood hiervan op de harten van uw volk! Gedenk dan, o
volk, waar gij uitgevallen zijt en bekeer u.
Joh. Beukelman, predikant te Alblasserdam
(Keurstoffen, 1776)
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Trekking

8 November

„Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden
heeft, hem trekke…” Johannes 6:44
Lezen: Johannes 6:60-66
Het gehele menselijk geslacht komt ons in Gods Woord voor als allen te
samen afgeweken en als mensen die van God afzwerven en dat afzwerven ook nog liefhebben. Paulus zegt in Efeze 2:12 dat ze zonder hoop en
zonder God in de wereld zijn. Als wij die rampzalige staat van nabij bekijken, zoals de Heilige Schrift die ons tekent, zal het duidelijk zijn dat wij
alles moeten verlaten om tot Jezus te komen.
Alle mensen en dus ook de uitverkorenen, zijn van nature kinderen des
toorns en zo in de macht van de satan gevangen dat hij hen in zijn strikken
houdt. Zullen wij nu tot Jezus komen dan moet die vangst aan de satan
ontnomen worden, want welke gemeenschap heeft Christus met Belial?
Dit beseft de uitverkoren zondaar niet voordat de Heere hem verlichte
ogen van het verstand geeft. Wat hij vooraf in de prediking gehoord heeft,
dat heeft hij nooit ter harte genomen. Maar als de tijd der minne daar is,
ontvangt hij een geestelijk gezicht, een horend oor en hart om te verstaan.
Dan zegt hij met de verloren zoon: Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan,
opdat ik niet verga. Dan roept hij uit: Heere bekeer mij, zo zal ik bekeerd
zijn. Trek mij en ik zal u nalopen! Van nature is hij in het rampzalige
diensthuis, want de satan houdt hem daar gevangen en doet de werken
van de duivel. Maar het kan niet anders dan als zo een tot Jezus komt,
moet hij dat vuile slavenwerk verlaten en een ander leven aanvangen.
N. S. van Leeuwarden,
(De bekommerde Christen, 1746)

314

Getrokken

9 November

„Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft,
hem trekke...” Johannes 6:44
Lezen: Kolossenzen 1:1-14
Als een zondaar die tevoren met de wereldlingen in de wereld leefde als
een naakte uitgeschudde zondaar tot Jezus mag komen, neemt Hij hem
aan zoals hij door de Vader wordt voorgesteld en aangeboden. Die tot de
Heere Jezus waarlijk komt en niet slechts bijna, zal geheel christen zijn.
Zoals Paulus dat aan Agrippa en alle die daar tegenwoordig waren van
harte toewenste.
Een nieuw bekeerde vindt zichzelf, terwijl hij nu verlichte ogen heeft
gekregen, nog zeer duister in het verstand. Hij gelooft nu en ervaart ook
dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God (Romeinen 8:7).
Hij denkt nu niet meer: Men kan zo nauwkeurig niet leven, het is onmogelijk de wet zo te houden, men is tenslotte in de wereld en men moet zich
daarnaar voegen. O, nee, dacht hij tevoren van de dingen Gods dat ze
dwaasheid waren, nu ziet hij wel dat hij toen een dwaas was.
Hoe blijmoedig neemt de ontwaakte zondaar nu dat woord aan dat Jezus
hem van God geworden is tot rechtvaardigmaking. Hem nemen ze van
ganser harte aan. Ja, zegt zo'n komende zondaar, die Jezus heeft, heeft
alles. Wat kan hen die deel aan Jezus hebben nog ongelukkig en ellendig
maken? Immers, uit Zijn volheid ontvangen zij genade voor genade.
N. S. van Leeuwarden
(De bekommerde Christen, 1746)
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Verlangen

10 November

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25
Lezen: Psalm 119:169-176
In de Psalmen was David gedurig bij God door begeerte en verlangen. Zijn
anker lag vast in de hemel en vandaar werd hij heengevoerd door de
zeilen van begeerte en verlangen. David schoot zijn hart door heilige
begeerte tot in de hemel en had een sterke zucht en trek tot God: „Wien
heb ik nevens u in de hemel?”
David zei niet dat hij niets op de aarde had. Hij had zijn kroon en zijn
scepter, maar hij begeerde in de wereld niets naast God. En: „Gelijk een
hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o
God.” Een hert is een dorstig beest, in het bijzonder als het door jagers is
achtervolgd en opgejaagd. Dan is de natuur in brand en moet het water
hebben om de dorst te lessen. Zo schreeuwt de Godzalige ziel naar de
verversende en verkwikkende stromen van Christus' bloed. Hij begeert de
Zon der gerechtigheid niet alleen om zijn verkwikkende stralen, maar ook
om zijn helende vleugelen. Hij begeert niet alleen Christus' tegenwoordigheid, maar ook Zijn beeld.
Heere, geef mij Uzelf, opdat ik heiliger mag zijn. Wat zou ik, zegt zo'n ziel,
met dit onheilige hart in de hemel moeten doen? Hoe zou ik gemeenschap
met God en de engelen kunnen hebben? Zodanig is de ziel bij God door
begeerte, maar niet alleen door begeerte, ook door de liefde. Want het
vuur van de liefde doet het hart zich zo hoog, ja tot in de hemel opheffen.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Begeerte

11 November

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25
Lezen: Psalm 119:129-136
De genade voert de ziel opwaarts tot God. De genade is als een vuur, dat
steeds naar boven wil. U, die op de aarde ligt en het stof lekt: och, had u
dat nieuwe beginsel van de genade in u, uw ziel zou in heilige vlammen
omhoog steigeren. Had u maar een scherp oog des geloofs om Christus te
zien, u zou ook direct de snelheid van de begeerte hebben om tot Hem te
vliegen.
Een begerige en begenadigde ziel is gedurig bij God, omdat Hij het middelpunt van de ziel is. Het is met de ziel zoals met een kompasnaald. Hij
trilt en beeft totdat hij tot God gekeerd staat. Een christen rust in God,
zoals de bij in de korf en de vogel in zijn nest. Noachs duif had geen rust
voordat zij in de ark was en de ark was een voorbeeld van Christus. De
begenadigde ziel is gedurig bij God. Hij is onze Vader – en waar zou het
kind anders dan bij zijn vader willen zijn?
Het is ook geen wonder dat een begenadigde ziel begeerte heeft om bij
God te zijn. God is zijn liefde en hij wil zijn waar hij de meeste liefde
ontvangt. God openbaart zich in de vertroostingen van Zijn Geest, die zo
zoet en zielsverrukkend zijn, dat ze alle verstand te boven gaan. Verwondert het u dan dat de ziel zo'n sterke begeerte tot God heeft? Hij geeft
zulke juwelen, zulke liefdetekenen. Is het dan geen wonder dat een begenadigde ziel een sterke begeerte heeft om altijd bij God te zijn?
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Nevens U

12 November

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25
Lezen: Jesaja 12
De psalmdichter toont ons de kunst hoe wij in de hemel kunnen zijn voor
onze dood. Dat kan namelijk door gedurig bij God te zijn. Voor een goed
christen begint de hemel hier. De genade brengt hem in het paradijs van
God. Elia liet zijn mantel achter toen hij opgenomen werd in een vurige
wagen. Zo is het ook gelegen met Gods kinderen als zij sterven. De
mantel van hun vlees blijft achter, maar hun ziel wordt in een vurige wagen
van liefde opgenomen.
Dit zeg ik tot overtuiging van diegene die zonder God in de wereld leeft.
Zijn gedachten zijn niet bij God. Nooit denkt hij aan God dan met sidderen
en beven, gelijk een gevangene denkt aan de rechter en de vierschaar. Er
zijn mensen die steeds bij hun zonden zijn. Terwijl bij een kind van God de
zonde steeds bij en met hem is, is hij echter niet bij en met de zonden. Hij
zou deze slang graag in het vuur werpen. Maar de goddelozen en de
zonden zijn als twee geliefden, ze kussen elkaar.
Het zou niet mogelijk zijn een diamant te vinden in een goudader. Zomin is
Christus te vinden in een werelds hart. De wereld is de grote Diana, die de
mensen eren en dienen. Zij bedenken aardse dingen. Christenen moeten
sterven aan de wereld en toezien dat de wereld hun hart niet krijgt. Water
is goed voor een schip om te varen, maar laat het water niet in het schip
komen. Als men het er niet uitpompt, zal het schip eindelijk door datzelfde
water ten gronde gaan.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Eeuwige rust

13 November

„Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat…”
Psalm 73:23
Lezen: Psalm 62
Gedurig bij God te zijn, is het uitnemendste leven. Niets in de wereld kan
dat nadoen. Alle beken monden in de zee uit, nochtans wordt de zee niet
vol. Laat al de goude stromen van wereldse vermakelijkheden in het hart
van een mens lopen, maar zo'n hart wordt niet vervuld. IJdelheid der
ijdelheden, maar in God is een zoete vergenoeging. „Mijn ziel zal met
smeer en vettigheid verzadigd worden”, zegt de psalmist in Psalm 63:6.
Hier is een bijenkorf vol zoetigheid. Hier is de beek vol van wellusten, waar
een ziel met een oneindig vermaak in kan baden. Het is een zoete opmerking dat God, bij de schepping van de wereld, het water gaf aan de vissen,
de aarde aan de beesten, de lucht aan de vogels en daarna mensen
maakte naar Zijn evenbeeld, opdat de mens zeggen mocht: „Heere, er is
nevens U niets op de aarde dat ik begeer.”
Wat anders kan mijn ziel vergenoegen dan gedurig bij Hem te zijn? Want
gedurig bij God te zijn, is het troostrijkste wat te bedenken is. Hoe hoger
de ziel boven de wereld verhoogd is, hoe zoetere vreugde ze heeft. Die
gedurig bij God is, draagt de hemel bij zich. Hij heeft een voorsmaak en
een proeve van Gods liefde. Bij dit leven zal de gevangenis in een paradijs, een brandstapel in een vreugdevuur en de bitterheid van de dood in
zoetigheid veranderen. De dood zal de strik slechts in stukken snijden en
dan zal de ziel als een hemelse paradijsvogel wegvliegen in de eeuwige
rust.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)
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Niets op aarde

14 November

„Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat…”
Psalm 73:23
Lezen: Spreuken 4
Gedurig bij God te zijn, is het allerbestendigste leven. Straks zullen wij
allen onze uiterlijke troost vaarwel moeten zeggen. Deze bloesem zal
afvallen. Rijkdommen nemen vleugels en vliegen weg. Voor u die met
vleugels van de genade steeds opwaarts vliegt, zal dat leven nimmermeer
een einde nemen. Het is het beginsel van het eeuwige leven, want de
gelukzaligheid is niet anders dan de room van de heiligheid.
Die hier, wanneer hij wakker wordt, bij de Heere is, zal ook, wanneer hij in
de ure des doods slapen gaat, altijd bij de Heere zijn. U zult mij vragen:
Hoe kom ik aan zo'n gezegende gestalte van mijn hart? Zoek een rechtmatig oordeel van de zonden te krijgen en zoek ook een recht gezicht op
God te krijgen. Want hoe zoet zijn Zijn liefde en Zijn tegenwoordigheid.
O, waak dan alle dagen over uw hart. De dokters zeggen dat men zorgvuldig moet zijn met het lichaam wanneer het uit een heet bad komt, want de
poriën zijn open en het lichaam loopt gevaar om ziek te worden. Wanneer
u in het geestelijke bad bent geweest van een goddelijke instelling, dan
moet u bijzonder toezien dat u geen ongemak naar de ziel oploopt. Wacht
u toch van geestelijke luiheid in de godsdienst. Och, welk een zwaar werk
zal het dan zijn om uw hart wederom in die gezegende gestalte van
voorheen te krijgen.
Thomas Watson, predikant te Londen
(Al de werken, 1670)

320

Dwaas

15 November

„Gij beweegt mij bijna een christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: Handelingen 26
Toen Paulus een vervolger was van het Evangelie, beminden de Joden
hem. Nu hij door de genade van God een prediker van het Evangelie
geworden is, haten zij hem. Hij was eens tegen Christus, toen waren velen
voor hem. Nu hij voor Christus is, zijn allen tegen hem. God had hem
bekeerd en daarom woedden zij tegen hem. God had hem genade geschonken en dat misgunden zij hem. Paulus predikte geen verraad, hij
zaaide geen oproer, hij predikte alleen bekering en geloof in Christus en
daarvan werd hij beschuldigd.
Dit is de korte inhoud van Paulus verantwoording voor zijn rechters.
Festus denkt dat Paulus razende is, omdat hij de leer van Christus en de
opstanding niet begrijpt. Agrippa is bijna bewogen om een christen te
worden. Zijn geweten is geraakt, terwijl zijn hart niet is vernieuwd. Een
christen is een discipel van Jezus Christus, indien hij in Hem gelooft en
Hem volgt.
Sommigen gebruiken het woord christen alsof dat een dwaas betekent.
Paulus zegt dat de prediking van Christus de wereld een dwaasheid is. Het
is dan ook geen wonder dat Zijn discipelen voor dwazen worden gehouden. In de goede zin is het nog waar ook, want de gehele leer van de
godzaligheid is een verborgenheid. Een mens moet sterven, wil hij leven;
hij moet verloren gaan, wil hij behouden worden; hij moet blind zijn, die
licht wil hebben.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Bijna

16 November

„Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: Markus 12:28-34
De tekst heeft geen onderverdeling nodig. De tekst op het hart binden is
Gods werk. Het is onze plicht u daartoe te bewegen. En o, dat God mij
wilde helpen deze zaak zo te verhandelen dat u aan het eind zou zeggen:
Gij beweegt mij niet alleen bijna, maar geheel een christen te worden.
Er zijn in de wereld zeer veel mensen die bijna-christen zijn. Ze zijn nabij
de hemel, doch niet meer dan nabij. Zij zullen nooit de minste zaligheid
genieten binnen het gezicht van de hemel. „Gij zijt niet ver van het Koninkrijk der hemelen”, zei Christus tot de schriftgeleerden. De rechtvaardige zal
zalig worden, maar wel nauwelijks, dat is: door veel moeite. Hij zal ingaan
in de hemel met veel droevige vrees. De geveinsde zal echter zalig worden met een „bijna”, dat is: hij zal naar de hel gaan met een hoop op de
hemel.
Er zijn twee dingen die ik wil opmerken, het ene is hoe laag een gelovige
kan vallen en nochtans ware genade hebben. Het andere hoe ver een
geveinsde kan gaan op weg naar de hemel, hoe hoog hij kan komen en
nochtans geen genade hebben. Een heilige kan dicht bij de hel komen, hij
komt er nooit in. Hij kan bijna verloren gaan en toch eeuwig behouden
worden. Een geveinsde echter kan zeer dicht tot de hemel verheven
worden en nochtans daar nooit in komen. Hij kan bijna behouden worden
en aan het einde toch verloren gaan.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Oogmerk

17 November

„Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: 1 Johannes 3:1-17
Voor ik verderga, moet ik nog dit zeggen: Er is niets in deze leer wat
zwakke christenen aanstoot zou kunnen geven. Het Evangelie spreekt niet
over deze dingen om de gelovigen te verwonden, maar om de zondaars
en louter belijders op te wekken. De zwakke christenen roepen als zij de
bediening van dit Woord horen, die een zondaar bestraft en een geveinsde
ontdekt, met de discipelen uit: „Ben ik het, Heere?”
In het prediken van deze zaak is mijn voornemen niet de zielen te bedroeven die Christus niet bedroefd wil hebben. Ik wil water brengen, niet om de
rokende vlaswiek te blussen, maar het valse vuur. Het is dat vuur dat de
zondaars zelf ontstoken hebben, opdat ze niet bij dat licht zouden wandelen en ten laatste naar de hel gaan. Mijn oogmerk is de berg van het
vertrouwen van de zondaren neer te werpen en niet om het geloof van
Gods kinderen te verzwakken, doch op te wekken. Ik wil ook niet zwakgelovigen moedeloos maken.
Er zijn veel mensen die zeer ver kunnen gaan op de weg naar de hemel,
maar nochtans tekortkomen. De ziel evenwel die maar de minste ware
genade heeft, zal nimmermeer tekortkomen. De kleinste mate van ware
genade behoudt net zo als de grootste, want de minste genade heeft een
volkomen recht op het bloed van Christus waardoor wij volkomen gereinigd worden. Door Zijn kracht worden wij zeker bewaard.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Een voorbeeld

18 November

„Gij beweegt mij bijna een christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: Lukas 11:27-29
Er zijn er velen in de wereld die bijna en nochtans slechts bijna-christenen
zijn. De jongeling in het Evangelie, Matthéüs 19, is hiervan een treffend
voorbeeld. Hij kwam tot Christus om van Hem de weg naar de hemel te
leren. Goede Meester, zegt hij, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven
hebbe? Zie eens in het vervolg van deze tekst hoe ver deze mens gegaan
was. Hij gehoorzaamde, hij hoorde niet alleen Gods geboden, hij onderhield ze ook. „Zalig zijn zij die het Woord Gods horen en het ook bewaren.”
Ja, hij gehoorzaamde zelfs al de geboden, want hij zegt: „Al deze dingen
heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”
Het was bij hem niet zoiets als een morgenwolk of een vroeg opkomende
dauw dat hij de geboden hield, neen, neen, hij onderhield ze van zijn
jonkheid af. Hij beleed en begeerde daarom meer te kennen en daarom
zei hij tot Christus: „Meester, wat ontbreekt mij nog?”
Nu, zult u zeggen, is dit nu geen goed mens? Hoe weinigen gaan zover
als deze jongeling? Nochtans, hoe ver hij ook gaat, hij gaat niet ver genoeg. Hij was bijna en nochtans maar bijna een christen. Want hij was niet
meer dan een huichelaar. Hij verzaakte ten laatste Christus en kleefde zijn
lusten aan.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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De maagden

19 November

„Gij beweegt mij bijna een christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: Openbaring 16:1-15
Zie eens bij de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden in Matthéüs
25. Wat een voortgang maakten ze. Hoe ver gingen ze in de belijdenis van
Christus. Zij worden maagden genoemd. Dit is een naam die de heiligen in
Christus in de Bijbel hebben. Zo worden de 144.000 in Openbaring maagden genoemd, omdat ze niet bevlekt waren met het verderf van de wereld.
Nu, deze maagden nemen hun lampen van belijdenis en hebben een soort
olie in hun lampen. Ze hebben enige overtuiging en enig geloof –doch niet
het geloof van de uitverkorenen– om hun belijdenis levendig en hun lamp
brandende te houden. Zij gaan met de wijze maagden de Bruidegom
tegemoet. Ja, ze voegen zich bij Gods kinderen en scheiden zich af van
de wereld. Zij vallen met de wijzen in een geestelijke slaap.
Als zij het geroep horen: „Zie, de bruidegom komt!” staan zij allen op en
bereiden hun lampen. Zij doen daarmee een treffelijke belijdenis van
Christus. Zij begeren ware genade: Geef ons van uw olie. Maar het was
geen ware begeerte naar genade, het was geen ware genade, omdat het
niet te rechter tijd was. Zij kwamen te laat en daarom werden ze buitengesloten.
Hoe ver gingen deze maagden, ja tot aan de deur van de hemel. Maar niet
in de hemel. Bijna een christen!
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Kennis

20 November

„Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: 2 Korinthe 8:1-15
Een mens kan ver gaan op weg naar de hemel. Hij kan veel kennis en veel
licht hebben. Want hoewel er geen genade kan zijn zonder kennis, kan er
evenwel kennis zijn waar geen genade is.
Bij velen gaat verlichting voorop, maar er volgt nooit een bekering op. Een
mens kan een verlicht verstand hebben, maar een wil die nochtans niet
geheiligd is. Hij kan verstand hebben om God te kennen, en zijn wil om
God te gehoorzamen ontbreekt. Paulus zegt in Romeinen 1: „Omdat zij
God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt…” Om
een mens een waar christen te doen zijn, moet er licht in het hoofd en
warmte in het hart zijn.
Sommigen hebben ijver en geen kennis. Dat is een blinde godsdienst.
Anderen hebben kennis en geen ijver. Dat is een vruchteloze wetenschap.
Bij een waar christen gaan kennis en ijver samen. Kennis kan het hoofd
vullen, maar zal het hart niet verbeteren zo er niet iets anders bij komt. De
Farizeeën hadden veel kennis, nochtans waren het geveinsden. U moet
weten dat er tweeërlei kennis is. De ene is algemeen, maar niet zaligmakend. Dit was de kennis van Bileam, want hij zag Christus van de hoogte
der steenrotsen. Deze kennis zweeft in het hoofd. De andere is de ware
zaligmakende kennis, die voortvloeit uit het hart.
Matthéüs Meade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Gaven

21 November

„Gij beweegt mij bijna een christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: 1 Korinthe 12:1-11
God kan de gaven van een mens gebruiken om anderen tot Christus te
brengen, terwijl die mens zelf vreemd is van Christus. Een mens kan een
ander sterken in het geloof, terwijl hij er zelf vreemd van is. Het is alleen
genade die het hart kan veranderen. De grootste gaven kunnen het niet
veranderen, de minste genade kan het doen. Zo kan een mens de grootste gaven hebben en nochtans een bijna-christen zijn. Buiten twijfel had
Judas grote gaven. Hij was tot een prediker van het Evangelie aangesteld
en bekwaam gemaakt door Jezus zelf, nochtans was hij onbekeerd.
Drie dingen moeten wij bezitten, wil het wel met ons zijn. Wij moeten
volkomen overtuigd zijn van zonden. Voorts moeten wij verenigd zijn met
Christus. Ten slotte moeten wij gesteld zijn in het verbond der genade.
Gaven kunnen afnemen en vergaan, maar ware genade kan nooit vergaan. Genade is onvergankelijk. Gaven hebben hun wortel in de natuur,
maar genade heeft zijn wortel in Christus en blijft voor altijd.
Maar, zult u zeggen, Paulus zegt in 1 Korinthe dat wij moeten ijveren naar
de beste gaven. Ja, gaven zijn goed en voortreffelijk, maar er is iets dat
nog uitnemender is en dat is de weg der genade. Gaven kunnen ons rijk
maken bij de mensen, maar genade maakt ons rijk bij God.
Matthéüs Méade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)
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Oneindig

22 November

„Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” Handelingen 26:28
Lezen: Johannes 16:1-15
Er moet oneindige gerechtigheid voor een zondaar worden voldaan, omdat
een oneindig God vertoornd is. Indien uw zonden u ooit vergeven worden,
dan is het oneindige barmhartigheid die uw zonden kwijtscheldt. Indien u
ooit met God verzoend raakt, is het oneindige verdienste. Indien uw hart
ooit vernieuwd werd, is dat door een oneindige kracht gedaan. Indien uw
ziel ooit de hel ontgaat en ten laatste zalig wordt, is het oneindige genade
die u zalig heeft gemaakt.
Waar ooit de Geest van God deze krachtige overtuigingen werkt, volgt
oprechte bekering. Door deze middelen wordt de ziel immers bekwaam
gemaakt om Christus aan te nemen. U moet weten dat een zondaar als
zondaar tot Christus niet kan komen, want hij is dood in zonden en vijandschap tegen Christus. Een ziel moet bekwaam gemaakt worden om
Christus aan te nemen door middel van een waarachtige en krachtige
overtuiging.
Is de Geest van God in uw ziel begonnen te werken en bent u overtuigd
van het kwaad van de zonden en uw ellendige natuurlijke staat? Bent u
overtuigd dat er niets is onder de hemel dat u kan helpen dan de volheid
en de gerechtigheid van Jezus Christus? Steun dan op Hem, tot vergeving
van zonden en vrede tot heiligmaking en zaligheid.
Matthéüs Méade, predikant te Londen
(De bijna-christen ontdekt, 1682)

328

Onderscheid

23 November

„…ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet
gerekend worden.” Numeri 23:9b
Lezen: Numeri 23:1-10
Het volk van God is een klein kuddeke ten opzichte van de gehele wereld.
Wij zien dat er van het begin van de wereld af een onderscheid was tussen
de zonen Gods en de kinderen der mensen, tussen de Joden en de
heidenen. Er was onderscheid tussen het volk van God en degenen die
buiten het verbond waren. Sommigen geeft God het geloof en anderen
geeft Hij het niet. Daarom zegt Christus: „Velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren.” De apostel werd bevolen het Evangelie te prediken
in sommige steden omdat de Heere daar veel volk had. En wanneer hij
naar andere steden wilde gaan, liet de Geest dat niet toe.
Zo zien we dat er te allen tijde een afzondering was. Er was sprake van
schapen en bokken, vaten der barmhartigheid en vaten des toorns. Nochtans is hier het kaf nog vermengd met de tarwe, het onkruid met het koren,
de huichelaar met de oprecht gelovige. Maar wanneer Christus zal komen
met Zijn vele duizenden engelen en de hemelen vernietigd zullen worden,
dan zullen de boeken worden geopend.
Hier wordt een begin gemaakt, maar dan zal er een volmaakte afzondering
zijn. Laat ons onszelf onderzoeken en ons met ons gehele hart tot God
bekeren, opdat wij in die dag van de oogst goed koren mogen bevonden
worden en niet worden weggeblazen als kaf in het onuitblusselijk vuur.
William Attersoll
(Uitlegging van het boek Numeri, 1667)
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Bewaren

24 November

„De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze:
(...) zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.”
Jakobus 1:27
Lezen: 1 Timotheüs 6:11-16
De apostel dringt op beleving van de inhoud van de tekst aan, want, zegt
hij, een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Een schaap met
schurft besmet de hele kudde. Een melaatse verspreidt deze ziekte onder
velen.
Nu is geen zuurdesem gelijk aan het zuurdesem van de zonden, geen
besmetting is te vergelijken met de besmetting van de zonde. Daarom
moeten wij de goddelozen mijden. De Heere heeft immers een volk verkoren boven andere volken op de aarde, en waar wij mee omgaan, daarmee
worden wij ook besmet. Er is niets gevaarlijker dan kwade vrienden. Ieder
mens moet erop toezien met welk gezelschap hij zich inlaat. Velen zijn er
geweest van een beproefd leven, maar zij hebben zich verdorven door
zich in te laten met kwaad gezelschap. Hoeveel jonge mensen zijn er die
het goede hebben gezocht en het kwade gehaat, doch zijn daarna gevallen en hebben schipbreuk geleden door de verleiding van anderen?
Er is ook een volk dat zich onbesmet heeft mogen bewaren van de wereld,
een groot getal van uitverkorenen die Christus verlost heeft en die Hij in
het einde ook zal zalig maken. „Daarom, geliefden, verwachtende deze
dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden mag worden in vrede…”
William Attersoll
(Uitlegging van het boek Numeri, 1667)
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Vals

25 November

„Balak nam Bileam en voerde hem op de hoogten van Baäl...”
Numeri 22:41
Lezen: Judas
Het gaat in het algemeen beter in deze wereld met de leraars die dwalingen prediken en pleisteren met loze kalk dan met hen die getrouwe getuigen van de waarheid bevonden worden en die als zodanig met het volk
handelen. Micha werd in het gevangenhuis gevoed met brood der bedruktheid; de ware profeten Gods waren in spelonken verborgen en
werden met water en brood gevoed. Tegelijkertijd kregen de 400 profeten
van het bos dagelijks lekker te eten aan de tafel van Izebel.
De valse profeten wandelden in vrijheid en werden goed verzorgd met het
beste van de tafel van de koning. De ware profeet Jeremia werd in diezelfde tijd in een kuil geworpen waar geen water, maar slijk in was. Dit is het
lot geweest van veel dienstknechten Gods en het loon van de wereld voor
hun arbeid. Laten wij niet tegenstaande de verachting die ons wordt
aangedaan, voortgaan in ons beroep en ons werkloon te verwachten van
onze God, die het beloofd heeft. Dat wij leraars zijn die er velen rechtvaardigen, want die zullen blinken als de glans van het uitspansel (Daniël
12:2).
De valse profeten echter worden gewaarschuwd, maar zij houden hun
koers. Zo was het ook met Kaïn, hoewel hij door God gewaarschuwd en
bestraft was over zijn boosheid tegen zijn broeder, ging hij door totdat hij
Abel doodde.
William Attersoll
(Uitlegging van het boek Numeri, 1667)
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Horen

26 November

„De HEERE nu opende de mond der ezelin…” Numeri 22:28
Lezen: Exodus 4:1-17
Gods voorzienigheid regeert over alles. Hij is machtig de natuur te veranderen en dingen te verzetten. Hij doet wonderen naar Zijn welbehagen.
Dat zien we bij deze ezelin. Doch wij moeten de middelen niet verzuimen,
maar die gebruiken tot Zijn eer en onze troost. Nochtans kunnen de
middelen ons geen enkel goed doen als zij de kracht en het vermogen niet
van de Heere ontvangen.
Over het spreken van deze ezelin behoeven wij ons niet zo te verwonderen, want wie heeft de mond geschapen? Wie heeft het oog geformeerd?
Wie heeft de mens wijsheid en verstand gegeven? Wij moeten dan ook
niet twijfelen of Hij die macht heeft te openen en te sluiten, om te verlichten en te verduisteren, ook macht heeft de ezelin te laten spreken en
Bileam met blindheid te slaan.
Wij kunnen noch zien, noch horen in de weg der middelen, tenzij God
onze ogen en oren opent. Laat ons al de middelen die God in onze handen gelegd heeft, in biddend opzien tot Hem gebruiken en vragen of Hij ze
wil zegenen. In het bijzonder geldt dit wanneer wij komen om Zijn Woord te
horen, dat Hij onze harten wil openen, zoals Hij deed bij Lydia. Zij nam
acht op datgene wat Paulus sprak. Zo zal degene die oren heeft ontvangen om te horen, horen.
William Attersoll
(Uitlegging van het boek Numeri, 1667)
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Gemis

27 November

„Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen.”
Psalm 116:1
Lezen: Psalm 116
De dichter van deze psalm had de Heere lief, want het is zo klaar als de
zon dat God te missen het grootste verlies is. De verdoemden in de hel
klagen dat God en de hemel zijn weggegaan. Saul was zeer bang en vol
angst, omdat God van hem was geweken.
Alle mensen hebben God verloren, nochtans voelen de mensen geen
schade, zij kennen geen verlies in het gemis van God. Zij hebben niet zo
veel genade om daar bitter over te treuren. Ze hebben andere dingen om
op te steunen en te leunen bij het gebrek en verlies van God. De mensen
moeten water hebben, maar gaan niet naar de fontein, omdat ze bakken
hebben voor hun eigen deur. Velen leven met een overtuigde consciëntie
en als zij sterven, zijn ze in doodsangst van het hart, zodat het zweet als
water van hun gezicht loopt. Ja, men hoort ze dan klagen over het verlies
van de tijd, want God is vertrokken en hoort niet naar hun stem. Hun
wereldse afgoden hebben nu afscheid van hen genomen.
Ik vraag u: Was u wel eens verontrust? U zult zeggen: Ik heb mijn man,
mijn kind, ja, mijn gezondheid verloren. Daar heb ik veel smart over. Ik
vraag u echter: Heeft u ooit het verlies gevoeld van God? Mist u Zijn
zoetheid en Zijn liefde? Is dat u een ondraaglijke last en heeft u zich
smekend tot Hem gewend?
Wilhelmus à Brakel, predikant te Rotterdam
(De Waare Christen, 1712)
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Liefhebben

28 November

„Ik heb lief, die Mij liefhebben…” Spreuken 8:17
Lezen: Spreuken 8
Overweeg eens, geliefden, wat de Heere wil doen, indien u Hem wilt
liefhebben. Hij zal u naast Zich in heerlijkheid zetten. Dat is een eer boven
die de engelen hebben. Zij worden nooit Christus' bruid genoemd. Hij zal u
raad geven. Geen groter vloek is er dan dat de mens wordt overgelaten
aan zijn eigen raad. Hier zal echter niets zijn of de Heere zal u de weg
wijzen door Zijn wijsheid en voorzienigheid. Hij zal bij u wonen als een man
met zijn vrouw samenwoont.
O, wonder, dat die grote God, Die koningen en prinsen voorbijgaat om
onder uw dak te wonen. Bezwijkt uw vlees en uw hart, God is uw rotssteen
en deel in eeuwigheid. Hij zal Zich in u en over u verheugen, gelijk een
bruidegom doet over zijn bruid, niet om haar schoonheid, maar omdat Hij u
van de Vader ten huwelijk is gegeven. Hij zal u vertroosten gelijk een man
zijn vrouw vertroost, wanneer de droefheid op het hoogst is. Hij zal nooit
van u scheiden, bemin Hem eenmaal en Hij zal u nooit verliezen. Geen
zonden zullen Hem van u scheiden, want Zijn genade is genoeg om onze
onreinheid af te wassen.
Indien u sterft, Hij zal geen stofje van uw lichaam verliezen, maar het ten
laatste dagen opwekken. Dan zult gij uw hoofd met blijdschap opheffen
zeggende: Daar komt mijn man om mij te kronen en om mij op te nemen in
heerlijkheid.
Wilhelmus à Brakel, predikant te Rotterdam
(De Waare Christen, 1712)
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Vreemdelingen

29 November

„Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht…”
1 Kronieken 29:15
Lezen: 1 Kronieken 29:1-20
Wat waren we gelukkig toen deze woorden door de vinger van de Heilige
Geest in onze harten werden gegraveerd en wij dit door ons gedrag
levendig in de praktijk mochten uitdrukken.
Doch, helaas, de meeste mensen leven niet als vreemdelingen en bijwoners voor God hier op deze wereld, maar als vaste inwoners. Het zijn zij
die geen ander leven kennen dan dat van de ijdele wereld en in hun
gedrag klaar tonen dat zij nog geheel vleselijke mensen zijn, uit de aarde
aards. Zij zijn van dat hemelse vaderland en geestelijke maagschap ten
enenmale vervreemd en zij bekommeren zich daar ook niet over. Zij zijn
dus vreemdelingen van de hemel, de hemelse goederen en hemelse
wandel. Daarom zijn de meesten nog rechte inwoners van deze aarde en
houden deze alleen voor hun vaderland.
De wereld is nog hun grote Diana die ze dienen. Zij gaan het meest met
wereldse mensen om, terwijl zij de vromen als vreemdelingen niet kennen
noch beminnen. Ze zijn geen echte vreemdelingen op de aarde, want zij
verlangen niet om te mogen verhuizen naar de hemel. Ze weten niet wat
het is: dagelijks te wandelen met een levende indruk op het hart van dood
en eeuwigheid en een verlangen om ontbonden te wezen en eeuwig met
Christus te mogen zijn.
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Bundel van uitmuntende predikatiën, 1845)
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Bijwoners

30 November

„Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht…”
1 Kronieken 29:15
Lezen: Psalm 39
Hadden de mensen het in hun macht, ze zouden wel voor altijd in deze
wereld willen blijven. Ze zouden de hemel gunnen aan God en Zijn heiligen. Zo is het gesteld met verreweg de meesten onder ons. De reden
daarvan is dat ze nog onbekeerd zijn en leven buiten God en Christus in
de zonden.
O, vrienden, weet het toch: u mag de wereld dienen zoals u wilt, doch u
bent maar een vreemdeling en een bijwoner en zult spoedig daarvan
verhuizen naar de eeuwigheid. Dat zal gebeuren in een uur waarin u het
niet verwacht. Mochten deze dingen u nog eens ter harte gaan. Dat u eens
mag zien de rampzaligheid van uw weg en dat u zou uitzien naar een
waarachtige bekering. Mocht u uw toevlucht nemen tot de Heere Jezus
Christus, om door en in Hem behouden te worden.
En zij die door Christus uit de wereld geroepen zijn, o, mochten ze in hun
gedrag en wandel nu ook waarlijk tonen dat zij hier op de wereld maar
vreemdelingen en bijwoners zijn. Het is helaas zo geheel anders met Gods
kinderen gesteld in deze geesteloze tijd. Het fijne goud is zozeer door het
stof verdonkerd, dat er maar weinig glans van uitgaat. Het is een groot
kwaad dat u drukt en u zult er alleen door de balsem en de Heelmeester
uit Gilead van moeten genezen worden. Mocht u dan door genade deze
weg inslaan en u wenden tot Christus.
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Bundel van uitmuntende predikatiën, 1845)
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Klacht

1 December

„Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht...”
1 Kronieken 29:15
Lezen: 2 Korinthe 5:11-21
Ik spreek tot de gelovige kinderen van God: U hebt uw pinnen te vast in
deze wereld geslagen. Dat gij uw schandelijke dwaasheid eens recht
mocht te zien krijgen, om daarover bitter te treuren en te wenen en om u
voor de Heere uw God in waarheid te vernederen en te verootmoedigen.
O, eet toch niet langer de zwijnendraf van deze wereld, terwijl u een
koningskind bent. Doe de Heere Jezus niet langer deze schande en oneer
aan, dat men tussen Zijn volk en de wereld geen onderscheid kan zien. U
zult zeggen: Mijn ongestalte is zo groot, ik twijfel of er wel genezing voor
mij is. O vrienden, geef de moed niet op. Bij de Heere Jezus is nog bloed
genoeg om uw schuld af te wissen, al waren uw zonden als scharlaken. Hij
zegt: „O, mijn volk! Wendt u naar Mij toe en wordt behouden!”
Wendt u dan naar Jezus toe. Leg u, zo ellendig als u bent, aan Zijn voeten
neer. Klaag Hem uw nood en verberg voor Hem niets en blijf zo liggen aan
Zijn deur, totdat Hij u helpe. Al uw gerechtigheid en sterkte is hier alleen in
de Heere Jezus. Sla daarom toch zelf niet aan het werk want u kunt zelf
niets doen tot uw genezing. Wend u dus tot Hem en geef Hem en Zijn
Geest al het werk en laat Zijn bloed u reinigen. Laat u leren, steeds meer
en meer leren, dat u hier vreemdelingen en bijwoners bent.
Th. van der Groe, predikant te Kralingen
(Bundel van uitmuntende predikatiën, 1845)
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Zondigen

2 December

„Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest,
spreekt de HEERE…” Jeremia 2:12
Lezen: Leviticus 26:1-39
Ofschoon alle zonden zondig zijn, zo zijn echter alle zonden niet even
zondig. Daar is een aanmerkelijk onderscheid in grootheid en in trappen
van de zonden. Dat is er niet alleen ten opzichte van de daad zelf. Zo is
een doodslag een groter zonde dan een leugen om bestwil. Maar er is ook
een groot verschil in de wijze waarop men zondigt. Zo is een zonde met
opzet en uit moedwilligheid zwaarder dan een uit onwetendheid en zwakheid.
Er is in het bijzonder ook een groot verschil in welke hoedanigheid er wordt
gezondigd. Er is een groot verschil of iemand zondigt met of zonder licht;
of hij zondigt met of buiten kennis van de wil des Heeren. De Heere Jezus
toont dit in Lukas 12:47 en 48. Er zijn twee dienstknechten, de een zondigde terwijl hij het wist dat het zonde was en de ander zondigde terwijl hij
het niet wist dat het zonde was. De eerste zou met veel en de ander met
weinig slagen worden geslagen.
Het is zeker dat hoe meer men tegen genade zondigt, hoe zwaarder men
zondigt. In niemand kan de Heere minder de zonde verdragen dan in Zijn
eigen volk. Daarin zal Hij de zonden zwaarder schatten dan in een volk dat
Hem vreemd is. De Heere maakt in onze tekst Juda een verwijt over hun
afgodendienst. Daarom roept de Heere hemel en aarde tot getuigen dat zij
zich moeten ontzetten over zoveel boosheid.
Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam
(Bijbelse keurstoffen, 1733)

338

Springader

3 December

„Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest,
spreekt de HEERE...” Jeremia 2:12
Lezen: Jeremia 11:1-17
Als we eens nadenken, had de Heere dan geen reden om met een heilige
verontwaardiging ook nu uit te roepen: Ontzet u gij hemelen, want al het
volk op de wereld heeft Mij, de springader des levende water, verlaten?
Maar wanneer wij ons bepalen tot onze gereformeerde kerk, wat maken
zich duizenden mensen aan deze twee boosheden schuldig. Wat zijn er al
verlaters van de springader des levende waters. Wat zeg ik: verlaters?
Hoeveel zijn er die zich inbeelden dat zij leven, daar zij nog volstrekt dood
zijn en daarom de noodzakelijkheid van deze Springader, met zijn levend
water nog nooit gezien hebben.
O, als gij het zag, wat zou u dan een oneindige kostelijkheid daarin zien.
Nu zijn er echter duizenden die er nog nooit een voetstap om verzet
hebben. Hoevelen zijn er die wel over deze springader horen spreken,
maar zij blijven er koel en werkeloos onder. Ja, zij houwen zich bakken uit,
gebroken bakken die geen water houden. Al die valse gronden en nietige
steunsels waarmee ze hun zielenstaat vleien en bedriegen, het is een
ingebeeld geloof en een ingebeelde bekering. Het zijn allemaal ledige
bakken, waarin natuurlijke mensen hun vertroosting zoeken boven de
Springader des levens. Ja, het zijn gebroken bakken die geen water
hebben. Het laat de ziel ledig.
Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam
(Bijbelse keurstoffen, 1733)

339

Nodiging

4 December

„Mij de Springader des levenden waters hebben zij verlaten…”
Jeremia 2:13
Lezen: Johannes 4:1-30
O, dwaze, zinloze zondaar, mocht u het nog eens inzien dat de Springader
van het levende water nog voor u openstaat. Hij biedt zich nog aan. Hij
roept, Hij nodigt u nog.
U moet van die Springader gebruikmaken of u moet van gebrek en dorst
sterven. Zo u maar komt, u kan het water des levens krijgen om niet. Wel
dan, voor het te laat is, vlucht naar die Springader, leg er u als een dorstige bij neer. Zie op Hem in het geloof als de enige Levensbron die uw ziel
het leven kan geven.
Wat is het geluk uitnemend groot voor hen die Hem daartoe hebben
uitgekozen. Wat hebt u een wijze keuze gedaan. O, verheug u dat de
Heere voor doodbrakende zondaren zo'n zalige Springader heeft willen
worden. Dat Hij dat ook voor u geworden is, wat moet u dat met liefde en
dankbaarheid vervullen.
Dat u dan ook gedurig en dagelijks van deze Springader van levend water
gebruik zou maken om steeds uw dorst te lessen. Gaat dan net zo dorstig
naar de Springader als de psalmist in Psalm 63: „Mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees verlangt naar U.” Zo zult u bij deze Springader leven, en ook
ondervinden dat Hij de gehele weg door deze woestijn zal volgen. De
zielenwateren zullen u dan nooit ontbreken, totdat u daar zult komen, waar
geen gebroken bakken meer zijn en de Heere u tot een eeuwige Springader zal wezen.
Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam
(Bijbelse keurstoffen, 1733)

340

Droefheid

5 December

„Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid…” 2 Korinthe 7:10
Lezen: Psalm 88
Er zijn verschillende soorten droefheid. Er is er slechts één die in de ware
bekering plaatsvindt, en dat is de droefheid naar God. Deze wordt geboren
uit een waarachtig geloof en gaat over de zonden waarmee wij dat beminnelijk Opperwezen hebben beledigd en waardoor wij Zijn gemeenschap
moeten missen. Zij drijft de zondaar uit om tot een verzoend God de
toevlucht te nemen, om zich voor Hem te verootmoedigen en zijn zonden
te belijden. Zij drijft de zondaar uit om God te rechtvaardigen, zich aan
Hem te onderwerpen en genadige vergeving in Jezus te zoeken.
Het wezen van deze droefheid is niet zozeer gelegen in benauwdheid en
tranen, want die dingen worden ook wel eens in mensen gevonden die van
alle waarachtige droefheid ontbloot zijn. Het kan ook zijn dat iemands ziel
bitter bedroefd is, doch dat hij geen tranen kan storten. De ware droefheid
wordt bepaald bij de zonde. Zij ziet de onbetamelijkheid en de schande
van de zonden, die tegen een goeddoend God zijn begaan.
De ware droefheid ondervindt een innige afkeer en berouw hierover en
maakt de ziel werkzaam om door de rechte weg vergeving van zonden te
verkrijgen. Deze werkzaamheden gaan meestal gepaard met benauwdheid, tranen en zuchten. Deze droefheid die naar God is, werkt dan ook
een onberouwelijke bekering.
Joh. Appelius, predikant te Muntendam
(Aanmerkingen over het Evangelie, 1760)

341

Voorrecht

6 December

„Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid…” 2 Korinthe 7:10
Lezen: Daniël 9:1-19
Behoort de droefheid naar God tot een waarachtige bekering, dan moet
een kind van God het als een groot voorrecht achten wanneer hij over zijn
zonden bedroefd is. Een ongelovige moedeloosheid die allerlei kwaad
voorspelt en ons van de Heere afdrijft, is een zeer schadelijke aandoening,
die men met ernst in zichzelf en in anderen moet tegengaan.
Een evangelische droefheid over de zonde is een dierbare, zalige gemoedsgestalte. Een godzalig mens, die angstig is over zijn zonden, is
beschaamd en verlegen, hij weent en klaagt, ja hij is voor Gods kastijdingen innerlijk bevreesd is, doch hij blijft onder dit alles aan het werk. Hij
tracht zich tot de Heere te wenden. Zo'n mens is veel gelukkiger dan een
godzalige die zich door een aangenaam gevoel laat misleiden en over zijn
zonden heen stapt en nog andere uitvluchten bedenkt om zich er van af te
maken.
Het is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. Hoe
ver zijn die mensen af van de waarachtige bekering die de ware droefheid
over de zonden nog missen, ja er zelfs vijandig tegen zijn. Zij menen dat
het zo nauw ook niet hoeft en houden die misvatting vast, opdat ze des te
rustiger op de zorgeloze weg van eigengerechtigheid mogen wandelen.
Joh. Appelius, predikant te Muntendam
(Aanmerkingen over het Evangelie, 1760)

342

Berouw

7 December

„Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid...” 2 Korinthe 7:10
Lezen: Psalm 106
Christelijke blijdschap met een evangelische droefheid is niet alleen
bestaanbaar, maar die twee gaan in meer of mindere mate samen. Want
hoe meer zich iemand in God verblijdt, zoveel te meer zal hij ook bedroefd
worden over zijn zonden, waardoor hij zijn genadige God beledigde. Hoe
droeviger iemand over zijn zonden is, zoveel te meer zal hij zich over de
genade verheugen die aan zo'n zondaar bewezen is.
Petrus, een oprecht christen, weende nochtans bitter over zijn zonde. Zo
moeten ook zij die nog veel zwaarder dan Petrus zondigen, daardoor ook
zwaarder dan Petrus wenen. Hieruit volgt dat zij die zo gekant zijn tegen
de christelijke droefheid, nog meer reden hebben om zwaarder te wenen
dan Petrus. Zij zondigen immers veel zwaarder dan Petrus heeft gedaan.
Petrus zondigde in die zware verzoeking en zeide: „Ik ken de mens niet.”
Daarvoor en daarna beleed hij Christus echter met een oprecht geloof en
liefde vrijmoedig voor God en de mensen. Maar die gekant zijn tegen de
christelijke droefheid schamen zich om Hem en Zijn gerechtigheid te
belijden of met de mensen erover te spreken. Petrus verloochende Hem
uit zwakheid, maar zij doen het uit ongeloof, zonder een waar berouw over
hun bedreven zonden en een hartelijke droefheid naar God.
Joh. Appelius, predikant te Muntendam
(Aanmerkingen over het Evangelie, 1760)

343

Droefheid

8 December

„En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.” Lukas 22:62
Lezen: Nehemia 8
Toen de Heere Petrus aanzag, stond hem de schandelijkheid en de
verdoemelijkheid van zijn zonde duidelijk en levendig voor ogen. Hij
ondervond de gestalte van David, toen die klaagde: „Ik ken mijn overtreding en mijn zonde is steeds voor mij.”
Petrus was met een oprecht berouw over die zonde aangedaan. Hij kon
met Job naar waarheid zeggen: „Daarom verfoei ik mij en hebbe berouw in
stof en as.” Een mens kan niet alleen van droefheid, maar ook van liefde
en blijdschap wenen. Zo was ook hier liefde en blijdschap vermengd met
de droefheid van Petrus. De Heere had zijn zonden en zelfverheffing met
een onbegrijpelijk geduld verdragen. Hij had hem met veel medelijden,
toen hij aan het vloeken was, aangezien en door een wenk van Zijn ogen
terecht gebracht. Toen Petrus naar buiten ging, ontstak in zijn binnenste
een allerteerste liefde tot Hem, Die niettegenstaande alle mishandelingen
nog zoveel genade en liefde uit Zijn ogen had laten schijnen jegens zo'n
ellendig schepsel.
Wanneer Petrus eraan dacht hoe zijn getrouwe Meester hem had gewaarschuwd, vermeerderde dit zijn droefheid. Maar er was ook een zekere
verborgen blijdschap onder deze zwaarste droefheid.
Joh. Appelius, predikant te Muntendam
(Aanmerkingen over het Evangelie, 1760)

344

Zaligmaker

9 December

„En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.” Lukas 22:62
Lezen: Hosea 12
Ofschoon men met reden Petrus over zijn zonden mag beklagen, moet
iedere gelovige zich hier ook over verblijden. Want het was een zalige
vrucht van die onafhankelijke krachtige genade die hem aanzag en hem
van zijn zonde bekeerde. De Heere zag Petrus aan en hij dacht aan het
woord dat de Heere tot hem had gesproken.
Dat Petrus de zaal verliet, naar buiten ging en weende over zijn zonde,
was geen vrucht die uit natuurlijke beginselen voortvloeide, maar een
bovennatuurlijke uitwerking van het geestelijk leven. Die was door de
verborgen kracht van de Heere opgewekt. Hoe zwaarder de duisternis van
de verloochening was waaraan Petrus zich schuldig had gemaakt, des te
helderder straalde daaruit de eeuwige waarheid dat deze Jezus de gewillige Zaligmaker is van ellendige zondaren.
Dat laatste bleek daaruit dat Hij door een enkele blik naar Petrus hem tot
inkeer bracht, hem uit de verzoeking redde en hem overvloedige tranen
van boetvaardigheid deed storten. Ook openbaarde zich Zijn gewilligheid
om aan de ellendigste genade te bewijzen. Want Petrus had zich door zijn
zonden, tegen zo veel licht en waarschuwingen begaan, waardig gemaakt
daarin eeuwig te moeten blijven. Zo was daar tegenin de Heere zeer
gewillig om hem genadig aan te nemen.
Joh. Appelius, predikant te Muntendam
(Aanmerkingen over het Evangelie, 1760)

345

Zaligheid

10 December

„Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?” Hebreën 2:3
Lezen: Hebreën 2
Het woordje zaligheid heeft een zoete klank. Het hart gaat open als men
het hoort noemen. Iedereen wil wel zalig zijn.
O, als wij eens mochten zien wat zaligheid is. Het is iets dat ons bevrijdt
van alle kwaad en ons stelt in het genot van het hoogste goed. Hoewel de
zaligheid hier onvolmaakt is, zal zij boven het toppunt stijgen als God zal
zijn alles en in allen. Het is een trap van zaligheid dat als Gods kinderen
sterven ze met hun ziel bij God zijn, terwijl het lichaam in het graf rust. Dan
kan men in waarheid zeggen: „Zalig zijn de doden die in de Heere sterven….” Als men aan het doodsbed van deze mensen staat, dan kan men
zeggen: De strijd is gestreden en de loop beëindigd. Het is ook een trap
van zaligheid, hier in de tijd, bestaande uit de vergeving van zonden, want
zalig zijn zij die treuren, die dorsten en die hongeren. Van zulken kan men
zeggen: U is zaligheid geschied.
De bediening en verkondiging van het Evangelie is ook nog een trap van
zaligheid. Paulus werd nageroepen door een dienstmaagd. Zij zei: „Deze
mensen verkondigen ons de weg der zaligheid.” Ook de bediening van het
Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid, eenieder die gelooft. Is deze
bediening dan geen grote zaligheid, als we zien welke grote goederen zij
aanbiedt?
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Twee en dertig predikatiën)

346

Ontvlieden

11 December

„Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?” Hebreeën 2:3
Lezen: Hebreeën 12:18-29
Is de bediening van het Woord geen grote zaligheid? Zie toch eens Wie
haar aanbiedt. Het is de grote God! Stel eens dat er een groot vorst aan
de deur van een arm man klopt en die man weigert hem erin te laten. Zou
dat niet als een misdaad gerekend worden? Nu komt die grote God en Hij
klopt en blijft kloppen en zegt steeds: „Doe mij toch open!” Kunt u het
vatten?
Let er toch eens op aan wie de Heere dit nu doet. Het is aan een zondig
volk, aan stof en as. Ja, het zijn booswichten, zodat als de ogen opengaan
men moet zeggen: „Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u…” Zo een
moet met Petrus bitter wenen en met de tollenaar uitroepen: „O God, wees
mij zondaar genadig!” Als de Heere Jezus de ogen opent, moet hij zeggen:
„Ik ben als een ontijdig geborene, de grootste der zondaren en de minste
der heiligen, wie ben ik dat U naar mij omziet?”
Wij roepen u tot getuigen: Heeft de Heere u geen leraars gegeven die voor
u op de fluit hebben gespeeld om u te trekken? Niet één keer, maar
misschien is het de duizendste keer. Dan zegt de Heere: „Veertig jaar heb
ik verdriet gehad van dit geslacht.” De Heere eist niet. Hij belooft Zelf te
werken, want het is Jezus Die het verkondigt. De Heere zegt: „Kom maar
onder de middelen. Ik zal u in het hart grijpen. Wilt u nog meer hebben?”
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Twee en dertig predikatiën)

347

Geen acht

12 December

„Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?” Hebreeën 2:3
Lezen: Jesaja 22:1-14
Geen acht geven op de verkondiging van het Woord, weet u wat dat is?
De mens hoort prediken, hij hoort tot bekering aandringen. Hij hoort dat er
gezegd wordt dat zonder bekering niemand God kan zien. Wat doet die
mens dan? Hij zegt in zijn hart tegen de predikanten: O, het zal nog wel
meevallen. Komt men op huisbezoek, dan horen ze de predikant op een
beleefde en vriendelijke wijze aan, en zeggen: U dringt wel aan op bekering. Het is waar, maar ik kan mijzelf niet bekeren. Of: Ik heb het zo druk.
Net als die genodigden. De een had een akker gekocht en de ander een
vrouw getrouwd, maar ze kwamen niet! Zo is het ook hier. Het is nog niet
buiten hoop, zegt men, ik heb nog tijd genoeg.
Dit alles wordt genoemd: geen acht te geven op die grote zaligheid. Er zijn
er ook die zelfs de eerste beginselen nog niet kennen. Zij kennen noch
God, noch zichzelf, noch de weg, terwijl zij jaar in jaar uit naar de kerk
gaan. Zij behoorden leraars te zijn vanwege de tijd, maar ze zijn slechts
zuigelingen in het verstand. Ook die geeft geen acht op zijn zaligheid, die
achteloos in de kerk zit en zo doende moedwillig zijn zaligheid zit te
verwaarlozen.
Hoe verwaarloost een schipper zijn tijd wanneer hij op tij en wind geen
acht geeft. Zie dan toe dat u acht geeft op zo'n grote zaligheid.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Twee en dertig predikatiën)

348

Onderzoek

13 December

„Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?” Hebreeën 2:3
Lezen: Romeinen 2:1-16
Ik zal u zeggen wat u niet ontvlieden zult. Dat is een rechtvaardige vergelding; dat God de kandelaar van uw plaats zal weren en u zal overgeven
aan een stille gerustheid en aan een zorgeloze en slapende, ja, toegeschroeid geweten. Wat u ook niet zult ontvlieden, is het verschrikkelijke
oordeel over uw land. Men zondigt op hooggaande wijze tegen het Evangelie, alsof het een lichte zaak is op zo'n grote zaligheid geen acht te
geven.
Hoe zullen wij die rechtvaardige vergelding, het eeuwig verderf, ontvlieden? Nu hoort u het ons hier prediken, maar slechts een korte tijd en u zult
het ondervinden. Hier wil de apostel zeggen: Het is onmogelijk die straf te
ontvlieden als u geen acht geeft op die grote zaligheid. Want zelfs de
Heere Jezus kon, toen Hij borg werd, die straf niet ontvlieden. Wel, hoe
zult u het dan maken? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt,
waar zult gij, o zondaar, dan blijven? Zelfs de gevallen engelen konden die
straf niet ontvlieden, hoe zult gij het dan maken? Och, het Evangelie is al
zo lang en dikwijls hier gepredikt, en welke zegen zien we? Moeten de
dienaars niet klagen met Jesaja: Wie heeft onze prediking geloofd?
Kom, onderzoek u toch eens. U bent toch niet als Felix die zei: Voor
ditmaal gaat heen. Als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot
mij roepen.
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Twee en dertig predikatiën)

349

Verantwoording

14 December

„Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?” Hebreën 2:3
Lezen: Mattheüs 10:1-15
Indien u het een lichte zaak vindt om onze raad te verwerpen, dan denken
wij aan Eliëzer, de knecht van Abraham. Toen hij een vrouw moest halen
voor Izak wilde Abraham hem een eed afnemen. Eliëzer maakte daar
bezwaar tegen en zei: Zo die vrouw mij niet wil volgen? Het is goed, zei
Abraham, als gij uw best doet en zij wil niet volgen, dan zult gij rein zijn
van de eed.
Zo komt God ook tot Zijn knechten en zegt: Gij zult bidden en smeken,
betuigen en waarschuwen. Wij doen onze plicht en komen tot de Heere en
zeggen: Gij hebt ons tot deze gemeente gezonden, maar zij wil niet horen.
De Heere zal dan zeggen: Gij zijt rein van hun bloed! Hun bloed zij op hun
hoofd.
Nog een woord tot een bekommerd hart, dat zegt: Och, heb ik wel acht
gegeven op die grote zaligheid? Tot hen die zo gesteld zijn als Lydia, wier
hart door de Heere werd geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus
gesproken werd. Ze zei tot de apostelen: „Indien gij oordeelt dat ik de
Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis.” En zij dwong hen. O geliefden,
toen dat Evangelie u werd verkondigd, heeft het toen uw hart verwond? Is
het niet als een zwaard in uw ziel geweest? Och, onderzoek u. Vel een
oordeel over uzelf. Wij hebben onze plicht gedaan en u leven en dood
voorgesteld. Zie wat gij kiest!
Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg
(Twee en dertig predikatiën)

350

Gebed

15 December

„Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.” Psalm 16:1b
Lezen: Psalm 16
Niemand kan troost scheppen uit deze tekst dan diegene die hem van de
Heere geleerd heeft, als hij in lijden en nood, angst en benauwdheid,
vrijmoedig deze bede naar waarheid kan zeggen. Angst en benauwdheid
is er voor alle mensen, maar in het bijzonder voor diegenen die overgegaan zijn van de dood in het leven. Zij die overgegaan zijn uit de macht
van de Satan in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde.
Behalve de moeite die zij met alle mensen gemeen hebben, weten zij, dat
ze door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Wie
anders zal nu in die nood troost voor zijn ziel vinden, dan hij die zo'n
gebed heeft leren beoefenen? Dat hij in gemeenschap met de Heere
Jezus zeggen kan: „Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.” Immers,
hoewel de Heere hulp in benauwdheid wil geven, zoals Hij het heeft
beloofd, nochtans wil Hij er gezocht worden! Roep Mij aan in de dag der
benauwdheid en ik zal u uithelpen, zegt Hij.
O, ongelukkig, ja driemaal ongelukkig zijn zij die in het midden van de
oordelen geen grond hebben om deze bede in waarheid tot God te bidden.
Ik bedoel hen die nog nooit geleerd hebben door die Borg en Middelaar tot
God te gaan. Hoe zou u dan, wanneer u in benauwdheid bent, tot God
kunnen bidden: „Bewaar mij o God”?
François Kuypers, predikant te Woudrichem
(Davids gouden Kleinood, 1752)

351

Een vraag

16 December

„Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.” Psalm 16:1b
Lezen: Psalm 86
Aan u, die nog geen gemeenschap met God hebt, maar met uw liefde en
genegenheid nog ver van de Heere bent, heb ik een vraag. Wat was toch
de voornaamste grond van Jezus' vertrouwen op God? Was het niet dat
God zijn Vader was? Nu vraag ik u, is God in Christus uw Vader al? Of
hebt u van al deze dingen nog geen ondervinding? Dan hebt u geen grond
om in uw bidden, als u het benauwd heeft, op Hem te vertrouwen.
O, gij zondaars, hoe kunt u in uw bidden op Hem betrouwen, gij die nog in
uw zonde leeft en u nog vermaakt in de ongerechtigheid? U belooft uzelf
vrede en u wandelt nog naar het goeddunken van uw boze hart. Weet u
niet wat de blindgeborene zegt: „Wij weten dat God de zondaars niet
hoort.” Indien u echter nog op God vertrouwt en in uzelf roemt, dan is het
enkel inbeelding. Het is een huis der spinnenkoppen, u bouwt op een
zandgrond en dat kan niet bestaan.
Bewaart God u hier nog in vele noden en verlost Hij u nog uit vele benauwdheden, dan is dat niet omdat Hij een welgevallen heeft aan uw
verkeerd bestaan, al denkt u dat misschien. Het is om u, indien gij u niet
bekeert, rijper te maken voor het eeuwig oordeel op de grote dag. Och, dat
de overweging van dit alles nog eens een rechte indruk mocht maken op
uw ziel.
Francois Kuypers, predikant te Woudrichem
(Davids gouden Kleinood, 1752)

352

Vertrouwen

16 December

„Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.” Psalm 16:1b
Lezen: Psalm 31
Dat het u eens ernst mocht zijn om zo vertrouwend te leren bidden als de
psalmist in deze tekst. Daartoe geven wij u de volgende raad: Sta toch
naar de gemeenschap met God. Die te zoeken, moet uw hoogste betrachting zijn, want wanneer we die missen, verliezen we de eeuwige zaligheid.
Rust niet voordat u in Christus gevonden wordt en geleerd hebt door Hem
tot God te gaan en voordat u gerechtigd bent God als uw Vader aan te
roepen.
Wilt u tot God komen om genade te vinden en geholpen te worden? Doe
dan eerst de zonden weg en laat af van kwaad te doen. U moet een
verbond met God maken en aan de Heere uw hand en hart geven en met
David zweren dat u de rechten van Gods gerechtigheid zult houden. Dit
moet omdat toch het recht om op God te vertrouwen en de hoop op
verhoring alleen in het verbond aan Gods gunstgenoten gegeven wordt.
Gij die deze dingen niet alleen schriftuurlijk, maar ook bij eigen ondervinding kent en vrijmoedig tot God mag zeggen: Abba Vader, u kunt in al uw
noden en zwarigheden God om bewaring bidden en biddende op Hem
betrouwen. Houdt u verzekerd dat uw gebed uit kracht van de gemeenschap met Christus tot gevolg heeft dat, even gelijk Hij verhoord is, u ook
zeker verhoord zult worden.
Francois Kuypers, predikant te Woudrichem
(Davids gouden kleinood, 1752)
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Wegen

17 December

„Ik heb mijn wegen bedacht…” Psalm 119:59a
Lezen: Psalm 119:57-64
Eenieder weet wat onder een weg verstaan wordt. De Heilige Geest
gebruikt dit woord veel als voorbeeld, soms ook om te kennen te geven op
wat voor manier iemand zijn werk verricht. Salomo zegt in Spreuken 16:9
„Het hart des mensen overdenkt zijn weg,” dat is: de mens neemt zich
voor in zijn hart om zus of zo te handelen. Met andere woorden, langs
deze weg wil hij naar zijn doel gaan.
In het mensenleven kunnen twee wegen bewandeld worden die geheel
verschillend zijn, een brede en een smalle weg. De een ter verdoemenis,
de andere ten eeuwige leven. De psalmist overdenkt die weg. Hij overlegt
al zijn oefeningen, al zijn doen en laten zowel innerlijk als uiterlijk. Het is
alsof hij wil zeggen: Hierop let ik met ernst en aandacht. Dit houdt al mijn
zinnen en gedachten bezig.
Zo overdacht David zijn vorige zonden en bad om vergeving. „Gedenk niet
de zonden mijner jonkheid.” Ook moeten wij onze tegenwoordige weg en
leven overdenken en ons afvragen hoe die gesteld zijn. Christus zegt in
Openbaring 2: „Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u…”
In onze tekst overdenkt David zijn voorgaande wegen. Voor het tegenwoordige bedenkt hij wat hem ontbreekt en voor het toekomende hoe hij
voortaan voorzichtig naar de wil van God moet wandelen.
Jacobus Trigland, predikant te Amsterdam
(De kracht der Godzaligheid, 1631)
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Onderzoeken

18 December

„Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken…”
Klaagliederen 3:40
Lezen: Amos 6
Wij kunnen geen zaak goed doen zonder een nauwkeurig onderzoek. Wij
merken dit in alle zaken. Hoe nauw moet alles onderzocht worden om
enige kennis van kunst en wetenschap te krijgen. Een koopman moet zeer
nauwkeurig zijn boeken doornemen en al zijn rekeningen overzien om de
balans op te maken.
Zo is het ook met onze wegen. Het is de vraag of die de Heere behagen of
mishagen. Zij moeten onderzocht om de toestand van ons hart recht te
kennen en nauw te onderzoeken. U zult mij vragen: Moet dit allemaal zo
nauw? Ja, dat is omdat de mens zich zo gauw bedriegt, menende op de
goede weg te zijn terwijl ze zijn op een kwade weg. Salomo zegt in Spreuken 14:12: „Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van
die zijn wegen des doods.”
Het hart van een mens is zo bedrieglijk en hij meent dat zijn zaken er beter
voor staan dan ze zijn. Daarom is er niets gemakkelijker voor de mens dan
zichzelf te bedriegen. Want het hart van de mens is vanwege zijn grote
boosheid een grondeloze poel van bedriegerij. Niemand kent andermans
hart, maar ook zijn eigen hart niet. Deze bedrieglijkheid wordt groter door
eigenliefde waarin hij zich behaagt. Zijn doen en laten wil hij altijd verdedigen, zoals we zien bij Saul, die zei: „Ik heb immers naar de stem des
Heeren gehoord”, 1Samuël 15:20.
Jacobus Trigland, predikant te Amsterdam
(De kracht der Godzaligheid, 1631)

355

Voorbeeld

19 December

„Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken…”
Klaagliederen 3:40
Lezen: Kolossenzen 3:12-25
Zelfonderzoek is een zaak van het allergrootste belang, daarin moeten we
onderzoeken of onze wegen wel overeenstemmen met de weg des Heeren en Zijn eer. Zijn wij op de goede weg, God wordt daardoor geëerd. En
op de kwade weg wordt Hij onteerd. Want op de weg des Heeren te
wandelen brengt de mens in het eeuwige leven, maar de weg van de
wereld gaat naar het eeuwig verderf.
Daarom moet een ieder van ons, wie hij ook is, zich goed onderzoeken op
welke weg hij gaat. De leraars van de kudde van Christus moeten zich
onderzoeken of zij als zo velen het Woord niet vervalsen, of zij de volle
raad van God verkondigen. Zij moeten onderzoeken of zij acht geven op
de kudde waarover de Heilige Geest hen tot opzieners gesteld heeft en die
kudde tot een voorbeeld zijn in godzaligheid.
Evenzo zeg ik dit tot de huisvaders en huismoeders. Breng uw kinderen
van jongs af in de vergadering des Heeren om Zijn Heilig Woord in te
drinken. Ga ze met een goed voorbeeld voor. Kinderen, wees je ouders
gehoorzaam in de Heere en breng je ouders behoorlijke eer en liefde toe.
Bezin u op uw wegen, allen die de naam van Christus noemt. Wandel
zoals het uw roeping betaamt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, en wandel als kinderen van het licht en bestraf de werken van de
duisternis.
Jacobus Trigland, predikant te Amsterdam
(De kracht der Godzaligheid, 1631)
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Onderzoek

20 December

„Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken...”
Klaagliederen 3:40
Lezen: Lukas 6:37-42
Wij moeten onze wegen doorzoeken, eenieder zijn eigen weg. Niet de weg
van onze buurman, maar die van onszelf. Om dat goed te doen, is het niet
genoeg de uitwendige werken te onderzoeken. Het is bovenal nodig de
grond ervan te onderzoeken, namelijk het hart waaruit alles voortkomt. Dit
kan niemand bij een ander doen, want het is alleen God die de harten en
de nieren doorgrondt.
Wat zou het de mens baten zo hij het hart van een ander doorzocht en zijn
eigen wegen ongemerkt liet passeren? Daarom moeten wij hen bestraffen
die de wegen van een ander trachten te doorzoeken en zich over eigen
wegen niet bekommeren. Zij speuren altijd met arendsogen bij andere
mensen om hen te doorzien, maar de balk in hun eigen oog merken zij
niet. Daar hebben ze geen zin in en tijd voor.
Dat zien op een ander spruit voort uit een geestelijke laatdunkendheid
waarbij die mens zich beter acht dan een ander. De eergierigheid verblindt
hem, zodat hij op zichzelf niet zien kan, of als hij op zichzelf ziet, dan ziet
hij geen kwaad. Hij zal in een ander bestraffen dat hij te veel op zijn
naasten ziet. Ondertussen merkt hij niet dat hij het zelf ook doet. Daarom
zegt de profeet met andere woorden: Laat ik mijn wegen onderzoeken en
doorzoeken.
Jacobus Trigland, predikant te Amsterdam
(De kracht der Godzaligheid, 1631)
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Gestorven

21 December

„Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven
zou.” Galaten 2:19
Lezen: Galaten 2:11-21
Wanneer een zondaar uit de slaap van vleselijke gerustheid wordt wakker
gemaakt en zijn geweten door schuldbesef beroerd is, zoekt hij natuurlijkerwijze rust. Hij zoekt zijn heil dan in een godsdienstige of boetvaardige
gesteldheid en in enige uiterlijke uitingen van godsvrucht of barmhartigheid.
Sommige van die pogingen hebben zijn aandacht en verschaffen voor een
tijd een zwakke steun aan zijn hoop. Zijn taal is: „Wat moet ik doen opdat
ik zalig worde?” De apostel was er ten volle van overtuigd dat het zo met
zijn zaak gelegen was. Hij zegt: „Uit de werken der wet zal geen vlees
gerechtvaardigd worden.” Omdat dit een zaak van zo'n groot gewicht is,
daar de natuurlijke gesteldheid van ons hart ons ter zijde zal afleiden, wijst
hij ons de reden aan. Hij zegt: Het is de wet onmogelijk een Adamskind te
rechtvaardigen.
Zonder een volmaakte gehoorzaamheid aan de wet kan niemand door
haar gerechtvaardigd worden. De wet biedt niet de minste troost aan een
ellendige zondaar. Niets weet ze van vergevende genade, geen enkel
woord vermeldt ze van verzoenend bloed. Ook heeft ze niet de minste
verschoning van geëiste plichten, noch genade bij overtreding van de wet.
Geen sterveling kan Gode leven tenzij hij door de wet aan de wet is
gestorven.
A. Booth, predikant te Londen
(De verloochening van eigen-gerechtigheid volstrekt nodig, 1775)
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Overtuigd

22 December

„Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven
zou.” Galaten 2:19
Lezen: Romeinen 4
Gods wet schrijft onze plicht voor. Zij belooft een zeker loon, onder voorwaarde van volmaakte gehoorzaamheid. De eeuwige dood dreigt bij elke
overtreding van haar geboden. Aan die wet zegt de apostel gestorven te
zijn. Dat veronderstelt dat hij eerst leefde in de wet, maar dat zijn hoop op
rechtvaardiging nu door de wet is afgesneden.
Voor de wedergeboorte zoeken alle mensen hun rechtvaardiging in de
wet. Hun verwachting op het eeuwige leven is gebouwd op gehoorzaamheid aan de wet. Dit is de grond van alle onbekeerde mensen en het is de
weg die de natuur aanwijst. Het komt met hun hoogmoedig hart overeen.
Daar nu het gehele mensdom in Adam van God is afgevallen, erven wij
niet alleen een verdorven natuur van hem, maar ook een natuurlijke
verkleefdheid aan het werkverbond. Zo haast worden we niet overtuigd
van schuld en ontroerd bij de gedachte van de dodelijke gevolgen hiervan,
of we vluchten tot de wet om redding.
Wij denken met middelen als droefheid over de begane overtredingen,
oprechte gehoorzaamheid voor het toekomende, het verlaten van onze
zondige weg en het aanvangen van een godsdienstig leven, vergeving van
zonden en eeuwig behoud te verkrijgen. O, laat u toch niet misleiden door
uw bedrieglijk hart.
A. Booth, predikant te Londen
(De verloochening van eigen-gerechtigheid volstrekt nodig, 1775)
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Een hof

23 December

„Mijn Liefste is afgegaan in Zijn hof...” Hooglied 6:2
Lezen: Hooglied 6
De ware kerk, dat is de gemeente die God zich ten eeuwige leven heeft
verkoren, kan vergeleken worden met een hof. De grond voor deze hof
wordt toebereid tot een afzonderlijk gebruik in de woestijn van deze
wereld. Zo ook de kerk.
Waarin verschilt de kerk nu van het overige van de wereld, anders dan dat
zij het eigendom van Jezus Christus is? Haar grond is dezelfde als elders
in de wereld, maar ze wordt door de Heere zelf bebouwd en bekwaam
gemaakt om planten en kruiden voort te brengen. Het goede kruid groeit in
deze hof niet vanzelf, maar moet gezaaid of geplant worden. Het onkruid
daarentegen komt vanzelf op, alzo ook de boze gedachten in het hart. Ook
in een christen wordt van nature geen goed gevonden dan datgene wat die
hemelse Landman zelf daarin plant.
In zo'n hof worden niets anders dan welriekende kruiden geplant. Zo is de
genade in het hart van een uitverkoren zondaar alles wat Gode welbehagelijk is. Gelijk in een hof een grote verscheidenheid is van bloemen en
geuren, is er ook een grote verscheidenheid in de genadegaven. In een
hof is altijd werk te doen: het zaaien en het planten, maar ook het onkruid
wieden. Zo heeft ook de Heere in het hart van zijn uitverkorenen altijd
werk.
Richard Sibbes, predikant te Cambridge
(Der zielen zelfstrijd, 1659)
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Volmaakt

24 December

„Mijn duive, Mijn volmaakte…” Hooglied 6:9
Lezen: Hooglied 4
De Heere is machtig om een onherboren hart te herscheppen in een
lusthof. Daarom moeten wij God erkennen dat wij spruiten zijn van Zijn
planting en dat deze genade vruchten voortbrengt. Indien wij geen vruchten dragen wordt de boom omgehouwen.
In het begin van dit hoofdstuk sprak de Kerk tot Christus, in deze tekst
spreekt Christus tot de Kerk. „Mijn volmaakte,” zegt Hij. Wij moeten ons in
eigen ogen niet kleiner maken dan we zijn. Wij behoren twee ogen te
hebben, één voor het kwade dat nog in ons is, om ons te verootmoedigen.
Het andere is het oog van het geloof, dat op Christus moet zien, want onze
volmaaktheid is in Hem, waardoor God ons –in Hem alleen– volmaakt
acht.
Het gezicht van onze ellende moet ons herstel in Christus dierbaar maken.
Want, ach, hoe zouden wij bij het gezicht van onze ellende nog onszelf
kunnen vertrouwen? Neen, alleen in de gerechtigheid van Immanuël moet
onze toevlucht zijn. Nooit moet het gezicht van zonde en ellende ons
ontmoedigen, maar we moeten meer onszelf kwijtraken in Hem. Niettegenstaande alles wat Christus nog in ons ziet, beschouwt Hij ons evenwel
als volmaakt in Hem. Hij zegt immers: „Mijn volmaakte.”
Richard Sibbes, predikant te Cambridge
(Der zielen zelfstrijd, 1659)
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Vrede

25 December

„Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen.” Lukas 2:14
Lezen: Lukas 2:1-21
Er was een oorlog tussen God en mens, tussen hemel en aarde, tussen
de mens en de mens, tussen de mens en de schepselen. Hij Die nu
geboren is, komt als een heraut van de vrede, met het verbond der genade om deze oorlog te verbreken en in vrede te veranderen. Hij is gekomen
om de mens te verzoenen met God. Hij heeft de hemel geopend en is in
onderhandeling gegaan met de aarde. De tyrannie van de zonden is
verbroken in de harten van de uitverkorenen.
Er is een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. En zoals dit
begonnen is, zal de vrede ook eens volmaakt worden. Laat de wereld vol
onvrede en oorlogen zijn, dat staat onze vrede niet in de weg. Wat dunkt
u, is het niet de moeite waard dat daar een hemels heirleger verschijnt om
God voor dit alles de eer te geven? Zullen wij zwijgen als de engelen
zingen? Zing dan niet alleen met uw mond, maar in het bijzonder met uw
hart: Ere zij God in de hoogste hemelen. Wordt Hij in de hemel verheerlijkt
door de engelen en de zalige zielen, u bent op de aarde om Hem hier te
verheerlijken.
O, gelovigen, wie kan u nog beschuldigen? U bent verlost van de slavernij
van de satan. Er is vrede voor u die verre waart. De geboren Koning heeft
ons vrede aangebracht. Vrede is door de engelen verkondigd. Zing dan
deze lofzang met de engelen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede
op aarde; en vrede in mijn ziel.
Petrus van der Hagen, predikant te Amsterdam
(Verborgenheid der Godzaligheid, 1677)

362

Blijdschap

26 December

„Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap...”
Lukas 2:10
Lezen: Lukas 2:22-40
Ziedaar de boodschap van een engel aan de herders. Hij verkondigde hun
grote blijdschap. Indien men aan iemand die in groot gevaar van zijn leven
is de tijding brengt dat alle gevaar is geweken en dat hij niet meer behoeft
te vrezen, wat is dat dan een vreugde voor zulk een.
Verbeeld u eens een mens die het vonnis van de dood heeft ontvangen.
Hij is aan de beul overgeleverd. Hij verwacht niets anders dan de doodsteek. De ziel bereidt zich al voor om uit het lichaam te verhuizen. Dan
komt een bode van de koning met een pardonbrief, waarin genade voor
deze misdadiger staat. Zo'n tijding overstelpt toch het hart van vreugde?
Nu, de zondaar ligt onder de vloek van de wet en onder de toorn van God.
Hij is door het rechtvaardig vonnis van de rechter overgeleverd aan de
helse beul. En dan komt het Evangelie dat, indien hij berouw heeft over
zijn zonden, zegt: Laat deze verlost worden opdat hij in het verderf niet
nederdale. Er is een Zaligmaker geboren en toen hebben de engelen
gezongen van vergeving en verlossing. Deze boodschap hebben de
herders niet twijfelende ontvangen. Zij zijn begerig om deze geboren
Zaligmaker te zien en om die grote blijdschap ook deelachtig te worden.
De engel geeft de herders een teken: Gij zult het kindeke vinden in doeken
gewonden en liggende in de kribbe. En toch is dit de beloofde Zaligmaker!
Petrus van der Hagen, predikant te Amsterdam
(Verborgenheid der Godzaligheid, 1677)
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Vlees geworden

27 December

„En het Woord is vlees geworden...” Johannes 1:14
Lezen: Johannes 1:1-18
Laat ons ons altijd verwonderen over de oneindige liefde van God en Hem
roemen Die ons vlees heeft willen aannemen. O, goedheid, ja onbegrijpelijke barmhartigheid. Dat God Zich mens heeft willen maken uit liefde voor
Zijn uitverkorenen. De heerlijkheid van de hemel heeft Hij willen verlaten
en Zijn paleis heeft Hij verwisseld voor een beestenstal, Zijn troon voor
een krib en Zijn duizenden engelen voor twaalf arme zondaars. Wat dit is
kan een tong niet uitspreken.
Hij is ter wille van ons vlees geworden en heeft de heerlijkheid van de
hemel veracht. Zouden wij om Zijnentwil de ijdelheid van de aarde niet
verachten? Laat ons dan heden, terwijl wij zijn in de tijd van Zijn geboorte,
Hem smeken of Hij ook in onze gewetens mag herboren worden, of Hij ze
wil reinigen en zuiveren van de zonden. Christus was geboren uit een
maagd, en om Hem te ontvangen moeten onze zielen gereinigd worden
van de besmetting van de zonde.
Schep echter moed, christenen. De engelen Gods, die de herauten zijn en
de herders van de kerk, zeggen het u: De Heiligen Geest zal over u komen
en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Opdat Hij u van uw
natuurlijke besmetting zal reinigen, om zo de Zone Gods te ontvangen.
Dan is het een kerstdag van wedergeboorte. Hij zal dan onze verwachting
en ons geluk weer doen herboren worden, om straks met de kerk te
triomferen in een onsterfelijke heerlijkheid.
Petrus du Bosc, predikant te Rotterdam
(Leerredenen, 1745)
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Verbond

28 December

„…Maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven…” Jeremia 45:5
Lezen: Jeremia 45
Als God over een land oordelen zendt, heeft Hij altijd nog een uitzondering, een bewaring of een zegen voor Zijn kinderen. Dat zien we hier in
Baruch en in allen die over Jeruzalems gruwelen weenden. Zij werden op
bevel van de Heere aan hun voorhoofden getekend en kwamen in het
verderf niet om.
U zult mij vragen: Waarom handelt God zo? Wij antwoorden: Als God een
land slaat waarin Hij nog enige kinderen heeft, blijft Zijn vaderlijke liefde bij
hen. Een vader kan zijn kinderen wel slaan, maar hij verlaat ze niet. Zo is
het ook met de hemelse Vader: in het midden van Zijn toorn gedenkt Hij
des ontfermens. Als God Zijn kinderen slaat, doet Hij een werk dat Hem
geheel vreemd is en dat Hij niet lang kan uithouden. Want er is een
verbond tussen God en Zijn volk, waarin Hij hen bescherming en verlossing heeft toegezegd.
Het is oneindig groot in het verbond te staan met de Koning der koningen,
de God des hemels. Wij hebben dat verbond zo dikwijls geschonden, maar
Hij blijft getrouw. Zijn goedertierenheid wijkt niet. Laten wij dan toch niet
wanhopen, al hangen de oordelen laag boven land en kerk, want Zijn
kinderen dragen in hun boezem een verborgen schat.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Boetpredikatiën over Jeremia XLV, 1779)
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Zalig

29 December

„maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven…” Jeremia 45:5
Lezen: Hebreeën 13
Als een waar kind des Heeren de verschrikkelijkheid van de zonden van
land en volk overpeinst, zegt het wel eens: „Ons land kan niet staande
blijven, God moet het zwaar straffen!” Dan zegt de wereldling: „Zo een
heeft de moed verloren, hij wanhoopt.” Och, begrijp het toch, dat is geen
wanhopen.
Zo een heeft wat anders op het oog, want als hij zwak is, dan is hij sterk!
Hij wanhoopt niet, al keerde men alles ondersteboven, want God heeft
voor hen wat bijzonders weggelegd, waar de Tyran niet aan kan komen.
Zij mogen hun ziel er als een buit uit dragen. De Bijbel kan ons ontnomen
worden, stichtelijke boeken kunnen verbranden, predikanten kunnen
weggerukt worden, maar zo niet de waarheid die door de Heilige Geest
gewerkt wordt. Dat is onmogelijk. In en door die waarheid ontdekt God
zichzelf en Zijn gunst aan onze ziel, want in die waarheid wordt Christus
ons voorgedragen en in Hem een drie-enig God.
Zo kunnen ze ons alles ontnemen, kinderen en goederen, ja, ons leven,
maar God uit onze ziel niet. Want Zijn goedertierenheid is beter dan dit
leven. Een stil gemoed en een blijde en geruste consciëntie is een hemel
op aarde. Zalig zijn zij die dat bezitten, doch rampzalig zijn zij die Christus
niet kennen.
J. van Lodenstein, predikant te Utrecht
(Boetpredikatiën over Jeremia XLV, 1779)
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Vrees

30 December

„De ziel, die zondigt, zal sterven...” Ezechiël 18:20
Lezen: Numeri 16
Dat niemand de zonde, die de toorn van God over het menselijk geslacht
heeft gebracht, als een geringe zaak zou beschouwen! Laat het feit dat het
verderf van onze natuur, die in de morgenstond van de wereld de vloek
over de aarde heeft gebracht, geen kleinigheid zijn in uw ogen. Maar vrees
de Heere vanwege Zijn grote toorn en beef bij een enkele gedachte aan de
zonde, waarvan God zo'n heilige afkeer heeft.
Denk aan de toorn van God en zondig niet. Meen niet dat, als wij zo
spreken, we u een slaafse vrees willen inboezemen. Indien dat zo kon zijn,
dan was het nog beter om als een slaaf voor God te vrezen, dan een slaaf
van de duivel te zijn, met een verhard hart en een toegeschroeide conscientie. Maar dat bedoelen we niet en dat willen we ook niet.
U kunt God liefhebben en met die liefde vreest u hem ook. Ja, u behoort
Hem te vrezen, al was u een heiden. Wanneer u in Christus bent, is het
nochtans niet onredelijk dat uw hart beeft wanneer u achterom kijkt. Want
uw zonden, hoe u ze ook haat, verdienen altijd nog de toorn van God,
zowel als die van andere mensen. „Want de ziel die zondigt, zal sterven.”
U bent echter door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus verlost
van die toorn.
Thomas Boston, predikant te Ettrick (Schotland)
(Beschouwing van het genadeverbond, 1741)
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De tijd

31 december

“Het uitnemendste van die is moeite en verdriet...” Psalm 90:10
Lezen: Psalm 90
Het einde van dit afgelopen jaar geeft ons aanleiding om te spreken over
de tijd en het verloop van de jaren. Indien de tijd kon spreken zoals de
mensen, dan zou zij zich met reden beklagen. Want hoewel de tijd kostelijk is, indien ze voorbij is, kan ze niet teruggeroepen worden. Nochtans
wordt onze tijd zo veel verspild met kwade en onnutte dingen doorgebracht. Wij begeren wel meer tijd, maar het is ook om die weer te verliezen. God geeft ons tijd genoeg om het werk dat Hij ons bevolen heeft, af te
maken. Een kort leven is lang genoeg om God te leren kennen, zijn
zaligheid uit te werken en zich voor te bereiden op de dood.
God heeft het leven van de mensen in deze laatste eeuwen verkort. Wat
zou het zijn als ons leven negenhonderd jaren duurde, zoals voor de
zondvloed? De mensen zouden buiten twijfel monsters van goddeloosheid
zijn. En als men hen zou vermanen tot bekering en vreze Gods, zouden ze
zeggen: We hebben nog honderden jaren voor ons, dus tijd genoeg.
Anders is het met Gods kinderen. Hoe langer ze op de aarde blijven, waar
ze buiten hun element zijn, des te meer is de verlenging van hun dagen
ook een verlenging van hun moeite en verdriet, en een uitstel van de rust
die God voor hun heeft bereid.
P. du Moulin, predikant en professor te Sedan
(Derde Decade predikatiën 1658)
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